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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

மன்றம்

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා - පැමිණ නැත.

PARLIAMENT
—————–—-

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
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2012 ெசப்ெரம்பர் 20, வியாழக்கிழைம

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

Thursday, 20th September, 2012
—————————————-

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. නිෙයෝජ කථානායකතුමා
[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . பிரதிச் சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER
[THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 3-2036/'11-(2), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

PAPERS PRESENTED
"2002 අංක 34 දරන ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අධිකාරිය පනෙත් 39
(ආ) වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
පනෙත් 117වැනි වගන්තිය යටෙත් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත වරයා විසින්
සාදන ලදුව, 2012 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 1742/19 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබූ ෙරගුලාසි." - [ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
வ காலைமப்
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
தற்ேகாலாசா ம்)

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

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

ෙපත්සම්

ம

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති හයක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

க்கள்

PETITIONS

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(The Deputy Speaker)

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

சி வர்

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received
from Mr. A. Badurdeen of No. 22/60, Railway Quarters,
Sappuwatte, Polgahawela.

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 4-2217/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received
from Mr. D.M. Karunaratne, Brookside Kadaveediya,
Halgran Oya.

ගරු නිෙයෝජ 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 .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

NORTH-CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL : PURCHASE OF
WATER FILTERS

ேகள்விப்
பத்திரங்கைள
சமர்ப்பித்த
நி வனங்களின்
ெபயர்,
கவாி
மற் ம்
சமர்ப்பித்த
விைலகள்
தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;

(iv)

ேகள்விப் பத்திரம் வழங்கப்பட்ட நி வனத்தின்
ெபயர் மற் ம் கவாி யாெதன்பைத ம்

வட மத்திய மாகாண சைப: நீர் வ கட் ம்
சாதனங்கள் ெகாள்வன

2238/’12

5. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

நீர் வ கட் ம் சாதனங்களின்,
(i)

தரம் ெதாடர்பிலான பாிேசாதைனைய அரசாங்க
நி வனெமான்றில்
ேமற்ெகாள்ளா ,
ெகாள்வன
ெசய்த
நி வனத்திேலேய
ேமற்ெகாள்வதற்கு அங்கீகாரம் ெபறப்பட்ட
நைட ைற யாெதன்பைத ம்;

(ii)

பகிர்ந்தளிப்பைத நி த் மா கணக்காய்வாளர்
நாயகம் உத்தரவிட்
க்ைகயில் ெதாடர்ந் ம்
இைவ ெகாள்வன
ெசய்யப்ப கின்றனவா
என்பைத ம்;

(iii)

ெகாள்வனவிற்கான பணத்திற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கிய உத்திேயாகத்தர் யாெரன்பைத ம்;

(iv)

ெகாள்வனவான அரசாங்க நிதிப் பிரமாணங்
க க்கு
ரணாக இடம்ெபற் ள்ளெதன்பைத
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(v)

ெகாள்வன
ெதாடர்பில்
ெபா ப் க்கூற
ேவண் ய
உத்திேயாகத்தர்க க்கு
எதிராக
சட்டாீதியான நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்
ப மா என்பைத ம்

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

උතුරුමැද පළාත් සභාව වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ෙනොමිෙල්
ෙබදා හැරීම සඳහා පමිතිෙයන් ෙතොර ජල ෙපරණ අකමවත්
ෙලස මිලදී ෙගන ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එම ජල ෙපරණ මිලදී ගැනීෙම්දී,
(i)

වැය කළ මුදල හා ලබා ගත් ජල ෙපරණ සංඛ ාව;

(ii)

අනුගමනය කළ ෙටන්ඩර් පටිපාටිය;

(iii)

ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ ආයතනවල නම්,
ලිපිනයන් සහ ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් ෙවන්
ෙවන් වශෙයන්;

(iv)

ෙටන්ඩරය ලබා දුන් ආයතනෙය් නම හා ලිපිනය;

කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත සඳහන් ජල ෙපරණ,
(i)

සම්බන්ධ පමිති පරීක්ෂාව රජෙය් ආයතනයකින්
සිදු ෙනොකර මිලදී ගත් ආයතනෙයන්ම සිදු කිරීමට
අනුමතිය ලබා ගත් කියා පටිපාටිය කවෙර්ද;

(ii)

ෙබදා
හැරීම
නතර
කරන
ෙලස
විගණකාධිපතිවරයා නිෙයෝග කර තිබියදීත් තව
දුරටත් ඒවා මිලදී ගන්ෙන්ද;

(iii)

මිලදී ගැනීමට
කවුරුන්ද;

(iv)

මිලදී ගැනීම රජෙය් මුදල් ෙරගුලාසිවලට
පටහැනිව සිදු කර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(v)

මිලදී ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු
නිලධාරින්ට එෙරහිව නීතිමය කියාමාර්ග
ගන්ෙන්ද;

මුදල් අනුමත කළ නිලධාරියා

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Is he aware that sub-standard water filters have
been purchased in an irregular manner by the
North Central Provincial Council to be distributed
to kidney patients free of charge?

(b)

Will he state -

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(i)

the amount of money spent and the number
of water filters obtained;

(ii)

the tender procedure that was followed;

(iii)

separately, the names and addresses of the
institutions which submitted tenders and the
bids offered; and

(iv)

the name and address of the institution to
which the tender was awarded;

(v)

when purchasing the aforesaid water filters?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

உள்
வினா:
(அ)

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வடமத்திய மாகாண சைப சி நீரக ேநாயாளிக க்கு
இலவசமாக பகிர்ந்தளிப்பதற்காக தரக்குைறவான நீர்
வ கட் ம் சாதனங்கைள
ைறசாராத விதத்தில்
ெகாள்வன ெசய் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) ேமற்ப
நீர் வ கட் ம் சாதனங்களின் ெகாள்வன
வின்ேபா ,
(i)

ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக மற் ம் ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட நீர் வ கட் ம் சாதனங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

பின்பற்றப்பட்ட ேகள்விப்பத்திர
யாெதன்பைத ம்;

நைட ைற

(c)

Will he inform this House (i)

the procedure followed to obtain the
approval to get the tests related to the
quality of the water filters done by the same
institution from which they were purchased
without getting them done by a government
institution;
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(ii)

(d)

whether they would be purchased further
despite the order given by the AuditorGeneral that the distribution of the water
filters be stopped;

(iii)

the officer who approved funds to purchase
water filters;

(iv)

whether he admits the fact that purchasing
of water filters has been done in
contravention of the Financial Regulations
of the government; and

(vi)

whether legal action will be taken against
the officers responsible for purchasing the
water filters ?

1676

ආයතනය

ලිපිනය

ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන්

පශාමල් ෆිල්ටර්ස්
(පුද්) සමාගම

ෙනො.42, පල්ලිය
පාර, මට්ටක්කුලිය,
ෙකොළඹ 15.

CL 0014 මාදිලිය
ධාරිතාව ලීටර් 14
3,144.00 WF 4004
මාදිලිය ධාරිතාව ලීටර්
15
3,984.00

(ඇ)

(iv)

සීමාසහිත ජිනෙසේන පුද්ගලික සමාගම, අංක 132,
අනුරාධපුර පාර, තඹුත්ෙත්ගම. (අයිෙකන්
සමාගෙමන් අඩු මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබුවද, ජිනෙසේන සමාගෙම් ජල ෙපරණ
තාක්ෂණික තත්ත්වෙයන් ඉහළ මට්ටමක පවතින
බැව් තාක්ෂණික ඇගැයීම් මණ්ඩලය මඟින්
නිර්ෙද්ශ කරනලදී.)

(i)

ෙමම ජල ෙපරණ සාම්පල් ජාතික ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් නිලධාරිෙයකු,
සාමාජිකෙයකු වශෙයන් කටයුතු කරන ලද
තාක්ෂණික ඇගයීම් මණ්ඩලයකට ෙයොමු කර
පරීක්ෂා කරන ලද අතර, එම කමිටුව මඟින් ෙදන
ලද නිර්ෙද්ශ අනුව

If not, why?

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

මිල දී ෙගන ඇත. තවද, ජල ෙපරණ පිළිබඳ පමිති
පරීක්ෂාව ෙපෞද්ගලික ආයතනයකින් සිදු කර
ෙනොමැති අතර, ජල ෙපරණ

ராட்சி, மாகாண

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

මිල දී ගැනීෙම්දී එකඟ වූ ගිවිසුෙම්
ෙකොන්ෙද්සියක් අනුව ජල ෙපරණ ෙබදා
හැරීෙම්දී ජල ෙපරණලාභියාෙග් ලබා ගත් ජල
සාම්පල පූර්ව සහ පශ්චාත් පරීක්ෂාවට භාජනය
කර වාර්තාවක් ලබා දීම සඳහා අදාළ සැපයුම්කාර
ආයතනයට පවරා ඇත.

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

අකමවත් ෙලස මිලදී ෙගන ෙනොමැත. උතුරුමැද පළාත්
සභාව වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ෙනොමිෙල් ෙබදා හැරීම සඳහා
පමිතිෙයන් යුතු ජල ෙපරණ විවෘත තරගකාරී ලංසු
කැඳවීෙම් කමෙව්දය අනුගමනය කර මිලදී ෙගන ඇත.

(ආ)

(i)

(ii)

වැය කළ මුදල - රු.53,760,000.00යි.
ජල ෙපරණ සංඛ ාව - 5,000යි.

(ii)

සම්බන්ධෙයන් නිරීක්ෂණ කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කරන ලද අතර, එම නිරීක්ෂණවලින් දක්වන ලද
අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කර මිල දී

විවෘත තරගකාරී ලංසු කැඳවීම මඟින්.

(iii)
ආයතනය
ෙසන්ට්
ඇන්තනීස්
හාඩ්ෙවයාර්
(පයිවට්) ලිමිටඩ්

ලිපිනය
තැ.ෙප.951, 524, ශී
සංඝරාජ මාවත,
ෙකොළඹ 10.

ජිනෙසේන පයිවට්
ලිමිටඩ්

132, අනුරාධපුර
පාර, තඹුත්ෙත්ගම.

අයිෙකන් (පුද්)
සමාගම

23, බගතෙල් පාර,
ෙකොළඹ 03.

ෙහේමන්ත
ෙමෝටර්ස්

19, පාසැල් හංදිය,
හූරිගස් වැව.

ෙඩල්ෙම්ජ්
ෙමඩිකල් (පුද්)
සමාගම
එම්.එස්.එල්.
ඇෙගෝ ෙපොඩක්ට්
(පුද්) ලිමිටඩ්
නිව් ෙහළදිව
ෙට්ඩ් ෙසන්ටර්
(පුද්) සමාගම
ෙසොලීඩ්
ඉංජිනියරින්
ලංකා (පුද්)
සමාගම

101, විනයාලංකාර
මාවත, තැ.ෙප.45,
ෙකොළම 10.
පාසල් මාවත,
පිළියන්දල.
මහ වීදිය,
අනුරාධපුර.
ෙබල්ලන්තර පාර,
ෙදහිවල.

ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන්
Kent Gold මාදිලිය
ධාරිතාව ලීටර් 20
7,900.00 Kent Grand
Ro මාදිලිය ධාරිතාව
ලීටර් 75
31,500.00
29WF MF මාදිලිය
6,830.56 ධාරිතාව ලීටර්
20
RY 20 GI මාදිලිය
3,295.00 ධාරිතාව ලීටර්
20
BR 20L මාදිලිය
8,100.00 ධාරිතාව ලීටර්
20
Lewatit මාදිලිය
17,000.00 ධාරිතාව
ලීටර් 15
EY 16, මාදිලිය
7,100.00 ධාරිතාව ලීටර්
16
DS WS මාදිලිය
7,500.00 ධාරිතාව ලීටර්
16
SL 100 මාදිලිය
8,750.00 ධාරිතාව ලීටර්
20

ජල ෙපරණ ෙබදා හැරීම විගණකාධිපතිවරයා
විසින් නතර කර ෙනොමැත. විගණකාධිපතිවරයා
විසින් ජල ෙපරණ

ගැනීමට අවශ පියවර ෙගන ඇත.
(iii)

උතුරු මැද පළාෙත් පධාන අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා.

(iv)

ෙමම මිල දී ගැනීම රජෙය් ෙපොදු මුදල්
ෙරගුලාසිවලට අනුව සිදු කර ඇත.

(v)

පැන ෙනොනඟී.

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා, පන්ෙකෝටි
ගණනකට තමයි ජල ෙපරණ අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා.
හැබැයි මම එතුමාට ෙබොෙහොම වග කීෙමන් කියනවා, මුලින්ම
ෙකෝටි අටක ජල ෙපරණ අරෙගන තිෙබන බවත්, ඊට පසුව
ෙකෝටි දහයක ජල ෙපරණ අරෙගන තිෙබන බවත්, පහු ගිය
මැතිවරණයකට කලින් මාසෙය් තවත් ෙකෝටි පහක ජල ෙපරණ
අරෙගන තිෙබන බවත්. මම ෙම්ක ෙබොෙහොම වගකීෙමනුයි
කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, ජල ෙපරණ
අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් පන්ෙකෝටියක පමණයි කියායි.
රජෙය් විගණකාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් පිටපතකුත්
මා සතුව තිෙබනවා. පුවත් පත් දැන්වීමකුත් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ
එතුමා ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් සභාවට
අසත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් පශ්නයට අනුව
අපි පිළිතුර ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් පශ්නයට අනුව තමයි
අපට පළාත් සභාෙවන් ෙම් පිළිතුර ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, උතුරු මැද පළාෙත් සියයට
10ක් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ, නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි
අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
මණ්ඩලය ෙම් ජල ෙපරණ පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් ෙමතැන ඉන්නවා. ෙහොරාෙග්
අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග් ජිනෙසේන සමාගමටම රුපියල්
ලක්ෂ 20ක් ෙගවලායි ෙම්වා පරීක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන්. ලක්ෂ
20යි. මා වැරදි නම් ඔබතුමා නිවැරදි කරන්න.

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් අසන්ෙන්
නම් ෙසොයා බලා වාර්තාවක් ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට උත්තරයක්
අවශ ෙවනවා. ෙම් අවුරුදු පහ තුළ උතුරු මැද පළාෙත් වකුගඩු
ෙරෝගීන් 22,000ක් මැරිලා තිෙබනවා. තවත් දහනවදහස් ගණනක්
ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ලබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් රජෙය්
සල්ලි රුපියල් ෙකෝටි 15ක්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලෙය්ත් අනුමැතියක්
නැතිව ලක්ෂ 20ක මුදලක් ෙගවලායි ෙම් ජල ෙපරණ පරීක්ෂා
කරලා තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්න ඇසීමට අවස්ථාව තිෙබන්ෙන්
පිළිතුෙරන් පැන නඟින කරුණක් පිළිබඳවයි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රුපියල් ෙකෝටි 15ක් 20ක් වියදම් කරලා ගත්ත ජල ෙපරණ
සුදුසු නැහැ කියලා විගණකාධිපතිවරයා කියලා තිෙබනවා. එෙසේ
තිබියදීත් නැවත වතාවක් මැතිවරණයට කලින් මාසෙය්ත් තවත්
රුපියල් ෙකෝටි පහක ජල ෙපරණ ලබා ෙගන තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්
අදාළ නිලධාරින්ට විරුද්ධව ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද කියලායි.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිතුර අවස්ථා
කිහිපයකදීම බලලා තමයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී කිසිම
අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා නැහැ. මම ඒක ඉතාම වග කීෙමන්
කියනවා. ෙමතුමා පත්තර සහ තවත් ෙනොෙයකුත් වාර්තා
ෙගනැල්ලා තමයි ෙමතැන ෙම් කාරණා සඳහන් කරන්ෙන්.
එතුමන්ලා පසු ගිය මැතිවරණවලදීත්ෙම් වාෙග් පකාශ කළා.
ඔබතුමන්ලා පළාත් සභා මැතිවරණ ෙව්දිකාවලදී ඉදිරිපත් කළ
ෙද්වල් තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. අවසානෙය්දී බලද්දී
ෙමතුමන්ලා ඡන්දය පැරදිලා.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි වග කීෙමන් කියනවා
ෙම් ජල ෙපරණ ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලෙය්
නිලධාරියකුත් සාමාජිකයකු වශෙයන් කටයුතු කරන තාක්ෂණික
ඇගයීම් මණ්ඩලයට ෙයොමු කර, පරීක්ෂා කර ඒ තීන්දු තීරණ
අරෙගන තිෙබන බව.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ජිනෙසේන සමාගෙමනුයි පරීක්ෂා කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ඔබතුමා අපට ඒ විස්තර එවන්න. අපි තවදුරටත් ෙහොයලා
බලන්නම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම්
ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න. ඊළඟට තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

මැතිවරණයයි, ෙම්කයි පටලවා ගන්න එපා. ෙම්ක ෙබොෙහොම
වගකීමක් ඇතිව අහන පශ්නයක්. ඔබතුමාත් උතුරු මැද පළාතට
සම්බන්ධ ෙකෙනක්. මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය. මම මුලින් සඳහන් කළා, ෙම් අවුරුදු පහට උතුරු මැද
පළාෙත් වකුගඩු ෙරෝගීන් 22,000ක් මිය ෙගොස් තිෙබනවා කියා. ඒ
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වාෙග්ම දහනවදහස් ගණනක් තවම ෙරෝහල්වලින් පතිකාර
ගන්නවා. අෙප් ගරු ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමාත්
ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අඩුම තරමින් ෙම්
අවුරුද්ෙද්වත් ඒ අයට බීමට පිරිසිදු ජලය සපයන්න
ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?
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(ii)

එම ආරක්ෂක වැෙටහි මීටරයක් ඉදි කිරීම සඳහා
වියදම් වූ මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

ඇස්තෙම්න්තුෙව් සඳහන් ආරක්ෂක වැෙට් සමස්ත
දුර පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

ආරක්ෂක වැට ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත
සමස්ත මුදල ෙකොපමණද;

(v)

එම ආරක්ෂක වැට ඉදි කිරීම සඳහා වියදම් වූ
සමස්ත මුදල ෙකොපමණද;

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ අයට බීමට ජලය සැපයීම
පධාන අවශ තාවක් විධියට දැකලා පසු ගිය කාලෙය් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අප උතුරු මැද පළාෙත් විෙශේෂ
ජල සම්පාදන ව ාපෘති කිහිපයක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කළා.
ෙමතුමන්ලා දහස් ගණනින් ෙරෝගීන් මැරුණාය කියලා පචාර
යවනවා. නමුත් ෙම්වාෙයහි කිසිම සත තාවක් නැහැ. ඡන්ද
කාලෙය්දීත් ෙම් වාෙග් පකාශ තමයි එතුමන්ලා ඉදිරිපත් කෙළේ.
සාවද පකාශ වශෙයන් අපි ඒවා බැහැර කරනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඇස්තෙම්න්තුෙව් සඳහන් දුර පමාණයට අමතරව
ආරක්ෂක වැෙටහි දීර්ඝ කිරීම් සිදු කර තිෙබ්ද?

(ii)

එෙසේ නම්, එම දුර පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එෙසේ කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

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

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා පුවත් පත් බලන්ෙන් නැහැ. ෙලෝක ෙසෞඛ
සංවිධානෙය් නිර්ෙද්ශයක් -

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

தி
அபிவி த்தி
அதிகார
சைபயினால்
விஸ்தாிக்கப்பட்ட ெகா ம் - கண் பிரதான
தியின்
இ ம ங்கி
ள்ள
பா காப்
ேவ யின் ஒ
மீற்றைர நிர்மாணிப்பதற்கு
மதிப்பிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப பா காப் ேவ யின் ஒ மீற்றைர
நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவான பணத்ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்;

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(iii)

மதிப்பீட் ல்
ேவ யின்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(iv)

பா காப்
ேவ க்காக
மதிப்பிடப்பட்ட
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(v)

ேமற்ப பா காப் ேவ ைய நிர்மாணிப்பதற்
காக ெசலவான ெமாத்தப் பணத்ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6 -2296/'12 - (2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන 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 .

அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

மதிப்பீட் ல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
ேமலதிகமாக பா காப்
ேவ
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

Question ordered to stand down.

ෙකොළඹ නුවර පධාන මාර්ගෙය් ෙදපස ආරක්ෂක
වැට : වියදම

ெகா ம் - கண்

பிரதான தி ம ங்குப் பா காப்
ேவ கள் : ெசல

PROTECTIVE SIDE FENCES FOR COLOMBO-KANDY
HIGHWAY: EXPENDITURE

குறிப்பிடப்பட் ள்ள பா காப்
த் ரம் எவ்வள என்பைத ம்;

ேமற்ப

ரம்

ரத்திற்கு
நீ க்கப்

(ii)

அவ்வாறாயின்,
என்பைத ம்;

எவ்வள

(iii)

அவ்வா ெசய்தைமக்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

2135/’11
8. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් පුළුල් කරන ලද
ෙකොළඹ නුවර පධාන මාර්ගෙය් ෙදපස ආරක්ෂක
වැෙටහි එක් මීටරයක් ඉදි කිරීම සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;

asked the Minister of Ports and Highways:
(a)

Will he inform this House (i)

the estimated amount of money for
construction of one metre length of
protection fence on either side of
Colombo-Kandy Highway widened by
Road Development Authority;

the
the
the
the

පාර්ලිෙම්න්තුව

1681

1682

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(b)

(c)

(ii)

the amount of money spent for constructing
one metre stretch of that protection fence;

(ii)

the total length of the protection fence as
stated in the estimate;

(iii)

the total amount of money estimated for the
construction of the protection fence; and

(iv)

the total amount of money spent on the
construction of the aforesaid protection
fence?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් මාර්ග ෙදපස ඉදි කිරීමට
සැලසුම් කරපු ආරක්ෂිත වැෙට් මීටරයක් සඳහා වැය වන ගණන
තිබුෙණ් රුපියල් 2,554යි. හැබැයි ෙම්ක එක පාර කිසිම
අනුමැතියකින් ෙතොරව මීටරයකට රුපියල් 17,249ක් දක්වා වැඩි
කරලා
තිෙබනවා.
විගණකාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත්
කරපු
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුවයි මම ෙම්ක කිව්ෙව්. මීටරයකට රුපියල්
2,554ක් ෙවලා තිබුණු පමාණය එක පාරටම රුපියල් 17,249ක්
වුෙණ් ඇයි කියලා ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධව යම් කිසි උත්තරයක්
ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

Will he state -

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(i)

whether extensions have been made to the
protection fence in addition to the length
mentioned in the estimate;

(ii)

if so, the length of the extensions; and

(iii)

the reasons for doing so?

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන්
කරන කාරණය පිළිබඳව මට නම් එකඟ වන්නට බැහැ. ෙමොකද,
රුපියල් ෙදදහස් ගණනයි, රුපියල් දහහත් දහස් ගණනයි අතර
රුපියල් පහෙළොස් දාහක ෙවනසක් තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

If not, why?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

ඒක තමයි මාත් කියන්ෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔක්සයිඩ් කළ ඇලුමිනියම් පටියක් තමයි අල්ලන්ෙන්. ඒක
අඩි හතරහමාරක් උසට ජාත න්තර පමිතියක් අනුව තමයි
කරන්ෙන්. ෙම් රුපියල් පහෙළොස් දාෙහේ ෙවනස පිළිබඳව මම
විමසිමක් කර ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. ෙම් කිව්ව
කාරණය මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කිව්ව පලියට මට
පිළිගන්නට බැහැ.

(i)

රුපියල් 17,249.50

(ii)

රුපියල් 17,249.50

(iii)

මීටර් 1,650

(iv)

රුපියල් මිලියන 28.462 (රුපියල් 28,461,675.00)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(v)

රුපියල් මිලියන 20.254 (රුපියල් 20,254,399.17)
(ෙමය ඉදි කර ඇති දුර සඳහා පමණි)*

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
* පහත සඳහන් කරුණු ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඇස්තෙම්න්තුෙව්
සඳහන් සමස්ත දුර පමාණය ඉදි කිරීමට ෙනොහැකි විය.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

පිළිගන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක විගණකාධිපතිතුමාෙග්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කඩවත නගර සංවර්ධන ව ාපෘතියට අයත් මාර්ග ෙකොටෙසේ,
ඇතැම් ඉඩම් ෙකොටස්වල පැවැති නීතිමය කටයුතු ෙහේතු ෙකොට
ෙගන ආරක්ෂක වැට ඉදි කිරීමට ෙනොහැකි වීම.
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කිරීෙමන් පසු අලුෙතන් වැඩිදියුණු කළ
හා අලුෙතන් ඉදි කළ ව ාපාර ස්ථානවලට වාහන ඇතුළු කිරීමට
හැකි වන පරිදි ඉඩ තබා ආරක්ෂක වැට ඉදි කිරීම.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක පිළිගන්නට ෙවනවා.
එතුමාටත් අදහා ගන්නට බැහැ තමයි. නමුත් පිළිගන්නට සිදු
ෙවනවා. ෙමොකද, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව තිබුණා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් 2,554යි කියා.
මා ළඟ තිෙබනවා-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ කියන කාරණය
ෙම් පශ්නෙය් ෙයොමු කර තිබුණා නම් මම ඒකටත් පිළිතුරු
ෙදනවා. මා ඒක කියන්ෙන් නැතිව, ෙම් ගරු සභාවට-
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

ඒක කිව්වාම පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. එතෙකොට
අහන්න පශ්නයක් නැතිව යනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රුපියල් දහහත් දාහයි, රුපියල් ෙදදහස් පන්සීයයි අතර ෙවනස
ෙමොකක්ද කියා අදාළ ෙටන්ඩර් පතිකාෙවන් ෙසොයා බලා මට
උත්තර ෙදන්නට තිබුණාෙන්, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙම්කයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අවුරුදු තුනක
පමාදයකින් පස්ෙසේ 2011 ජූලි මාසෙය් තමයි ෙකොළඹ නුවර
මාර්ගය පුළුල් කර නැවත ඉදි කිරීම අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන්.
දුර පමාණය කිෙලෝමීටර් 15.17ක්. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි ෙම්ෙක් ස්ථාන හතරක මාර්ගය
පුළුල් කිරීම නතර කරලා තිෙබන බව. ෙම් විධියට කිෙලෝමීටර්
15.17ක දුර පමාණයක් හදන ෙකොට-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

කිෙලෝමීටර් ෙකොච්චරද?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමා ෙමතැනට ඇවිත් ඒක
පශ්න අහන්ෙන් ඒකයි.

කිව්වාම -[බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් කිෙලෝමීටර් 15යි-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාරණය නිවැරැදි නැහැ. ෙම්ෙක් මීටර්
1,650යි තිෙබන්ෙන්. කඩවත නගරය පුළුල් කිරීම පමණයි.
ෙකොළඹ නුවර පාෙර් කඩවත නගරය පමණයි.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වැට ඉදි කිරීමට මීටර 1400ක් දක්වා තමයි ඇස්තෙම්න්තුගත
කර තිබුෙණ්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මීටර 1650 යි

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ. මීටර 1400යි තිබුෙණ්. නමුත් මීටර 1650 දක්වා ෙම්ක
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒකටත් කිසිම අනුමතියක් අරෙගන නැහැ.
කිසිම පමිතියක් නැතිව, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියා කිසිම වැඩ
පිළිෙවළක් නැතිව තමයි ෙම්ක කර තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද කියා ඔබතුමාට යම් කිසි උත්තරයක් ෙදන්නට පුළුවන්
ද?

ෙකොළඹ නුවර මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු යටෙත්
තමයි ෙම්ක දමලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

කිෙලෝමීටර් 15ක් නැහැ. මීටර් 1,650යි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙකොළඹ නුවර මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් ව ාපෘතිය යටෙත් තමයි
ෙම්ක හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි මම කිව්ෙව්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ අහන පශ්නය
ගැනත් මට හිතලා කියන්නට බැහැ. නමුත් අදාළ නගරෙය් දුර
පමාණය ෙවනස් වුණා නම් ඔය මීටර 1450, මීටර 1650ට ෙවනස්
ෙවනවා. මීටර 200 දුර පමාණය ෙවනස් ෙවනවා. නමුත් අප ඉදි
කරලා තිෙබන්ෙනත් දුර පමාණය මීටර් 1,650ට වඩා අඩුෙවන්.
ෙමොකද අලුතින් ඒ නගරය තුළ ෙගොඩනැඟිලි ඉදි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ඒ නගරය තුළ සමහර ෙවලාවට ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි
කරන්න අවශ තාවක් තිබිලා නැති ස්ථාන තිෙබනවා. ඒ හින්දා ඒ
දුර පමාණය 1,650නුත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ෙම් මීටර් 1,650 කඩවත නගරයට විතරයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම කියන්ෙන් ෙම්ෙක් ස්ථාන හතරක් හදලා නැහැ කියන
එක.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

කඩවත නගරෙය්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔව්. පුළුල් කිරීම කරලා නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා
කරුණාකරලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

இதன் லம்
இ வைர
பயன்ெபற் ள்ள
கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைன
ெயன்பைத ம்

இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

asked the Minister of Lands and Land Development:

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(a)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කඩවත නගරෙය් එක
දිසාවක -නුවර දිසාවට ෙවන්න- පිටත ෙකොළඹ වටරවුම් මාර්ගෙය්
ෙදවැනි අදියර කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ඉදි
කිරීම් කරලා නැත්ෙත්. ඒ කාර්යය දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.

Is he aware that a pledge was made under the
Janasevana Programme of the “Mahinda ChintanaDinawamu Sri Lanka” that one hundred thousand
plots of land would be provided for the
construction of houses?

(b)

Will he inform this House -

ජනෙසවන වැඩසටහන: ෙබදා දී ඇති බිම් ෙකොටස්

(i)

whether the programme to provide one
hundred thousand plots of land is being
implemented at present as per the abovementioned pledge;

(ii)

if so, the number of plots of land that have
already been distributed under the aforesaid
programme; and

(iii)

of the number of families that have
benefited through the aforesaid programme
by now ?

ஜனெசவன நிகழ்ச்சித்திட்டம் : காணித் ண் கள்
பகிர்ந்தளிப்

JANASEVANA PROGRAMME: DISTRIBUTION OF LAND PLOTS
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10. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉඩම් හා
පශ්නය - (1) :
(අ)

ඉඩම්

සංවර්ධන

අමාත තුමාෙගන්

ඇසූ

"මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති මාලාෙව්,
ජනෙසවන වැඩසටහන යටෙත් නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා බිම්
ෙකොටස් ලක්ෂයක් ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ඉහත ෙපොෙරොන්දුව පරිදි ෙම් වන විට බිම් ෙකොටස්
ලක්ෂයක් ලබා දීෙම් වැඩසටහන කියාත්මක
වන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන යටෙත් ෙම් වන විට
ෙබදා දී ඇති බිම් ෙකොටස් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එමගින් ෙම් වන විට පතිලාභ ලැබූ පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

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

(c) If not, why?
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම්
සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் - காணி, காணி
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands
and Land Development)

ගරු නිෙයෝජ
ෙදනවා.
(අ)

කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර

(i)

ඔව්.

(ආ) (i)

ඔව්.

(ii)

109,010කි. (එක්ලක්ෂ නවදහස් දහයකි)

(iii)

ඔව්. 109,010කි. (එක්ලක්ෂ නවදහස් දහයකි)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

மகிந்த சிந்தைன - இலங்ைகைய ெவற்றிெபறச்
ெசய்ேவாம் ெகாள்ைககளில் ஜனெசவன நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின் கீழ்,
கைள நிர்மாணிப்பதற்காக ஒ
இலட்சம் காணித்
ண் கள் வழங்கப்ப ெமன
வாக்கு தியளிக்கப்பட் ள்ள
என்பைத
அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப வாக்கு தியின் பிரகாரம் இ வைர ஒ
இலட்சம் காணித் ண் கள் வழங்கப்ப வதற்
கான
ேவைலத்திட்டம்
நைட ைறப த்தப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில் ேமற்ப
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ்
தற்ேபா
பகிர்ந்தளிக்கப்பட் ள்ள
காணித்
ண் களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்
பைத ம்;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය මම අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර අනුව
බිම් ෙකොටස් 109,010ක් ලබා දුන්නා කියලා කිව්වාට, ඇත්ත
වශෙයන්ම ඉඩම් ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 12කට ආසන්න
පමාණයක් අෙප් රෙට් සිටිනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, ඉඩම් හිමිකම් ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 12ට ඉඩම් කට්ටි
ලබා දීලා ඉඩම් අයිතිය ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් ඉක්මනින්ම
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියලා.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඔබතුමාෙග් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්, බිම් ෙකොටස්
ලක්ෂයක් ෙබදා දීම ගැනයි.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ඔව්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

දැන් බිම් ෙකොටස් ලක්ෂයකට වැඩිය ෙබදලා දීලා තිෙබනවා.
ඊට පස්ෙසේ ඊළඟ අවුරුද්ෙද්ත් බිම් ෙකොටස් 28,970ක් ෙබදලා දීලා
තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ඔබතුමා අහන්ෙන්, බිම් ෙකොටස් ලක්ෂයක් ලබා ෙදන බවට
ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව දන්නවාද කියලායි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

හරි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මම ඔබතුමාෙගන් අහපු පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම නැවත
කියන්නම්. අද වන විට ශී ලංකාව තුළ තමන්ෙග්ම යැයි භූමි
භාගයක් ෙනොමැති පවුල් ලක්ෂ 12ක් ඉන්නවා. ඒ පවුල් ලක්ෂ
12ට ෙම් ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාෙව් ඉඩම් ලබා දීෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක කරන්ෙන් කවදාද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

මම දැන් ඔබතුමාට කිව්වාෙන් බිම් ෙකොටස් ලක්ෂයට
වැඩිෙයන් බිම් ෙකොටස් විසිඅටදහස් ගණනක් දැනටත් දීලා
තිෙබනවා කියලා. ඉදිරි කාලෙය්දීත් ෙදන්න පුළුවන් තරම් ඉඩම්
ෙදනවා. ඒවා කවදාද ෙදන්ෙන් කියන එක නම් මට කියන්න බැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ඔව්. ඒක දීලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා අහන විධියට
පවුල් ලක්ෂ 9කට ඉඩම් ෙදන දිනය කියන්න පුළුවන් මිනිහා කවුද
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න? එෙහම කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා පිළිගන්නවාද තවත් පවුල් ලක්ෂ 11ක් ඉඩම්
ෙනොමැතිව අෙප් රෙට් සිටිනවා කියලා?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ඒක ෙසොයා බලා දැන ගන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කියපු නිසා දැන්
දන්නවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මෙග් පළමුවැනි
අතුරු පශ්නයට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ.
එතුමා පවුල් 109,010ක් ගැන කථා කළාට, තවත් පවුල් ලක්ෂ
දහයකට වැඩි පිරිසක් සිටිනවා ඉඩම් අයිතිය ෙනොමැති. ඒ පවුල්
ලක්ෂ 11ට ෙහෝ 12ට ඉඩම් ලබා දීෙම් වැඩ සටහන කියාත්මක
කරන්ෙන් කවදාද කියලා දින වකවානු සහිතව කියන්න ඔබතුමාට
බැරිද?

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් රෙට් ඉඩම් හා ඉඩම්
සංවර්ධන ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමා කියනවා පවුල් ලක්ෂ 11ක්
ඉඩම් නැතිව ඉන්නවාද කියලා ෙසොයා බලන්නම් කියලා. ඒ
කියන්ෙන් ඔබතුමාට දැනුමක් නැහැ, අද අෙප් රෙට් ෙකොපමණ
පමාණයකට ඉඩම් නැද්ද කියන එක ගැන. එෙහමද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ඔබතුමා ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමාෙග් පශ්නය කියවන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ පශ්නෙයන් පැන නැෙඟන අතුරු පශ්නයයි මා අහන්ෙන්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න ෙකෝ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අහෙගන ඉන්ෙන්.
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(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ඔබතුමා කියන කියන විධියට දැන ගන්න පණ්ඩිත මිනිෙහක්
ෙනොෙවයි මම. ඔබතුමා පුදුම පශ්න ෙන් අහන්ෙන්. පියාට
අෙගෞරව ෙනොකර පශ්න අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා ෙම් රෙට් ඉඩම් ඇමතිතුමා හැටියට සංගණනයක්
කරලා නැද්ද රෙට් ඉඩම් ෙනොමැති පවුල් ෙකොච්චර පමාණයක්
ඉන්නවාද කියලා? ඒ ගැන රෙට් ඉඩම් ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

රජෙය් ඉඩම් පමණයි මෙග් විෂයයට අයිති. තවත් ඉඩම් වර්ග
කීයක් තිෙබනවාද ෙම් රෙට්? ඔබතුමා දන්නවාද ඒ ගැන.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

රජෙය් ඉඩම් ගැන තමයි මා කථා කරන්ෙන්. රජෙය් ඉඩම් ෙන්
ෙබදලා ෙදන්ෙන්.
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කියන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

වැලිකන්ෙද්. මහවැලි ඉඩම්.

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

රජෙය් ඉඩම් ඔක්ෙකෝම ඔය කියන විධියට නවලක්ෂ ගණනක
පිරිසකට නිකම් ෙදන්න බැහැ. සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ෙදන්න
ඕනෑ.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන් සල්ලි අය කරලාද ෙදන්ෙන්?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

නැහැ, නැහැ. සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ෙදන්න ඕනෑ.
ආෙයෝජකයන් සඳහා ෙදන්න ඕනෑ. වන සංරක්ෂණයට ෙදන්න
ඕනෑ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)
(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

කවුද දුන්ෙන්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙකොම්පැනිකාරයන්ට. කවුද දුන්ෙන් කියලා අහ ගන්න
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඉන්න ඇමතිතුමාෙගන්.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

මම දැන් සිංහෙලන් කිව්වා, මහවැලි ඉඩම් අයිති මහවැලි
ඇමතිතුමාට කියලා. මට අයිති රජෙය් ඉඩම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා දැන් මෙගන් ඇහුවාෙන් ෙකොෙහේද ඉඩම් දීලා
තිෙබන්ෙන් කියලා.

ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැහැ.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

ඉතින් ඔබතුමා මෙගන්ෙන් ඒ පශ්නය අහන්ෙන්.

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය. ගරු ඇමතිතුමනි, බහු ජාතික සමාගම්වලට ව ාපෘති
සඳහා, ඒ වාෙග්ම ධන කුෙව්රයන්ට ෙතොග පිටින් අඩු මුදලට ෙම්
රෙට් ඉඩම් සම්පත කුණු ෙකොල්ලයට ෙවන්ෙද්සි කරන
ෙමොෙහොෙත් මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් ඉඩම්
අහිමි පවුල්වල ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීමක් හැටියට ඉඩම් ලබා
දීෙම් වැඩසටහන් ඉක්මනින් කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි
කියලා.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

අපි ඒ වැඩසටහන් කියාත්මක කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඉඩම්
කුණු ෙකොල්ලයට දීපු තැනක් මට කියන්න?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම කියන්නද?

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

හරි. දැන් ඔබතුමා මෙගන් ඇහුවා ෙකොෙහේද කුණු ෙකොල්ලයට
ඉඩම් දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. වැලිකන්ෙද් දීලා තිෙබනවා; පානම
දීලා තිෙබනවා. තව කියන්නද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

යන්ෙන් ෙකොෙහේද ඇහුවාම, මල්ෙල් ෙපොල් ලු.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා, මම උත්තරය
දුන්නා. වැලිකන්ෙද් ඉඩම් දීලා තිෙබනවා; නැෙඟනහිර පළාෙත්
පානම ඉඩම් දීලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11-2298/'12-(2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)
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(ii)

2005ஆம் ஆண்
தல் 2011ஆம் ஆண் வைர
வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும தி நிர்மாணிப் ,
உபகரணங்கள் கம்பனியின் விைல பட் ய டப்
பட்ட வாடைகக் கட்டணம் ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ெசாத் க்கள் வாடைகக்கு விடப்ப தல்
ெதாடர்பாக வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும தி
நிர்மாணிப் , உபகரணங்கள் கம்பனிக்கும் தி
அபிவி த்தி அதிகார சைபக்கும் இைடயில்
உடன்ப க்ைக
ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
உடன்ப க்ைகைய சைபயில் சமர்ப்
பிப்பாரா என்பைத ம்

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் குறிப்பி வாரா?

Question ordered to stand down.

(ஆ) (i)

தி அபிவி த்தி அதிகார சைப, வைரய க்
கப்பட்ட
மகெநகும
தி
நிர்மாணிப் ,
உபகரணங்கள் கம்பனியில் தலீ ெசய் ள்ள
நிதிக்கான பங்குச் சான்றிதழ்கள் உள்ளனவா
என்பைத ம்;

මඟ නැඟුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගම :
විස්තර

மகெநகும

தி நிர்மாணிப் , உபகரணங்கள் கம்பனி:
விபரம்

(ii)

MAGA NEGUMA ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT
COMPANY LIMITED : DETAILS

ேமற்ப
சான்றிதழ்கைள
என்பைத ம்

சமர்ப்பிப்பாரா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

2136/’11

asked the Minister of Ports and Highways:

13. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(a)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

Will he state (i)

whether Road Construction and
Development Company has been liquidated
by now;

(i)

මාර්ග ඉදිකිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සමාගම
ෙම් වන විට ඈවර කර තිෙබ්ද;

(ii)

වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා සීමාසහිත මඟ නැඟුම
මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම් ඉන්ෙවොයිස්
කරන ලද කුලී ගාස්තු වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

separately, the invoiced annual rent of
Maga Neguma Road Construction
Equipment Company Limited from 2005 to
2011;

(iii)

එම වත්කම් කුලියට දීමට අදාළව සීමාසහිත මඟ
නැඟුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගම හා
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අතර ගිවිසුම් අත්සන්
කර තිෙබ්ද;

(iii)

(iv)

එම ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද;

whether agreements have been signed
between Maga Neguma Road Construction
Equipment Company Limited and the Road
Development Authority with relevance to
the renting of those assets; and

(iv)

whether that agreements will be tabled ?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සීමාසහිත මඟ
නැඟුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම්
ආෙයෝජනය කර ඇති අරමුදල් සඳහා ෙකොටස්
සහතික තිෙබ්ද;

(b)

(i)

whether there are share certificates for the
funds invested in Maga Neguma Road
Construction Equipment Company Limited
by the Road Development Authority; and

(ii)

whether those certificates will be tabled ?

එම සහතික සභාගත කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள்,ெந ஞ்சாைலகள்
வினா:
(அ) (i)

Will he inform this House -

(c)
அைமச்சைரக்

ேகட்ட

தி நிர்மாண, அபிவி த்திக் கம்பனி தற்ேபா
ஒழிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1693

1694

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

(ආ)

සම්පූර්ණ එකතුව නම් ගණනය කර ගන්න ඕනෑ. රුපියල්
මිලියන 77යි, රුපියල් මිලියන 89යි ආදි වශෙයන්. අපි ඒක පස්ෙසේ
එකතු කර ගනිමු.

වර්ෂය

කුලී ගාස්තුව (රු.)

2005

77,363,283.00

2006

89,661,946.50

2007

158,706,555.00

මම අහන්ෙන් ඒ මුදල් ෙගවලා තිෙබනවාද, නැත්නම්-

2008

211,801,779.00

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

2009

155,883,231.22

2010

79,584,428.87

2011

71,957,721.65

(iii)

ඔව්.

(iv)

ඔව්. සභාගත* කරමි.

(i)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සීමාසහිත මඟ
නැඟුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගෙම් මුදල්
ආෙයෝජනය කර නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

යම්කිසි ෙකොටසක් ෙගවලා තිෙබනවා. අදාළ ගිවිසුම් පතය
අනුව සඳහන් වන්ෙන් අදාළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් යන්ත
සූත කුලියට ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ෙගවිය යුතු වාර්ෂික බදු
මුදලයි. සමහර මාර්ග ඉදි කිරීම් සම්බන්ධෙයන් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියත් අදාළ සමාගමට ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
සමාගෙමන් අධිකාරියට ෙගවන්න ඕනෑ, කුලී පදනම මත ගත්ත
වාහනවලට. සමහර විට ෙම් ෙදක හිලවු කරලා යම් කිසි මුදල්
පමාණයක් ෙගවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන්
නිශ්චිතවම අවශ නම් මට ඒක ෙවනම දැනුම් ෙදන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

අතුරු පශ්න අංක 1.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 2005 සිට 2011 දක්වා
මාර්ග ඉදි කිරීෙම් හා සංවර්ධනය කිරීෙම් සමාගමට මඟ නැඟුම
මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ සමාගම විසින් ෙදන්න තිෙබන
පමාණය ෙකොච්චරක්ද? ඒෙකන් ෙකොච්චර පමාණයක් 2011 වන
විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට දීලා තිෙබනවාද?

අතුරු පශ්න අංක 2.
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙදක අතර ගිවිසුමක් තිෙබනවාද? එම ගිවිසුම
ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවාද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඔව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙකොයි කාලෙය් ගහපු ගිවිසුමක්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

මට පැහැදිලි නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙදන්න තිෙබන පමාණය ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, 2005 රුපියල්
මිලියන 77යි. 2006 රුපියල් මිලියන 89යි ආදි වශෙයන්. ෙම්
පමාණවලින් ෙකොයි තරම් මුදලක් මඟ නැඟුම මාර්ග ඉදිකිරීම්
උපකරණ සමාගම විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ෙගවලා
තිෙබනවාද කියලා කරුණාකරලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

2005 ජනවාරි මාසෙය්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, නිකුත් කළ ෙකොටස් පාග්ධනය
සම්බන්ධෙයන් ගිවිසුෙම් සඳහන් වන්ෙන් නැද්ද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගිවිසුෙම් තිෙබන්ෙන් අදාළ සමාගමයි,
අධිකාරියයි අතර හුවමාරු කරන වාහන, යන්ත සූත සහ අනිකුත්
ෙගොඩනැඟිලි උපකරණ සම්බන්ධෙයන් පමණයි.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඒ හැර ෙකොටස් නිකුතුව සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වන්ෙන්
නැද්ද?

ෙදවන වටය.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

බිත්තර නිෂ්පාදනය සහ ආනයනය : බදු

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ட்ைட உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி : வாிகள்

ඒ පශ්නය ඔබතුමා කලින් දවසක ෙවනම අහලා තිෙබනවා මා
දැක්කා.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

1.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 15 -2299/'12- (2), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(අ)

(i)

සමස්ත බිත්තර පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල
බිත්තර පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;

(ii)

ශී ලංකාෙව්
ෙකොපමණද;

(iii)

ආනයනය කරන
ෙකොපමණද;

(iv)

ආනයනය කරන ලද බිත්තර පමාණෙයහි
වටිනාකම ෙකොපමණද;

(v)

බිත්තර ආනයනකරුවන් ෙවත ලබාදුන් තථ
සහනාධාරය ෙකොපමණද;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ
අරෙගන තිෙබනවා.

කථානායකතුමනි, කිහිප වතාවක් කල්

ரவி

පසු ගිය වර්ෂ පහ තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය් දී,

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

மாண் மிகு

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

-

බිත්තර
ලද

නිෂ්පාදන

පිරිවැය

බිත්තර

පමාණය

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ආ) ආනයනය කරනු ලබන බිත්තරවලට සහ ෙද්ශීයව
නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බිත්තරවලට පනවා ඇති සියලු
සෘජු හා වක බදු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙදවන වතාවට කල් ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මා හිතන හැටියට ෙම් පශ්නය තුන් වතාවක්ද ෙකොෙහේද ඇහුවා.

கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) கடந்த 5 வ டங்க க்கான,
(i)

ட்ைடயின்
கர்ைவ ம்;

(ii)

இலங்ைகயில்
ெசலைவ ம்;

(iii)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ெதாைகைய ம்;

ட்ைடகளின்

(iv)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ெப மதிைய ம்;

ட்ைடகளின்

(v)

ட்ைட இறக்குமதியாளர்க க்கு உண்ைமயில்
வழங்கப்பட்ட மாணியத்ைத ம்

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඊළඟ දිනෙය් පිළිතුරු දීමට පියවර ගන්න.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ெமாத்த

மற் ம்

ட்ைட

தலா த

உற்பத்திக்கான

வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் அறிவிப்பாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1697

1698
(v)

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

ෙවෙළඳ,
තීරුබදු
හා
ආෙයෝජන
පතිපත්ති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව;

(ஆ) உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட
ட்ைடகள்
மற் ம் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ட்ைடகள் ஆகிய
வற் க்கு விதிக்கப்பட்ட சகல வாிகைள ம் (ேநர ,
மைற க) எவ்வள என்பைத ெவவ்ேவறாக அவர்
ெதாிவிப்பாரா?

(ආ)

ඇමුණුම් IIIහි දක්වා ඇත.

(இ)

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

இன்ேறல், ஏன்?

කිෙලෝගෑමයට රු. 100/- (රුපියල් සියයක්) වූ ආනයන තීරු
බද්ද 2010.11.22 දින සිට 2011.01.06 දින දක්වා එවකට
පැවති බිත්තර හිඟය ෙහේතුෙවන් ඉවත් කර ඇත.

ඇමුණුම I

asked
Trade :
(a)

(b)

the Minister of Co-operatives and Internal

Will he state on per year basis for the last five
years (i)

the total consumption and the per capita
consumption of eggs;

(ii)

the production cost of eggs in Sri Lanka;

(iii)

the amount of eggs that was imported;

(iv)

the value of the imported amount of eggs;
and

(v)

the real subsidy given to the importers of
eggs?

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය විසින් ලබා දී ඇති
ෙතොරතුරු අනුව පසු ගිය වර්ෂ 05ක කාලය තුළ ශී ලංකාෙව් බිත්තර නිෂ්පාදන
පිරිවැය
වර්ෂය
2007
2008
2009
2010
2011

ඇමුණුම II
ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් සපයා ඇති ෙතොරතුරු අනුව පසු
ගිය වර්ෂ 5ක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ආනයනය කළ බිත්තර පමාණය
සහ වටිනාකම
(අ) (iii)

Will he also state separately, all the taxes (direct
and indirect) imposed on eggs imported and
produced locally?
(c) If not, why?

වර්ෂය
2007
2008
2009
2010
2011

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

(අ) (iv)
වටිනාකම (රු.)
68,441,059/151,632,894/74,855,651/50,318,189/88,590,149/ඇමුණුම III

ෙවෙළඳ, තීරුබදු හා ආෙයෝජන පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ලබා දී
ඇති ෙතොරතුරු අනුව ආනයනය කරනු ලබන බිත්තර සඳහා පනවා ඇති සෘජු
සහ වක බදු
බදු වර්ගය

බදු අනුපාතය

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

ආනයන තීරු බද්ද

කිෙලෝගෑමයට රු. 100.00

වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බද්ද

5%

(අ)

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද

2%

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

•

පමාණය (කි.ග්රෑ)
135,695
205,120
108,283
149,438
457,067

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)

•

පිරිවැය (රු.)
7.27
7.92
8.02
8.08
8.24

(i)

ජනෙල්ඛන හා සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව;

සමස්ත බිත්තර පරිෙභෝජනය (ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය)
2006/2007

633,901,200 (හයසිය තිස්තුන්ලක්ෂ
නවසිය එක්දහස් ෙදසීයකි)

2009/2010

609,146,460 (හයසිය නවලක්ෂ එකසිය
හතලිස් හයදහස් හාරසිය හැටකි)

දංගහ ඇළ පාලෙම් පතිසංස්කරණය: පතිපාදන
தங்கஹ எல பாலம் னரைமப் : நிதி ஒ க்கீ

REPAIR OF DANGAHA ELA BRIDGE : FINANCIAL
ALLOCATION

1396/’11

ඒක පුද්ගල බිත්තර පරිෙභෝජනය (ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය)
2006/2007

32 (තිස්ෙදකකි)

2009/2010

30 (තිහකි)

2.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා(ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு
சார்பாக )

த்திக பதிரண

(ii)

ඇමුණුම් Iහි දක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුම් IIහි දක්වා ඇත.

(The Hon. John Amaratunga
Buddhika Pathirana )

(iv)

ඇමුණුම් IIහි දක්වා ඇත.

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):

on behalf of the Hon.
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(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය්, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, වැල්ලෙතොට පෙද්ශෙය් පිහිටා ඇති දංගහ
ඇළ පාලම පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් දැඩි
අනතුරුදායක තත්ත්වයක් ඇති වී තිෙබන බව එතුමා
දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

එම පාලෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ
කිරීමට සැලසුම් සකස් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

ෙම් වන විට ඊට අවශ
තිෙබ්ද;

1700

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

ඔව්, අනතුරුදායක තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා තාවකාලික
විකල්ප පාලමක් සකස් කර ඇත.

(ආ)

පතිපාදන ෙවන් කර
(ඇ)

(i)

ස්ථිර පාලමක් ඉදිකිරීම සඳහා 2013 වර්ෂයට පතිපාදන
අෙප්ක්ෂිතය.

(ii)

2013 වර්ෂෙය් පළාත් නිශ්චිත පදාන යටෙත් ඉටු කිරීමට
අෙප්ක්ෂිතය.

(iii)

ඉහත පිළිතුර අදාළ ෙව්.

අදාළ ෙනොෙව්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்
வினா:
(அ)

ராட்சி,

மாகாணசைபகள்

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

மாத்தைற
மாவட்டத்தின்
திஹெகாட
பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில், ெவல்லெதாட்ைட பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள தங்கஹ எல பாலம்
னரைமக்
கப்படாததன் காரணமாக க ம் ஆபத்தான நிைலைம
ேதான்றி ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

இப்பாலத்தின்
ஆரம்பிப்பதற்கு
பைத ம்;

னரைமப் ப்
பணிகைள
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா என்

(ii)

ஆெமனில் இப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

தற்ேபா
இதற்குத்
ேதைவப்ப ம்
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்

நிதி

නානෙගොඩ පාලම ඉදිකිරීම: ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල
நானெகாட பால நிர்மாணம்: மதிப்பீட் த் ெதாைக
CONSTRUCTION OF NANAGODA BRIDGE : ESTIMATED
AMOUNT
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7. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு
சார்பாக)

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(b)

Is he aware that a very dangerous situation has
arisen as a result of not repairing the Dangaha Ela
bridge situated at Wellatota in the Tihagoda
Divisional Secretary's Division in Matara District?
Will he inform this House (i)

whether plans have been made to
commence the repair work of the aforesaid
bridge;

(ii)

if so, the date on which the repair work will
be commenced; and

(iii)

whether the allocations required for it have
been made by now?

(i)

එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල
ෙකොපමණද;

(ii)

ඊට අවශ පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, නානෙගොඩ පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු
ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ)

க த் ைற மாவட்டத்தில் வலல்லாவிட்ட பிரேதச
சைப ஆ ைகப் பிரேதசத்திற்குாிய நானெகாட
பாலத்தின் நிர்மாண ேவைலகள் இைடயில் நி த்தப்
பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

(c) If not, why?
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

කලුතර දිස්තික්කෙය්, වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා බල
පෙද්ශයට අයත් නානෙගොඩ පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු
අතරමඟ නවතා දමා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

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

த்திக பதிரண

இப்பாலத்ைத நிர்மாணிப்பதற்கான மதிப்பீட் த்
ெதாைக யா ;

(ii)

அதற்குத்
ேதைவயான
ஒ க்கப்பட் ள்ளதா;

நிதி

ஏற்பா கள்

(iii)

அவ்வாறாயின், நானெகாட பாலத்தின் நிர்மாண
ேவைலகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி யா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

asked the Minister of Ports and Highways :
(a)

(b)

(c)

Is he aware that the construction work of the
Nanagoda Bridge located in the Walallavita
Pradeshiya Sabha area in Kalutara District has
been stopped halfway?
Will he inform this House (i)

of the estimated amount for the construction
of the aforesaid bridge ;

(ii)

whether necessary allocations have been
made for the aforesaid construction ; and

(iii)

if so, the date on which the construction
work of the Nanagoda bridge will be
commenced?

If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12-1878/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන 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 .

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 14-2190/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

(ඇ)

කළුතර දිස්තික්කෙය්, වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය තුළ
නානෙගොඩ පාලම නමින් පාලමක් ෙනොමැත.
(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 9-2189/'11-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු 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 .

Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 දින පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම්
පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 7.00 දක්වා විය යුතුය. අ.භා.
2.00ට ස්ථාවර නිෙයෝග 7(5) කියාත්මක විය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මහතා.
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Today, Sir, we are on the onward march. We are
rapidly developing. The whole world is showering
bouquets and plaudits on us, because after 30 years of a
brutal war, within a period of nearly three years, the
development that is taking place around the country is
marvellous. I think we have heard about the Vietnam
War, the Korean War. After the war, even now, the
countries are suffering in certain fields of economic
activity.
Sir, the other day 800 Delegates came from all over
the world - from the North Pole, South Pole, America,
Pacific countries; the whites, the blacks and the browns
came. It was a very grand opening ceremony ever held in
this part of the world at the Mahinda Rajapaksa Lotus
Pond Auditorium. The foreign Delegates were almost
mesmerized to see such a glittering function. The speech
that was made by the His Excellency the President was
very well-received.
I quote from the “Daily News” of 12th September,
2012. It states, I quote:

2012 වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාව

2012இன் ந ப்பகுதியில் அரச நிதி நிைலைம பற்றிய
அறிக்ைக
MID-YEAR FISCAL POSITION REPORT OF 2012

[1.30 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Hon. Deputy Speaker, I have the honour of moving
the Adjournment Motion today - of course early in the
day - allowing a full day’s Debate as requested by even
the Opposition. We are very democratic. We follow the
Parliamentary procedures to the letter. Therefore, the
Government readily agreed to the request.
I move,
“An Adjournment Motion with regard to the Mid-Year Fiscal
Position Report of 2012”

Sir, in terms of Section 10 of the Fiscal Management
Responsibility Act, No. 3 of 2003, the Minister of
Finance is requested to present the Mid-Year Fiscal
Position Report to the public by the last day of June of the
year and thereafter lay before Parliament. The purpose of
this Report is to provide updated information on the
Government’s Fiscal performance as per the fiscal
strategy of the Government. The Report contains the
performance of Government revenue, expenditure, cash
flow operations and borrowings during the first four
months of the year 2012. The Report also provide updated
information depending on the availability of information
relating to macroeconomic performance, price
developments, foreign aid, Government debt, and other
official reserves.

“Sri Lanka, an inspiration to other C’wealth nations”

Who says this? It is Sir Alan Haselhurst, with whom
the Hon. Leader of the Opposition had a good rapport. I
saw it during the session. I saw he was enjoying every
moment of the Conference and even in this House, he
praised the arrangements that were made marvellously
well by the Hon. Speaker and you, yourself, as the
Deputy Speaker of the House.
The story was filed by Rasika Somarathna and
Sandasen Marasinghe. It further states, I quote:
“The holding of the 58th Commonwealth Parliamentary Association
Conference in Colombo is an epoch making one because it is being held
in a member nation which is rising rapidly after emerging from the
ravages of terror, CPA Executive Committee Chairman, Sir Alan
Haselhurst said. He also identified Sri Lanka as an inspiration to other
Commonwealth nations.”

Can you just imagine of such sentiments being
expressed by one of the great British Parliamentarians, Sir
Alan Haselhurst?
He has won the hearts of not only the Parliamentarians
but even the ordinary staff of Parliament. This is what he
says about us. That article further states, I quote:
“He also identified Sri Lanka as an inspiration to other
Commonwealth nations. Sir Alan Haselhurst was addressing the open
ceremony of the 58th CPA.”

Then, Sir, the speech made by His Excellency the
President on that occasion was brilliant. It gives us a clear
insight to the new chapter that we are turning in this
country. In an article which appeared in “Daily News” of
12th September, 2012, under the heading, “World can
behold SL’s Progress,” it states, I quote:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

“The vast resources of human experience available to the CPA,
which has 175 branches and 17,000 parliamentarians at the most
recent count, places it, in an excellent position to contribute to better
understanding of practice and procedure in Parliaments, examine
international trading systems, and look at new policies on science in
an age of rapidly advancing technology.
It will also be extremely useful to explore increasing trade among
Commonwealth countries and devise ways to facilitate such trade".

This is what the Leader of the nation said at the 58th
Commonwealth Parliamentary Conference. It was held by
all the Members who spoke thereafter in the Sessions, in
the Workshops and even when they accompanied us to
Jaffna and to several other places.
Sir, they were really amazed to see the newlyemerging Jaffna. They have heard stories about its
destruction: destruction of houses, religious places and
schools by the Tigers and some of them were asked not to
come to Sri Lanka. They confided that in me. A Canadian
Member of Parliament particularly asked me, “Is this
Jaffna?” I said, “Yes." Then he asked me, "Is this is the
real Jaffna?" I said, "We have only one Jaffna and this is
the real Jaffna”. Then he asked me again, “Where is the
army?” - [Interruption.] No. I am talking about the
economic recovery. We have to mention all these relevant
matters. My Adjournment Motion today deals with the
economic recovery and economic development. Do you
not understand that? Hon. John Amaratunga, I think you
understood it well at the Conference, but do not forget the
lessons that you have learnt there. - [Interruption.] Listen
to me. You are jealous. I am quoting from the foreign
Delegates - as I said the blacks, whites and the others they came from all over the world.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Did you meet that African lady Delegate?

Sir, an article appears in today’s “The Island,” on
page 5, under the heading, “Basil gives HR delegates
clear picture on IPPs’ rehabilitation and reconciliation,” it
states, I quote:
“Senior Adviser to the President and Minister of Economic
Development Basil Rajapaksa gave representatives of the Office of
the High Commissioner for Human Rights a clear picture on how
the human rights of the people in the conflict affected Northern and
Eastern provinces were restored.”

I would like to table* this article before the House.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have to wind up now. You were
allocated only five minutes.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Is there a time limit? Give me a little more time, Sir. [Interruption.]
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, please give him five minutes. - [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

It is my right if the Government allows. We have
enough time. - [Interruption.] They are throwing mud all
over. They are speaking about the Judiciary.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Azwer, why do you not speak about the MidYear Fiscal Position Report?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

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

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Did you meet her? How many times did you meet
her? I only saw her at the Conference and at dinner.
Sir, His Excellency the President stated, I quote:
“In conclusion, I wish to state that having your conference in a
vibrant democracy, where the will of the people has been cherished,
and protected for eight decades and more, there is every hope that
your deliberations, amidst the well springs of democracy that prevail
in our land, will produce the best results for parliamentary
democracy in the Commonwealth and the world.
May you be blessed by the Noble Triple Gem!”

That is how His Excellency the President concluded
the famous and the hallmark Presidential Address to the
international community. I wish to table* this article.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Yes, I am speaking about the economic review. My
speech is based on that. Are you getting points from the
Hon. Leader of the Opposition? Well, do it. He is close
to you. He identifies all those areas.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Do not worry about that.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much, Hon. Azwer.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

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

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

I want to know this. Sir, they are bringing even the
Judiciary into this House. For what purpose, I cannot
understand. In a country where we are making great
strides in order to help the people get up from the ravaged
war, they are coming here and speaking නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you, Hon. Azwer.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

One moment, please!
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(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා කිව්වා, "අපි ෙම් සභාවට අධිකරණය
ෙගෙනනවා" කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, let me finish.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

That is not a point of Order.

(The Deputy Speaker)

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

Hon. Sarath Amunugama, you may speak now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கூட் ைணப் அைமச்சர்)

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

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

I have got 10 minutes more.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, අධිකරණය ගැන කථා කරපු හින්දා
මම පශ්නයක් අහන්නයි බැලුෙව්. ෙමොකද අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්ට එන්න කියලා තිෙබනවා. ඉතින්
අද ඒක පත්තරෙයත් පළ කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමා
ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ආණ්ඩුවක්
අධිකරණයට ෙමෙහම බලපෑම් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙම් එවැනි පශ්න ඇසීමට අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ගරු සරත්
අමුණුගම මහතා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

கம -

சர்வேதச நிதிய

Sir, give the Hon. Azwer five more minutes.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Read the "Daily Mirror". Page A7 of today's "Daily
Mirror" states:
"........ Lawyers for Democracy and Free Movement were severely
concerned over the report published by the Secretary of Judicial
Service Commission (JSC) Mr. Manjula Thilakaratne asserting that
there was undue influence on the JSC ............."

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
සඳහන් කළා, අධිකරණය ෙම් සභාව තුළට ෙගෙනන්න යනවා
කියලා. එෙහම ෙම් සභාව තුළට අධිකරණය ෙගෙනන්න බැහැ.
අධිකරණයට අපහාස කරන්න බැහැ. ෙම් සභාව තුළට ෙගෙනන්න
පුළුවන් ආයතනයක් ෙනොෙවයි අධිකරණය. අධිකරණය ස්වාධීන
ආයතනයක්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකරලා රීති පශ්නයක් යටෙත් ඇසීමට
හැකි කාරණයක් අසන්න. ඔබතුමා අසන පශ්නය රීති පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් හැටියට ඇසීමට
කටයුතු කරන්න. ඒ පශ්නයට ඉඩ දිය ෙනොහැකිය. Hon. Azwer,
you can continue.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

The Hon. Amunugama is giving me five more
minutes. Sir, again I quote:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)
"......... Manjula Thilakaratne asserting that there was undue
influence on the JSC from interested parties."

Sir, they mentioned it here. That is why it has been
reported in the "Daily Mirror" of today. The Hon. Leader
of the Opposition is smiling.
It further states:

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker, he referred to some Manjula
Thilakaratne. What is his connection to the JSC and the
Judiciary? Can you tell us?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

“However undue influence has been made by certain interested
parties on the JSC in its independent decisions taking power."

- [Interruption.] Shut up! I am speaking. I am holding
the floor.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

Hon. Leader of the Opposition, your Members are
trying to mislead Parliament. You are talking about it. I
want to ask these questions if that is so. Firstly, when was
the Secretary to the Judicial Service Commission,
Manjula Thilakaratne appointed? Tell us. Secondly, is he
aware of the most senior Judicial Officer eligible to the
post? Is he the most senior? Thirdly, if not, what was the
procedure and basis for selection?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Let them answer. We wanted to uphold the Judiciary.
When these things are traded upon in newspapers and in
Parliament, I think we have to ask these questions.
Therefore, I would say that the Judicial Service
Commission has been appointed by the Parliamentary
Council, which is a Supreme Council.

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

The Hon. Member who is speaking is misleading
Parliament. මුස්ලිම් ඇමතිවරු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් -

(The Hon. John Amaratunga)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. Hon. Azwer, you may go
ahead.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

The Hon. Chief Opposition Whip is willing to give
more time to the Hon. Azwer. Are you agreeable, Hon.
Chief Government Whip?

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

Mr. Weliamuna has further stated, I quote:
".... as lawyers, were much concerned over this undue, unholy
attempts made towards the JSC and on the Judges
following
the
Divinaguma order of the court."

Sir, the Supreme Court Determination of the
Divinaguma Bill was read in the House by the Hon.
Speaker.
මහතා

Sir, I am willing to give 10 minutes to the Hon.
Azwer to speak.
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

විකමසිංහ

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

Sir, I second the Motion.

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன )

(The Hon. Dinesh Gunawardena )

No. I do not agree because we want to proceed with
the Debate.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
தல்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Leader of the Opposition, what is your point of
Order?

The Hon. Chief Government Whip is not in
agreement. Then, Hon. Ravi Karunanayake, you may
speak now.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, please, give him that 10 minutes. We are learning
something. Hon. Azwer, you take another 10 minutes'
time. -[Interruption.]
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Deputy Speaker)

You speak better than anyone.

Then, you have to speak, Hon. Ravi Karunanayake.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

You take that time. - [Interruption.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, what does the Leader of the Opposition say in
today's “The Island" newspaper? It states, I quote:

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Sir, the Leader of the Opposition has made a
sacrilegious statement against the Holy Quran which is නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Azwer, the Motion has been seconded. Hon.
Ravi Karunanayake, you may speak. Your lights are on.

“SLMC forsakes religion, Quran for positions."

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
This is a sacrilegious statement made by the Leader of
the Opposition. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Motion was seconded. Hon. Ravi Karunanayake,
you may speak, now.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, It is a crying shame. When we have such an
economic Pandit in Parliament, we can be educated. The
Hon. John Amaratunga, Chief Opposition Whip, is
willing to give him some more time. Why are you
depriving him? When we are being magnanimous in
trying to listen to some economic theory that is coming
out of a new Pandit, why are you holding back? [Interruption.] This is the first time I saw such a
magnanimity actually taking place. - [Interruption.]

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

My lights are on but I can see the Government lights
are off.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Your lights are blinking.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් ෙම් වාෙග් ආර්ථික පණ්ඩිතෙයෝ
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බිහි ෙවලා ඉන්නවා අපි දැකලා නැහැ.
පුත්තලෙම් අලුත් ආර්ථිකයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
කරුණාකරලා එතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න. අපිත් ඒෙකන් යම්
ෙදයක් ඉෙගන ගන්නවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon.Ravi Karunanayake, are you on your feet?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I am ready to speak, Sir.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you. - [Interruption.]
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Sir, he has been given 10 minutes. Do not disturb the -

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට නිෙයෝගයක් ෙදන්න,
මෙග් කථාව කරෙගන යන්නද, එෙහම නැත්නම් එතුමාෙග් කථාව
අහෙගන ඉන්නද කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න. ෙයෝජනාව
ස්ථිර කරලායි තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම කථා කරන්න කැමැතියි. එතුමාට ඇහුම් කන් ෙදන්න
ඊටත් වැඩිය කැමැතියි.
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

The Motion has already been seconded.
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No, no. He was speaking. You cannot second and go
back to him because he was speaking. So, get it redone.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, no. It is not yet seconded.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

You cannot Order the Chair. We have given the mike
to you. So, it is your time.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It was seconded. - [Interruption.] Hon. Ravi
Karunanayake, you may speak, now.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, give him some time to speak.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

[අ.භා. 1.47]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම අගය
කරනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට විහිළුකාර ආර්ථික න ායයක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන එක ගැන. අද රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය
ෙකොෙහොමද කියා බැලුෙවොත් ෙම් වාෙග් අතිපණ්ඩිතෙයක් ෙම්
වාෙග් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙමන්ම ෙපනී යනවා, ආර්ථිකෙය්
බංෙකොෙලොත්භාවයක් තිෙබන බව.

You have missed about four minutes of your time.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.

No, no.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

Hon. Azwer has been given 10 minutes, free.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, please give an Order. Otherwise, you are caught in
between, Sir. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Right. We may start, now. - [Interruption.]
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, nobody has seconded the Motion.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විතරක්
ෙනොෙවයි, සෙතොස කාපු එක්ෙකනා ෙම්. සෙතොස කෑවා. රෙට්
ආර්ථිකය නාස්ති කරපු ෙකෙනක්- [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම එතුමාට බූරුවා කියන්ෙන් නැතුව පණ්ඩිතයා කියපු නිසා
තමයි එතුමා point of Order එකක් ෙගනාෙව්. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

It has already been seconded by the Hon. M.S.
Thowfeek.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කථාව කරන්න.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

රෙට් ආර්ථිකෙය් බංෙකොෙලොත්භාවය, ආණ්ඩුෙව් බංෙකොෙලොත්භාවය
ෙමවැනි මන්තීවරෙයක් ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙමන්ම
ෙපෙනනවා. අපට ෙම් ගැන වැඩිදුර තර්ක කරන්න අවශ තාවක්
නැහැ. එතුමා කියපු ෙද්වල් තහවුරු කිරීමක් විතරයි කරන්න
අවශ ෙවන්ෙන්. එතුමා quote කෙළේ සුද්දන් කියපු ෙද්වල්වලින්
ෙන්. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරු කියපු
ෙද්වල්වලින්ම සාක්ෂාත් කරනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය
ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

What was irrelevant was what the Hon. Azwer was
speaking. What has fiscal responsibility got to do with
what he was talking about? - [Interruption.] He was
talking utter nonsense in Parliament.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Ravi Karunanayake, you go ahead.
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න තිෙබන්ෙන් අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
කඩා වැටිලා, බංෙකොෙලොත් ෙවලා, සූරා කාලා, ෙහොරකම් කරලා
එක පවුලක් සංවිධානය කරන එක තමයි තිෙබන්ෙන් කියලායි.
ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ගරු ජගත් බාලසූරිය මැතිතුමා
කියා තිෙබනවා, "ෙම් කාලය නිදහසින් පසු වැඩිම පුරාවස්තු
පමාණයක් විනාශ වූ යුගයක්" කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ෙමොන නීති ෙගනාවත්
ෙසොරකම්, මැරකම්, දූෂණ නවත්වන්න බැහැ" කියා. කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරු තමයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. 2012
සැප්තැම්බර් 04 වැනි දා "මව්බිම" පුවත් පතට වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ අමාත ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මැතිතුමා කියා
තිෙබනවා, "අමාත ධුර වැඩි නිසයි ෙම් රජය සාර්ථකව ඉදිරියට
යන්ෙන්" කියලා. ඒ වාෙග්ම ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මැතිතුමා 2012 අෙගෝස්තු 29 වැනි දා "මව්බිම" පුවත් පතට කියා
තිෙබනවා, "මුස්ලිම් ඇමතිවරු කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ රැෙඳමින්
ආණ්ඩුව නැෙඟනහිර දිනුෙවොත් පල්ලි කඩන බව කියනවා"
කියලා. ඇමතිවරු ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කියද්දී ෙමතුමා සුද්දන් අරක
කිව්වාය, ෙම්ක කිව්වාය කිය කියා ඉන්නවා. අෙප් මූල කරණය
සම්බන්ධෙයන් රෙට් මූල පාලනයක් තිෙබන අවස්ථාවක
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන සම්බන්ධකම?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, my point of Order is, සුද්දන් සහ සුද්දියන් ගැන
ෙනොෙවයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy 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, I moved a Motion. Let him reply relevantly. What
he says is irrelevant.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා
සිටිනවා. "Mid-Year Fiscal Position Report - 2012" කියලා
වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා 2003 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ පනත
ෙගනාෙව්, ඊට ෙපර පළමුෙවනි වතාවට ෙම් රෙට් ඍණ
ආර්ථිකයක් ඇති ෙවලා ඒක නිවැරදි කරලා ඉදිරියට ආර්ථික
විනයක් ඇතිව කටයුතු කරන්නයි කියලා. ඒ පනත ෙගනාව
අවස්ථාෙව්දී අපි ඉලක්ක කෙළේ පළමුෙවනි මාස හතෙර් වාර්තාව
ජූනි මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නයි. නමුත්
ඔබතුමන්ලා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ අෙගෝස්තු මාසෙය්යි.
ෙම්ෙකන් ෙප්න්ෙන් ඔබතුමන්ලා වග කීමක් නැතිව කටයුතු කරන
ආණ්ඩුවක් බවයි. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉල්ලන්ෙන්,
කරුණාකරලා මීට වැඩිය මූල විනයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න
කියලායි. එෙහම නැත්නම් අපි ඔක්ෙකොම නිකම් කථා කරන්න
තිෙබන පළියට කථා කරලා, ෙම්ක ආණ්ඩුවත් විපක්ෂයත් අතර
තිෙබන පශ්නයක් ෙලස ෙපන්වා ෙගන කටයුතු කිරීමක් තමයි
ෙවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් පනෙතන් අපි
ෛනතික භාවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. රෙට් ආර්ථිකය තමයි
වැදගත්ම ෙද්. රටක් හැෙදන්ෙන්ත්, විනාශ ෙවන්ෙන්ත් ආර්ථිකය
නිසායි. දැන් බලන්න, ෙම් 2012 වසර මැද මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාෙවන් උපුටා ගන්නා කරුණු තුළින්, - 2011 - 2012
සංසන්දනය කිරීෙමන්- ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම සියයට 5.5කින්
වැඩි වන විට ඔබතුමන්ලාෙග් වියදම සියයට 13.2කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා කියලා අපිට ෙප්නවා. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් 2012
අවුරුද්ෙද් මාස හතරක් ගැනයි. ෙම් මාස හතරට ෙමෙහම කඩා
වැටීමක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලා ජනතාවට ෙසතක් ලබා
ගන්න පුළුවන් ආර්ථික කළමනාකරණයක් කරන්ෙන් ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් අය වැය හිඟයක් ෙලස සලකන 6.5ක්
ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් වාර්තාව තුළින්
අපට ෙහළිදරවු කරනවා, තිෙබන අය වැය හිඟය ඇස්තෙම්න්තු
කළාට වැඩිය සියයට 55කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ
කියන්ෙන් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම ඇස්තෙම්න්තු කරන
ආකාරයට ෙනොෙවයි ගමන් කරන්ෙන්.
ඊෙය් චම්පික රණවක ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්වා
ෙම් මාස අටට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය ෙකෝටි
18,200ක් කියලා. මම විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ගණකාධිකාරීවරුන්
සමඟ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ෙහළිදරවු වුණ
කරුණක් තමයි, සහනාධාර මිලට ලබා ගන්නවා මදිවාට
අවුරුද්ෙද් අග වන විට ඒ අය රුපියල් ෙකෝටි 31,800ක අලාභයක්
ඇස්තෙම්න්තු කරනවා කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය් එතුමා සඳහන් කළ පරිදි විදුලි
පාරිෙභෝගිකයන් ලක්ෂ 51ක් සිටිනවා. අපි සරල උදාහරණයක්
ගනිමු. ෙම් ලක්ෂ 51 ඒ අලාභය විධියට තිෙබන ෙකෝටි
තිස්එක්දහස් අටසියෙයන් ෙබදුෙවොත් එක නිවසකට රුපියල්
හැටපන්දහස් පන්සියයක පරිත ාගයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක
12න් ෙබදුෙවොත් මාසයකට පන්දහස් පන්සියයක මුදලක් ෙදන්න
පුළුවන්. ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
විදුලි බිල සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කරපු එක තර්කයකින් එක
ෙගදරකට මාසයකට පන්දහස් පන්සියයක් සල්ලිවලින් ෙදන්න
තිබුණා නම් ෙකොතරම් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවනවාද? ගරු
ඇමතිතුමාම කිව්වා සියයට පණහක් විතර ඒකක 30කට
අඩුෙවනුයි භාවිත කරන්ෙන් කියලා. එෙහම බැලුවා නම් අෙනක්
ෙගවල්වලට මාසයකට රුපියල් ෙදොෙළොස් දහසක ෙවන් කිරීමක්
කරන්න පුළුවන්.
දැන් ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමන්ලා අපට ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනෑ, 2003 අංක 3 දරන රාජ මූල කළමනාකරණ
(වගකීම) පනත - Fiscal Management (Responsibility) Act යටෙත්, ඇයි ෙම් වාෙග් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
ඒක ෙකොෙහොමද නිරාකරණය කරන්ෙන්, ඒවාට විධිවිධාන දමා
ෙකොෙහොමද ජනතාවට බරක් ෙනොෙවන විධියට කටයුතු කරන්ෙන්,
වියදම වැඩි වුණා නම් ආදායම ඒකට සරිලන ෙලස වැඩි කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, නැත්නම් යම් යම් පැතිවලින් පාග්ධන වියදම ෙහෝ
පුනරාවර්තන වියදම අඩු කරලා එයට සරිලන ෙලස ෙම් කටයුතු
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කියන්න. දැන් අපට
දීලා තිෙබන නිල් පාට ෙපොත් පිංෙචන් එය කිසිෙසේත් දැනුවත්
කරලා නැහැ. ඔබතුමන්ලා අපව දැනුවත් කරන්න ෙම් තුළින්
අවශ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා නැති එකයි මා පළමුෙවන්ම මතක්
කරන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙමොෙහොතක් ගන්නවා Fiscal
Management (Responsibility) Act, No. 3 of 2003හි හයවැනි
වගන්තිය යටෙත් කාරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. It states, I
quote:
“6. A Statement shall
(a)

specify the Government’s medium term fiscal policy,
within which the Government’s short term fiscal
objectives will be formulated;

(b)

explain the broad strategic priorities on which the
budget is, or will be based;

(c)

specify the key fiscal measures which the Government
considers important in view of the strategy and the
overall fiscal policy..….”

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී,
ෙම් පනෙත් අංක 6.(d) (i) සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා, ගරු
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා, මම හැම අවස්ථාෙව්ම අහනවා
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල තුළිනුත් ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර
අරමුදල තුළිනුත් ෙකොතරම් මුදල් පමාණයක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවාද කියන එක. ෙම් පනෙත් හතරවැනි පිටුෙව් 6.(d) (i)
යටෙත් ඒ සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කර තිෙබනවා. According to

this Act, the impact on the Employees' Provident Fund
and the Employees' Trust Fund must be revealed to the
House. නමුත්, ෙමය ෙම්ක තුළින් දැනුවත් කරලා නැහැ.
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ඔබතුමන්ලා අහන පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ. උසාවි
ගියාම ඒවාට උත්තර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ලබා
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ව වස්ථානුකූලව තිෙබන ෙදයකටවත් උත්තර
ෙදන්ෙන් නැත්නම් කාටද ෙම්වා වසන් කරන්ෙන්?
ඔබතුමන්ලා ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙකොතරම් ෙහොඳට 58th
Commonwealth Parliamentary Conference එක පැවැත්වූවාද
නැද්ද කියන එක. නමුත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් තිෙබන අවශ තාව
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙහළිදරව් කරන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකක්ද
ඒෙක් තිෙබන වටිනාකම?
"The Sunday Times" of 15th July, 2012 carried a headline
titled "Govt. gobbles money from EPF : AG". ඒක කියන්ෙන්
කවුරුත් ෙනොෙවයි, විගණකාධිපතිතුමායි. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, 2012 ජූලි මාසෙය් 15වැනි දා "ද සන්ෙඩ්
ටයිම්ස්" පුවත් පෙත් ඒ අදාළ ෙකොටස මම සභාගත* කරනවා.
ෙවලාව ඉතිරි කරන්න ඕනෑ නිසා මම ෙම්ක කියවන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ෙම් තුළින් ඉතිහාසෙය් එක පැත්තකට වැරැද්දක් ෙවලා
තිෙබනවා කියන එක ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒක නිවැරැදි
කිරීමක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඇයි ෙම්වා නිවැරැදි කරන්ෙන්
නැත්ෙත්?
රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් හතරවන
පිටුෙව් සඳහන් 6. (ඊ) (iii) යටෙත් සඳහන් වනවා, ෙකොයි
කාලෙය්දී ෙම් වැරැද්ද නිවැරැදි කරනවාද කියලා ආණ්ඩුෙවන් අපව
දැනුවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් පළමුවැනි මාස හතර තුළ
තිෙබන වැරැදි ආර්ථික ගමන ඊට වැඩිය ඉක්මන් ෙවලා තිෙබනවා,
ඊට පසුව තිෙබන මාස හතර තුළ. මම හිතන්ෙන් අපට නැවත ෙම්
වාෙග් වාර්තා කිරීමක් කරන්න තිෙබන්ෙන් අය වැය තුළින්
කියලායි. ඒ අවස්ථාව වන විට ෙම් තිෙබන වැරැදි තුළින් අපි තව
මාස අටක් ගමන් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් මම හිතන විධියට
ඔබතුමන්ලා වග කීමක් අනුව ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද ෙම්ක නිවැරැදි කරන්ෙන් කියලා අපව දැනුවත්
කරන්න ඕනෑ.

Then, on page 8, Section 12 (4) (b) of the Fiscal
Management (Responsibility) Act, No. 3 of 2003 states, I
quote:
“(b) compromise Sri Lanka in a material way, in negotiation,
litigation or commercial activity.”

Hon. Minister, I would like to say that there has been
a contingent liability which has crystallized now. It is a
happening on which you have got to make a payment of
roughly US Dollars 169 million, which comes to about
Rs. 23 billion. Then, there is another contingent liability
over two more court cases that the Government has lost
or appealed and the impact of that contingent liability has
not been reflected under the Fiscal Management
(Responsibility) Act. So, I am wondering what type of
presentation the Hon. Minister and the Government have
made to the House. I am not saying this to ridicule him,
but as a professional, as an accountant. If you are simply
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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acting under the Fiscal Management (Responsibility) Act,
there must be decency on the part of the Government to
respond to at least what is required by the Act. You all
have given what you feel should be given, but what is
expected of you has not been given. So, Hon. Minister, I
will rest my case with the theoretical assumption I made.

ඒ වාෙග්ම ෙම් කියන ෙමොෙහොෙත් රෙට් සම්පූර්ණ ණය බර
රුපියල් ෙකෝටි බිලියන 6,300යි. නැතෙහොත් රුපියල් ෙකෝටි
හයලක්ෂ තිස්දාහයි. ඉතින් ෙම් කියන ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට
රෙට් ඉතා අධික ණය බරක් තිෙබනවා. ඉස්සර අවුරුද්ෙදන්
අවුරුද්දට ෙකෝටි දහයක්-විස්සක් වැඩි වුණා. දැන් දවසින් දවසට ඒ
වාෙග් මිලක් වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල කඩා වැෙටනවා.

මම ඔබතුමන්ලා ඉදිරිෙය් පාෙයෝගික මට්ටමින් ෙපන්වන්නම්
ආර්ථිකය කඩා වැටී තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. මම
නිරන්තරෙයන්ම
කියන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුවට
තිෙබන්ෙන් ෙනොදැනුවත්කම ෙනොෙවයි, අහ ගන්න අකමැතිභාවය
ෙනොෙවයි කියන එක. ආර්ථිකයට ෙමොන ෙකෙහල් මලක් වුණත්
කමක් නැහැ කියන දරදඬු මතය තමයි ඔබතුමන්ලා ඉදිරියට ෙගන
යන්ෙන්. බලන්න, මැතිවරණයට නාම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාට
පසුව සුමාන ෙදකකින් ආහාර භාණ්ඩ හයක මිල අඩු කළා. ඊට
පස්ෙසේ තව තුනක මිල අඩු කළා. ඒ මැතිවරණ පතිඵල නිකුත්
ෙවලා සුමානයක් ගිෙය් නැහැ ඒ මිල නැවත සංෙශෝධනය කළා.
අල මිල රුපියල් විස්සකින් වැඩි කළා. ටින් මාළු රුපියල්
විසිපහකින් වැඩි කළා.

රුපියල 115 සිට 133 දක්වා කඩා වැටීම නිසා, අවපමාණ
වීම නිසා ණය බර රුපියල් ෙකෝටි 8,500කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක ඔබතුමා පිළිගන්නවා ද? පිළිගන්නවා
නම් ඒ තිෙබන ණයවල ෙපොලී පමාණය රුපියල් ෙකෝටි 900ක්
කියලා ඔබතුමා පිළිගන්වා ද? එෙහම නම්, ෙම් මුදල් ආෙයෝජනය
කළා ද, නැත්නම් වියදම් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක් සඳහාද කියන
එකවත් ෙපන්වන්න. ෙහේතුවක් නැතිව, නිකරුෙණ් රුපියල
අවපමාණ වූ නිසා ඇති වූ පතිවිපාකය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අපට
දරා ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්?

ෙමෙතක් කල් වතුර බිල වැඩි කරන්ෙන් නැහැ කියපු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන අමාත තුමා ෙම් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් පළමුවැනි දා
ෙවන ෙකොට සියයට පෙහේ සිට විස්ස දක්වා වතුර බිල වැඩි
කරනවාය කියනවා. අද LIOC එක කියලා තිෙබනවා, ආණ්ඩුෙව්
බදු පතිපත්තිය නිසා අපි අලාභයක් ලබනවා, ඒ අලාභය නිසා
කරුණාකරලා අපට නැවත ෙතල් මිල සංෙශෝධනය කරන්න
අවසර ෙදන්න කියලා. දැන් ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවනවා. අපි
ෙමෙහේ ෙතල් මිල සංෙශෝධනය කරන අවස්ථාෙව්දී US Dollars
135ට තිබුණු ෙබොර ෙතල් බැරලයට තමයි අපි 155ක මිලක් නියම
කෙළේ. නමුත් මම හිතන විධියට දැන් ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක
මිල US Dollars 91ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් එකක වටිනාකම රුපියල් 133යි. හැබැයි තවමත් ෙතල්
මිල අඩු කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් සිදු
වන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නිදහස ලැබූ දා සිට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටලා තිෙබන
හැම අවස්ථාවකදීම ඒ ආර්ථිකය හදලා තිෙබන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය වශෙයන් අපි අහනවා, "ෙමොකක්ද අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට
කරන්ෙන්?" කියලා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය නිල් පාට ආර්ථිකයක්,
රතු පාට ආර්ථිකයක්, කහ පාට ආර්ථිකයක් ෙහෝ ෙකොළ පාට
ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අෙප් ජාතික ආර්ථිකය. ඉතින් අපි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්ෙන් මහ බැංකුෙව් "economic hit man"
ෙකෙනක් ඉන්නවාද කියලායි. ආර්ථිකය සූරා කන, නැති කරන
පුද්ගලෙයක් ඉන්නවාද කියලා අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, Greek Bonds
සම්බන්ධෙයන් අපි පශ්න ඇහුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද
කිව්ෙව්? අපි අලාභයක් ලබලා තිෙබනවා, නමුත් ඊට වැඩිය
ලාභයක් ලබලා තිෙබනවාය කිව්වා. බැරි ෙවලාවත් මුදල්
අමාත ාංශෙය් පුද්ගලෙයක් රුපියල් විසි පන්දහසක් කාබාසිනියා
කෙළොත් එයාව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. නමුත් ෙකෝටි 150ක් නැති
කරපු ෙම් වාෙග් පුද්ගලයන් නිකම් නිදැෙල්ෙල් සිටිනවා. ඒ
මදිවාට තවත් කියනවා, "ඔව් අපි පාඩු ලබලා තිෙබනවා. ඊට වඩා
ලාභයක් ලබලා තිෙබනවා" කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමෙහම
ෙකොෙහොමද ආර්ථිකයක් ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්?
ෙබොෙහොම සරල ෙද්කට පශ්න ඇති කරන ඒ අය, ෙම් වාෙග්
බැරෑරුම් ෙද්වල් අමතක කරලා කටයුතු කරන ෙකොට ඔබතුමාට
වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියන එක පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.

ගරු ඇමතිතුමනි, එම නිසා කරුණාකර ඔබතුමන්ලා මීට
වඩා විධිමත්ව, මීට වඩා වග කීමකින් කටයුතු කරන්න අවශ යි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල විනයක් තිෙබනවා ද, නැද්ද කියන එක
ෙපෙනන්ෙන්
ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිපත්
කරන
පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවලින්. ෙම් අවුරුද්ෙද් හය වරක් පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් සුළු කාලය තුළ
සම්පූර්ණ පුනරාවර්තන වියදම හැටියට රුපියල් ෙකෝටි 800කුත්,
පාග්ධන වියදම හැටියට රුපියල් ෙකෝටි 2,300කුත් ඒ පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු තුළින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ගිය
අවුරුද්ෙද් එෙකොෙළොස් වතාවක් රුපියල් ෙකෝටි 5,800ක පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපට දරා ගන්න බැරි ෙද් තමයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම කිසිම කමයකට අනුව
ෙවන්ෙන් නැති එක. අපට වරදින්න පුළුවන්. අප සියලු ෙදනාම
මනුෂ ෙයෝ. නමුත් එක වරක් වැරදුණා පස්ෙසේ නැවතත් ඒක
ෙවනවා නම් ඒක තමයි තිෙබන භයානක තත්ත්වය. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා අපට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙකොයි ෙකොයි
ආකාරෙයන් ද ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කරන්ෙන් කියලා. 2003
අංක 3 දරන රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් වගන්ති
යටෙත් කටයුතු කරන්න ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් තිෙබනවා.
ෙමොකද, ෙම් සියලුම සල්ලි ජනතාවෙග් සල්ලි. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 148 වන ව වස්ථාව අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි
මුදල් පාලනය කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙකොටස්
ෙවළඳ ෙපොළට ඇති ෙවලා තිෙබන අපරාධය බලන්න. ගරු
කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)
යටෙත් ඊෙය් අපි ඒ ගැන Question එකක් ඉදිරිපත් කළා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු වැදගත් මන්තීවරයකු වන තිලක්
කරුණාරත්න මැතිතුමාත්, ඉන්දානි සුගතදාස මැතිනියත් ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වී තිෙබනවා. අපි
අනිවාර්යෙයන්ම ෙපොදු ව ාපාර කාරක සභාව තුළින් බලා ගන්න
අවශ යි, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එතුමාෙග්
ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය තුළින් කියනවා, ''ෙම් ආර්ථිකෙය් පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දැන් මාෆියා
එකක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ෙම්ෙක් රජෙය් මාෆියාවක් වාෙග්ම
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මාෆියාවකුත් තිෙබනවා, මට ස්වාධීනව
මෙග් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා, එම
නිසා මම ඉල්ලා වීෙම් ලිපිය ඉදිරිපත් කරනවා'' කියලා.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ නිසා පුළුවන් තරම්
ඉක්මනට ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ෙම්
පශ්නය ෙගනැල්ලා අපි ෙම් කරුණු ෙසොයා ගන්න අවශ යි. අපි
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධෙයන් මුදල්
අමාත ාංශෙයන් පශ්න ඇහුවාම කවදාවත් උත්තර ලැෙබන්ෙන්
නැත්ෙත් ෙමන්න පශ්න ෙම් නිසා යි. අද ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුෙව් සභාපති අල්ලස් ෙහෝ දුෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගනි යනවා. ඇයි ඒ විධියට මහ බැකුෙව්
අධිපති ෙගන යන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙමොකද, ඒ orders දීලා
තිෙබන්ෙන් එතැනින්.
ෙකෝ අජිත් ෙද්වසුෙර්න්ද? අද ෙම් රටින් පැනලා ගිහිල්ලා. ඒ
අය අෙප් යාළුෙවෝ ෙවන්න පුළුවන්, අපි ඒ අය
එක්ක කථා
කරනවා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි අපි
කියන්ෙන් ෙම් පරීක්ෂණ ඉක්මන් කරන්න කියලා. නැත්නම් මීට
වැඩිය ෙලොකු ෙහොරුත් පැනලා යනවා. ෙම් තත්ත්වය තමයි
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිලධාරින් වග කීමකින් කියනවා, ෙමන්න
ෙමෙහම ෙවලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් අහිංසක පුද්ගලෙයක්
ෙගනැල්ලා, ඒ කියාවට සම්බන්ධ නැති පුද්ගලෙයක් ෙගනැල්ලා
ඔහුෙගන් පශ්න කරනවා, ෙකොෙහොමද අරක වුෙණ්, ෙම්ක වුෙණ්
කියලා. එතුමා කියලා තිෙබනවා නම් ඒක වුෙණ් මහ බැංකුෙවන්
ආපු නිෙයෝගයක් අනුවයි කියලා, එතෙකොට වැෙඩ් ඉවරයි. මුදල්
අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්
කියනවා,"ෙම්කට
අෙප්
කිසිම
සම්බන්ධකමක් නැහැ" කියලා. එතැන සම්බන්ධකමක් නැත්නම්,
සම්බන්ධකමක් ඇති ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් මහ බැංකුව සමඟ
විතරයි. අපි ඒ වාෙග් තර්කයක් ඉදිරිපත් කළාම මහ බැංකුෙවන්
පතික්ෙෂේප කෙළේ නැහැ. පතික්ෙෂේප කෙළේ නැත්නම් එතැන තමයි
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අප දැනුවත් ෙවන්න
අවශ යි. ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අපට ෙම් පශ්නයට හරියාකාරව
උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තත්ත්වය. මාත් ඒ ගැන පුදුම වුණා. මීට
මාසයකට විතර ඉස්ෙසල්ලා තිලක් කරුණාරත්න මැතිතුමා ෙපොදු
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා එතුමාෙගන් පශ්න
කරන අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ෙන්
ආෙයෝජකයන් 2,51,000යි කියලා. ඒ ආෙයෝජකයන්ෙගන් සියයට
1.5ක පිරිසක් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සියයට 95ක අයිතිය
උරුම කර ෙගන තිෙබනවා කිව්වා. ඒ කියන්ෙන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළන් සියයට 5ක් විතරයි ආෙයෝජකයන් සියයට 98.5කටම
උරුම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් නිසා තමයි අපි insider trading සම්බන්ධෙයන්
ෙසෝදිසි කරලා, ඒ පශ්නය ෙකොයි ආකාරෙයන්ද හරියාකාරව විසඳා
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා බැලුෙව්. 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය්
27වැනිදා “Daily Mirror” පුවත් පෙත් ෙමෙහම තිෙබනවා. I
quote:
"It was daylight robbery : Tilak"

ඉතින්, ඔබතුමන්ලා පත් කරපු සභාපති ෙමෙහම කියනවා නම්,
ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවාද ඒ ගැන කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා යටපත්
කරලා, ෙම්වා එළියට එන එක නවත්වලා කටයුතු කරන එක
තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙනොෙයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් සංයුක්ත ෙවලා
තිෙබන ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් ඒ ගැන
වාර්තාවක් ඉල්ලා තිබුණ නිසා. යම් කාලයක් ගිහිල්ලා වුණත්, ඒ
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සම්බන්ධෙයන් කථා කරලා යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනියන්න
එතුමා අද අපට මාර්ගය විවෘත කරලා තිෙබනවා. ෙකොම්පැනි
26ක් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්වා ගැන තමයි අපි එදා ඉඳලාම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න කෙළේ. ඇයි ෙම්වා නිවැරදි කරන්න බැරි
වුෙණ් කියලා අපි ඔබතුමාෙගන් ඇහුවා. නිශ්ශබ්දව සිටියා. නමුත්
දැන් සියලු ෙද්ම විවෘත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ආර්ථිකෙය්
පශ්නයක් තිෙබන අවස්ථාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිකරුෙණ්
කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. ජාතික ආර්ථිකයක් හදන්න අපි උදව් කළා
වෙග්ම, ෙම් වාෙග් ෙහොරකම් කරන ෙකොට ඒවා නැති කරන්නත්
අපි ඕනෑම විධියකට, ඕනෑම අභිෙයෝගයක් භාර ගනිමින් කටයුතු
කරන්න සූදානමින් සිටිනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්න කැමැතියි.
මම ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙකොම්පැනි 26ක නම් කියන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, Securities and Exchange
Commission එෙක් හිටපු සභාපති තිලක් කරුණාරත්න මහතා
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට එවපු ඒ වාර්තාව
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා සභාගත* කරන්න මම
ඔබතුමාෙග් අවසරය පතනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න
මම තව වැඩි ෙවලාවක් මිඩංගු කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තත්ත්වයක්
තමයි අද කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන්ෙන්ත්. Fiscal
Management (Responsibility) Act එක යටෙත් ඔබතුමන්ලා
ෙපන්වන්න අවශ යි ෙකොතරම් පශ්නයක් ඒ ක්ෙෂේතෙය් ඇති
ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. ෙම් වාර්තාෙව් හැටියට අවුරුද්ෙද්
පළමුෙවනි මාස හතෙර්දී කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ ෙමෙලෝ
ෙදයක් ෙපන්වලා නැහැ. ගිය අය වැය තුළින් ඒ ක්ෙෂේතයට මුදල්
ෙවන් කිරීමක් තිෙබනවා. එයින් ෙකොතරම් මුදල් පමාණයක්
පාවිච්චි කර තිෙබනවාද කියලා ෙම් වාර්තාෙව් ෙහළිදරවු කරලා
නැහැ. නමුත් පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් අන්තිම සුමාන ෙදෙක්
ජනාධිපතිවරයා සහ ඇමතිවරු ගිහින් ඒ පෙද්ශවල ෙගොවීන්
විතරක් ඉලක්ක කරලා කිව්වා, "අපි ෙගොවි ණය ටික කපා
හරිනවා" කියලා. දැන් ෙවන තුරු එක ලියුමක් බැංකුවලට
ගිහිල්ලා තිෙබනවාද, ''කරුණාකරලා, ඒ කාලයට අදාළ ණය කපා
හරින්න'' කියලා? ඇයි ෙම් වාෙග් ෙබොරු කරන්ෙන්? ඇයි ෙම්
වාෙග් වංචා කරන්ෙන්? ඊෙය් පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන ෙකොට කිව්වා, "ඒවා ඡන්ද
කාලෙය් කියන ෙද්වල්" කියලා. ඔබතුමන්ලා ඡන්ද දායකයන්ට
ෙබොරු කරලා, වංචා කරලා තමයි ඡන්ද ගන්න හදන්ෙන්. දැන් ඒ
ෙගොවි මහත්වරුන් තුළ යම් විශ්වාසයක් තිෙබනවා ඒ ෙගොවි ණය
කපා හරිනවා කියලා. හැබැයි ෙම් ෙමොෙහොත ෙවනකම් ඒ එක්
ෙකෙනකුෙග්වත් ණය කපලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම්
කාරණයත්. ෙම් Fiscal Management (Responsibility) Act එක
යටෙත් ඔබතුමන්ලාට වග කීමක් තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි
5,500ක් ෙපොෙහොර සහනාධාරවලට වියදම් කරනවාය කියන
නිසා ඒක ෙකොයි ආකාරෙයන්ද වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කියලා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට බාධා ටිකක්
කථානායකතුමනි?

ඇති

වුණා

1724

(The Deputy Speaker)

ෙන්ද

ගරු

නිෙයෝජ

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ ගැනත් සලකා බැලීමක් කර තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙපොඩ්ඩක් ඊට වැඩිය මානුෂික මට්ටමින් සලකා බලලා තව
මිනිත්තු පහක් එකතු කිරීම වරදක් ෙනොෙවයි ෙන්ද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා එකඟ වන්ෙන් නම්
පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහමයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. අපි ඒක නිවැරදි
කරන්නම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි පහක්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ. කාෙග්වත් කාලෙයන් කපන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කපන්ෙන් නැතිව ෙදන්න විධියක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ඒක නිවැරැදි කරන්නම්. අවසානෙය්දී ඔබතුමාට ලබා
ෙදන්නම් මිනිත්තු පහක්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කපන්න ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් කාලෙයන්.
එෙහම නැත්නම්, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා විනාඩි පහක්
ෙදනවා නම්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ. කාෙග්වත් කාලෙයන් අඩු කරන්න ඕනෑ නැහැ.
සංෙශෝධනය කරලා අපි මිනිත්තු පහක් ලබා ෙදන්නම්. අෙප්
අෙනක් පක්ෂත් තිෙබනවා ෙන්.

එෙහම නම් කරුණාකර කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අවසන් කරන්නම්.
ඊළඟ කාරණය තමයි කෘෂිකර්ම අංශෙය් වගා ණය කපා
හැරීම. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙපොෙහොර සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 5,000ක්.
කරුණාකර අපව දැනුවත් කරන්න ෙකොෙහන්ද ෙම්වා කියා. ඊෙය්
අෙප් ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා කිව්වා සෙතොස නැති කළා
කියලා. මට පුදුමයි. නැති කරන්ෙන් කවුද? රුපියල් 3.50ට පාන්
විකුණලා නැති කරපු ආයතනය අපි හදලා දුන්නා. එතුමා අපත්
එක්ක ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටියා. එදා කියපු ෙද්වල් අද අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. අද ඉතින් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඇමතිවරු එෙහම ෙන්.
මන්තීවරයකු මරනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "මට අමතකයි. මා
දන්ෙන් නැහැ ෙමොනවා වුණාද කියලා." කියා. ඉතින් එෙහම
තමයි, ෙම් පැත්ෙත් හිටපු මන්තීවරු ඒ පැත්තට ගියාම ෙම්
පැත්ෙත් සිදු වුණු ඒවා අමතක ෙවනවා. "මම දන්ෙන් නැහැ
ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා." කියනවා.
ජනාධිපතිතුමාත් පඩි වැඩි කරනවා කිව්වා. ඡන්දයට පස්ෙසේ
කියනවා, නැහැ, මා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ කියලා. ඉතින් ෙමෙහම
තමයි ඔක්ෙකෝම ඇමතිවරු. ඇමතිවරු 65ක් විතර ඉන්නවා. දැන්
ෙමතැන ෙදෙදනායි ඉන්ෙන්. ඒ අයට අමතකයි පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්න ඕනෑ කියන එක. ඒ අය හිතන්ෙන් ඡන්ද කාලයට විතරක්
ගිහිල්ලා ජනතාවට කථා කෙළොත් ඇති කියලායි. කරුණාකර ෙම්
විහිළුව නවත්තන්න. රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න
එපා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අප මතක් කරන්ෙන් ඒ
සම්බන්ධෙයනුයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 09වැනි දා පැල්වත්ත සහ ෙසවණගල සීනි කර්මාන්තශාලා
ආණ්ඩුව නැවත පවරා ගත්තා ආණ්ඩුෙව් අයිතියට. එදා කිව්ෙව් අපි
කිසිෙසේත් ජනතාවෙග් බදු සල්ලි -ෙම් සල්ලි ටික- පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැහැ කියලායි. දැන් ෙමතැනදී පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවකින් රුපියල් මිලියන 100ක් ඉල්ලනවා. ෙමොන
තරම් අපරාධයක්ද? කිසි පශ්නයක් නැතිව අලාභයක් ලාභයක්
බවට පත් කරෙගන කටයුතු කරමින් ගිය අවස්ථාවක එම
ආයතනය පවරා ගත්තා. ඒ ෙමොකටද කියලා තවම දන්ෙන් නැහැ.
ඒක ගත්තාට ඇයි හිඟුරාන එක ගත්ෙත් නැත්ෙත්? මහ බැංකුෙව්
යාළුවකුට ඒ සම්බන්ධෙයන් අයිතිය තිෙබන නිසාද? අජිත්
ෙද්වසුෙර්න්දෙග් යාළුකම නිසාද ඒක ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් තමයි අප පශ්න අහන්ෙන්. ලාභ ලබන ආයතන
පාඩු ලබන ආයතන වශෙයන් ෙගන යන්න ආණ්ඩුව නැවත පවරා
ගන්නවා. ෙමොනවා ෙවනවාද කියලා ෙදයිෙයෝ තමයි දන්ෙන්. ජුනි
මාසෙය් 06වැනි දා රුපියල් මිලියන 100ක පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවක් ගැන ඇහුවා. අනිවාර්යෙයන්ම තවත් මාස
ෙදකක් යන්න ඉස්සර ෙවලා තවත් මිලියන 1,000ක් විතර ඉල්ලාවි
ඕකටම. ඉතින් ඇමතිතුමා, අපව දැනුවත් කරන්න, ෙකොෙහොමද
ඒක කරන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපව
දැනුවත් කරන්න අවශ යි ෙදපාර්තෙම්න්තු සහ සංස්ථා ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද ඉදිරියට යන්ෙන් කියන එක සම්බන්ධෙයන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
අලාභය ගැන ෙපන්නා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාවත්. ෙම් වන විට, ඒ කියන්ෙන් ෙම් මාස 8ට
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 4,100යි. අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 4,100ක්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙතල් මිල අද US Dollars 91කට අඩු ෙවලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

තිෙබන විටයි. ෙම් වාෙග් අධික ලාභයක් ලබන ෙකොට රුපියල්
ෙකෝටි 4,100ක අලාභයක් තිෙබනවා. බැරි ෙවලාවත් තවත්
ෙඩොලර් 10කින් විතර මිල වැඩි වුෙණොත් ෙම්ක නැවත අධික
අලාභයකට ගමන් කරනවා ෙන්ද? ඒ නිසා තමයි අද LIOC
ෙකොම්පැනිය ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්, අධික අලාභයක් ලබනවා,
කරුණාකර රුපියල් 10කින් මිල වැඩි කරන්න කියලා. කරුණාකර
ජනතාව ෙවනුෙවන් සිතා බලා ෙම් තිෙබන බදු පමාණය අඩු
කරන්න. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඇයි ඔබතුමන්ලා ෙතල් මිල අඩු ෙනොකරන්ෙන්? අපි උසාවි ගියා
අවුරුදු 4කට ඉස්සර ෙවලා. එදා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙලෝක ෙවළඳ
ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අධික නිසා අපට අඩු කරන්න බැහැ කියලායි
කිව්ෙව්. නමුත් අද ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ මිල අඩු ෙවලා තිෙබන
විටත් ඇයි ෙතල් මිල අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙකෝ, අර ෙලෝක
බැංකුෙව් plug ගලවන ඇමතිවරු?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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තිෙබනවා. ඒකාධිකාරයක් තියා ෙගන ෙම් වාෙග් අලාභයක්
ලබනවා නම් ෙමොනවාද ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්? ඉතින් ෙවලාව
හරස් ෙවලා තිෙබන නිසා මට තව එක කරුණක් තමයි කියන්න
අවශ වන්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට කියන්න තිෙබන්ෙන් FUTA එක සම්බන්ධෙයන්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා.

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව මිනිත්තු ෙදකකින් අවසන් කරනවා ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථාව අවසන් කරන්න. මීළඟට ගරු සරත් අමුණුගම මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තවත් මිනිත්තු ෙදකකින් අවසන් කරන්නම් ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. මට අවස්ථාව ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

[අ. භා. 2.17]

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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද අපි ෙම් සාකච්ඡාව
කරන්ෙන් වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව මුල්
කර ෙගනයි. ෙම් වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 2003 අංක 3
දරන රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනත යටෙත්යි. ගරු
මන්තීවරුන් ෙපන්වා දුන්න හැටියට රජයත්, විරුද්ධ පක්ෂයත්
යන ෙදෙගොල්ෙලෝම එකඟ ෙවනවා ෙම් පනත ඉතාමත්ම වැදගත්
පනතක් කියලා. ඒ වාෙග්ම අපට ඒකට කියන්න පුළුවන්
landmark legislation කියලා.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයත්. එහි ගිය අවුරුද්ෙද් අලාභය
රුපියල් මිලියන 21,000යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් ඇස්තෙම්න්තුගත
අලාභය රුපියල් මිලියන 14,000යි. දැන් කියනවා සියයට 5ත්,
25ත් අතර වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා. කරුණාකරලා අපව
දැනුවත් කරන්න, ෙම්ක වැඩි කළාට පස්ෙසත් අලාභය තවම
තිෙබනවාද කියලා. ෙමොකද, ජනතාවෙග් සල්ලිත් එක්කයි ෙම්
ෙසල්ලම් කරන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා
ෙගදරින් සල්ලි ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් ෙම් කටයුතු කරනවා
වාෙග්යි. නැත්නම් ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික සල්ලි
ෙගනැල්ලා ඒ තුළින් ෙසල්ලම් කරනවා වාෙගයි. කරුණාකරලා ඒ
ගැන අපව දැනුවත් කරන්න.

දැන් ඉස්ෙසල්ලාම රජය හැටියට අපි කියන්න ඕනෑ, අපි
ෙබොෙහොම කැප ෙවලා ඉන්නවා ෙම් පනත අනුව ඒ වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ වාර්තාෙවන් උද්ගත වන කරුණු
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ෙදවැනි කාරණාව
ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පළමුවැනි මාස 4
ෙවනුෙවන්. ඒ නිසා අපට කියන්න පුළුවන් ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනවල
යම් කිසි තාවකාලික බවක් තිෙබනවා; ඒවායින් අපට ඉඟියක්
විතරයි ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් -2011තත්ත්වය ෙකොෙහොමද, 2012 ඒ සමයාන්තර මාසවල තත්ත්වය
කුමක්ද කියලා අපට විගහ කරන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර විට
ඒවා ඔක්ෙකෝම ඒ අවස්ථාවට පමණක් සීමා වූ ෙද්වල් වන්න
පුළුවන්, ඊෙය් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන්න
හැටියට. සමහර විට අද වන ෙකොට ඒ මාස පමාණය ෙවනස්
ෙවලා ෙවනත් ස්වරූපයන් පවා ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද
අෙප් සාකච්ඡාව මුල් කර ගන්ෙන් ඒ මූලික දත්ත මතයි.

අපි උදාහරණයකට වරාය අධිකාරිය ගනිමු. ෙම් ආයතනවල
සියයට සියයක් රජෙය් ඒකාධිකාරය - monopoly - තියා ෙගන
තමයි ෙම් වාෙග් අලාභයක් ෙපන්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි වරාය
අධිකාරියට, ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට, ජල සම්පාදනහා
ජලාපවහන මණ්ඩලයට. දැනට ෙකොළඹ වරාෙය් අලාභය මිලියන
12,000යි, ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි 1,200යි. හම්බන්ෙතොට වරාෙය්
ෙකෝටි 600යි. ෙම් ෙදක එකතු කළාම ෙකෝටි 1,800ක අලාභයක්

ඒ මූලික දත්තයන් මත තිෙබන පධාන කරුණු ෙමොනවාද
කියලා අපි ඉස්සරෙවලාම බලමු. අපි හිතන හැටියට ෙම් සංඛ ා
ෙල්ඛන අනුව 2010 වසෙර් පළමු භාගය තුළ අෙප් ආර්ථිකය
සියයට 7.9කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය, ෙසේවා ක්ෙෂේතය කියන
අංශ තුෙන්ම වර්ධනයක් දකින්නට තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි පධාන
කරුණු. ෙම් වර්ධනය ඊට ඉස්සර ෙවලා අවුරුද්ෙද් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි සංසන්දනය කරලා බලනවා. සමහර ක්ෙෂේතවල අපි
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ඉදිරියට යනවා. සමහර ක්ෙෂේතවල පස්සට යනවා. නමුත් අපි
බලන්ෙන් සමස්ත වශෙයනුයි. නිදසුනක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඊට
ඉස්සර කාලෙය් තිබුණාට වඩා ෙම් මාස හතර ඇතුළත කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතෙය් හුඟක් ෙලොකු වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒ
නිසා අපි පක්ෙෂේපණය කරනවා -පුෙරෝකථනය කරනවා- ෙම් වසර
අවසානෙය්දී සියයට 7ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් රඳවා ගන්න අපට
පුළුවන් ෙවයි කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2011 වසර අවසන් ෙවන ෙකොට අෙප්
විෙද්ශ සංචිතය තිබුෙණ් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 6යි. නමුත්
2012 ජූලි මාසය අවසාන ෙවන ෙකොට ඒ විෙද්ශ විනිමය සංචිතය
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 7 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඓතිහාසික වශෙයන් බලන ෙකොට ඒක අපට සෑහීමට පත්
ෙවන්න පුළුවන් සාර්ථක විෙද්ශ සංචිතයක් කියලා අපි කවුරුත්
පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්මයි උද්ධමනය. අර්ථ ශාස්තය අනුව
ආර්ථිකය, ෙසෞඛ මනින කම ඒවා තමයි. අපි උද්ධමනය තනි
ඉලක්කම්වල රඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2004 ඒකපුද්ගල
ආදායම කීයද? ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 1062යි. 2011 වර්ෂය
අවසාන වන විට ඒක 2389 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තව
අවුරුදු කිහිපයකින් ඊටත් වඩා ඉහළ පිම්මක් යන්න අපට පුළුවන්.
අෙප් අවසාන අරමුණ ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
4000 දක්වා යන එකයි. අෙප් ආර්ථික මූලධර්මයන්
- fundamentals - මූලික ලක්ෂණයන් ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක
තිෙබනවාය කියලා මම කියන්න ඕනෑ. නමුත් අපි ඒක කරන්ෙන්
ඉතාම අමාරු පරිසරයක ඉඳ ෙගනයි. අපි කවුරුත් දන්නවා බටහිර
ආර්ථිකයන් කඩා වැටීම විෙශේෂෙයන්ම බැංකු ක්ෙෂේතය තුළින් ගිය
බව. ඒවා පිට රටවලට බලපාන්ෙන්; විෙශේෂෙයන්ම ෙවෙළඳ
ක්ෙෂේතය ෙකෙරහි බලපාන්ෙන් කිසියම් කාලයක් ගියාට පසුවයි.
ඒ ආර්ථික කඩා වැටීම "begins to bite" කියලා කිව්වා. ඒවාෙය්
පතිවිපාක අපට ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.
අද ෙම් රෙට් දූපත් ආර්ථිකයක් නැහැ. එම නිසා නිරන්තරෙයන්ම
ජාත න්තර ෙහේතු -ජාත න්තර මිල, ජාත න්තර ආයතනවල
ෙසෞඛ
තත්ත්වය- අප ෙකෙරහි බලපානවා. ඉතින් එම
සමස්තයන් දිහා බැලුවාම සමහර ක්ෙෂේතවල අපි ඉහළට ගිහින්
තිෙබනවා; සමහර ක්ෙෂේතවල පසු බෑම් තිෙබනවා. නමුත්
සමස්තයක් වශෙයන් පළමුවන මාස හතර තුළ ගත්තාම ඒ තිෙබන
අර්බුදකාරි තත්ත්වය තුළ ෙහොඳ වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබන
බව අපට කියන්න පුළුවන්.

Those are the macroeconomic factors. Since I am
going to deal with some technical economic matters, I
would like to speak in English for the rest of my speech.
Now, we will turn to fiscal developments. The fiscal
performance of the first four months of 2012 must be
analysed in the light of the impact of Government
measures to reduce the trade deficit in February. These
include pursuing greater exchange rate flexibility,
tightening monetary policy through increasing Central
Bank policy rates, and adopting strategies both to
moderate bank credit growth and to adjust domestic
petroleum, electricity and transport prices in line with
international market developments. The depreciation of
the rupee in line with exchange rate flexibility has also
affected the mid- year fiscal position.
Government revenue during January - May 2012
period increased by 9.1 per cent compared to the
corresponding period in 2011. This is largely due to a
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11.9 per cent increase in tax revenues in line with
measures implemented in the last Budget. Tax revenue
increases have occurred through improvements in
international trade-related taxes, and growth in excise
duty and income tax. The increase in trade taxes is mainly
due to higher revenue generated by the Ports and Airports
Development Levy - PAL, as it was subject to fewer
exemptions in 2012. Income tax increases are mostly due
to a 71.5 per cent rise in Withholding Tax - WHT.
Withholding Tax on interest rose significantly due to the
issuance of Treasury Bonds and relatively high market
interest rates which have prevailed since the end of 2011.
Revenue from the Nation Building Tax also increased
with its extension to wholesale and retail trade sectors in
place of the Provincial Turnover Tax - PTT.
The overall Government expenditure amounted to Rs.
593,471 million during the first four months of 2012.
Current expenditure increased by 24.7 per cent. This is
partly due to a 22 per cent increase in interest payments
on foreign and domestic debt, which is largely the result
of increased domestic market interest rates on
Government securities and the depreciation of the rupee
against major foreign currencies. However, current
expenditure was also significantly boosted by increases in
public sector salary, wage and pension payments as well
as by a 22 per cent increase in spending on welfare
payments and subsidies. The latter consists of
programmes such as Samurdhi relief, nutritional
intervention programmes such as Poshana Malla and an
expansion of the fertilizer subsidy programme to include
all crops in accordance with Government policy.
The capital expenditure and the net lending increased
by 50.8 per cent over this period. Public investment on
development projects in areas such as power generation,
ports, roads and irrigation increased to an amount of Rs.
152,401 million. Several of the highway projects invested
in should be ready for use by the end of 2013 or the start
of 2014. Rupees 1,715 million and Rs. 2,800 million
respectively was spent on the development of rural road
networks under the "Maga Neguma" and "Gama
Neguma" Programmes.
All new capital expenditure is targeted at improving
the country’s "doing-business" environment. An example
of this is continued investment in three key port
development projects: the Colombo South Harbour
Project, the Hambantota Port Development Project and
the Oluvil Port Development Project.
Public investment continued to target rural
development initiatives such as "Divi Neguma", the one
million home economy programme aimed at
strengthening the economic base of rural families,
improving nutrition and ensuring food security. The
increase in capital expenditure during this period also
partly reflects utilization of a higher degree of foreign
funds earmarked for development projects.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Mr. Deputy Chairman of Committees, reflecting these
developments, the revenue deficit during the first four
months of 2012 was 1.9 per cent of GDP compared to 1.2
per cent during the same period of the previous year, that
is 2011. The overall budget deficit amounted to 3.8 per
cent of GDP compared to 2.7 per cent in 2011. This
outcome reflects the impact of expenditure leads, as just
outlined - higher revenue and a moderation of expenditure
are expected for the second half of the year.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

There are other remedial options. You will come to
know about those when we present the Budget. But, I am
telling you on the Floor of this House on behalf of the
Government that we will end up the year with a deficit of
6.2 per cent. You have to accept that.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

If it is not going to happen, what are you going to do?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Hon. Member, you are a good Friend of mine but I
cannot answer hypothetical questions.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

That is what I am saying. When there are practical
situations, you are taking them as hypothetical.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, what you are saying is, this year’s
budget deficit is 3.8 per cent and it was 2.7 per cent last
year. So, the difference is 1.1 per cent.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Yes, certainly. That was during the first four months.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

You are justifying on one side the revenue and [Interruption.]
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

of GDP, it is 2.3 per cent. According to you, the budget
deficit against the GDP is 6.5 per cent and with this it
will now go up to 8.8 per cent, just because of the loss
incurred by one institution. So, how are you going to
rectify that?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

First listen to this. Thus the year’s fiscal operations are
expected to remain consistent with the targeted deficit of
6.2 per cent of GDP. So, at the end of the year, though
there are disparities now, we hope we can stick to that.
These are some of the undertakings that we have made.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

No. Let us not waste time. I know you are anxious to
raise all these issues. But, I am not here to answer
hypothetical questions. What if it comes down; what if
the deficit is only 5 per cent? These are only hypothetical
matters. We are quite willing to keep you informed. You
have asked questions right throughout the year and we
have been giving candid answers. Let us see at the end of
the - [Interruption.] I am coming to the EPF also. [Interruption.] No, no. Wait, I will come to that. So, our
position is that by the end of the year we will have, as
promised, only a 6.2 per cent deficit.
Then, I come to the Economy. The economy recorded
a real growth rate of 7.9 per cent during the first quarter
of 2012. This was mainly due to the services and industry
sectors, which grew by 5.8
and 10.8 per cent
respectively. Notably, the agricultural sector recorded a
significant growth rate of 11.5 per cent compared to a 4.3
per cent decline experienced over the same period in
2011. Strong performance in paddy, coconut, fruits and
vegetables and highland crop production contributed to
this growth.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, your Colleague, the Hon. Patali
Champika Ranawaka stated in this House yesterday that
the loss of CEB has amounted to Rs. 185 billion. In terms

Year-on-year inflation in May 2012 increased to 7.0
per cent from 6.1 per cent in the previous month.
However, annual average inflation - as measured by the
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Colombo Consumer Price Index - decreased to 5.6 per
cent from 5.7 per cent over the same period. Core
inflation decreased in terms of both year-on-year
calculations and annual averages, to 6.0 and 4.8 per cent
respectively.
The performance of the external sector must be
considered in the light of Government measures taken in
February 2012 to reduce the trade deficit, as well as of
international events which have adversely affected the Sri
Lankan economy, notably the Eurozone crisis.
Unsurprisingly, given negative international conditions,
the external sector recorded slower growth in the first four
months of 2012. This is mainly due to a 3 per cent decline
in both agricultural and industrial exports. An expansion
of domestic economic activity caused imports to grow by
12 per cent in the first four months of 2012 compared to
2011. The resultant widening of the trade deficit was,
nevertheless, partly offset by a 16.6 per cent increase in
worker remittances and a 26 per cent increase in service
sector earnings fuelled by higher tourism revenues.
Furthermore, despite their continued growth over this
period, imports have reflected a gradual deceleration
since March 2012 in response to Government policies
implemented in February.
Now, I come to Foreign Financing. At the end of April
2012, the Government’s total outstanding external debt
was US Dollars 18.9 billion. Total debt service payment
in the first four months of 2012 amounted to US Dollars
378.4 million. Total estimated debt service payments for
2012 amount to US Dollars 1,630 million, of which 23
per cent has already been paid as of 30th April 2012.
Total financing commitments made by Sri Lanka’s
development partners during January to April 2012 was
US Dollars 1,054 million, of which project loans
amounted to US Dollars 774 million and grants amounted
to US Dollars 280 million. This is remarkably higher than
the grant commitment recorded at the end of April 2011,
and is due to the grant assistance extended by the Indian
Government for the construction of 49,000 houses in the
Northern, Eastern, Central and Uva Provinces.
Total foreign aid disbursements from January to April
2012 were US Dollars 625 million. Of this total, project
loans and grants accounted for US Dollars 608 million
and US Dollars 17 million respectively. Notably, the
mobilization of US Dollars 608 million in project loans is
significantly higher than the US Dollars 382.5 million
received during the same period in 2011.
Sir, now I would like to take a few moments to answer
some of the queries that were raised by my good Friend,
the Hon. Ravi Karunanayake.
Persistently, the Opposition has been saying that we
are not answering Questions regarding the EPF and its
investments. I must say and I must admit that on several
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occasions when individual Questions for oral answers
were raised in this House, it is correct that we have asked
for time; sometimes two months, three months and so on.
But, this must be taken together with a very
comprehensive reply that I gave to the Hon. Leader of the
Opposition when he raised this matter. Though at that
time I tabled it in the House and it is now available in the
Library, I would make an earnest request from you to
have it tabled* as an annex to my speech, so that it is
public knowledge.
Many of the questions that were raised - I am not
saying every question - in several instances were
answered in my composite reply. So, kindly go through
that and if there is further information necessary, I can
give you a very clear assurance that we will be
forthcoming with the answers. So, I would request you to
first look at the reply that I have given.
Look at the situation today. If you look at many of the
blue-chip companies in which these investments have
been made, they have gone up in the stock market. If you
take John Keells just for an example, its shares have
climbed and proportionately you have to take a notional
view because all these are notional. If the share comes at
a particular point, then you have gained or lost a certain
amount. That is, as of a given date, you calculate the
number of shares and say that you have got so much or
you have lost so much. But, that is continuously
changing. That is like a carousel. It goes changing
depending on the date, depending on the trade, depending
on whether it is a bull run or a bear. There are so many
things. So, this is only a notional loss. It is not an actual
loss in capital. It may go up; it may go down. But, that is
the nature of it.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Can you take that risk?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

What risk?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

On the invested money?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That is a decision which was taken by the UNP and
endorsed by us, that a certain percentage of the EPF
————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

should be invested in securities. Your economic
spokesman, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva has never
taken up the position, I am quite sure, that this
intervention is not necessary at all.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Three Attorneys-General have said that you are not
supposed to take that EPF money for share investment.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

No. You all have done and we also have done so. Hon.
(Dr.) Harsha de Silva is there. Is it your position that
monies should not be invested at all in the stock exchange
- [Interruption.] That is your position. But, what your
economic expert ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

According to the regulations, you are not supposed to
invest EPF money in the share market.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That, we will debate later. But, consistently, both the
Government and the Opposition have taken up the
position that a fairly small part of it, not the whole thing,
could be invested. What is wrong in investing that?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

There is a loss.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

What is the loss?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Rs. 12 billion.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I cannot be giving free education here. You can ask
your Colleague, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva what the
exact position is. I am not C.W.W. Kannangara giving
economic education to UNP MPs, because it is very clear.
It is absolutely clear. Please consult the person who
knows something about this. It has never been the
position of the UNP that you should not invest EPF, ETF
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monies in the stock market at all. That is an incorrect
statement, I believe, of the UNP’s position. We can argue
whether this is a reasonable placement, whether this is a
misguided placement or whether this is a brilliant
placement; we can have a debate on that. But, on the
issue of whether this should be done or not, I believe, you
all and the Government are in one - that astute and
prudent investment is certainly possible.
And, quite apart from what has happened, I strongly
believe and I tell you, that we should do this because we
are investing in Sri Lankan companies in a most manifest
manner through the Colombo Stock Exchange. That is a
way which many countries follow: when there are captive
funds, instead of perpetuating a low-interest regime for
those people, we try to find something more for them. So,
we have nothing to hide. When there are problems, let
those be attended to in the legal process. We have no
objection. But, I strongly object to this cacophony, the
constant harping on this when I have given a good
answer. Please read the answer, which is now available in
the Library. A comprehensive answer was given to your
Leader. I must say that your Leader, especially after I
mentioned about the Greece Bonds, said that he was
perfectly satisfied. So, either you are having a big
problem with your Leader or you are not doing your
homework. - [Interruption.] But, please do not bring it to
this House. Thank you.
සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිල්ල :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:
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outstanding and that is Item No. 176, the Ministry of Civil
Aviation, which had a Capital Expenditure of Rs. 2.2
billion. Out of Rs. 8.4 billion, one item accounts for Rs.
2.2 billion and that is categorized as "Capitalization of
SriLankan Airlines and Mihin Lanka Airlines". Basically,
the Treasury has allocated these funds, which are said to
be Capital Expenditure, in actual fact, to bailout those two
institutions that have incurred heavy losses over the last
few years. In order to keep them afloat, this money has
been allocated by the Treasury. So, the highlight of the
Mid-Year Fiscal Position Report- 2012 seems to be this
particular amount, which is one-fourth of the entire
allocation for the first four months and is to bailout those
two loss-making enterprises.
Thirdly, I would like to bring to the notice of this
House, certain important features that concern the North
and the East. On page 3 of the Report under the title
“Government Revenue”, it is stated, I quote:
"The revenue from excise duty also recorded a moderate growth
during this period with the increase in the taxes on liquor, cigarettes
and tobacco and the enhanced demand stemming from the improved
tourism related activities, new markets in Northern and Eastern
Provinces, the increase in motor vehicle imports…”

[2.38 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

This is repeated on page 6, where it again states, I
quote:

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for
the opportunity given to speak on the Mid-Year Fiscal
Position Report - 2012. Unfortunately, the Mover of the
Motion only mentioned the title of the Motion, but spoke
on everything other than the subject matter he was
moving on and has disappeared after that. Nevertheless,
we will use the time wisely and look at the Report dated
29th of June, 2012, which was tabled in this House
Firstly, I would like to draw the attention of the
House, mostly of Opposition MPs and one Minister, to
the fact that Section 10 of Fiscal Management
(Responsibility) Act, No. 3 of 2003 requires a Mid-Year
Fiscal Position Report to be tabled and in Section 12 of
that Act, the matters that must be contained in the Report
are set out. Section 12(e) very specifically refers to such
other statements which may be necessary to reflect fairly,
the financial position of the Government in respect of the
first four months of such financial year and I shall
endeavour to point out that this Report before us, falls
short of what is required under the Fiscal Management
(Responsibility) Act, No. 3 of 2003.
Secondly, I would like to highlight the fact that Table
1.13, where the allocations provided by the Treasury for
Recurrent and Capital Expenditures have been set out which begins at page 19 of this Report and runs through
up to page 25 - shows a total allocation of Rs. 8.4 billion
for Capital Expenditure. Although there are many items 185 items - listed in that, there is one item that is

“Revenue from excise duty on cigarettes and tobacco
increased by 9.6 per cent generating Rs. 21,753
million during the first five months of 2012 compared
to the Rs. 19,846 million generated in the same period
of 2011. Increase of excise duty on cigarettes and
tobacco on 31.03.2012 and opening up of new markets
in Northern and Eastern Provinces were the main
reasons behind this increase.”
Although they are listed as two separate items on
pages 3 and 6, the reasons for the increased revenue - the
sale of liquor, cigarettes and tobacco products and the
opening up of new markets in the North and the East seem to be related as well. They are separate as well as
related. The new markets in the North and the East and
the increased revenue seem to be mainly from the sale of
liquor, cigarettes and tobacco and this is a matter that we
have been concerned about and spoken about. The
consumption of these items, which were at a very low
level in the North and the East, has steadily increased and
one does not have to be educated on the strategies that are
used by the tobacco and liquor industries in promoting the
sales of these items. Basically, they target the youth. We
know about these strategies; how advertisements are
placed. Particularly in the North and the East, a very
serious social issue is arising because markets have been
opened up, as has been said here - but I am using it in
another sense - in front of schools and in areas where the
youth gather for recreational activities. That is how higher
sales of liquor and tobacco-related products have been
obtained in the North and the East and this is not
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

something we are happy about. This obviously leads to
other social issues and welfare measures will have to be
taken later with regard to health and so on. So, that is one
of the matters that I want to highlight.

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

The other is with regard to increased markets in the
North and the East. It is now well known that the Hon.
Minister for External Affairs, on his visit to the United
States of America, boasted that in comparison to the
national growth of GDP, which is around 7.9 per cent, the
North has recorded a growth of 22 per cent. Now, it is
known very well that he was actually giving some raw
figures related to the Northern Province and was
comparing apples with oranges. Such an amateurish
attempt at deceit! That has now come to light.

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

What is worse is that even that 22 per cent raw figure
actually includes salaries that are paid to security
personnel who are stationed in the North. It is not
increased economic activity that has brought about this
supposedly phenomenal growth. You start from a low
base and certainly after the war ended, it should be high.
But here, it is nowhere near that 22 per cent if one takes
away the payment of salaries to security personnel who
are stationed in the North. On that also, the number of
security personnel who are stationed in the North is
phenomenal. The Government states untruths. About
three months ago, the Secretary to the Ministry of
Defence stated that it was only 21,000 soldiers in the
North and that it has been reduced to 15,000. From
counting the number of Divisions that are being stationed
in the Northern Province, one can see through that those
are untruths. There are at least 16 Divisions stationed 14 in the North and two in the East or 16 in the North and
two further Divisions in the East - even as at date. That
takes the number of security personnel of the Sri Lanka
Army alone to much higher than 100,000. Such barefaced
untruths will not take the country anywhere because
people who visit this country are intelligent. They know
to count, they know the formation and can see for
themselves. The 51st Division welcomes you and then
says "bye" to you. Then, the 55th Division welcomes you
as you travel along those roads and we only do ourselves
a great disservice if we conceal the truth. At least by now,
after the passage of the Resolution in the UN Human
Rights Council on the 23rd of March this year, the
Government ought to have come to its senses and begun
to be truthful of these matters. If we continue in this way
and if we continue to show wrong figures and if we say
untruths so blatantly, then surely, there will be
consequences and we will not be able to avoid that.
Sir, now look at page 15 of the Report, Table 1.11
talks about WFP Food Assistance. Now, WFP food
assistance was given to people in welfare centres,
basically Internally Displaced Persons and -

Sir, I rise to a point of Order
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

What is the point of Order? I am at least speaking on
the subject matter.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

That should be asked by the Chair, not by you. You
have to only stand up and listen.
Sir, this Hon. Member was referring to the Executive,
the President, saying that he has told an untruth. He
cannot say that in Parliament. He cannot say that.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything against the Standing Orders, that
will be expunged. You carry on with your speech,
Hon. Sumanthiran.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

That is not a point of Order.- [Interruption.]
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

Hon. Azwer, you are wasting his time.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He was not even in the House.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, you carry on, please.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the figures of World Food Programme food
assistance are given in the Report. As I was saying,
World Food Programme food assistance is given to
Internally Displaced Persons and I want to bring to the
notice of this House, a very serious injustice that is being
perpetrated on the Internally Displaced Persons from
Sampur who are in four welfare centres. For over six
years, they have been kept out of their places.
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The matter was raised in this House in November last
year by my Party Leader and an undertaking was given by
the Hon. Minister of Economic Development saying that
those persons who do not have to move - apart from those
seven families that may be affected due to the coal power
plant project - can remain in those welfare centres until
they can go back to their original places. But, despite that
assurance being given on the Floor of this House, security
personnel, the military personnel have been putting
pressure on these people to take alternate land. When you
say alternate land, these people, each of these families
own several acres of land. They have been offered 20
perches to build a small house and move away and live
somewhere not able to carry on with their agriculture or
their animal husbandry or their fishing activity. There is
no way that they can continue and have some livelihood
and because they have refused to take alternate places and
move, their food assistance which is given by the World
Food Programme has been stopped from January this
year. Nothing has been given to them. One of our
Members who have been elected to the Eastern Provincial
Council is an inmate of one of these camps. They
complain day in and day out that their food rations have
been stopped. This is inhuman. Why is the Government
doing such a thing to persons who have been displaced?
When they filed a Fundamental Rights application in the
Supreme Court, the Deputy Solicitor-General who
represented the State gave an undertaking six years ago
that these people will be resettled in their original places.
Several assurances were given by, including His
Excellency the President at that time and most recently, as
I said, by the Minister of Economic Development. But,
contrary to all of those undertakings, even to undertakings
given to the Supreme Court and this House, these people
are being pressured to move out and their food has been
stopped.
I want to highlight that your Mid-Year Fiscal Position
Report proudly presents a figure that the World Food
Programme gives this country. It is not money that is
expended by this Government. Even the food that is given
to these people is an assistance given by the World Food
Programme. Even that has been blocked. It is not out of
your own coffers that you give this money; it is an
assistance that comes from outside. But, merely in order
to achieve some political end of yours, merely in order to
punish these people, you have stopped these food rations
and then you have the temerity to present this Report to
this House.
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)
எந்த மாதத்தி

ந்

நி த்தியி க்கிறார்கள்?
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ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)
ஜனவாி மாதத்தி
ந்
நி த்தியி க்கிறார்கள். I am
thankful that the Hon. Minister of Industry and
Commerce has clarified from me the question and I hope
he will be able to do something about this with your
Cabinet Colleagues and ensure that these people are given
what is due.

Then, Sir, I want to highlight page 18 where human
resource development and education is mentioned and a
figure of Rs. 10 billion is given as having been spent in
the first four months. Now, there is a serious crisis today
in this country. It is only 1.8 per cent of the GDP that has
been allocated for education. The academics are on strike
for the third month. One of their serious demands is that
at least 6 per cent of the GDP must be allocated for
education. It is less than 2 per cent that the Government
has allocated. We have not had a situation like this before
running for three months. All the university trade unions
are on strike not just for salary increases for themselves,
not for demands of themselves, but for the change in the
policy in education, for greater allocation of funding for
education, for which all of us must support.
Surely, human resource development is an important
aspect for the development of this country. If one is
looking ahead, this is the area that requires much greater
investment than the money that is presently being spent or
is being wasted away for. If one looks at the Table that I
referred to earlier of the Capital Expenditure, apart from
Rs. 2.2 billion on Mihin Lanka and SriLankan Airlines,
almost every other expenditure is on purchase of motor
vehicles for some Ministry or the other. That is all.
Capital Expenditure is purchase of motor vehicles. So
much has been expended, but the Government is still
unwilling to give a commitment of an increase. All right,
they are asking for a 6 per cent increase. At least, give a
commitment of an increase up to 3, 4 or 5 per cent, but
there is nothing. In these three months, there has been no
commitment from the Government to give even a
marginal increase in the allocation of money for
education or to address its mind properly to the policy on
education.
Finally, I want to refer to page 32 of this Report on the
stock market. It concedes - well, if there is a stock market
- that there is a charade that goes on there and there is no
really activity.
As has been already said, two Chairpersons of the
Securities and Exchange Commission whom you
appointed have resigned in disgust: one is a very close
family member of a high-ranking Civil Servant of this
country - his wife resigned. Then, your hand-picked
person, Mr. Thilak Karunaratne has resigned and said
there is highway robbery that is taking place in the stock
market. Your own appointee says that publicly and that is
the reason why you say that there is relatively lower
performance. You have disclosed the relatively lower
performance but that is not the point, whether it is lower
performance now or whether it is bullish or bearish as the
Hon. Minister was pleased to say a little while ago. The
point is that there is highway robbery going on; that there
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is purchasing and dumping of stocks that is taking place.
There is a mafia that is controlling the stock exchange. I
am not saying this, but the person who recently resigned
from the post of Chairman of the Securities and Exchange
Commission said he is unable to investigate the seventeen
stockbrokers, the seventeen companies that are involved
in this huge fraud that is ongoing to date. He has said that.
Surely, your own person saying that has not shocked
the conscience of this Government; I do not think
anything will shock the conscience of this Government.
But, it has shocked the conscience of the country. People
are able to see through the kind of fraud that is being
perpetrated, the level of corruption that is going on. And,
so as we discuss the Mid-Year Fiscal Position Report
2012, it is important to see beyond what is in print in this
Report to see where the country is actually heading in
terms of financial performance, in terms of financial
accountability and with regard to the North and the East. I
want to come back to that. It is not a matter for the
Government to boast and say that there is increased
economic activity while the quality of life of those people
has not changed one bit.
You are able to build roads; you are able to build
bridges. But, that is not development at all. That is merely
construction; that is merely concrete or mortar and bricks.
That does not build up the people’s lives. It is time now
for the Government, even at this late stage, to change
course and to listen to the people. When I say, "listen to
the people", Government ought to have listened to the
democratic voice of the Eastern Province that was
delivered just over a week ago where the people of the
Eastern Province very clearly spoke up. There was an
administration of the UPFA for the last four years and at
the election, they defeated the UPFA. The UPFA was able
to win only 12 out of 35 seats. It was a clear defeat for the
UPFA. But, democracy has been violated; democracy has
been skewed and the UPFA has been able to supposedly
form a Government again in the Eastern Province. That is
violence done to democracy. You are not listening to the
voice of the people of the Eastern Province and you will
reap the results of such an action very soon.
Thank you very much.
[අ.භා. 3.05]

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

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතා වැදගත් මූල මය
වාර්තාවක් හැටියට සැලෙකන 2003 අංක 3 දරන රාජ මූල
කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් දහවැනි වගන්තිය අනුව
ඉදිරිපත් කරන ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ලැබීම
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ගැන මා සතුටු ෙවනවා. කවුරුත් කථා කළ පරිදි ෙම්ක ඉතාම
වැදගත් වූ ආර්ථිකමය වාර්තාවක්. අප හැම විටකම අය වැය
ෙල්ඛනයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පුෙරෝකථනයක්. ඉදිරි
කාල සීමාව -ඉදිරි වර්ෂය- තුළ අප ගන්නා වූ තීන්දු මත රජෙය්
ආදායම ෙමපමණ ෙව්යැයි අප ගණනය කරනවා ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ අනුව ෙමපමණ වියදම් පමාණයක් අප
කරනවාය කියන එක පුෙරෝකථනය කරනවා. නැත්නම්
අනාගතෙය් සිදු වන ෙදයක් ඇස්තෙම්න්තු කරනවා.
ෙම් පනත යටෙත් ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අප කලින්
අනුමාන කරපු කරුණු ෙම් වර්ෂෙය් පළමුෙවනි මාස හතර තුළ
ඉටු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ඉතාම වග කීෙමන්, වැදගත්
ආකාරෙයන්, ආර්ථිකෙය් ෙම් සියලු කරුණු ෙගොනු ෙවන
ආකාරෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට, ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට
ඉදිරිපත් කිරීමයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි සිදු වන්ෙන්.
ඉදිරියට යන රටක ආර්ථිකය පිළිබඳ ඉතාම වැදගත් විවාදයක්
හැටියට අපට අද ෙම් ෙගන යන විවාදය සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
විෙශේෂෙයන්ම අදාළ වර්ෂෙය් මුල් මාස හතර තුළ රජෙය් ආදායම,
වියදම, මුදල් පවාහ කටයුතු, ණය ගැනීම් පිළිබඳ කාර්ය සාධනය
ෙමන්ම සාර්ව ආර්ථික කටයුතුවල තත්ත්වය, මිල ගණන් ෙවනස්
වීම, විෙද්ශ ආධාර, රාජ ණය සහ නිල සංචිත පිළිබඳ සියලු
ෙතොරතුරු ෙම් යටෙත් අප කථා කිරීම ඉතාම වැදගත්.
ෙමම ඉදිරිපත් කිරීම අෙප් ඉලක්ක එක්කත් අප සංසන්දනය
කරනවා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම මීට
ෙපර වර්ෂෙය් ෙම් කාල සීමාෙව් ලබා ගත් සත තත්ත්වය
එක්කත් සංසන්දනය කරනවා. ෙමන්න ෙම් සංසන්දනය තුළින්
අපට ඉතා වැදගත් තීන්දු, තීරණ -අප ඉන්ෙන් ෙකොතැනද, අප
මුහුණ ෙදන අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද, අපට තිෙබන පශ්නය
ෙමොකක්ද, අප අලුතින් ෙම්කට එකතු කර ගත යුත්ෙත් ෙමොනවාද
ආදී වශෙයන් - ගැනීමට, අෙප් වැඩ පිළිෙවළ අවශ තැනට ෙයොමු
කර ගැනීමට ෙම් රෙට් ආණ්ඩු පක්ෂයට, විපක්ෂයට, ජනතාවට
පැහැදිලි අදහසක් ගැනීමට ෙමය ඉතාම වැදගත් වාර්තාවක්
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාර්තාව දිහා බලලා
කථා කරද්දි නිරවුල් මනසකින් ඒ ගැන බලන්න අවශ යි. එෙහම
නැත්නම් අප යම් කිසි පාට කණ්ණාඩියක් දමාෙගන, නැත්නම්
යම් කිසි පක්ෂයක මතයත් එක්ක වාඩි ෙවලා, ඊෙය් - ෙපෙර්දා
තිබිච්ච මැතිවරණෙය් පතිඵලත් එක්ක හිෙත් තිෙබන යම් කිසි
ආෙව්ගයකින්, ද්ෙව්ෂයකින් ඒ දිහා බලලා ෙම් ගැන තීරණය
කරන්න බැහැ. ඊට වඩා නිරවුල්ව, පැහැදිලිව, අවංකව ෙම්
වාර්තාව දිහා බලලා අප තීන්දු, තීරණ ගන්නවා නම්, බලධාරින්ට
කරුණු ෙපන්වනවා නම්, රජයට කරුණු කියනවා නම් ෙම්
පනෙත් නියම පතිඵල අපට ගන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.
අප පධාන වශෙයන් බැලිය යුත්ෙත් සුබසාධන කටයුතු ෙදසයි.
අප සුබසාධන රජයක්. ෙමොනවාද එහි අරමුණු විය යුත්ෙත්? පධාන
වශෙයන් රෙට් සමස්ත ජනතාවට අභ න්තර සහ බාහිර ආරක්ෂාව
සලසා දීම. ෙම්ක පසු ගිය කාලෙය් -2005ට ෙපර- ෙනොතිබිච්ච
කාරණාව. ෙදවනුව අප ජනතාවෙග් සුබසාධනය දිහා බලන්න
අවශ යි. තුන්ෙවනුව අප රෙට් සංවර්ධනය ගැන බලන්න
අවශ යි. රජයක වගකීම මූල මය වශෙයන් ෙකොටස් තුනකට
ෙබදුෙවොත්, ඉතා පැහැදිලිව ෙම් වගකීම් තුන පැවෙරනවා. අපට
පුළුවන් ෙම් පනතත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න.
මහින්ද චින්තනයත් එක්ක ඉදිරියට යන ෙම් රජය 2012
වර්ෂෙය් මුල් මාස හතර තුළ ෙම් වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න නිසි පරිදි
ෙවෙහසුණාද? මුහුණ දුන් අභිෙයෝග ෙමොනවාද? ඒ අභිෙයෝග ජය
ගැනීමට කටයුතු කළාද? ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් ෙම්
අභිෙයෝගවලට මුහුණ දුන්නාද? ඔවුන් ෙකොෙහොමද ෙම්වා ජය
ගත්ෙත්? ඔවුන්ට වැඩිය ෙහොඳට අප ෙම් අභිෙයෝගවලට මුහුණ
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දුන්නාද? අප තුළ ඒවාට සැලසුමක් තිබුණාද? ෙමන්න ෙම් කාරණා
තමයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි අප ෙම් වාර්තාවත්
එක්ක කථා කරන්න අවශ වන්ෙන්. ෙමොකද අප කරපු
පුෙරෝකථනයක් පිළිබඳවයි අප ෙම් කථා කරන්ෙන්.
පුෙරෝකථනවල ෙවනස්වීම් ඕනෑ තරම් සිද්ධ ෙවනවා. අප ෙම්
අනාගතයක් ගැනයි අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කථා කර තිබුෙණ්.
නමුත් ඒ ෙවනස්වීම් සාධාරණද කියන එකයි අප ෙම් ගරු සභාෙව්දී
කථා කළ යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව ෙම් සිද්ධි එකින් එකට අරෙගන
අපට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අප සාධාරණව
බලලා තීන්දු ගන්නවා නම් 2003 අංක 3 දරන රාජ මූල
කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් දහවැනි වගන්තිය අනුව
ඉදිරිපත් වන වාර්තාව ෙම් රෙට් ජනතාවට පෙයෝජනවත් ෙව්වි
කියන කාරණාව මම පැහැදිලි කරන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කියනවා, රාජ
ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා
යන්න අපි සූදානම් කියලා. එෙහම නම් රාජ ආෙයෝජන වැඩි
ෙවන්න අවශ යි. 2011 වර්ෂෙය් ෙම් මාස 4 තුළ රුපියල් මිලියන
1,03,948ක් වූ රාජ ආෙයෝජන පමාණය 2012 වර්ෂෙය් ෙම්
කාලය තුළ රුපියල් මිලියන 1,52,401ක් ෙලස රුපියල් මිලියන
48,453කින් එනම් සියයට 46.6කින් 2011 වර්ෂයට වඩා 2012
වර්ෂෙය් ඒ මාස හතෙර් රාජ ආෙයෝජනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
අපට ෙම්වා කථා කරන්න බැරි ඇයි? ෙම්ක නරක ෙදයක්ද? ෙම්ක
ෙකොන්කීට් ෙනොෙවයි. ෙම් ගෙම් පාරයි හැදුෙණ්. ෙම් ගෙම් පාසලයි
හැදුෙණ්. ෙම් ගෙම් ෙරෝහලයි හැදුෙණ්. ඉදිරියට යන රටක
අත වශ කාරණා 2011 වර්ෂයට වඩා 2012 වර්ෂෙය් ඒ මාස
හතෙර් සියයට 46.6කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම්වා කථා
කළ යුතුයි. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම්වා දැන ගත යුතුයි, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා අය වැය හිඟය ගැන කථා කළා. එතුමා
ෙපන්වා දුන්නා, ෙම් මාස හතෙර්දී තිෙබන අය වැය හිඟයත් එක්ක
බැලුෙවොත් අෙප් ඉලක්කවලට යන්න බැහැයි කියලා. නැහැ,
එෙහම නැහැ. අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම අමාත තුමා ඉතා
පැහැදිලිව ඒ ගැන ෙපන්වා දුන්නා. ෙම් මාස හතෙර් සමහර කරුණු
තුෙනන් වැඩි කරලා සම්පූර්ණ අවුරුද්ෙද් ගණන වශෙයන් ගණන්
ගන්න බැහැ. උදාහරණයක් ගත්ෙතොත් 2011 මුල් කාර්තුෙව් අය
වැය හිඟය සියයට 2.7යි. ඒක තුන් ගුණයකින් වැඩි කරලා
ගත්ෙතොත් විශාල ගණනක් ෙවනවා. නමුත් 2011 අය වැය හිඟය
අපි සියයට 6.9කට නවත්වා ගත්තා. ඇයි ඒ?
අය වැය හිඟය කියලා කියන්ෙන් සරලව කථා කෙළොත්
සාමාන ෙයන් ආදායමයි, වියදමයි අතර ෙවනසයි. පළමුවන
කාර්තුෙව්දී ආදායම අඩුයි. අෙප් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 90ක් බදු
ආදායමයි. පළමුවන කාර්තුෙව්දී බදු ආදායම අය වීම ඉතාම අඩුයි.
ඒක අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම මා කිව්වා, ෙම් වර්ෂෙය් ෙම් මුල් මාස
හතෙර් අෙප් ආෙයෝජන වියදම පසු ගිය වර්ෂයට වඩා රුපියල්
දසලක්ෂ 48,453කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.
අපි ඉතා පැහැදිලිව කර ෙගන ආපු ව ාපෘති අඛණ්ඩව හා
ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට ෙගනියලා තිෙබනවා. වියදම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කාර්තුෙව් ස්වභාවය අනුව ආදායම අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා හරියාකාරව සිදු ෙවලා නැහැ, ෙම් තිෙබන
ගණන එක්ක ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙමපමණ පමාණයක අය වැය
හිඟයක් ඇති ෙවයි කියලා අසුබවාදී දෑසකින්, ද්ෙව්ශ සහගත
දෑසකින් බලා අපි කථා කෙළොත් අපට ෙලොකු චිතයක් මවන්න
පුළුවන් මහා අසුබ ෙදයක් ෙවන්න යන්ෙන් කියලා. එෙහම නැහැ.
2012 සංඛ ා ෙල්ඛනත් එක්ක 2011 සන්සන්දනය කළාම ෙම්
මූල
කළමනාකරණයත් එක්ක ඉතා පැහැදිලිව අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන ස්ථානෙය් අෙප් අය වැය හිඟය රඳවා ගන්න
ඉතා පහසුෙවන් පුළුවන්, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.

1744

අපි කියනවා, 2011 අය වැය හිඟය සියයට 6.9කට සීමා කර
ගත්තා කියලා. ඉන්දියාෙව් අය වැය හිඟය කීයද කියලා අපි බලමු.
එය 2011 දී සියයට 8.7යි. අපි නිතර කථා කරන එංගලන්තෙය් අය
වැය හිඟය සියයට 8.3යි. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් අය වැය
හිඟය සියයට 8.7යි. ඇයි අපි ෙම්වා ගැන සන්සන්දනය කරලා ෙම්
රෙට් මිනිස්සුන්ට කියන්ෙන් නැත්ෙත්? මහා ෙලොකු මිනිස්සු ෙම්
තත්ත්වෙය් ඉන්න ෙකොට, යන්තම් අමාරුෙවන් යුද්ධයක් ඉවර
කරපු ගමන් අඩියක් ඉදිරියට තබන ආර්ථිකයක් තිෙබන අපි ඊට
වැඩිය ෙහොඳින් අය වැය කළමනාකරණය කර ෙගන තිෙබනවා.
සුභසාධන වියදම්ද දරමින්, සංවර්ධන කටයුතුද කරමින්, රෙට්
සියලු ෙදනාට ආරක්ෂාවත් ලබා ෙදමින්, ෙම් වියදම් ඔක්ෙකොමත්
කර ෙගන ෙම් මහා ෙලොකු ෙලොක්කන්ට වැඩිය ෙහොඳින් අෙප් රට
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා කියලා ඇයි අෙප් මිනිස්සුන්ට අපි
කියන්ෙන් නැත්ෙත්? රෙට් ජාතිෙය් ෛධර්ය අපට අවශ නැද්ද?
ෙබොෙහෝ විට අපි කියන්න හදන ෙද්ට වඩා ෙවනස් ෙදයක් තමයි
විපක්ෂය කියන්ෙන්. ෙම්ෙක් අසුබ ෙද් ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන්
කියලා විපක්ෂයක් හැටියට ෙහොයන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. මම
ෙයෝජනා කරනවා, වැරැදි ෙද්ත් කියන්න, හැබැයි ෙම්ෙක් තිෙබන
ෙහොඳ ෙද්ත් කථා කරන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 වසර මැද රාජ
මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් තිෙබනවා, රජෙය් බදු ආදායම
සියයට 11.9කින්, එනම් රුපියල් දස ලක්ෂ 353,314ක් ෙලස
වර්ධනය ෙවලා තිෙබන බව. 2011 එම කාල සීමාවට සාෙප්ක්ෂව
එය සියයට 21.1කින් වර්ධනය වීම ඉතාමත් විෙශේෂයි. වැදගත්ම
ෙද් ආදායම් බදු එකතුෙව් වර්ධනය සියයට 71.5යි කියන එක.
ෙමයින් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආදායම් බදු එකතුවයි. ෙම් අපි
කාලයක් තිස්ෙසේ මහා ව ායාමයක් දරපු ෙදයක්. අපි හැම දාම
කිව්වා, ෙම් රෙට් බදු සංයුතිය ෙවනස් වන්න අවශ යි කියලා. වක
බදුවලට වඩා සෘජු බදු පමාණය වැඩි වන්න අවශ යි. ෙලෝකෙය්
දියුණු රටවල් එෙහමයි. අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට කියන්ෙන් ෙම් බදු
නිසා අර භාණ්ඩ මිල වැඩි වුණා, ෙම් භාණ්ඩ මිල වැඩි වුණා
කියලා. ඒ නිසා දැන් වසර ගණනාවක සිට මුදල් අමාත ාංශය
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා ෙම් රෙට් සෘජු බදු පමාණය වැඩි
කරන්න කියා කරනවා. ඒ සඳහා තමයි අපි හැම දාම උත්සාහ
කෙළේ. පැහැදිලිව සෘජු බදු පමාණය ෙම් කාර්තුව තුළ වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයිද? ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඇයි අපි ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන්
නැත්ෙත්? ෙම්වා අපි ජනතාව එක්ක කථා කරන්න ඕනෑ. රජයක්
හැටියට අපි වර්ෂ ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙගනාපු ඉලක්ක ෙහොඳ
මඟකට වැටිලා සාර්ථක පතිඵල ෙම් වාර්තාව තුළ ෙපෙනනවා. අපි
ඒවාත් කථා කරන්න අවශ යි ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි.
අෙප් වියදම් වැඩි ෙවලා කියලා කිව්වා. අෙප් රජයට
සුභසාධනය පිළිබඳව මහා වග කීමක් තිෙබනවා. මහින්ද
චින්තනය හැම දාමත් ෙකොතරම් අසීරු පශ්න තිබුණත් සුභසාධනය
සම්බන්ධව කටයුතු කළා. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් උදව් අවශ
ජනතාව හා ඔවුන්ෙග් අවශ තාව ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගත් වැඩ
පිළිෙවළක් ෙම් රජය කියාත්මක කළා. 2011 වසෙර් මුල් මාස
හතර තුළ රුපියල් දස ලක්ෂ 458,503ක් වූ රජෙය් මුළු වියදම
ෙමම වසෙර් මුල් කාර්තුෙව් රුපියල් මිලියන 593,471ක් ෙලස
රුපියල් මිලියන 134,968කින්, එනම් සියයට 30කට ආසන්න
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තුළ වියදම වැඩි වුණා
කියලා අපි කථා කරනවා. හැබැයි සුභසාධන වියදම ෙකොපමණ
වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? රුපියල් මිලියන 32,565ක්ම වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සුභසාධන වියදමයි.
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[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

අපි කෑ ගහනවා, සහනාධාර ෙදන්න කියලා; ගංවතුර
සහනාධාරය ෙදන්න, නියං සහනාධාරය ෙදන්න කියනවා. ෙම්
සභාෙව්දීමයි එෙහම කියන්ෙන්. හැබැයි වියදම ගැන කථා කරද්දි
විපක්ෂය කියන්ෙන් නැහැ, රජය ෙබොෙහොම ජනතාවාදීව ෙම්
කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම් කාලෙය් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය සඳහා වූ වියදම විතරක් 2011 වර්ෂයට වැඩිය රුපියල්
මිලියන 7,377ක්. එනම් සියයට 131කින් ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අද අපි කියනවා, අපි සහලින් ස්වයිංෙපෝෂිතයි කියලා.
ෙම් නිකම්ම ෙවච්ච ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
ෙම් ගරු සභාවට මම තව කරුණක් කියන්න අවශ යි.
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 9,000ට යද්දි "මහින්ද චින්තනය" තුළින්
ෙම් රෙට් ෙගොවියාට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය දුන්නා. අදටත්
අපි ඒ කාරණාව ඉෂ්ට කර ෙගන යනවා. ෙම් වාර්තාෙව් ඉතාම
සැෙකවින් හා පැහැදිලිව ෙම් කාරණා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙම් කාරණා දැන ගත යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය ගැන අපි ෙබොෙහොම කථා කරනවා. ඒක ඉතා
වැදගත් කාරණාවක්. 2011 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුෙව් සියයට 8ක්
වුණු මූර්ත ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය 2012 මුල් කාර්තුෙව්දී සියයට
7.9ක්. ඒ අනුව පැහැදිලිව අෙප් ඉලක්ක කරා ෙම් වර්ෂෙය් අපට
යන්න පුළුවන්. නියඟය, ආර්ථික අවපාත වැනි විවිධ ෙහේතු
තිබුණත් ෙම් සියල්ලත් එක්ක අපි සියයට 7.9ක ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයක් පවත්වා ෙගන තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳ තත්ත්වයක්.
ෙලෝකෙය් අනික් රටවල් ගැන බලද්දී 2012 මුල් කාර්තුෙව්,
අන්තර් ජාතික මූල අරමුදල කියන පරිදි ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 2යි; ජර්මනිෙය් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 1යි, පංශෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට
දශම 3යි, ඉතාලිෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට සෘණ 1.9යි,
ජපානෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 2.4යි. ආර්ථිකය කඩා
වැටිලාය කියන ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.9යි.
ඉතින් අපි ෙහොඳ ගමනක් ෙනොෙවයිද යන්ෙන්? අපි ෙමවැනි
පැහැදිලි මාවතක ජයගාහී ගමනක් යනවාය කියන එක අපට
පිළිගන්න බැරි ඇයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි? මට
තිෙබන පශ්නය ඒකයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම උද්ධමනය
ගැනත් අපි නිතර කථා කරනවා. ඒ ගැන කථා ෙනොකෙළොත් අපි
ඒක අඩු පාඩුවක් හැටියට දකිනවා. අෙපේල් මාසෙය්දී 5.8ක තිබුණු
උද්ධමනය 5.6ක් දක්වා අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. විවිධ කාරණා මැද්ෙද්යි අපි ෙමය පාලනය කරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2012 අෙපේල් මාසය අවසන් වන විට දළ
නිල සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් දස ලක්ෂ පන්දාස්
අටසිය තිස්පහක් වූ අතර මුළු සංචිත පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන හත්දහස් ෙදසිය පනස් අටක් එනම්; ආනයනික මාස
4.2කට වඩා ශක්තිමත් තත්ත්වයක පැවතුණා. ෙලෝක ආර්ථික
අවපාතය, යුද්ධය ආදී විවිධ අභිෙයෝගතා මැද්ෙද් දළ නිල සංචිත
පමාණය මාසයකටත් අඩු තත්ත්වෙය්ත් අපි සිටියා. ෙම් රටට
ආනයනය කරන බඩු ෙකොච්චර කාලයකට සෑෙහනවාද කියන එක
මනින්න -නිල සංචිත පමාණය මනින- සරල මිම්මක් තිෙබනවා.
අද එය මාස 4.2ක ශක්තිමත් තැනක තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. නමුත් සමහර අය කියනවා, අෙප් ආර්ථිකය
කඩා වැටිලාය කියා. ඒක ඒ අයෙග් පාර්ථනය. ආර්ථිකය කඩා
වැටිලා නම් ෙම් කාරණා සත ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
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ඉදිරියට යන අෙප් ආර්ථිකෙය් පධාන ආර්ථිකමය දත්තයක්
හැටියට ෙසේවා වියුක්තිය ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. සියයට 4කට ආසන්න අඩු
පමාණයකට අද අෙප් ෙසේවා වියුක්තිය ෙගනල්ලා තිෙබනවා.
එක්සත් රාජධානිෙය් ෙසේවා වියුක්තිය 8.2යි. ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් ෙසේවා වියුක්තිය 8.1යි. අෙප් රෙට් ෙසේවා වියුක්තිය
සියයට 4කට ආසන්න පමාණයකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම උපාධිධාරින්ට රැකියා
දීම පිළිබඳව කථා කරන්නටත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර
ගන්නවා. ඒක ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලාය කියා ෙම් සභාෙව්
මහා සද්දයක් නැඟුණා. කිසිම ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. 2012 මාර්තු
30 වනදා පුවත් පත් දැන්වීම් අනුව ඉල්ලුම් පත ඉදිරිත් කරපු
සියලු උපාධිධාරින් අද වනෙකොට රාජ ෙසේවෙය් පුහුණුවට
ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ බව වගකීෙමන් ෙම් සභාවට
කියනවා. සියලු උපාධිධාරින් -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එතෙකොට පත්වීම් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

පැහැදිලිවම උපාධිධාරින් පිළිබඳව තිබුණු ෙතොරතුරු අනුව
ඔවුන් මීට ෙපර ඉදිරිපත් කර තිබුණු කරුණු අනුව -

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි ෙද්ශපාලනීකරණයයි කියන්ෙන්.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

කිසිම ෙද්ශපාලනීකරණයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙහට දවෙසේ
බලන්න. ෙම් රෙට් නියමිත දිනට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරපු සියලු
උපාධිධාරින් ෙම් වනෙකොට රාජ ෙසේවෙය් පුහුණුවට බඳවා ෙගන
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කෑ
ගැහුවත් මම හරි ආඩම්බර ෙවනවා, 1989 දී රජෙය්
විශ්වවිද ාලයකින් උපාධියක් ලබා, ෙම් රෙට් වැඩිම තරගයක්
තිෙබන තරගකාරී විභාගයකින් සමත් ෙවලා, සම්මුඛ
පරීක්ෂණෙයන් පළමු පස් ෙදනා අතරට ඇවිල්ලා, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් පවුලක සාමාජිකයක් ෙවච්ච නිසා රැකියාව අහිමි ෙවච්ච
උපාධිධාරිෙයක් හැටියට මම අද ආඩම්බර ෙවනවා. මම
ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝග කරනවා. 2012 මාර්තු 31වන දා වන
තුරු ඉල්ලුම් පත ඉදිරිපත් කරපු සියලු උපාධිධාරින් කිසිදු
ෙබ්දයක් නැතිව අද දවස ෙවනෙකොට රාජ ෙසේවෙය් පුහුණුවට
ඇතුළත් කර ෙගන තිෙබනවා. එෙහම ඇතුළත් ෙවලා නැත්නම්
ලබන සතිෙය් කියන්න. ඒක මම වගකීෙමන් කියනවා. [බාධා
කිරීමක්] ෙමතුමාෙග් ආසනෙය්
-ඇහැලියෙගොඩ ආසනෙය්එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයාත් ෙම් පුහුණුවට ඇවිල්ලා
ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒක මම වගකීෙමන් කියනවා. [බාධා කිරීමක්]
මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන්
ෙදන්න. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී කියන්න. ෙම්ක වැදගත් ෙදයක්.
ෙම්ක කිව්වායින් පස්ෙසදි අහන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී කියන්න. [බාධා කිරීමක්]
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට වැදගත් කාරණයක්
කියන්න තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලාටත් තවත් කණ්ඩායමකටත්
අවශ
ෙවලා තිබුණා, පුහුණුව ලබමින් ඉන්න උපාධිධාරින්
කලබල කරන්න. ඔවුන් ෙම් පුහුණුෙව් හිටියත් රැකියා ලැෙබන්ෙන්
නැහැ කියන පණිවුඩය උපාධිධාරින්ට දීලා එල්ෙලන්න වැලක්
නැතිව ඉන්න විපක්ෂය ඔවුන්ව කලබල කරලා, පශ්න ඇති
කරන්න සූදානම් වුණා. අද මම රාජ පරිපාලන අමාත ාංශෙය්
පැවති සාකච්ඡාවකට සහභාගි ෙවලයි ආෙව්. මම ඉතා වගකීෙමන්
කියනවා, විවිධ අමාත ාංශවල, අනුමත වූ උපාධිධාරින් සඳහා වූ
ඇබෑර්තු 42,637ක් හඳුනාෙගන තිෙබන බව.
අපි ඉතා සරලව කිව්ෙවොත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
ඇබෑර්තු 16,478ක්, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත ාංශෙය් 1,584ක්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අමාත ාංශෙය් 1,156ක්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
1,041ක්, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශෙය් 1,286ක්, ෙගොවිජන ෙසේවා හා
වනජීවී අමාත ාංශෙය් 2,560ක්, පුද්ගලයින් ලියා පදිංචි කිරීෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පමණක් 1,053ක් සහ වරාය හා මහාමාර්ග
අමාත ාංශෙය් 500ක් ඇබෑර්තු තිෙබනවා. ෙමයින් උතුරු
නැෙඟනහිරම ඇබෑර්තු 7,000ක් තිෙබනවා. අර ෙබදන්න හදපු
ෙකොටෙසේ සිංහල, මුස්ලිම් සහ දවිඩ තරුණෙයෝ 7,000කට ෙමයින්
රැකියා ලැෙබනවා. ඔබතුමා සන්ෙතෝෂ ෙව්වි ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් පුහුණුෙව් ඉන්න උපාධිධාරින් 40,000
ඉක්මවන විට 42,637කට ඇබෑර්තු හඳුනා ෙගන ඔවුන් බඳවා
ගැනීම ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක නරක වැඩක්ද? [බාධා
කිරීමක්] ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී කියන්න. මම ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලනවා ෙම්
ඇබෑර්තු පමාණය හඳුනා ගත්ත-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Dayasiri Jayasekara, what is your point of
Order?
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මට ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ යි.
ඇමතිතුමා ඔය කියන පුරප්පාඩු ටික හරි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ
බඳවා ගැනීම් කරන විට, කලින් උපාධිධාරි රැකියා ලබා දුන්නු
පිරිසට රජෙය් රැකියාවලින් ඉහළට යන්නත් බැහැ පහළට යන්නත්
බැහැ. මම ඔබතුමාට කියනවා කරුණාකරලා එතැනින් පටන්
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියලා.
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(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

එතැනින් තමයි පටන් අරන් තිෙබන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි.
සමහර විට ඔබතුමා දන්ෙන් නැතිව ඇති.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, your time is over.
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් කාරණය ඉතාම වැදගත්. මීට ෙපර
බඳවා ගත් උපාධිධාරින් 45,000 සහ ඊට පසු බඳවා ගත්
උපාධිධාරින් සඳහා වූ ෙසේවා ව වස්ථාවක් සෑදීම ඉතා අසීරු
කාරණයක්. අෙනක් කණ්ඩායම් සියල්ල එකඟ කර ෙගන ෙම් වන
විටත් ඔවුන් සඳහා ෙසේවා ව ාවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙද්වල් උපාධිධාරින් ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව
කරනවා. ඔබතුමා මන්තීවරෙයක් හැටියට, උපාධිධාරිෙයක්
හැටියට ඒ ගැන ෙමොකුත්ම ෙනොදන්නා එක ගැන මම කනගාටු
ෙවනවා. ඒ ෙසේවා ව වස්ථාව ඉදිරිපත් කරලා අලුත් උපාධිධාරියා
රාජ ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන් පරණ උපාධිධාරියාෙග් පශ්න
විසඳමිනුයි. ඒ ෙසේවා ව වස්ථාව අනුව නිශ්චිත වැටුප් තලයක්,
නිශ්චිත රැකියා නාමයක්, නිශ්චිත උසස්වීම් සහ නිශ්චිත මාරුවීම්
සියල්ලත් එක්කයි ඔවුන් බඳවා ගන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි. උපාධිධාරින් සඳහා හඳුනා ගත් ඇබෑර්තු
42,000කට වැඩි පමාණය පිළිබඳ විස්තර ෙම් රෙට් ජනතාවට සහ
පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකීෙමන් බලා ගැනීම සඳහා හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීමට අවසර ෙදන ෙලස මම ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලා සිටිනවා. "උපාධිධාරි අභ ාසලාභින් අනුයුක්ත කිරීම" යන
ශීර්ෂය සහිත එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම
සඳහා මම සභාගත* කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම මීට වැඩිය ෙවලාව
ලබා ගන්ෙන් නැහැ. මම පැහැදිලිවම විපක්ෂයට ආරාධනා
කරනවා ෙම් කියන කරුණුවල වැරදි තැන් ෙපන්වා ෙදන්න
කටයුතු කරන්න කියලා.
සමස්තයක් වශෙයන් මහින්ද චින්තනයත් සමඟ ෙම් රට යන
ශක්තිමත්, ජයගාහී ඉදිරි ගමන පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාවට
පැහැදිලි කිරීෙම් වගකීමත් ෙම් සභාවට තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා
ෙමොනවා කිව්වත් පසු ගිය 08 ෙවනි දා පැවැත්වූ මැතිවරණෙයන්
ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ සහතිකයක් ලබා දීම
පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. ඒ ගැන ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්
මා නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

1749
[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

සභාෙම්සය මත තබන ලද ලියවිල්ල :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம்:
Document tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව

1750

1751

2012 සැප්තැම්බර් 20

1752

[අ.භා. 3.25]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 වසර මැද මූල
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව අද දින ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ම අස්වර්
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කර කල් තැබීෙම් විවාදයක් හැටියට සාකච්ඡා
කරන්ෙන් ඇයිද කියන එකම ඇත්තටම අපට ගැටලුවක්. ෙමොකද
ෙහේතුව? ෙම් වාර්තාව හරියට දැක්ක ඕනෑම ෙකෙනකුට ආණ්ඩුෙව්
කඩා වැටීම, ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීම සහ ෙම් රට යන දිශානතිය
ෙප්නවා. ෙම්කම උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. අස්වර්
මන්තීතුමා කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් ගමන ෙපන්වනවා කියලායි. ඒ
කඩා වැටීම ෙපන්වන්න ෙම් වාර්තාව ෙම් සභාවට ෙගනාවාද
කියන එකයි පශ්නය. වසර මැද ගැන කථා කරන්නට ෙපර දැන්
ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා හිතුෙවොත්, අද දවෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන්
කියලා හිතුෙවොත් ෙම් තත්ත්වය ෙප්නවා ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි.
අද අපි ෙම් සභාෙව්දී වසර මැද ගැන කථා කරන විට රෙට්
පවෘත්ති පළ ෙවනවා ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 01 ෙවනි දා ඉඳලා ලබන මාසෙය් 01 ෙවනි දා ඉඳලා- නැවත ජල ගාස්තු වැඩි කරනවා
කියලා. ඔන්න තවත් ඡන්ද පතිඵලයක්! සියයට 5-20ත් අතර
පමාණෙයන් ජල ගාස්තු වැඩි කරනවා කියලා තිෙබනවා. නමුත්
ඇත්තම කාරණාව තමයි, ඔක්ෙතෝබර් 01 ෙවනි දා සිට ෙම් ජල
ගාස්තු වැඩි වීෙමන් සාමාන පාරිෙභෝගිකයාට, සාමාන ජල
පාරිෙභෝගිකයාට නා ගන්න බැරි තරමට බෙඩ් පහර ගහලා
තිෙබනවා කියන එක. ඡන්දය දීපු ජනතාවටත් එක්ක තමයි ෙම්
පතිඵල ෙග්න්ෙන්. අපි දැන ගත්ත විධියට පළමුෙවනි ඒකක 20
පාවිච්චි කරන ජල පාරිෙභෝගිකයාෙග් ජල ගාස්තුව රුපියල් 582
දක්වා වැඩි ෙවනවා.

1753

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

කලින් රුපියල් 397ක් ෙගවන්න වුණු පාරිෙභෝගිකයාට
ඔක්ෙතෝබර් 01වැනි දා ඉඳලා රුපියල් 582ක් ෙගවන්න ෙවනවා.
වැඩි වීම රුපියල් 185ක්. ඒක සියයට 20 ෙනොෙවයි, සියයට 50කට
ආසන්නයි. ජලය පරිෙභෝජනය කරන සාමාන පාරිෙභෝගිකෙයෝ
වැඩි පුරම පරිහරණය කරන්ෙන් ඒකක 20 සීමාවයි. ඒකක 25ක්
ෙවන ෙකොට අද ජල ගාස්තුව සඳහා ෙගවන්න සිදු ෙවන්ෙන්
රුපියල් 700යි, ඒක රුපියල් 929ක් දක්වා වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට
රුපියල් 229ක් වැඩිපුර ෙගවන්න ෙවනවා. ඒකක 30ක්
පරිෙභෝජනය කරන ෙකනා අද ෙගවන්ෙන් රුපියල් 1,200යි, ඒක
වැඩි ෙවනවා 1,534 දක්වා. එතෙකොට ෙම් අලුත් මිල අනුව ගත්තත්
ඒකක 10ක ෙවනස රුපියල් 1,000ක්. ඒකක දහයක් වැඩි වන
ෙකොට ගාස්තුව වැඩි වීම රුපියල් 1,000යි. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, කල්පනා කරලා බලන්න කාෙගන්ද ෙම්
පළිගන්ෙන් කියලා.
අෙප් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම උජාරුවට කියනවා,
බදු ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා; බදු ආදායම වැඩි වීම ආණ්ඩුෙව්
ජයගහණයක්ය කියලා. වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාව අනුව කියනවා සියයට 9.1කින් රජෙය් ආදායම වැඩි
ෙවලා, සියයට 11කින් බදු ආදායම වැඩි ෙවලා කියලා. බදු ආදායම
වැඩි ෙවලාය කියලා ආණ්ඩුව පුරාෙජ්රු ෙදොඩවනවා. ඒ බදු
ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සැමන් ටින් එෙක් ගාස්තුව
වැඩි ෙවලා; ජල ගාස්තුව වැඩි ෙවලා; අර්තාපල් අෙල් ගාස්තුව වැඩි
ෙවලා. ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාව පරිහරණය කරන භාණ්ඩවල
ගාස්තු වැඩි වීෙමන් තමයි ආණ්ඩුෙව් බදු ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්.
එතෙකොට ආණ්ඩුවට ඒකට සතුටු ෙවන්න බැහැ. ආණ්ඩුව හරි
විධියට නම් සතුටු ෙවන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ; කම්පා ෙවන්නයි ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාවෙග් ෙබොටුව
මිරිකලා, එක පැත්තකින් ජනතාවෙග් ෙමොළය ෙහෝදලා ඡන්ද
ෙකොල්ල කන ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් ජනතාවෙග් ජල ගාස්තුව
වැඩි කරනවා නම් ඒකට සතුටු ෙවන්න බැහැ.
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ඡන්ද කාලෙය් කිව්වා පාරිෙභෝගික ජනතාවට සහනයක්
හැටියට සැමන් ටින් එෙක් ගාස්තු අඩු කරනවා කියලා. ඒ
ඡන්දයට. දැන් කියනවා ෙගොවියාට වාසි ෙවන්න ධීවරයාට වාසි
ෙවන්න වැඩි කරනවා කියලා. ඉතින් ෙදයිහාමුදුරුවෙන්
ෙගොවියායි, ධීවරයායි කියන්ෙනත් පාරිෙභෝගිකයාම තමයි.
ෙගොවියායි, ධීවරයායි කියලා ෙවන ෙලෝකයක මිනිස්සු නැහැ. ඒත්
ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාව; ඡන්දය ෙදන ජනතාව. ඉතින් ෙම්
වාර්තාව ෙහොඳ අපූරුවට කියනවා, ආණ්ඩුෙව් නාස්තිකාර වියදම්
වැඩි ෙවලා කියලා. අෙප් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ඔළුෙවන්
හිටෙගනද කිව්ෙව් කියලා මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක සුබසාධන
ආර්ථිකයක්; සුබසාධන රාජ යක්; ෙම් වියදම් වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් සුබසාධනය කරන්න ගිහිල්ලා කියලා. හැබැයි එෙහම
කියන්ෙන් ෙම් වාර්තාව කියවලා ෙනොෙවයි. ෙම් වාර්තාෙව්
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාෙව් පළමුවැනි පිටුෙව්ම කියනවා, "පධාන වශෙයන් මුල්
මාස හතර තුළ විශාල වශෙයන් සිදු කරනු ලැබූ රුපියල් බිලියන
31කින් පමණ වැඩි වූ -ඒ කියන්ෙන් වැඩි වීම පමණක් බිලියන
31යි- ෙපොලී ෙගවීම් ෙහේතුෙවන් එම කාල සීමාව තුළ පුනරාවර්තන
වියදම සියයට 24.7කින් ඉහළ යන ලදී" කියලා. ඉතින් ෙම්වා
සුබසාධන වියදම්ද? ෙපොලී ෙගවීම් කියන්ෙන් සියඹලාපිටිය
ඇමතිතුමා කියපු සුබසාධන වියදම්ද?
ඒක සුභසාධන වියදමක් ෙවන්ෙන් ෙමොන ආර්ථික විද ාෙවන්
ද දන්ෙන් නැහැ. ෙපොලී ෙගවීම් කියන්ෙන් ගත් ණයට ෙපොලී
ෙගවීම්. ණය කාලා, රට ණය කරලා. රට ණය කළ නිසා, ෙපොලී
ෙගවීම වැඩි වීම විතරක් රුපියල් බිලියන 31යි. එතෙකොට
අන්තිෙම් රෙට් පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙම්ක ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත තුමා ෙහොඳට දන්නවාෙපොලී ෙගවීම් වැඩි වුණු නිසායි. ෙපොලී ෙගවීම කියන එක
වැෙටන්ෙන්ත් පුනරාවර්තන වියදම් ෙකොටසටයි. එෙහම ෙන්ද
ආර්ථික විද ාඥතුමනි? ෙපොලී ෙගවීම වැෙටන්ෙන්ත් පුනරාවර්තන
වියදම් ෙකොටසට. ඒක සුබසාධන වියදමක් ෙනොෙවයි. ඒක
සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙනොෙවයි. ඒක ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ෙනොෙවයි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න තිබුණු සල්ලි තමයි
ෙපොලී ෙගවීම්වලට රුපියල් බිලියන 31 කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ෙම් වාර්තාව අනුව ගත්ෙතොත් ආණ්ඩුෙව් බදු ෙනොවන ආදායම
අඩු ෙවලා තිබීම ගැන ආණ්ඩුව කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. අද ෙම්
විවාදයට ගන්න වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව
අනුව සියයට 13කින් ආණ්ඩුෙව් බදු ෙනොවන ආදායම අඩු ෙවලා.
ආණ්ඩුෙව් බදු ෙනොවන ආදායම අඩු වීම සියයට 13.4යි. ගිය
අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව බදු ආදායම සියයට 11කින් වැඩි වන
ෙකොට, බදු ෙනොවන ආදායම, ජනතාවට බරක් ෙනොවන ආදායම,
ජනතාවට පීඩාවක් ෙනොවන ආදායම සියයට 13කින් අඩු ෙවනවා.
ඔන්න වසර මැද ඇත්ත තත්ත්වය. වසර මැද ඇත්ත තත්ත්වය
ඒකයි. ආණ්ඩුෙව් ආදායම් වැඩි ෙවන්ෙන් සියයට 9කිනුයි. හැබැයි
ඒ වන විට ආණ්ඩුෙව් පුනරාවර්තන වියදම සියයට 24.7කින් වැඩි
ෙවනවා; පාග්ධන වියදම් සියයට 50කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ආදායම් වියදම් පරතරය පියවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ෙම් වාර්තාෙව්
2011 අවුරුද්දත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තිෙබනවා. 2011
අවුරුද්ෙද් අෙප් ෙපොලී ෙගවීම් ෙම් මාස හයට රුපියල් මිලියන
1,42, 284 යි. 2012 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා මාස 4ට විතරක්
ෙපොලී ෙගවිම් රුපියල් මිලියන 1,73, 651යි. ගත් ණයට ෙපොලී
ෙගවන ආර්ථිකයක්. කවුද ෙගවන්ෙන්? පශ්නය තිෙබන්ෙන්
ඒකයි. කවුද ෙගවන්ෙන්?
ආෙයත් ෙම් ෙපොලී ෙගවන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට බදු ෙගවන, ජල ගාස්තු වැඩි වන විට ජල බදු
ෙගවන, විදුලි ගාස්තු වැඩි වන විට විදුලි බද්ද ෙගවන, ඩීසල් මිල
වැඩි වන විට ඒක ෙගවන සාමාන පාරිෙභෝගික ජනතාවයි.

ෙම් වාර්තාව අනුවම ගත්ෙතොත් ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන් සියයට
9කිනුයි. ඒක වැඩි ෙවන්ෙනත් ජල ගාස්තු වැඩි කරලා; ගෑස් මිල
වැඩි කරලා; ඩීසල් මිල වැඩි කරලා; විදුලි බිල වැඩි කරලා;
සාමාන ජනතාවට බර පටවලා. ආණ්ඩුවට වැඩ පිළිෙවළක්
නැහැ, ජනතාවට පීඩාවක් ෙනොවන, ජනතාවට බරක් පැටෙවන්ෙන්
නැති බදු ෙනොවන ආදායම වැඩි කර ගන්න. බදු ෙනොවන ආදායම
අඩු ෙවනවා. ඔන්න, ආර්ථික කළමනාකරණය. ආර්ථික
කළමනාකරණය ෙහොඳ නම් ෙම් විධියට ජල ගාස්තු වැඩි
කරනවාද? එදිෙනදා වැඩිපුරම ජලය පරිහරණය කරන්ෙන්
නාගරික මධ ම පාන්තික පාරිෙභෝගිකයායි. හැබැයි ෙම්කට
ආණ්ඩුවට ෙලොකු තර්කයක් දාන්න පුළුවන් ෙම් ගාස්තු වැඩි
කරන්ෙන් ජල පරිහරණය අඩු කරන්නය; ජලය නාස්ති වීම අඩු
කරන්නය කියලා.

රජෙය් ආදායෙමන් සියයට 89ක් බදු ආදායෙමන් කියා
තමුනාන්ෙසේලා කියනෙකොට, ඒ බදු ආදායම උපදවන්ෙන්, ජනිත
කරවන්ෙන් ජනතාවයි. ඒ කියන්ෙන් ජනතාව උපයන හැම
රුපියල් සියයකින්ම රුපියල් 89ක් ආණ්ඩුවට ෙගවනවා.
ජනතාවට කන්න ෙබොන්න, අඳින්න පලඳින්න, තමන්ෙග්
දරුවාෙග් අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට, පවාහනයට හැම ෙදයකටම
ඉතිරි වන්ෙන් රුපියල් 11යි. ජනතාවට රුපියල් 11යි. ආණ්ඩුවට
රුපියල් 89යි. ඒක තමයි ෙම් කියන්ෙන්. ඒෙකන් තමයි ජනතාවට
ආණ්ඩුවත් නඩත්තු කරන ගමන් තමන්ෙග් දරු පවුලත් නඩත්තු
කරන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම්
ආණ්ඩුව නඩත්තු කරන රාජකාරිය නැත්නම් පාඩුෙව් තමන්ෙග්
දරු පවුල නඩත්තු කර ගන්නට පුළුවන්. ඇයි? ආණ්ඩුව නඩත්තු
කරන එක තමයි අමාරු. නැද්ද බලන්නෙකෝ.

1755

2012 සැප්තැම්බර් 20

ඔක්ෙතෝබර් 1වන දා සිට ඔළුව හදා ගන්නට එපායැ, ජල
බිල වැඩි ෙවනෙකොට ඒක ෙගවන්න. දැන් තව "ඕටී" එකක්
කරන්න ඕනෑ. තව ෙමොකක් ෙහෝ පගාව ගන්න එකක් කරන්න
ඕනෑ. පුංචි පියුන් මහත්තයාෙග් සිට අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් දක්වා
ෙම් ජල බිලට තව අමතර ගණනක් ෙහොයන්න එපායැ. ෙම්
අනුව ගත්ෙතොත් ඒකක 20කට රුපියල් 185කින් බිල වැඩි
වනෙකොට රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය 185කින් වැඩි ෙවන්ෙන්
නැත්නම් ෙම් වැඩිවන රුපියල්185 ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එකයි මම අහන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කාර්ය මණ්ඩලෙය් ඉන්න ෙසේවක මහත්වරු ෙම් ජල බිල
ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙපොලීසිෙය් ෙසේවය කරන අය, හමුදාෙව්
ෙසේවය කරන අය, රජෙය් ලිපිකරුවා, කම්කරුවා, සාමාන
ජනතාව ෙම් බිල ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා පඩි
වැඩි කරලා නැහැ. පඩි වැඩි කරන්ෙන්ත් නැහැ. එතෙකොට
ජනතාවට ෙම් බර පටවනවා. ෙකොෙහොමද? තමන්ට කන්න
ෙබොන්න අඳින්න පළඳින්න තිෙබන මුදලින් අර ආණ්ඩුවට
ෙගවන බද්දට අමතරව සාමාන ජනතාවට ජීවත් ෙවන්නට
තිෙබන මුදලින් තමයි ෙම්ක ෙගවන්න ෙවන්ෙන්.
ඡන්ද කාලයට ඇවිත් ෙම්වා කියන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය පළාත්
සභා ඡන්ද කාලෙය්දී ඇවිත් කිව්වාද, ෙම් බදු වැඩි කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; ජල බිල වැඩි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා; ගෑස් මිල වැඩි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; විදුලි
බිල වැඩි කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා; ඒක නිසා පටි තද
කර ගන්න; පටි තද කර ෙගන ඊළඟ වැඩි කිරීමට ලැහැස්ති
ෙවන්නට කියා. නැහැ. ඡන්ද කාලෙය්දී කියනවා, අපට ෙම්වා කර
ගන්නට බැරි වුණා; අමාරුයි; අමාරුකම් තිෙබනවා; ආර්ථිකය
අමාරුයි; එම නිසා අප ඒවා පස්ෙසේ කරන්නම් කියා. ෙම්
තිෙබන්ෙන් කරන හැටි තමයි. ෙමෙහ ඇවිත් එකක් කථා කරනවා.
ඒෙක් තිෙබන්ෙන් "ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා
පකාශ කර සිටියි" කියලායි. ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය්
සභාපතිතුමා තමයි ඒක පකාශ කරන්ෙන්. ඇමතිතුමන්ලා
ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමන්ලා ආර්ථිකෙය් සිහින දකින්ෙනෝ;
ආර්ථිකෙය් සිහින මවන්ෙනෝ. රෙට් ජනතාවට කන්න ෙබොන්න
ෙමතැනින් සිහින සම්පාදනය කර ෙදනවා. වසර මැද ආර්ථික
තත්ත්වය ෙහොඳයි. ෙමොකක්වත් නරක නැහැ. හැබැයි, සාමාන
ජනතාවට ජල බිල වැඩි ෙවනවා; විදුලි බිල වැඩි ෙවනවා;
දුරකථන බිල වැඩි ෙවනවා; ගෑස් මිල වැඩි ෙවනවා. ජීවත් වන්න
අමාරුයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හරි පුදුම ෙදයක්
ෙවනවා. අෙප් බඩු මිල වැඩි ෙවනවා කියා හැම දාම නිෙව්දනය
ෙවන්ෙන් ජනාධිපතිතුමා රට යනෙකොටයි. ජනාධිපතිතුමා පිට රට
ගියාය කියා දැන ගන්නට පුළුවන් තවත් පැත්තක් තමයි බඩු මිල
වැඩි වීම. ජනාධිපතිතුමා රට යනෙකොට බඩු මිල වැඩි ෙවනවා.
එතුමා අද ඉන්දියාවට සම්පාප්ත ෙවන ෙකොට ෙමෙහේ ජල ගාස්තුව
නඟිනවා. ඒක හින්දා සමහර කාටුන් ශිල්පිෙයෝ කාටුන් අඳිනවා,
ජනාධිපතිතුමා රට යන්න එපා, ෙජොන්ස්ටන් ඇමතිතුමා බඩු මිල
වැඩි කරනවා කියලා. පසු ගිය දවස්වලත් එෙහමයි. ජනාධිපතිතුමා
ෙකොෙහේ හරි රටකට ගිෙයොත් තමයි ගෑස් මිල වැඩි ෙවන්ෙන්.
ජනාධිපතිතුමා රට යනවා කියන එෙක් සංෙක්තය තමයි, අනික්
පැත්ෙතන් ෙමෙහේ ෙමොකක් ෙහෝ ෙදයක මිල නඟිනවා කියන එක.
ෙම්ක පුදුම ආර්ථිකයක්; පුදුම රටක්. ඒ නිසා ෙම් කාරණය ඉතාම
පැහැදිලියි.
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දැන් කාටද කියන්න පුළුවන්, කාටද සහතික ෙවන්න පුළුවන්
ෙහට ෙමොනවාෙය් ෙහෝ මිල වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. බන්දුල
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාටවත්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර වෙම්
අනන තාවටවත් -අනන තාව තවම තිෙබනවා- සහතික ෙවන්න
පුළුවන්ද ෙහට ෙමොනවාෙය් ෙහෝ මිල වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.
ෙහට වැඩි ෙවන්ෙන් ජල ගාස්තුව විතරයි කියලා සහතික ෙවන්න
පුළුවන්ද? අද නිෙව්දනය වුණු ජල ගාස්තුව වැඩි වීෙමන් විතරක්
ෙම්ක ෙබ්ෙරනවාද? නැහැ. කාටවත් එෙහම කියන්න බැහැ. ඇයි
ඒ?
ෙම්ක තමයි කමය; ෙම්ක තමයි ෙම් රට යන රටාව. එක
පැත්තකින් නාස්තිකාර වියදම්. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒවා ජනතාව
මත පැටවීෙම් කමෙව්දය. ෙම් කමෙව්දෙයන් ගැලෙවනකම්
ආදායම් වියදම් පරතරය අඩු කරන්න බැහැ. දැන් තිෙබන
බරපතළම පශ්නය ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අපි
අහනවා, ආර්ථිකය පිළිබඳව වසර මැද දීලා තිෙබන පකාශනෙය් ඇත්තටම ෙමොන පදනමින් හරි ෙමම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විවාද කරන්න ගත්ත එක ගැන අස්වර් මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවන්න ඕනෑ- තිෙබන විධියට ගිය අවුරුද්දට සාෙප්ක්ෂව පසු ගිය
මාස හෙය් බරපතළ විධිෙය් ආදායම් වියදම් හිඟයක් නිර්මාණය
කරලා තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන්, ෙමම
වාර්තාව අනුව ගත්ෙතොත් 2011 දී රුපියල් මිලියන 75,370ක් ෙලස
තිබුණු ආදායම් හිඟය අද ෙවන ෙකොට රුපියල් මිලියන 139,812ක්
ෙවලා තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 75,000යි.
2012 දී රුපියල් මිලියන 139,812ක් ෙවලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම අවසන් කරන්නම් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ආණ්ඩුවට ෙම් බරපතළ ආදායම් වියදම් හිඟය පියවන්න ණය
ගැනීම සහ බදු ගැහිල්ලයි, දඩ ගැහිල්ලයි හැෙරන්න ෙමොකක්ද
තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. පුළුවන් නම්
කියන්න, ෙම් ආදායම් වියදම් පරතරය පියවන්න දඩ ගහන, ණය
ගන්න, බදු ගහන කමය හැෙරන්න -ජනතාවෙග් ෙබල්ල මිරිකන
කමය හැෙරන්න- ෙවන ෙමොකක්ද තිෙබන විකල්ප වැඩ පිළිෙවළ
කියලා. විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිෙබන්ෙන් ඡන්දයකට ගිහිල්ලා ජනතාව රවට්ටන වැඩ
පිළිෙවළක් මිසක ජනතාවට ඇත්ත තත්ත්වය කියා දීලා, ජනතාවට
ඇත්ත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා දීලා ආර්ථිකය දියුණු කරන
සැලැස්මක් ෙනොෙවයි කියන එක අවධාරණය කරමින් මෙග්
අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.40]

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

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් උගත් මිත සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා මෙග් විශ්වවිද ාලය වන විෙද ෝදය
විශ්වවිද ාලෙයන් -ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලෙයන්- ෙමම විෂය
පිළිබඳව පාමාණික අවෙබෝධයක් ලබපු ෙකෙනක්. ඒ කාලෙය්
එතුමාට ඒ පාමාණික අවෙබෝධය ලබා ගන්න ටිකක් අමාරු ෙවලා
තිෙබන බවයි ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, විශ්වවිද ාලෙය් ෙද්ශන යන
අවස්ථාෙව් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වීම නිසා දැන් ෙම්
විෂයය පිළිබඳ පබුද්ධ සංවාදයක් ෙමෙහයවූෙය් නැහැ; ෙද්ශපාලන
වශෙයන් කරන කථාවක් තමයි කෙළේ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

ඒ ෙකෙසේ වන්ෙන් වී නමුත් ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට අනුව රාජ මූල
කටයුතු
පිළිබඳ
සම්පූර්ණ
වගකීම
පැවෙරන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ජනතාවෙග් මුදල් පිළිබඳ
වගකීම ඉෂ්ට කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂ, පතිපක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව වඩා නිවැරදි දිසාවකට, රටාවකට ෙයොමු කළ යුතු වන
නිසා තමයි රාජ මූල
කළමනාකරණ (වගකීම) පනත්
ෙකටුම්පත අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කෙළේ. ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කරන අවස්ථාෙව්දී මම සිටිෙය් ගාමීය කටයුතු
පිළිබඳ කැබිනට් අමාත වරයා සහ මුදල් නිෙයෝජ අමාත වරයා
ෙලසයි. රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් නියමයක්
තමයි වසර මැද මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ජනතාවට
ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ නීතිමය විධිවිධාන ඉෂ්ට කරන්න තමයි ගරු
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත වරයා වශෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙමම වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. එහිදී ෙම් රෙට් රජෙය් ආදායම, රජෙය් වියදම, රාජ
ණය, විෙද්ශ ණය, විෙද්ශ ආධාර, ණය පියවීම්, අය වැය පරතරය
පියවන ආකාරය යනාදිය පිළිබඳව ඉතිහාසෙය් පටන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉතා විශාල පබුද්ධ විවාද පැවැතිලා තිෙබනවා.
අෙප් මුළු රාජ මූල කමෙය් ඇති මූලික අර්බුදය ෙම් ගරු
සභාෙව්දී අප ෙත්රුම් ෙනොගන්නා තාක් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්
පවතින රජයට බැණ වැදීම පමණයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක
ආණ්ඩුවක් ඒ රෙට් ආදායම උපදවා ගන්නා පධාන මූලය තමයි බදු.
බදු නැතිව, රජයක් ෙනොෙවයි, නගර සභාවකටවත්, පාෙද්ශීය
සභාවකටවත් දුවන්න බැහැ. මිනිසකුට, කුටුම්බයකට ආදායම්
ලැෙබන විවිධ මාර්ග තිෙබනවා. කුටුම්බය ශමය සපයනවා. ඒ
ශමයට වැටුප් ලැෙබනවා. පාග්ධනය සැපයුෙවොත් ෙපොලී
ලැෙබනවා. ව වසායක කටයුත්තක් කෙළොත් ඒ කුටුම්බයට ලාභ
ලැෙබනවා. භූමි සම්පත් තිබුෙණොත් බදු කුලී ලැෙබනවා. ඒ අනුව
වැටුප්, ෙපොලී, බදු කුලී, ලාභ වශෙයන් තමයි අෙප් ෙගදරකට
ආදායම් ලැෙබන්ෙන්. රට තුළ ෙවෙසන ජනතාවට හා එරටින්
ආදායම් උපදවන විෙද්ශිකයන්ට ලබා ෙදන ෙසේවාව, පතිලාභය
ගැන ෙනොසලකා රාජ මූල අධිකාරිය විසින් ඔවුන්ට පනවනු
ලබන අනිවාර්යය ෙගවීමක් තමයි රාජ අය බද්ද කියන්ෙන්.
ආණ්ඩුවකට ආදායම් ලැෙබන්ෙන් ඒ විධියට. බදු නැති රටක් ෙහෝ
බදු පනවන්ෙන් නැති පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ හරි
රටක තිෙබනවා නම් ඒ ෙකොෙහේද කියන එක විතරක් කිව්වා නම්,
අපට ෙම් පශ්නයට සරල විසඳුමක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. නමුත් එෙසේ නැති නිසා බදු පනවන්නම ඕනෑ.
ෙම් බදුවලින් වැඩි පමාණයක් -වැට් බදු ගත්ෙතොත්, ජාතිය
ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද ගත්ෙතොත්, වරාය සංවර්ධන බද්ද ගත්ෙතොත්2002-2003 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
පැෙනව්ෙව්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු කළත්, ෙපොදු ජන
එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩු කළත්, ආණ්ඩු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
නැති ෙවනත් ෙකනකුට ආණ්ඩුවක් ලැබුණත් අනිවාර්යෙයන්ම
රෙට් මහ ජනතාව මත බදු පනවනවා; බදු ගණනය කිරීෙම්
ෙවනස්කම් කරනවා.
බදු ආදායම තමයි රටක පධාන ආදායම. බදු වර්ග ෙදකක්
තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ඍජු බදු ආදායම -ෙකළින්ම
පුද්ගලයන්ෙගන් ගන්නා ආදායම ෙහවත් direct taxes- වැඩියි.
අෙප් වාෙග් අඩු දියුණු රටවල, එනම් ඉන්දියාව, පාකිස්තානය,
බංග්ලාෙද්ශය, භූතානය, ෙන්පාලය වාෙග් රටවල වක බදු indirect taxes - පමාණය වැඩියි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඕනෑම
World Development Report එකක් ගත්තත්, ෙලෝකෙය්
පිළිගන්නා අෙනක් ඕනෑම වාර්තාවක් ගත්තත්, අන්තර් ජාලයට
ගියත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන්.
ෙම්ක තමයි ඇත්ත.
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බදු ෙනොවන ආදායම කියන්ෙන් ඉතාම සීමිත එකක්. බදු කුලී,
රාජ භාග වශෙයන් ලැෙබන බදු කුලී, ෙලොතරැයි අෙළවිය වාෙග්
ෙද්වලින් ලැෙබන ආදායම්, ඒ වාෙග්ම කුඩා කුඩා විකුණුම්වලින්
ලැෙබන ආදායම් වාෙග් ෙද්වල් තමයි බදු ෙනොවන ආදායම කියලා
තිෙබන්ෙන්. බදු ෙනොවන ආදායම හැටියට තිෙබන්ෙන් ඉතාම
සුළු පතිශතයක්. ඍජු හා වක බදුවලින් ලැෙබන ආදායම තමයි
පධාන ආදායම. හැබැයි අපට ගණනක් මිම්මක් නැති වීම නිසා
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සාමාන ෙයන් ෙලෝකෙය් හැම
රටකම බදු ආදායම, ඒ රෙට් රාජ ආදායම, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20කට වඩා වැඩි පමාණයක තිෙබනවා.
රෙට් සමස්ත නිමැවුම 100ක් නම් ඒෙකන් පෙහන් එකක් ෙහෝ ඊට
වඩා වැඩි ආදායමක් ෙලෝකෙය් හැම රටකම තිෙබනවා.
අවාසනාවකට අප එවැනි දැඩි දළදඬු බදු පතිපත්තියක් කියාත්මක
ෙනොකිරීම නිසා, රාජ
ආදායම වශෙයන් ගිය වර්ෂෙය්
තිෙබන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට
14.3යි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. යම්කිසි වර්ෂයක්
තුළ රටක කෘෂි කාර්මික, කාර්මික, ෙසේවා අංශවලින් නිපදවනු
ලැබූ මුළු භාණ්ඩ හා ෙසේවා ෙතොගෙය් එකතු කළ වටිනාකම
ගත්තාම අපි එයට කියනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය - Gross
Domestic Product - කියලා.
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කියන එක ෙද්ව භාෂිතයක් ෙනොෙවයි.
ෙම් දවස්වල මම දැක්කා T-shirtsවල ගහලා පාෙර් ඇඳෙගන
යනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් කියලා. හැබැයි
එෙහම පිෙට් ගහෙගන යන ෙකනා දන්ෙන් නැහැ ෙම්ක ෙද්ව
භාෂිතයක් ෙනොවන බව. ෙලෝකෙය් විවිධ ආර්ථික විද ාඥයන්
අතර විවිධ මතවාද පවතිනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙහවත්
අවුරුද්දක් තුළ රටක නිපදවනු ලැබූ සියලු භාණ්ඩ හා
ෙසේවාවන්ෙග් එකතු කළ වටිනාකම ගණන් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා. සමහර ඒවා ගණනය කරන්න ෙල්සියි ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. උදාහරණයක් ගනිමු. මුළු කර්මාන්ත
අංශෙය් සියලුම factoriesවල නිපදවපු කර්මාන්ත නිමැවුම
අරෙගන ඒ ෙවනුෙවන් දරපු ෙයදවුම්වල අගය අඩු කළාම
කර්මාන්තවල එකතු කළ අගය එනවා. එතෙකොට කර්මාන්ත
අංශෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ෙමන්න ෙමච්චරක් ෙම්
වර්ෂෙය්දී එකතු වුණාය කියලා ගණන් හදා ගන්න පුළුවන්.
තිවිධ හමුදාව, ෙපොලීසිය කරන නිෂ්පාදනය ෙමොකක්ද කියන
එක එළියට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ අයෙග් නිමැවුම ෙමොකක්ද,
නිමැවුෙමන් අඩු කරන ෙයදවුම ෙමොකක්ද කියන එක ෙහොයා
ගන්න බැරි නිසා ආර්ථික විද ාඥෙයෝ ෙවනම කමෙව්දයක්
සකස් කරලා තිෙබනවා, රාජ පරිපාලනය හා ආරක්ෂක කටයුතු
ෙවනුෙවන් දරන වැටුප්වල එකතුව තමයි දළ ෙද්ශීය නිමැවුම
ෙලස ගන්ෙන් කියලා. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් ඉදි කරපු
මුළු පමාණය අරෙගන ඒවාට ගිය සිෙමන්ති, යකඩ හා අෙනක්
ෙයදවුම් ටික අඩු කළාම එකතු කළ වටිනාකම එනවා. සමහර ඒවා
එක එක රටවල්වල තිෙබන ස්වභාවය අනුව ගණනය කරන්න
බැහැ.
අෙප් රෙට් සම්පදායය අනුව, ගෘහිණියන් අතිවිශාල සංඛ ාවක්
ෙගදර ෙදොෙර් එදිෙනදා ඉතා විශාල නිෂ්පාදන කියාවලියක්
කරනවා. ෙගවල් අස් කරනවා. ෙගවල් අතුපතු ගානවා. දරුවන්ට
කිරි ෙදනවා. දරුවන්ට කවනවා ෙපොවනවා. ඔවුන්ෙග් ෙරදි
ෙසෝදනවා. ෙරදි මදිනවා. දැන් සමහර අම්මලා කියනවා, දාසෙයක්
වාෙග් තමයි ෙගදර වැඩ කරන්ෙන් කියලා. ඒ ගෘහිණිය ෙග්
ඇතුෙළේ වැඩ කරනවා; ෙගදර මුළුතැන්ෙගයි වැඩ කරනවා; සුද්ද
පවිත කිරීෙම් කාර්යය කරනවා; ෙගවත්ෙත් වැඩ කරනවා.
නිෂ්පාදනයට ඒ වාෙග් විශාල එකතුවක් කරනවා. හැබැයි ඒ
ගෘහිණියෙග් ෙසේවය ජාතික නිෂ්පාදනයට, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයට එකතු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එය ෙවෙළඳ ෙපොළ
හරහා සිද්ධ වන ගනුෙදනුවක් ෙනොවන නිසා. නමුත් ගෘහිණිය
ෙවනුවට අපි කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකු ෙගදර වැඩට නතර කර
ගත්ෙතොත් ඒ වැඩට නතර කර ගත්ත ෙකනාට ෙගවන වැටුප
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් ෙකොටසක් ෙලස එකතු කරනවා.
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අම්මා ෙකෙනකු ෙලෝකෙය් ෙදන්න පුළුවන් උතුම්ම කිරි, මව්
කිරි ටික දරුෙවකුට ෙදනවා. මව් කිරිවල වටිනාකම තක්ෙසේරු
කරන්න බැහැ. ඒෙකන් ඒ දරුවා ජීවත් ෙවනවා. අම්මා එහිදී විශාල
අගයක් එකතු කරලා ෙදනවා. හැබැයි අම්මා මව් කිරි දුන්නාට මව්
කිරිවල වටිනාකම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි, දරුවාට කිරි පිටි දුන්ෙනොත් ඒ කිරි පිටිවල
වටිනාකම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය පිළිබඳ සංකල්පය ෙලෝකෙය් වැෙඩමින්,
ෙවනස් ෙවමින් පවතින එකක්. එය T-shirts එකක ගහ ෙගන යන
ෙද්ව භාෂිතයක් ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය මධ වාර්ෂික ජනගහනෙයන් ෙබදුවාම ඒක පුද්ගල
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය - per capita GDP - එනවා. ඒක පුද්ගල
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අන්තර් ජාතිකව දීර්ඝ කාලයක් සසඳලා
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම, නැත්නම් ඒක පුද්ගල
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට වඩා සිංගප්පූරුෙව් වැඩියි; මැෙල්සියාෙව්
වැඩියි; ස්විට්සර්ලන්තෙය් වැඩියි; ස්වීඩනෙය් වැඩියි කියලා අපි
සසඳලා තිෙබනවා. දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී හා
ඉන් පිටතදී ඒ විධියට ඒක පුද්ගල ආදායම සසඳලා තිෙබනවා.
ෙලෝකෙය් ආර්ථික විද ාඥෙයෝ ෙහොයා ගත්තා ෙම් සැසඳීම
සම්පූර්ණ වැරදියි කියලා. ෙමොකද, සම්පූර්ණ වැරදි?
එක එක රටවල්වල කය ශක්තිය - purchasing power එකිෙනකට ෙවනස්. අෙප් රෙට් ඉතාම අඩු මිලට භාණ්ඩයක්
ගන්න පුළුවන්. ෙගවල් කුලියට ගන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්
ෙහෝටලයකින් කෑම කන්න පුළුවන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය
ගත්ෙතොත් ලැෙබන ආදායම වැඩියි. නමුත් ඒ ආදයෙමන් මිල දී
ගන්න පුළුවන් පමාණය අඩුයි. ෙමොකද, ඒ රෙට් මිල මට්ටම් වැඩියි.
ඒ නිසා ෙලෝකෙය් ආර්ථික විද ාඥෙයෝ දැන් අන්තර්ජාතික
වශෙයන් නාමික ඒක පුද්ගල ආදායම ජාත න්තර සැසඳීම්වලදී
පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙවන එකක් හදා ෙගන තිෙබනවා,
කය ශක්ති සාම ය ඒක පුද්ගල දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කියලා.
Purchasing power එක මත පදනම් ෙවච්ච දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
ෙකොච්චරද කියලා ෙසොයනවා. නමුත් අපි සම්පදායයක් ෙලස යම්
යම් කරුණු දැක්වීෙම්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස
ඒ කරුණු දක්වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා මම කැමැතියි
අෙප් රෙට් බදු හා බදු ෙනොවන ආකාරෙයන් ෙසොයා ගන්නා මුළු
ආදායම ෙම් ගරු සභාවට දක්වන්න. එය සියයට 14.3යි. ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ රටවල්වල අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ආණ්ඩුෙව් ආදායම දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් පෙහන් එකක්, සියයට 20ක් ෙහෝ ඊට වඩා
වැඩි ෙවනවා. එෙහම තිබියදී අෙප් රෙට් ෙම් බදු බර පැෙනවුවාය,
ජනතාව ෙනොමරා මරණවාය, ජනතාව බිත්තියට ෙහේත්තු කරලා
තියනවාය කියලා ෙම් කවර විෙව්චන කළත්, ඇත්ත සංඛ ාත්මක
ෙද් තමයි ෙලෝකෙය් අෙනක් ෙබොෙහොමයක් රටවල්වලට වඩා
ලංකාෙව් බදු හා බදු ෙනොවන ආකාරෙයන් ලබා ගන්නා ආදායම්
පමාණය අඩුයි කියන එක. එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයක් ෙලස සියයට 14.3යි. එයින් බදු ආදායම තමයි වැඩිම
පමාණය. එය සියයට 12.4යි. බදු ෙනොවන ආදායම සියයට 1.9යි.
බදු ෙනොවන සියයට 1.9යි, ඍජු හා වක බදුවලින් ගන්නා සියයට
12.4යි එකතු වුණාම සියයට 14.3යි අෙප් රෙට් මුළු බදු ආදායම.
දැන් ෙම් දිනවල ෙම් රට තුළ මිනිසුන්ෙග් ඇට, මස්, ෙල්,
නහරවලට විවිධ මාධ හරහා අන්තර්ජාතික වුවමනාවන් මත
කාවද්දපු ෙදයක් තමයි, අධ ාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදෙයන්
සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න ඕනෑය කියන එක.
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සියයට 6 තමයි T-shirts එෙක් ගහලා තිෙබන්ෙන්. වර්ෂයක්
තුළ දී පනවන සියලුම බදු පනවලා, ගන්න පුළුවන් හැම
මාර්ගයකින්ම අර ෙගන එකතු කර ගන්න පමාණය සියයට
14.3යි. T-shirts එෙක් ගහනවා, අධ ාපනයට විතරක් සියයට 6ක්
ෙවන් කරන්න කියලා.
පබුද්ධ තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙගෞරවාන්විත
ෙලසයි මම ෙම් ටික අහන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප්
ෙගවන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.9ක් යනවා. ඇයි
එෙහම ෙවන්ෙන්? මෙග් දැනීෙම් හා විශ්වාසෙය් හැටියට ෙම්
ෙලෝකෙය් ජනගහනෙයන් දහසකට රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩිම
සංඛ ාවක් ඉන්න රට ලංකාවයි. මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න.
ෙම්, රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩිම සංඛ ාවක් ඉන්න රට. අපිකානු
රටවල් නැතිව ෙම් ෙලෝකෙය් සම්මත ගණන් මිනුම් හදන රටවල්
ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් රජෙය් ෙසේවක සංඛ ාව වැඩියි. මම ඒ
පිළිබඳ දත්ත කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.
ෙලෝකෙය් වැඩිම ජනගහනය නඩත්තු කරන රට මහජන
චීනය. චීනෙය් මිනිස්සු 248 ෙදනකුට ඉන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්
එක්ෙකනයි. පුද්ගලයන් 248කට ඉන්ෙන් එක රජෙය් ෙසේවකයායි.
ජපානෙය් පුද්ගලයින් 128කට එක රජෙය් ෙසේවකයායි.
ඉන්දියාෙව් පුද්ගලයින් 66 ෙදනකුට එක රජෙය් ෙසේවකයයි.
චීනයයි ඉන්දියාවයි තමයි ෙලෝකෙය් වැඩිම මනුෂ ජීවිත පමාණය
තිෙබන රටවල් ෙදක. චීනෙය් 248කට එකයි. ජපානෙය් 128කට
එකයි. ඉන්දියාෙව් 66කට එකයි. සිංගප්පූරුව කුඩා දූපත්
රාජ යක්. ෙකොළඹ දිස්තික්කය විතර ඇති. සිංගප්පූරුෙව්
පුද්ගලයන් 41 ෙදනකුට රජෙය් ෙසේවකයන් එකයි. ජර්මනිය
විශාල ෙලස කාර්මිකකරණය ෙවච්ච, ශම සූක්ෂම නැති, පාග්ධන
සූක්ෂම නිෂ්පාදන කරන රටක්. ජර්මනිෙය් 41ක ෙදනකුට එකයි.
පංශෙය් 28 ෙදනකුට එකයි. ශී ලංකාෙව් පුද්ගලයන් 16 ෙදනකුට
එක රජෙය් ෙසේවකෙයක් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් මුළු ජනගහනය
ගත්තාම මිලියන 20.3යි. රාජ ෙසේවකයන් මිලියන 1.3යි. ලක්ෂ
13ක් රාජ
ෙසේවකයන් ඉන්නවා. එතෙකොට ෙම් රාජ
ෙසේවකයන්ෙග් පමාණය ගත්තාම, සෑම පුද්ගලයින් 100කටම එක
රාජ ෙසේවකෙයක් ඉන්නවා. ඒ රාජ ෙසේවකයා ගුරුවරෙයක්
ෙවන්න පුළුවන්; විදුහල්පතිවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්; ගාම
නිලධාරිෙයක් ෙවන්න පුළුවන්; කෘෂි ව ාප්ති නිලධාරිෙයක්
ෙවන්න පුළුවන්; ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් ෙවන්න පුළුවන්; හමුදා
නිලධාරිෙයක් ෙවන්න පුළුවන්. රජෙය් ෙසේවකයන් පමාණය
ගත්තාම ලංකාෙව් පුද්ගලයන් 16 ෙදනකුට එක රාජ
ෙසේවකෙයක් ඉන්නවා.
ෙමෙහම තිෙබන රටක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවාද? අපි රාජ
ෙසේවකයින් බඳවා ගන්ෙන් සිල්ලරට ෙනොෙවයි, ෙතොග වශෙයන්.
2005 සිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් ගුරුවරු
විතරක් 56,000ක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය දවස්වල
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරින් පමණක් දහසක් බදවා ගත්තා.
ෙම් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 02 වැනිදාට විද ාව හා ගණිතය සඳහා
උපාධිධාරින් දහසකට පත්වීම් ලිපි ලබා ෙදනවා. රාජ අංශය ඉතා
විශාල ෙලස ව ාප්ත කිරීම නිසා රජෙය් වැටුප් බිලත්, විශාම වැටුප්
බිලත් ආණ්ඩුව ලබන මුළු ආදායෙමන් හරියටම භාගයයි. රජෙය්
ආදායම ෙක්ක් ෙගඩියක් කියලා ගත්ෙතොත් ඒ ෙක්ක් ෙගඩිෙයන්
හරි අඩක් රාජ ෙසේවකයන් සඳහා වන වැටුප් හා විශාම වැටුප්
ෙවනවා. ඒක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට හැෙරව්වාම ෙම් රෙට්
උපදවන ආදායෙමන් - දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්- සියයට 4.9ක්
කියන්ෙන් සියයට 5ක්. මතක තියා ගන්න ෙලෙහසියි. ලංකාෙව්
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක් රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප්.
විශාම වැටුප් නැතිව වැටුප්.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියනවා "ණය ගන්නවා,
ණය ෙගවනවා, බදු ගන්නවා, ණය ෙගවනවා'' කියලා. ෙම්ක පුදුම
වැඩක් ෙන්. නිදහසින් පස්ෙසේ ලංකාෙව් ආණ්ඩුවලින් ණය
ෙනොගත්ෙත් ෙකොයි ආණ්ඩුවද? කවුරු ආණ්ඩු කළත්
අනිවාර්යෙයන්ම ණය ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කියලා තිෙබනවා රජෙය් ආදායම-
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

පණස්හයට ඉස්සරෙවලා ණය අර ෙගන නැහැ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නැහැ. පණස් හයට ඉස්සරෙවලා ෙම් රෙට් ජපානය වාෙග්
ඉතාම දියුණු ආර්ථිකයක් තිබුණා. ෙමොකද, බිතාන අධිරාජ වාදී
යුගෙය්දී ෙම් රට ආණ්ඩු කෙළේ ඉංගීසින් විසින්. ඒ ෙවලාෙව් ෙම්
වාෙග් සංකීර්ණ තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඒ ටික ෙවන
ෙවලාවක සාකච්ඡා කරමු.
එදායින් පස්ෙසේ හැම රජයකටම ණය ගන්න ෙවන්ෙන් ෙම්
නිසායි. ෙමොකද, රජෙය් පුනරාවර්තන වියදමවත් -එදිෙනදා
පවත්වා ෙගන යෑෙම් වියදමවත්- දරන්න පමාණවත් රාජ
ආදායමක් නැහැ. එම නිසා තමයි හැම අවුරුද්දකම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙල්ඛනෙය් ජංගම
ගිණුෙම් - current account එෙක් - වර්තන ගිණුෙම් හිඟයක්
තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එදිෙනදා
පවත්වා ෙගන යෑෙම් කටයුතුවලදී දරනු ලබන වියදෙම් පතිඵලය
වියදම දරන කාලයට පමණක් සීමා වන, නැවත නැවතත් දැරිය
යුතු ස්වරූපෙය් වියදම්වලට කියනවා, වර්තන වියදම්,
පුනරාවර්තන වියදම් කියලා. රාජ ෙසේවකයන්ට ෙගවන වැටුප්,
විශාම වැටුප්, රාජ ණය සඳහා ෙගවන ෙපොලිය, කුටුම්භ
සහනාධාර, ෙවනත් භාණ්ඩ හා ෙසේවා කියන ටික තමයි වර්තන
වියදම. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී කිසිම ආණ්ඩුවක් යටෙත්
ෙම් එදිෙනදා පවත්වා ෙගන යාෙම් වියදම පියවා ගන්නවත් ෙම්
රටට ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි පරම සත ය.
එතෙකොට තමයි අය වැෙය් වර්තන ගිණුෙම් හිඟයක් එන්ෙන්.
ඊට පස්ෙසේ මං මාවත් තනන්න ඕනෑ, විදුලිය ෙදන්න ඕනෑ, ජල
බස්නා ජල පවාහන කම හදන්න ඕනෑ, යටිතල පහසුකම්
වැඩිදියුණු කරන්න ඕනෑ, පාග්ධන භාණ්ඩ ගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව
කාෙග් වුණත් ණයවලින් තමයි ෙම් සියල්ල දුවන්ෙන්. ඒ ණය
ගත්තාම ගත්ත ණයවලට ෙපොලිය ෙගවන්න ඕනෑ. සමහර අය
හිතනවා, විෙද්ශ ණය තමයි වැඩි; පිට රටට තමයි ෙම් ෙපොලිය
යන්ෙන් කියලා. නැහැ. මම ඇත්ත දත්ත ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ ණයවලට
ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
1.1යි. ඒ තමයි විෙද්ශ ණය ෙපොලිය. ලංකා බැංකුව, මහජන
බැංකුව ඇතුළු ෙද්ශීය බැංකුවලින් ගත්ත ෙද්ශීය ණයවලට දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.4ක් ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවනවා.
එතෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.4ක් ෙද්ශීය
ණයවලට ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවනවා. විෙද්ශීය ණයවලට
ෙපොලිය වශෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.1ක්
ෙගවනවා. ෙපොලිය ෙගවන්න විතරක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 5.5ක් යනවා.
ඊළඟට රාජ ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවන්න දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක් යනවා. සියයට 4.9යි කියන්ෙන්
සියයට 5යි ෙන්. ඊළඟට ගත්ත ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණයවලට
ෙපොලිය ෙගවන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5.5ක්
යනවා. ඊළඟට පාසල් සිසුන්ට -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister your time is over.
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මට තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න. කරුණු විතරක් කියලා මා නතර
වනවා.
සමෘද්ධි දීමනා ෙදන්න, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න,
කුටුම්භ සහනාධාර ෙදන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
3.3ක් යනවා. දැන් බලන්න, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
රජෙය් මුළු ආදයම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 14.3යි.
වැටුප් ෙගවන්න සියයට 4.9ක් යනවා. විෙද්ශීය ණයවලට ෙපොලිය
ෙගවන්න සියයට 1.1ක් යනවා. ෙද්ශීය ණයවලට ෙපොලිය
ෙගවන්න සියයට 4.4ක් යනවා. සහනාධාර හා වර්තන
පැවරුම්වලට සියයට 3.3ක් යනවා. සියයට 13.7ක් යනවා, ෙම්
ටිකට විතරක්. එතෙකොට අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න
නම් එක්ෙකෝ රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැතුව
ඉන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ ගත්ත ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ණයවලට
ෙපොලිය ෙගවන්ෙන් නැතුව ඉන්න ඕනෑ. එක්ෙකෝ සමෘද්ධි
සහනාධාර සියල්ල කපලා දමන්න ඕනෑ. ෙම්ක පවතින මහ
ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය ෙන්. මහ ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය තුළ රටක්
ආණ්ඩු කරන්න ඕනෑ. කවුරු ආණ්ඩු කළත් ෙම් රෙට් පවතින
ඉලක්කෙම් පාෙයෝගික ආදායෙම් වියදෙම් යථාර්ථය තුළ ඒ
විෙව්චනය ෙහෝ විචාරය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා අපට කියන්න
බැහැ, ස්වයං විශාම යෑෙම් කමයක් තුළින් රජෙය් ෙසේවකයන්
සියල්ලම ලක්ෂ 6කට අඩු කරලා ෙම් පමාණය ඉතුරු කර ගන්න
කියලා. ලංකා බැංකුවට, මහජන බැංකුවට, මහ ජනතාවෙග්
බැංකුවලට අපට කියන්න බැහැ, ෙපොලිය ෙගවන එක නතර
කරන්න කියලා. එතෙකොට ඒ බැංකුෙව් මුදල් තැන්පත් කරපු
මිනිසුන්ට බැංකුව විසින් ෙපොලිය ෙගවනු ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
එතෙකොට බැංකු කමය කඩා වැටුණාම ලක්ෂ ගණන් මිනිසුන්ට
වන පශ්නයට වග කියන්ෙන් කවුද? අපට කියන්න පුළුවන්ද,
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න එපා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ෙදන්ෙන් නැතුව ඒ සල්ලි අධ ාපනයට ෙදන්න කියලා. බැහැ. ෙම්
සියලුම සම්පත් විවිධ අරමුණු අතර ෙබදා හැරීම වඩා තාර්කික
පදනමක් යටෙත් රටක ආණ්ඩුවක් කරන්න ඕනෑ.
Public financeවල රාජ මූල කළමනාකරණය - Public
Finance Management - කියලා ෙවනම ෙකොටසක් තිෙබනවා. ඒ
රාජ මූල කළමනාකරණ කමෙව්දය අනුව තමයි රාජ අංශෙය්
නිලධාරින් කටයුතු කරන්ෙන්. මා ෙම් කරුණු ටික නැවතත්
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඉදිරිපත් කරනවා. මා දැඩි ෙසේ අවධාරණය
කරලා කියා සිටිනවා, ෙම් තත්ත්වය රෙට් ජනතාවට ෙහළිදරවු
කරන්නය කියලා. සාමාන ෙයන් ෙලෝකෙය් රටක ආදායම දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක් ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි වනවා.
සහනශීලි බදු පතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම නිසා අෙප් රෙට්
රාජ ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 14.3යි. ඒෙකන්
සියයට 4.9ක් රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් ෙගවන්න යනවා. විෙද්ශ
ණයවලට ෙපොලිය ෙගවන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට
1.1ක් යනවා. ෙද්ශීය ණයවලට ෙපොලිය ෙගවන්න දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.4ක් යනවා. සහනාධාර හා වර්තන
පැවරුම්වලට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3.3ක් යනවා.
එතෙකොට සියයට 13.7ක්, ඒ ටික විතරක්. එදිෙනදා පවත්වාෙගන
යන්න අවශ කරන වියදම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක්
ෙලස සියයට 15.4යි. ආදායම තිෙබන්ෙන් සියයට 14.3යි.
එදිෙනදා පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ වියදම, සියයට 15.4ක්. දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ඉලක්කම් කියන ෙකොට වරදින්ෙන් ෙම්ක
ගැන හරි දැනුවත්කමක් ෙනොමැති නිසායි. අපි සමෘද්ධිය වාෙග්
කුඩා ෙදයක් ගත්ෙතොත් මුළු ලංකාවටම සමෘද්ධිය ෙදන්න යන්ෙන්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට දශමයයි. දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය සියයක් නම් සියයට දශමයයි සමෘද්ධියට යන්ෙන්.
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මුළු රෙට්ම අවුරුද්දකට සුපිරි අධිෙව්ගී මාර්ග, මහාමාර්ග, විදුලි
බලාගාර, වරාය, නැව් ෙතොට, උමං, ෙව්ලි, ඇනිකට් ෙම් සියලු
පාග්ධන වියදම් දරන්න දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් යන්ෙන්
සියයට 5.5යි. මුළු රෙට්ම වරාය හදන්න, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
හදන්න, විදුලි බලාගාර හදන්න, වැව් හදන්න, පාරවල් කාපට්
කරන්න, පාරවල් ෙකොන්කීට් කරන්න, පාලම් හදන්න ෙම්
සියල්ලට පාග්ධන වියදම යන්ෙන්ත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 5.5යි. T-shirt එකක ගහෙගන යනවා, "අධ ාපනයට
කරන වියදම සියයට 6ක් කරන්න" කියලා. මා අහන්ෙන් ෙම්කයි.
ෙම් විද්වතුන් ෙහෝ කවුරු හරි ෙකෙනකු සම්පූර්ණ වැරදි එකක්
ෙන් ෙම් ලියලා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙලෝකෙය් අබ මල්
ෙර්ණුවක තරම් ෙමොළයක්, විඥානයක් එෙහම නැත්නම් පාසලකට
යාමක් තිෙයන ෙකෙනකුට කියන්න පුළුවන්ද රජෙය් ෙසේවකයන්ට
වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැතිව, ගත්ත ණයවලට ෙපොලී ෙගවන්ෙන්
නැතිව, විශාමිකයන්ට විශාම වැටුප් ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙම්
අධ ාපනයට කරන වියදම සියයට 6ක් කරන්න කියලා.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම රජයක් අධ ාපනයට ෙනොදරපු
වියදමක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 2012 සිට 2016
දක්වා කාලය සඳහා දරනවා. අද ෙම් ෙජ ෂ්ඨ අමාත තුමන්ලා
එයට සාක්ෂි ෙදනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් ෙහෝ ගාල්ල, මාතර,
කුරුණෑගල නගරෙය් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ඕනෑම
නගරයක තිෙබන සුපිරි යැයි සම්මත පාසලක තිෙබන සියලු
පහසුකම් සහිත ද්විතීයික පාසල් දහසක් ෙගොඩ නඟන
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර 409ක් හැදීම සඳහා
ෙකොන්තාත් ලිපි දැන් මා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඉස්ෙසල්ලා
පදානය කරලායි ආෙව්. ඒ සඳහා ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත තුමා,
ෆවුසි අමාත තුමා ඇතුළු අෙප් ෙජ ෂ්ඨ අමාත තුමන්ලා
ෙබොෙහොමයක් ෙදෙනකු සමඟ සහභාගි වුණා. කීයද වැය කරන
මුදල? දවස් 90ක් ඇතුළත ෙම් විද ාගාරය හදන්න ඕනෑ. ෙමය
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විද ාගාරයක්. ෙමය ඉංගීසි භාෂාව හා අනික්
භාෂාවල් සඳහා භාෂාගාරයක්. විද ාගාර, නැණස දුරස්ථ අධ ාපන
මධ ස්ථානයක්. ෙලෝකෙය් විශ්වයට දරුෙවක් සම්පතක් කරන්න
අවශ කරන සියලු පහසුකම් සහිත මහින්ෙදෝදය පාසල් දහස තුළ
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාරය දවස් 90ක් ඇතුළත හදලා
ඉවර කරන්න ඕනෑ. උපකරණත් දාලා ඉවර වුණාම එක පාසලකට
ෙකෝටි එකහමාරක් ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකෝටි එකහමාරක්
කියන්ෙන් විශාල මුදලක්. ලංකාෙව් උතුරු නැෙඟනහිරත් සහිතව
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම අවම වශෙයන් පාසල්
තුන බැඟින් පාසල් දාහක් හදනවා. පළමුවැනි අදියර යටෙත්
ලංකාෙව් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම එක පාසලක්
බැඟින් ඉදිකිරීෙම් කටයුත්ත ආරම්භ ෙවනවා. ෙලෝක ළමා දිනයට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුව උපනූපන් ළමයින්ට
ෙදන ෙලොකුම තෑග්ග තමයි මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාරය.
ෙකෝටි එකහමාර බැඟින් 409ක් හැදුවාම ඒක විතරක් ෙකෝටි
600යි. පළමුවැනි අදියරට විතරක් ෙකෝටි 600යි. එදා තිබුණු මිල
අනුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ලා
මහවැලි ගඟ හැෙරව්ෙව් ෙකෝටි 500කින්.
මම කියලා තිෙයනවා ෙන්, කවුරු ආණ්ඩු කළත් මිල හැම දාම
වැඩි ෙවනවා කියලා. එදා තිබුණු මිල අනුව ෙකෝටි 500න් තමයි
මහවැලිය හැෙරව්ෙව්. අද මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාරවල
පළමුවැනි අදියරට විතරක් ෙකෝටි 600ක් ෙවන් කරලා තිෙයනවා.
ඒ නිසා අධ ාපනයට ෙවන් කරන ටික T-shirt එෙක් ගහෙගන
ගියාට හරි යන්ෙන් නැහැ. පතිපත්තියක් ෙලස නිදහස් අධ ාපනය
සුරක්ෂිත ෙකොට ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා අවශ කවර මුදලක්ද, ඒ
මුදල ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් හැම
මූලයක්ම පාවිච්චි කරලා ෙහොයාෙගන ඈත ගම්බද දරුවන්ට අවශ
කරන අධ ාපන සම්පත් පමාණය ලබා දීමට සහතික වන බව
පකාශ කරනවා. ෙම් රාජ මූල විගහය සඳහා දායක ෙවච්ච සියලු
ෙදනාට අෙප් ෙගෞරවය පුද කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසන්
කරනවා.
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[4.08 p.m.]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Hon. Deputy Chairman of Committees, I want to
quickly refer to some comments made by the Hon. (Dr.)
Sarath Amunugama earlier today, that the Leader of the
Opposition had accepted the explanations that he had
given to the questions asked by the Leader of the
Opposition on the stock exchange. He said that the
Leader of the Opposition had been satisfied with his
answers, which was completely misleading the House
because the Leader of the Opposition himself, on an
earlier occasion, had categorically stated that the answers
were not received to the questions that were asked.
I would also like to say that the Hon. Amunugama
said that they had nothing to hide of what is happening in
the stock market. I am not going to elaborate on that but
the very fact that they have replaced the Chairman of the
SEC and their trying to stop the investigations into some
of the share transactions and companies is evidence of the
fact that there is much to hide. Also, I would like to bring
to the attention of the Chair that the Hon. Sujeewa
Senasinghe, today complained to the Commission to
Investigate Allegations of Bribery or Corruption to
investigate into the affairs of the stock exchange. Now, I
would like to come to today’s topic very quickly.
අද අපි කථා කරන්ෙන් "2012 වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය
පිළිබඳ වාර්තාව" ගැනයි. ඇත්තටම ෙම් නිල් පාට ෙපොෙතන් තමයි
අපට ඒ අවශ කරුණු ලබා දුන්ෙන්. මම හිතන හැටියට වැඩිය
ෙහොඳයි, ෙම් ෙපොත රතු පාටින් තිබුණා නම්. ෙමොකද ඇත්තටම
ෙම් වාර්තාව "රාජ මූල අවදානම් තත්ත්ව වාර්තාව" කියලා
කියන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
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 ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took
the Chair.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙම් රජෙය් ආර්ථිකය ගැන අපට ෙම් අර්ධ වාර්ෂික
වාර්තාෙවන් ලබා දුන්ෙන් හරියටම ෙම් රජෙය් මැතිවරණ පතිඵල
වාෙග් පතිඵලයක්. අද මැතිවරණ පතිඵලය දිහා බැලුෙවොත් අවුරුදු
ෙදකකට තුනකට ෙපර තිබුණු තත්ත්වය ශීඝෙයන්ම කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් ආර්ථික පතිඵලයත්. ආර්ථිකයක්
තුළ ජනතාවට හිතකර ෙද්වල් තිෙබනවා කියලා මට කියන්නට
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ජනතාවට අහිතකර ෙද්වලුත් තිෙබනවා.
ජනතාවට හිතකර ෙද්වල් ෙමොනවාද? අපනයනය වැඩි වනවා නම්
ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබන විෙද්ශ විනිමය වැඩි වනවා.
එතෙකොට ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවන්නට පුළුවන්.
දැන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු ෙවමින් පවතිනවා. ගිය අවුරුද්ෙද්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක් කියලා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ
අපට කිව්වා, සියයට 7.2ක් කියලා. දැන් අපට කිව්වා, සියයට 6.7යි
කියලා. ෙම් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ශීඝෙයන් අඩු ෙව් ෙගන, අඩු
ෙව් ෙගන යනවා. රැකියාවන් අඩු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි දීමනාව
ගැන බැලුෙවොත් අපි දන්නවා, ෙම් රෙට් පවුල්වලින් සියයට 33ක්
විතර සමෘද්ධිය ලැබුවා කියලා. දැන් ඒක සියයට 25කට විතර කපා
ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අධ ාපන වියදම්
ගැන අධ ාපන ඇමතිතුමා අද කථා කළා. ඇත්තටම ඒකත් කපා
ෙගන, කපා ෙගන යනවා. ආර්ථික විද ාව පිළිබඳවත්, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය මනින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලාත් එතුමා අද අපට
විශාල විගහයක් කළා. මම ෙම් සභාවට ගරු කරනවා. ඒ නිසා මම
ආර්ථික විගහයක් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්
කිව්ෙවොත්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය මනින්න ආර්ථික පදනමක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර සම්මත පිළිගත් කමෙව්ද
තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරන ෙකොට ඒ
රාමුව තුළ තමයි අපි ෙම්ක සාකච්ඡා කර ෙගන යන්ෙන්. අම්මලා
ෙකොෙහොමද දරුවන්ට කිරි ෙපොවන්ෙන් වැනි අනවශ ෙද්වල් ගැන
ෙමතැනදී අද අපට අහන්නට ලැබුණා. අධ ාපන වියදම් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙසෞඛ වියදම් පවා කපා හරිනවා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම ණය ගැනත්
යමක් මම කියන්නට කැමැතියි. ෙමොකද මතයක් ඇති කරනවා,
ෙම් රෙට් ණය පශ්නයක් නැහැ කියලා.
විෙද්ශීය ණය ගැන විෙශේෂෙයන්ම මට පථමෙයන් කථා කරපු
ඇමතිතුමා කිව්වා. විෙද්ශීය ණය පමාණය 2000 අවුරුද්ෙද්දී
ෙඩොලර් බිලියන 9යි. 2009 දී එය ෙඩොලර් බිලියන 18යි.
ෙදගුණයක් වුණා. 2012 අන්තිෙම්දී -ෙම් වසෙර් අන්තිමට- ඒක
ෙඩොලර් බිලියන 27ක් ෙවන්නට යනවා. ඒ කියන්ෙන් තව ෙඩොලර්
බිලියන 9ක් වැඩි ෙවනවා. අවුරුදු 9ක් ගියා ෙඩොලර් බිලියන
9කින් වැඩි ෙවන්න. දැන් අවුරුදු තුනකින් තවත් ෙඩොලර් බිලියන
9ක් අපි අෙප් විෙද්ශ ණයට එකතු කරනවා. ෙම්ක ශීඝෙයන් වැඩි
ෙවනවා. ඒ ණය පමාණය 2008 ඉඳලා 2009ට සියයට 10කින්
වැඩි වුණා. 2009 ඉඳලා 2010ට සියයට 14.4කින් වැඩි වුණා.
2010 ඉඳලා 2011ට සියයට 17.5කින් වැඩි වුණා. ෙම් වසෙර්ත්
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවන්නට යනවා.
අපි ෙම් ණය ගැන කථා කරන ෙකොට කථා කරන්ෙන් අපට
රජෙයන් ෙදන ෙම් ෙල්ඛන ගැනයි. අද කිව්වා, ජාත න්තර
අරමුදලට දුන්නු ඒ අනුපාත අවුරුද්ෙද් අන්තිමට තබා ගන්න
පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම ෙම් ණය පශ්නය ඊට වඩා හුඟක් උගයි.
ෙමන්න ෙම් කථාව තමයි ෙම් වාර්තාවන් තුළ නැත්ෙත්. රජෙය්
ආයතන තිෙබනවා. එම ආයතන විදුලිය පාවිච්චි කරනවා. නමුත්
ඒ ගාස්තුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙගවලා නැහැ. ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන්
ෙතල් ගන්නවා. ඒ අය ඒ ෙතල් ගන්ෙන්ත් ණයට. ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය බංෙකොෙලොත් නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාවට ෙගවිය යුතු ඒ ණය ෙගවා ගන්නට බැහැ.
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ඒ
අය බැංකුවලට යනවා. ඒ අය බැංකුවලට ගිහිල්ලා බැංකුවලින්
ණය ගන්නවා. ණය අරෙගන තමයි ඒ ෙතල් ලංකාවට
ෙගෙනන්ෙන්. ඉතින් රජෙය් ණය පමාණය, ෙමම වාර්තාෙව්
තිෙබන ණය පමාණය විතරක් ෙනොෙවයි. ඊට වඩා විශාල ණය
පමාණයක් ෙම් රජයට තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙකළින්ම ණය
ගන්ෙන් නැතුව වකව ණය ගන්නවා. ෙම්ක ෙබොෙහොම භයානක
ෙදයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්ක ෙබොෙහොම
භයානකයි. ෙමොකද, සමහර විට අපට හිතන්නට පුළුවන්, අෙප්
ණය බර එතරම් ඉහළ ගිහින් නැහැයි කියලා. නමුත් ඇත්තටම ෙම්
රෙට් ණය බර විශාලයි.

අපි දන්නවා, 2005 වර්ෂෙය්දී අපනයනය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 34ක් වුණා කියලා. ඒක අද සියයට
16කට, 17කට විතර වැටිලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා ජනතාවට
හිතකර ෙද්වල් ඔක්ෙකොම වැෙටමින් පවතිනවා කියලා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3.4ක්
අධ ාපනයට අනුමත කරපු යුගයක් තිබුණා. අද ඒ පමාණය
සියයට 1.9ටත් අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ජනතාවට හිතකර
ෙද්වල්. අපනයනය, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය, රැකියාවන්, සමෘද්ධි
දීමනාවන්, අධ ාපන වියදම්, ෙසෞඛ වියදම් ෙම් සියල්ලක්ම කඩා
වැෙටනවා; අඩු ෙව් ෙගන යනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අධික ෙපොලියටයි ෙම් ණය
ගන්ෙන්. අපි දන්නවා, ජනවාරි මාසෙය් සිට අෙපේල් මාසය දක්වා
රුපියල් බිලියන 173ක් ෙපොලිය වශෙයන් අපට ෙගවන්නට සිදු
වුණු බව. ඒ කාල සීමාවම සඳහා පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙගව්වාට වඩා
සියයට 20ක් ෙගවන්නට වුණා. ඇයි, ෙම් වාෙග් අධික ණය බරක්
අපට තිෙබන්ෙන්? ෙම් ණයවල පශ්නය අද පශ්නයක් විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙම් ණය අෙප් දරුවන්ට ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ ණය
වාරිකය අපි ඒ අයට පටවනවා. ඇත්තටම ෙමම වාර්තාව "වසර
මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව" ෙනොෙවයි කියලා මා
කිව්වා. ෙමම වාර්තාවට අවදානම් වාර්තාවක් කියා කියන එක
වැරැදි නැහැයි කියන එක අපට කියන්නට පුළුවන්.

ෙම් වාර්තාව තුළ ජනතාවට අහිතකර ෙද්වලුත් තිෙබනවා.
එනම් ණය පමාණය, ෙපොලී ෙගවන පමාණය, ෙපොලී ෙගවන
අනුපාතය වැනි ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම අද බඩු මිල ගැනත් කථා
කරනවා ඇහුණා. භූමිෙතල් සියයට 49කින් වැඩි කළා. ඩීසල් මිල
සියයට 35කින් වැඩි කළා. ෙපටල් මිල සියයට 8කින් වැඩි කළා.
අඟහරුවාදා අපට අහන්නට ලැබුණා, අර්තාපල්වල බද්දත් වැඩි
කළා කියලා. ඒ වාෙග්ම අද අපි දන්නවා, ජල ගාස්තුත් වැඩි කළා
කියලා. ඉතින් බඩු මිලත් ඉහළ යනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වාර්තාෙව් 1.2 වගුව
ගත්ෙතොත් ඒ වගුෙව් සඳහන් කරනවා, බදු ආදායම ගැන.
ෙනොෙයකුත් බදු ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ සියලුම
බදු ගැන කථා කරන්න ෙවලාවක් නැති නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම
ෙයොමු ෙවනවා, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්දට. ජාතිය
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද විශාල බද්දක්. ෙමොකද, පළාත් සභාෙව්
තිෙබන බද්ද අයින් කළා. ඒ බදු එකතු කරපු නිලධාරින්ට
රැකියාවක් දුන්නත් ඔවුන්ට වැඩ නැහැ; ඒ අයට ෙගෞරවයක්
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නැහැ. දැන් අවුරුදු ෙදකක් ෙවනවා. ඒ පශ්නයත් විසඳලා නැහැ. ඒ
බද්ද වැඩි කළා. වැඩි කළාම ෙමොනවාද කෙළේ? ඒ බද්ද සිල්ලර
ෙවෙළඳාමට එකතු කළා. එතෙකොට සිල්ලර කඩයක් තිෙබන හැම
ෙකෙනක්ම ඒ බද්ද ෙගවන්නට අවශ යි. සාමාන ෙයන් සිල්ලර
කඩ තිෙබන්ෙන් කාටද? ගෙම් කුඩා පවුලකට තමයි සිල්ලර
කඩයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ අයෙග් බදු පමාණය වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙවන් ඒ බව පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා.
ඉතින් ෙම් රජය ෙමොනවාද කරන්ෙන්? බඩු මිල කමකමෙයන් වැඩි
කිරීෙමන්, නිවෙසේ ව ාපාරය කරන තැනැත්තාට බදු ගැසීෙමන් ඒ
අයට බර පටවනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි දන්නවා, ෙම් බදු හැම එකක්ම
ෙගවන්න ඕනෑ ජනතාවයි කියලා. රජය රුපියලක් වියදම් කෙළොත්
පුරවැසියාෙග් සාක්කුෙවන් තමයි ඒ රුපියල යන්ෙන්.
පුරවැසියාෙග් සාක්කුෙවන් ඒ මුදල ආෙව් නැත්නම් ණයක්
අරෙගන තමයි වියදම් කරන්ෙන්. එම නිසා රජය වියදම් කරන
හැම මුදලක්ම එක්ෙකෝ අෙප් මුදල්වලින් ෙහෝ අෙප් දරුවන්ෙග්
උරුමෙයන් යනවා කියලා අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ.
ෙහලිෙකොප්ටරයකින් එක ගමනක් යන්න වියදම් වන මුදල ගණන්
බැලුෙවොත්, ඒ වියදෙමන් පවුල් 100කට අවුරුද්දක් යැෙපන්න
පුළුවන්. ෙහලිෙකොප්ටරයකින් දවසකට ගමන් 10ක් යන්න
පුළුවන්.
මම කියනවා, ඇත්තටම ෙමවැනි ෙහලිෙකොප්ටර් කීයක්
තිෙබනවාද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්න කියලා. මම
කථා කරලා තිෙබනවා ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරු එක්ක. ෙහලිෙකොප්ටර්
එෙකන් ගිය එකවත් මතක නැති ඇමතිවරු සිටිනවා. ඇමතිවරු
විතරක් ෙනොෙවයි ඔවුන්ෙග් පවුෙල් අයත් ගමන් කරන්ෙන් ෙම්
ෙහලිෙකොප්ටර්වලින් තමයි. ෙම් ආකාරයට ෙම් රෙට් විශාල
නාස්තියක් සිදු ෙව් ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි වැඩිෙයන්ම ණය
ගන්ෙන් චීනෙයන්. ණය ගත්තාම ඒ ණය ෙගවන්න අපනයනය
තිෙබන්නට ඕනෑ. අෙප් මුළු අපනයනෙයන් අපි චීනයට
අපනයනය කරන්ෙන් සියයට 1ක් පමණයි. අපි චීනෙයන්
ඉල්ලනවා, අපට ණය විතරක් ෙනොෙවයි අපනයනයත් ෙදන්න
කියලා. අපි ඒ ණය ලබා ගන්ෙන් අධික ෙපොලියටයි. අපට
අපනයන අවශ යි. අපි ෙකොච්චර වැරදි ෙහව්වත් ඇෙමරිකාවට,
යුෙරෝපයට සහ මැද ෙපරදිගට තමයි අෙප් රට අපනයනය
කරන්ෙන්. ඒ රටවලින් තමයි අපට විෙද්ශ මුදල් ලබා ගන්නට
පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් රටවල ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය ලංකාවට
ධනාත්මකයි කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
මම අද ෙම් රෙපෝර්තුෙව් සඳහන් වැදගත් කරුණක් ගැන කථා
කරන්නට ඕනෑ. එනම් රජය වියදම් කරන පාග්ධනය පිළිබඳව
කථා කරන්නට ඕනෑ. ජනවාරි සිට අෙපේල් ෙවනකම් අෙප් දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2ක් අපි පාග්ධනය හැටියට වියදම්
කරලා තිෙබනවා. අපි වාර්ෂිකව ගත්ෙතොත් ඒ පාග්ධන පමාණය
සියයට 6කට කිට්ටු ෙවනවා. ෙමොනවාද ෙම් පාග්ධනෙයන් අපි
කරන්ෙන්? ෙම් පාග්ධනෙයන් අපි වැඩිෙයන්ම කරන්ෙන් යටිතල
පහසුකම් ඇති කිරීමයි. පාරවල් හදනවා, ෙබෝක්කු හදනවා,
වරායන් හදනවා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා, අධිෙව්ගී මාර්ග
හදනවා. නමුත් ඇත්තටම ෙම්වාෙය් ලාභය ලැෙබන්ෙන් කාටද?
අධිෙව්ගී මාර්ගයක යන්න පුළුවන් තැනැත්තාට; ගුවන්
ෙතොටුෙපොළකට ගිහින් ගුවන්ගත ෙවන්න පුළුවන් තැනැත්තාට
තමයි ඒවාෙය් පෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන්. නමුත් සාමාන
පුද්ගලයාට ඒවාෙය් පෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි
අපි කියන්ෙන් ෙම් මුදල පාවිච්චි කරලා, -අද ආඩම්බරෙයන් කිව්වා
ෙලෝකෙය් විශාලම රාජ ෙසේවකෙයෝ ගණන අපට ඉන්නවා
කියලා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් ජනගහනෙය් හැටියට- රාජ
ෙසේවකයන්ට පඩි වැඩි වීමක් දුන්නා නම් ඒකට කමක් නැහැ.
ෙමොකද, ඒ අයට ඒක ෙකළින්ම ලැෙබනවා. අපි දන්නවා ඒ අයට
ඒක ලැෙබනවා කියලා.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පාග්ධන වියදම්වල පශ්නය
ෙම්කයි. පාරක් හදපුවාම ඒ පාරට ෙකොච්චර වියදම් වුණාද කියලා
අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒක විගණනය කරන්න අපහසුයි. විශාල
projects තිෙබන විට ඒවාවල ෙකොමිස් පමාණය අපට අල්ලා
ගන්නට අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම්
අයිතිය නැති නිසා මම වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුටවත්,
ඒ වාෙග්ම ජනතාවටවත් ඒ විස්තර ලබා ගන්නට බැරිකමක්
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් ෙකොළඹ නගරෙය්
ලක්ෂ 8ක් පමණ ජීවත් ෙවනවා කියා අපි දන්නවා. අද ෙකොළඹ
නගරෙය් තිෙබන වතුවල මල නාලිකා ගලනවා; Gullies ගලනවා.
ඒවාට පාග්ධනය ෙයොදවා නැහැ. සාමාන මිනිස්සු ජීවත් වන
තැන්වලට පාග්ධනය ෙයොදවා නැහැ. නමුත් අපි ෙමොනවාද
කරන්ෙන්? ෙකොළඹ 3, ෙකොළඹ 4, ෙකොළඹ 5, ෙකොළඹ 7 පදික
ෙව්දිකාවලට ලස්සණ පාට පාට ගල් අල්ලා ෙගන යනවා. මම
අහන පශ්නය ෙම්කයි. ෙමොකක්ද පාග්ධනයට තිෙබන පමුඛත්වය?
ෙමපමණ පමාණයක් වියදම් කරනවා නම් ෙමොකක්ද පමුඛත්වය?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
පාග්ධනය ගැන බලන විට අපට ෙපෙනනවා එක
අමාත ාංශයකින් තමයි වැඩි පමාණයක් වියදම් කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම්ක සතුටුදායකද, නැද්ද කියන එක
රජෙය්ම ඇමතිවරු කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රජය "අධ ාපනයට නම්
වියදම් කරන්න බැහැ" කියලා කියනවා. අද අධ ාපන ඇමතිතුමා
ෙමතැනට ඇවිල්ලා කිව්ෙවත් ඒකම තමයි. ෙම්ෙක් මිම්මත්
වැරදියි, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය බලන විධියත් වැරදියි කියලා
කිව්වා. අද ඇමතිතුමා ඒ T-shirt එක ඇඳ ෙගන පාෙර් යන අෙප්
ශිෂ පරපුරට නිගහයක් කෙළේ. ශිෂ පරපුරට නිගහයක් කෙළේ.
ඒ සියයට 6 වියදම් කරන්න පුළුවන්. ෙකොෙහොමද වියදම්
කරන්ෙන් කියලා අපි ෙපන්වා ෙදන්නම්. අද අපි සියයට 6ක්
පාග්ධනයට, යටිතල පහසුකම්වලට වියදම් කරනවා නම් මම
කරන ෙයෝජනාව ෙම්කයි. අධ ාපනයට අපි ඒ සියයට 6
ආෙයෝජනය කරමු. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අධ ාපනයට
ආෙයෝජනය කරන සියයට 1.9 අපි යටිතල පහසුකම්වලට
ආෙයෝජනය කරමු. ඇයි, ඒක කරන්න බැරි? ඇයි ෙමතැනට
ඇවිල්ලා, "ඒක කරන්න බැහැ" කියලා කියන්ෙන්? ෙමතැනට
ඇවිල්ලා "බැහැ, බැහැ" කියන්ෙන් පාග්ධනෙයන්, යටිතල
පහසුකම්වලින් විශාල ව ාපාර - projects - කරන ෙකොට එතැන
දුසැරිය තිෙබන නිසායි. ඒක ෙහොයන්න අමාරුයි. අධ ාපනයට
ආෙයෝජනය කෙළොත් ඒක අපට දැෙනනවා; ශිෂ යන්ට
දැෙනනවා; පාසල්වලට දැෙනනවා. ගුරුවරු ඉන්නවා. ඔවුන්ට
ඒක විගණනය කරන්න පුළුවන්.
අධ ාපනයට ආෙයෝජනය කරපුවාම විගණනය කරන්න කී
ෙදෙනක් ඉන්නවාද? විගණනය කරන්න පාසල් ශිෂ ෙයෝ
ඉන්නවා; විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයෝ ඉන්නවා; විදුහල්පතිවරු
ඉන්නවා; ආචාර්යවරු ඉන්නවා; ෙදමාපියන් ඉන්නවා.
අධ ාපනයට වියදම් කරපුවාම පශ්න අහන්න හුඟක් අය ඉන්නවා.
නමුත් පාග්ධනයට වියදම් කරපුවාම පශ්න අහන්න කවුරුත්
නැහැ. ඒ නිසා විශ්වවිද ාල ආචාර්ය සංගමෙය් - FUTA එෙක් ෙයෝජනාව අපි අනුමත කරනවා. අධ ාපනය සඳහා දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට හයක් වියදම් කරන්නට ඕනෑ.
මෙග් ෙදවැනි ෙයෝජනාව ෙම්කයි. ඒ සියයට 6ක් අධ ාපනයට
වියදම් කරනවා නම්, දැනට අධ ාපනයට ෙවන් කර තිෙබන
සියයට 1.9 පාග්ධනය, යටිතල පහසුකම් සඳහා වියදම් කරන්න.
එතෙකොට පශ්න ෙදකම විසෙඳනවා. ෙම් රෙට් විශාල පශ්න
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් දුසැරිය. ෙදවැනි එක අධ ාපනය. මම
ෙම් කරපු ෙයෝජනාෙවන් ෙම් පශ්න ෙදකම විසෙඳනවා. ඇයි ඒ?
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(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

දුසැරිය ඉෙබ්ටම අඩු ෙවනවා. ෙහොරකම් කරන්න තිෙබන පමාණය
අඩු කරපුවාම ඒක ඉෙබ්ටම අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපනික
පශ්නයත් විසෙඳනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ නිසා ෙම් රජයට අපි
අභිෙයෝග කරනවා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අධ ාපනයට
ආෙයෝජනය කරන පමාණය සියයට 6කට වැඩි කරන්න කියලා. ඒ
තුළින් රටට හරි විගණනයක් ෙපන්වන්න. මම තව කරුණක්
පැහැදිලි කරන්න අවශ යි.

I would like to make just another important point,
which has been referred to by previous speakers and that
is about the connection between the law and the economy.
Earlier this week, the Determination on the
Divineguma Bill was conveyed by the Supreme Court to
Parliament, that it has to be referred to the provincial
councils. But, on the same day, we saw a demonstration at
which very important Ministers of the Government,
including the Hon. Basil Rajapaksa, were present. It is
intriguing to know whether that was some kind of a
spontaneous demonstration. It is also important to know
what the intention of that demonstration was and the
reason for there to be such a reaction suddenly when the
Supreme Court, under the provisions of the Constitution,
had made a Determination. I am glad to see the Hon.
Minister of Justice in the House and if he is due to speak
later today, he might respond to some of the questions we
are posing in the House as to why such a situation arose.
Maybe, we might hear that from the Hon. Basil Rajapaksa
himself, who has come into the Chamber.
There is a connection between good governance, law
and the economy. There have been three major studies
that have been done recently by three groups of
economists. The first was done by Dani Rodrik of the
Harvard University, Aravind Subramaniam and Francesco
Trebbi. Dani Rodrik says that respecting the rule of law is
necessary to create a just society and prosper growth.
That is not a new revelation. The second study was done
by Daniel Kaufmann and Aart Kray and the third one was
done by two Italian economists. What is clearly stated is
that there is a connection between good governance, law,
prosperity and economic growth. But, long ago, Adam
Smith said this, which I quote from W.A. Wijewardena's
column "My View" that appeared in the "Daily FT" of
28th May, 2012.
“The judge should not be liable to be removed from his office
according to the caprice of that power. The regular payment of his
salary should not depend upon the good-will or even the good
economy of that power.”

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one minute more.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Okay, I will conclude. The article goes on to state, I
quote:
“So, according to Smith, even when an economy is in recession,
judges’ salaries should be assured.”

This was written by Smith long ago. Thus, the
theoretical prognosis that both Adam Smith and Kautilya
actually spoke about has been proven recently. My major
point is that good governance requires an independent
Judiciary and independence from the Executive. When
Parliament, the Judiciary and the Executive work
independently of each other, then there will be good
governance as well as sustainable economic prosperity in
this country.
Thank you.

[අ.භා. 4.32]

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

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනය ගත්
අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම විෙශේෂ සතුටක්. කාන්තා බලය
නිරූපණය ෙවද්දී අපටත් පෙබෝධයක් ඇති ෙවනවා.
ෙම් ආර්ථික විද ාවට ඉස්ෙසල්ලා ආර්ථික කියාකාරිත්වය
තමයි ආෙව්. ආර්ථික කියාකාරිත්වෙය් අත් දැකීම් මත තමයි
ආර්ථික විද ාව ෙහෝ මතවාද ෙගොඩනැඟුෙණ්. ඒ නිසා අපි ෙම්
ආර්ථික විද ාව අෙප් සූතය කර ගන්න ෙකොට පෙව්සම් ෙවන්න
ඕනෑ. ඒක ෙකොයි පැත්ෙතන් ආවත් අෙප් පාෙයෝගික වුවමනා
සමඟ ගළපලා ආර්ථික සූතවලින් යම් ආෙලෝකයක් ලබා ගන්න
එක පමණයි කළ යුත්ෙත්. එෙහම නැතුව ආර්ථික සූත කෙර් තියා
ෙගන ඇවිදින්න කාටවත් බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ඉලක්කම් ගණනය
කිරීෙම්දී වුවත්, ඒවාට සූතගත පූජනීයත්වයක් ෙදන්න බැහැ. ඒවා
අවශ තාවන් අනුව කරන්න ඕනෑ.
ෙම් රජය ෙම් මුදල් ෙමොනවාට වියදම් කළාය කියලාද මධ
කාලීන වාර්තාෙව් ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් මුදල් වියදම්
කළාය කියලා ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්, කෘෂිකර්මයට, වාරි
මාර්ගයට, විදුලිය සැපයුමට, සහනාධාරවලට, ෙපොෙහොර
සහනාධාරයට ආදී ෙමකී ෙනොකී ෙනොෙයකුත් මහජන ආර්ථික
කියාකාරිත්වයන්ට. ඉතින් ෙම් මහජන ආර්ථික කියාකාරිත්වයන්ට
ෙම් මුදල් සැපයීෙම්දී, අපි ඒ කටයුතු ඉටු කර තිෙබන ආකාරය
පිළිබඳව විපක්ෂෙයන් විෙව්චන ඉදිරිපත් කළත්, උතුරු මැද
පළාෙතත්, සබරගමුව පළාෙතත්, නැෙඟනහිර පළාෙතත්
මහජනයා අෙප් ඒ කටයුතු අනුමත කර තිෙබනවා. නැෙඟනහිර
පළාෙත් මැතිවරණෙය්දී මුස්ලිම් ෙකොංගස් එක ෙවනම තරග
කළත්, විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග් පක්ෂය ෙවනම තරග කළත්
ඒ අය ආණ්ඩුෙව් පළල් එකතුෙව් නිරූපණයක් හැටියට තමයි
එතැන හිටිෙය්.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ අය ආණ්ඩුව විෙව්චනය ෙකරුවා ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විෙව්චනය කරනවා තමයි. අපි ආණ්ඩුව තුළ ඉඳ ෙගනත්
විෙව්චනය කරනවා ෙන්. ඒක අෙප් ආණ්ඩුෙව් පජාතන්තවාදය.
එවැනි පජාතන්තවාදයක් අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙගන් අපට ලැබිලා
තිෙබනවා.
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වූ සැලකිය යුතු ඉහළ යෑම උතුෙර් ෙම් සියයට 21 වර්ධනයට
දායක වුණා. ඒක මවා පෑමක්ද? යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අද ඒ
පෙද්ශෙය් මිනිස්සු මුහුදු යනවා; මාළු අල්ලනවා. ෙම්වා ඇත්ත
ෙනොෙවයිද?

Hon. Sumanthiran, you have even mixed up the
figures. It is 14 seats for the Government, the UPFA. You
said it is 12.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I said it is 12 out of 35. You were not listening.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කරන්න පුළුවන් ෙන්.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

හරි. ඔෙහොම ඉන්න, ඔෙහොම ඉන්න.
මම ෙම් කියන්න හැදුෙව්, ඒ ඔක්ෙකෝම සලකා බලා මහජනයා
දීපු තීන්දුව ගැනයි. ආණ්ඩුෙව් ෙමොන ෙමොන අඩු පාඩු තිබුණත්,
ආණ්ඩුෙවන් ෙමොන ෙමොන වැරදි වුණත් මහජනයා ගැන ෙහොඳ
හිතින් තමයි ආණ්ඩුව රට පාලනය කරන්ෙන් කියන එක තමයි
මහජනයාෙගන් ලැබුණු තීන්දුව. පශ්න තිෙබන්න පුළුවන්.
සමහරුන්ට ඡන්දය ෙදන්න යන්න බැහැයි කියලා හිෙතන්න
පුළුවන්. නමුත් අවසාන තීන්දුව හැටියට බහුතරයක් ඡන්දය දීලා
තිෙබන්ෙන්, "ආණ්ඩුව කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙහොඳ හිතින් තමයි
ෙම් කරෙගන යන්ෙන්" කියන එක අවෙබෝධ කරෙගන.

I was listening. Twelve out of 35 is not the important
operative word. We had 14 Members elected for the
UPFA.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, 12 were elected and two were appointed.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Appointed? I think you have got the entire democratic
process mixed up.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔය කථා කරන විපක්ෂෙය්
මහත්වරුන්ට ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන්න විකල්ප
විසඳුමකුත් නැහැ. ඒ උදවියට එකතු ෙවන්නත් බැහැ. ඒ උදවිය
එකතු වුණාය කියලා කිසිම පෙයෝජනවත් ඵලදායී ෙයෝජනාවක්
ලබා ෙදන්නත් බැහැ. ෙමොකද, ඒ පක්ෂ ඇතුෙළේම එක් ෙකෙනකුට
එක් ෙකෙනක් නැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම මහ ජනයා සැලකිල්ලට
අරෙගන තිෙබනවා.
ෙම් ඡන්ද පතිඵලය ගැන සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්
ආණ්ඩුවට මන්තී ධුර ෙදොළහයි ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
එතුමාට ඉලක්කම් පවා මතක නැති ෙවලා. ඒ තරම් දරුණුයි
පරාජෙය් කම්පනය. මුස්ලිම් ෙකොංගසය, ජාතික නිදහස් ෙපරමුණ
ඇතුළු අපි ලබා ගත්තු ජයගහණය ජයගහණයක් ෙනොෙවයි කියලා
කියනවා නම් එංගලන්තෙය් ආණ්ඩුවත් පජාතන්තවාදීව පවතින
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද ඒකත් ෙම් වාෙග් සභාගයක්. ඒ
ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙනත් තනි පක්ෂයකට ලැබුණු බලයක් උඩ
ෙනොෙවයි. ඒක පක්ෂ ෙදක තුනකට ලැබුණු බලයක් එකට එකතු
කරෙගන යන ආණ්ඩුවක්. සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කියපු හැටියට
ඒක පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි නම්, පජාතන්තවාදයක් එතුමාෙග්
රසායනාගාරෙය් අත්හදා බලන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, ගරු සුමන්තිරන් මන්තීතුමා කිව්වා, උතුෙර් ෙපන්වපු
ඒ සියයට 22 වර්ධනය මවා පෑමක්ය කියලා. මම එතුමාෙගන්
අහනවා, උතුරු පළාෙත් කෘෂිකර්ම අංශෙය් ලැබුණු ඉහළ
කියාකාරීත්වය මවා පෑමක්ද කියලා. උතුරු පළාෙත් වී නිෂ්පාදනය
කිෙලෝ ගෑම් දසලක්ෂ ෙදසියදහයක් දක්වා සියයට අනූවකින්
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා 2011 වර්ෂෙය්. ඒක මවා පෑමක්ද? ඒක
ව ාජයක්ද? ඒ වාෙග්ම කරදිය හා මිරිදිය මත්ස නිෂ්පාදනෙය් සිදු

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

According to you, even in Britain there is no
democratic government because that is a coalition
Government. Hon. Sumanthiran, your percentages and
your over-and-above calculations do not operate within
the democratic process where bonus seats are ensured in
order to give stability to those who get elected. That is the
democratic process. You are working out recipes for
instability for your purpose. That is not the purpose ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I did not make any mistake.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Anyway, your purpose will not be served. Fourteen
seats were won with the seats of the Muslim Congress
and the seat of the Hon. Wimal Weerawansa’s Party. We
have the majority which we have formed and if you say
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

that this is a violation of democracy, you must be in the
moon. You must be in the moon to find your own
democracy -[Interruption.] There is no point in cross talk.
You had your say; I am saying that your democratic
specimen which you are nurturing in your own thoughts
maybe something that is not in this world and if that is
what you want, it is only because your separatist ideology
has become so thoroughly defeated and therefore, you are
pulling - [Interruption.] That is why you have to raise this
kind of red herring out of a matter where the convincing
victory of the UPFA is denied by you - [Interruption.]
No, no there is no change. I am only telling you that your
separatist ideology has been rejected by a large number of
Tamil people who voted against you. Your separatist
ideology has been rejected.
Now, I come to my next point. Pillayan, our former
Chief Minister had obtained the highest number of the
votes on the UPFA list and we are very proud about it.
The Tamil people voted for us. More than 30 per cent of
the Tamil people voted for us rejecting your separatist
ideology. That is only the beginning; you must remember
that that is only the beginning. You will see the results in
the next stage when you will have to ultimately wind up
with very much less than what you have got. That is my ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We got 67,000 more votes than in 2010 and you got
53,000 less.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

All that is true. But, a large number of Tamil people
voted with us and that is the beginning of the end of your
story of separatism.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We got 300,000 votes in 2008 and you got 200,000.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Yes, we have got less. We have always forward
movements and backward movements; that is how the
world is. We have always got forward and backward
movements in any process. But, you will find that your
movement ultimately ends up in your separatism which
ultimately is bankrupt, which you are - [Interruption.]
You are disturbing me continuously. Sir, he is disturbing
me continuously. That is not what he should be doing. He
cannot be disturbing me continuously. I am fully entitled
to say he has a separatist ideology and I tell him that he
has one, and that can be seen in the speeches made at the
most profound moments of their conferences.
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ඊළඟට ඒ ෙද්වල්වලට මුදල් ෙවන් කරනවා මදි කියලා
කියනවා. ඔව්, ඇත්ත තමයි. සහන දීමට තවත් මුදල් ඕනෑ. නමුත්
ෙම් මුදල් ආදායම් කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කවුරුවත්
කියන්ෙන් නැහැ. වැඩිෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න ඕනෑ බව
ඇත්ත. අධ ාපනයට මුදල් ඕනෑ; සහනාධාරවලට මුදල් ඕනෑ.
නමුත් ෙම් මුදල් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට කවුරුත්
කියන්ෙන් නැහැ. ඉතින් මම හිතන්ෙන් විපක්ෂයට වග කීමක්
තිෙබනවා ෙම් මුදල් උපයා ගැනීමට ෙමොන ෙමොන විධිෙය් බදු
දමන්න ඕනෑද, ෙමොන ෙමොන විධිෙය් පියවරයන් රජය ගන්න
ඕනෑද කියලා කියන්න.
දැන් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියනවා "ෙම්වාට
මුදල් මදි, සියයට 6 දීලා නැහැ" කියලා. ඒක ඇත්ත. මමත්
පිළිගන්නවා. පවාහනයට මදි; ෙසෞඛ යට මදි; අධ ාපනයට මදි;
ඒවාට මුදල් මදි. නමුත් ෙම්වාට ෙකොෙහොමද මුදල් එන්ෙන්?
ආකාශෙයන් මුදල් වහිනවාද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එෙහනම් ජල බිල වැඩි කෙළේ?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ජල බිල මීට වඩා අඩුවට ෙදන්න ඕනෑ.
ඒ සහනාධාරය වැඩි කරන්නට ඕනෑ. ඒක අප පිළිගන්නවා.
නමුත් ඒ සඳහා මුදල් ආදායම එන්ෙන් ෙකොෙහන් ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

චීනෙයන් එන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

චීනෙයන් එන්ෙන් ණය මුදල්. මුදල් ආදායම ගැන අප කථා
කරන්ෙන්. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා තවත් ෙදයක්
පටලවා ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] විනාඩියක් ඉන්න. මම ගරු සුනිල්
හදුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට උත්තර ෙදන්නට ඕනෑ. එතුමා කිව්වා,
බදු ආදායම් කියන්ෙන් ජනතාව මත බර දැමීමය කියා. වක බදු,
ජනතාව මත දමන බදු. ගරු සියඹලාපිටිය අමාත තුමා කිව්ෙව්
ආදායම් බදු ගැන. ආදායම් බදු කියන්ෙන් බදු ෙනොෙවයි.
ආදායම්වලින් එකතු කරන බදු. ඒවා ඉහළ ආදායම්වලින්
ගන්ෙන්.
මම හිතන විධියට ගරු සුනිල් හදුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඒක
නිවැරදි කර ගත යුතු ෙවනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමා මම කියන්න යන පශ්නය ෙම්කයි. අපි
කියන්ෙන් priority එක ගැන. ඔබතුමන්ලා -
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

නැහැ. නැහැ. Priority එක කිව්වා ෙන් අෙප් ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්] නැහැ. නැහැ. ඉන්නෙකෝ.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා, “ෙම්කට සියයට
1.9ක් දමන්න. ෙම්ක ෙම් පැත්තට දමන්න. ඒවාට කියන්ෙන් සරල
සූත” කියා. ඕක කියන්න එතරම් විශාල පඥාවක් වුවමනා
වන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම අහන්ෙන් ෙමයයි. ඕක අර අටුව කඩා
පුටුව හදපු වඩුවාෙග් වැඩය වාෙගයි. අටුව කඩා පුටුව හැදූ වඩුවාත්
කෙළේ ඕකයි. එෙහම ෙනොෙවයි. අද අපට අලුත් ආදායම් මාර්ග
වුවමනායි. ෙමන්න මම කියන්නම් ආදායම් මාර්ග. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා කියන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම්වා හංගනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

හෙයන් වැඩි වුණත් සියයට 3.5 ෙවනකම් -

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙමොන ගණනට වැඩි කරන්න හරි අලුත් ආදායම් ඕනෑ. ඒ
අලුත් ආදායම් මාර්ග අප ෙයෝජනා කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්නුවා, ව ාපාරිකෙයක් ෙර්ගු බදු ෙනොෙගවා
අන්තර් භාණ්ඩ හැටියට ඊතයිල් ෙගනැල්ලා පසුව ඒවා මත්පැන්
හදන්න විකුණුවාය කියා. එතෙකොට අර බදුවලින් මඟ හැරලා.
එතෙකොට අවුරුදු ෙදකකට බිලියනයක්; මිලියන 1000ක් බදු
ආණ්ඩුවට අහිමි ෙවලා. ඒවා ඇල්ලීම ගැන, ඒවා ෙසොයා ගැනීම
ගැන, ඒවා යම් ආකාරයකට රජෙය් ආදායම් බද්දට හරවා ගැනීම
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න ඕනෑ. ඒවා අප කථා කළ
යුතුයි.
ඊළඟට බලන්න, රාජ වැවිලි. රාජ වැවිලිවල අඩුම
තක්ෙසේරුව ගත්ෙතොත් ඒවාෙය් වටිනාකම අනුව ආණ්ඩුවට
රුපියල් මිලියන 13,000ක් වාර්ෂික බදු ආදායම එන්න ඕනෑ.
නමුත් ආණ්ඩුවට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 487යි. [බාධා
කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සති ෙදකකට කලින් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ඔය වාෙග්ම අල්ලපු
එකක් අත හැරියා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ, අල්ලපු එකක්; අත හැරපු එකක්.
ඒක ඔබතුමා කියන්න. ඔබතුමා කියන්න, අල්ලපු එකයි අත හැරපු
එකයි. මම කියන්ෙන් අය කර ගන්න තිබුණු ඒවා ගැන. ඉහළ
පන්තිෙයන් ගන්න බදු ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන්.
ඉහළ ෙකොම්පැනිවලින් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙකොම්පැනි බදු වැඩි කිරීම ගැන කථා කරන්ෙන්
නැහැ.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ෙම් අවම තක්ෙසේරුව මත රුපියල් මිලියන 13,000ක් බදු
ආදායම ෙගවන්න ඕනෑ. ඒවා ෙම් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ, රාජ
වැවිලි බද්දට ගත් ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බාප්පලා. එම නිසා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා මතු කරන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒකයි ඇත්ත
කථාව.
ඊළඟට අප දුම්ෙකොළවලින් බද්දක් ගන්නවා. ෙම්ෙක්
තිෙබන්ෙන් සදාචාරෙය් කථාවක් ෙනොෙවයි. බද්දක් ගන්නවා.
ගිය සුමානෙය් මම සඟරාවක් කිෙයව්වා. ඒ සඟරාව "මුරගල".
ඒෙක් තිබුණා, ෙම් දවස්වල ෙකොම්පැනිෙය් නිෂ්පාදනය හා
ආදායම අඩු නිසා ගන්නාවූ සිගරට් නැත්නම් දුම්ෙකොළ බද්ෙදන්
සියයට 50ක් ෙකොම්පැනියට ෙදනවාලු.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ. ඒක ෙබොරු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම කිව්ෙව්, " මුරගල" සඟරාෙව් තිබුණාය කියා. මම එෙහම
කියන්ෙන් නැහැ. "මුරගල" සඟරාෙව් එෙහම තිබුණා. ඇත්ත
කථාව ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී Ceylon Tobacco Company එක
ෙවනුෙවන් කියන්න. [බාධා කිරීම්] Ceylon Tobacco Company
එක ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] මම
කියන්ෙන් Ceylon Tobacco Company එකට ඒ දුම්ෙකොළ
බද්ෙදන් සියයට 50ක් ආපසු යනවා ද කියා "මුරගල " සඟරාව
අහලා තිබුණා කියලායි. ඒක අප අහනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්
ආණ්ඩුවට ලැෙබන්න ඕනෑ ආදායම ආණ්ඩුවට ලැෙබනවාද කියා
මම අහන්ෙන්. දුම්ෙකොළ බද්ෙදන් ආණ්ඩුවට ලැෙබන්න ඕනෑ
ආදායම ලැෙබනවාද කියායි මම අහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම අහන්ෙන් -[බාධා කිරීම්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාෙගන් අහන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාෙගන්, අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙගන්
එෙහම නැත්නම් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කාෙගන් වුණත් අහන
ෙද් ඉස්ෙසල්ලාම අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අහලා ඉවර ෙවලා,
එතැනින් ඒ පශ්නය පටන් ගත්තාම ඉවරයි. ෙමොකක්ද
තමුන්නාන්ෙසේ අරයාෙගන් අහන්න ෙමයාෙගන් අහන්න
කියන්ෙන්?
ෙම් ෙකොම්පැනිකාරයින් තමුන්නාන්ෙසේලාට බදු ෙනොෙගවා
මඟ හැරිය ඒවා, බදු ෙනොෙගවා ෙම් රෙට් ෙද්ෙපොළ
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක හවුෙල් බුක්ති විඳපුවා, ෙම් ආණ්ඩුව
යටෙත් අද ආපහු අරගන්න ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ලෙතෝනි
ෙකළින්ෙන් කුමක් නිසාද කියලා අපි ෙනොදන්නවාද? ඒකයි අපි
ෙම්වා අහන්ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(An Hon. Member)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒකත් කියන්ෙන් අපි.

1776

ඔබතුමන්ලාමෙන් ඒවා ආපහු cancel ෙකරුෙව්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, නැහැ. ඒවා අපි ආපහු ගත්තා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගත්තා නම් ෙකොෙහේ ඒවාද ගත්ෙත්? එදා cancel කරපුවා [බාධා කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපි ඒවා කරන ෙවලාවට තමුන්නාන්ෙසේ නැඟිටලා කියන්න
ඒක වැරැදියි කියලා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා නැඟිටලා
කියන්න, එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ෙකොම්පැනිකාරෙයොත්
එක්ක හවුෙල් බුක්ති විඳපු රාජ ෙද්ෙපොළවලින් අය ෙවන්න
තිබුණු මුදල් පමාණය ෙකොච්චරද කියලා. අලුත් වරාෙය්
ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු ජැටිෙය් විස්තර වගයක් මම
භාණ්ඩාගාරෙයන් අහලා යවලා තිෙබනවා. එදා ඒෙකන් ආණ්ඩුවට
ෙකොච්චර ආදායමක් ලැබුණාද? ඒක විකුණුෙව් ෙමොන මිලකටද?
ඊළඟට ඒකට ණය ගත්තාද? ඊළඟට ඒ ආණ්ඩුෙවන්
ෙපෞද්ගලීකරණය කරපු ජැටිය සඳහා බදු විරාම ලැබුණාද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් බදු විරාම ෙකොච්චර ලබා දීලා
තිෙබනවාද? බදු විරාම වනාන්තරයක්. ඒ බදු විරාමවලින්
ආණ්ඩුවට ෙකොච්චර ආදායමක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවාද? ඒවාෙය්
යුක්ති සහගතභාවය අපි දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්ද? අන්න ඒවා
අහන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා අහන්න ඕනෑ ඒවා මම අහන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම ෙම් කියන්ෙන් බදු විරාමවලින්
ආණ්ඩුවට වන්නා වූ අහිමි වීම් ගැනයි. තව පැත්තකින් ඒවා යුක්ති
සහගත ෙවන්න ඕනෑෙන්. තව පැත්තකින් ෙපන්වන්න ඕනෑ
"ෙමන්න ෙම් ආෙයෝජන ෙමච්චර වුණා, ෙමච්චර පමාණයක්
එකතු කරපු අගය වැඩි වුණා, ෙමච්චර රැකියාවන් ජනිත වුණා, ඒ
නිසා ආණ්ඩුවට ෙම් වාෙග් පමාණයක් බදු අහිමි වීම හරි" කියලා.
ඒ වාෙග් ෙමොකක් හරි පකාශයක් ෙමතැන තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒවා
අද අපි විමසන්ෙන් මධ කාලීනව රජෙය් වාර්තාව මුල් කර
ෙගනයි. ඒෙකදී මෙග් හිතට බලපාන, මෙග් හිතට මතු වන රජෙය්
ආදායම පිළිබඳ පශ්නයයි මම මතු කරන්ෙන්.
මම කියන්ෙන් විපක්ෂය කවදාවත් රජයට ආදායම් එන මාර්ග
ෙපන්වලා නැහැ කියලායි. එදා දවෙසේ ඉඳලාම ෙම් රටට ආදායම්
එන මාර්ග වහලා දාලා, ෙම් රෙට් රාජ ආදායම දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 13කට බැස්සුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්යි. අද ඒක සියයට 15 දක්වා නැඟලා තිෙබනවා. ෙම්
කාර්තු ෙදෙක් විතරක් බලලා වැඩක් නැහැ. අද ඒක සියයට 15
දක්වා නග්ගාෙගන තිෙබනවා. නමුත් එය පමාණවත් නැහැ. අද ඊට
වඩා වැඩි රජෙය් ආදායමක් අවශ යි.
ඊළඟට, රුපියෙල් වටිනාකම අඩු කිරීෙමන් රජය යම්
පතිපත්තිමය තීරණයක් ගත්තා. ඒ ෙමොකද, අෙප් විෙද්ශ මුදල්වල
මට්ටම පහළ බැහැෙගන යන ෙකොට ආර්ථිකෙය් තිෙබන සූතය
තමයි රුපියෙල් අගය අඩු කරන එක. එතෙකොට ආනයනයන් අඩු
ෙවනවා. ආනයනයන් අඩු ෙවන ෙකොට විෙද්ශ සංචිතෙය්
තිෙබන්නා වූ අමාරුව අඩු ෙවනවා. ඒක තමයි දැන් අපි කරලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි දැන ගන්න ඕනෑ, රුපියෙල් වටිනාකම අඩු
කිරීම තුළින් අෙප් ආනයන අගය සහ අෙප් අපනයන අගය අතර
පරතරය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. ආනයන අගය හා
අපනයන අගය අතර පරතරය, ඒ ෙදෙක් සංසන්දනාත්මක අගය,[බාධා කිරීමක්] එදා අපි ගත්ත භාණ්ඩයක් සඳහා හුවමාරු කළ
පමාණයට වඩා කිහිප ගුණයක් අද භාණ්ඩ හුවමාරු කරන්න ඕනෑ
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ෙන්ද අෙප් මුදෙල් අගය අඩු ෙවන ෙකොට? එතෙකොට මුදෙල් අගය
අඩු ෙවන ෙකොට අෙනක් අතට ෙඩොලර් රුපියල්වලට පරිවර්තනය
ෙවන ෙකොට ලංකාෙව් නිෂ්පාදකයාට රුපියල්වලින් වැඩිපුර හම්බ
ෙවනවා. එතෙකොට ඒක ෙබදී යනවා.
දැන් ෙම් කියන ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් එකට අරෙගන
සංකාමණවලින් එන්නා වූ මුදල් ෙඩොලර්වලින් රුපියල්වලට
හැරිලා අෙප් ගම්බදව ඉන්න උදවියෙග් පවුල්වලට එන ෙකොට
වැඩිපුර රුපියල් පමාණයක් ඒ අයෙග් අතට යනවා. ෙම්
සමස්තයම ඇතුළත්ව රුපියෙල් වටිනාකම අඩු කිරීම නිසා ඇති
ෙවච්ච සමස්ත විපාකය කුමක්ද කියලා ෙම් වාර්තාෙව් තිබුණා නම්
ෙහොඳයි. රටට එන ආදායම්වල අගය සහ ෙම් රටින් අපනයනය
කරන භාණ්ඩවල අගය terms of trade වශෙයන් අරගත්තාම
ෙවෙළඳාෙම් මිල ෙකොන්ෙද්සිවල ඇති වන්නා වූ ෙවනස අෙප්
රටට, අෙප් ආර්ථිකයට බලපාන ආකාරය බලන්න ඕනෑ.
රුපියල්වලින් වැඩි වුණාට මදිෙන්. ෙඩොලර්වලින් වැඩි ෙවන්න
ඕනෑ. රුපියල්වලට ලැෙබන ෙඩොලර් ගණන වැඩි වුණාට, එතැනදී
අගය වැඩි වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. ඒ නිසා ෙමහි සමස්ත
විපාකය පිළිබඳව අපි විමසීමක් කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විපක්ෂෙයන් ෙම් විමසීම කරලාත්
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ගැන විගහයක් ඉදිරිපත් කරලාත්
නැහැ. මම දන්නා වූ ආකාරයට රුපියෙල් වටිනාකම අඩු කිරීම
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ස්ථාවරය පැහැදිලි කරලාත් නැහැ. ඒ
නිසා මම හිතනවා රුපියෙල් අගය -වටිනාකම- අඩු වීමත් එක්ක
අෙප් සමස්ත ආර්ථිකයට -ෙකටි කාලීන ෙනොෙවයි- මධ කාලීන
වශෙයන් මුහුණ ෙදන්න ෙවන තත්ත්වයන් ගැන මීට වඩා සාරවත්
කරුණු සහිත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් අප ලබා ගත යුතුය
කියලා, අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට ඇති වන බලපෑම කුමක්ද කියලා
ෙත්රුම් ගන්න නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් රෙට් සමෘද්ධිය ලබන
පවුල්වලින් සියයට 15කට සමෘද්ධිය අඩු කරලාය කියලා ඉරාන්
විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා . ඒක වැරැදියි. ෙම් මුළු රෙට්ම උතුරු නැෙඟනහිරත් ඇතුළත්ව- සමෘද්ධිය ලබන පවුල් ලක්ෂ
20ක් ඉන්නවා. මුළු ලංකාෙව්ම දළ වශෙයන් පවුල් ලක්ෂ 50ක්
පමණ තමයි ඉන්ෙන්. එයින් පවුල් ලක්ෂ 20කට අද සමෘද්ධි
සහනාධාර ලබා ෙදනවා. අෙප් අරගලය, අෙප් අභිෙයෝගය
තිෙබන්ෙන් ෙම් පවුල්වලට තමන්ෙග්ම ආදායමක් මත රැෙඳන්න
පුළුවන් තැනකට ඔවුන්ෙග් ආදායම් ඔසවා තබන්නයි. ඒ සඳහා
තමයි "දිවි නැගුම" වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා ඒ පවුල්වල ඒ ගෘහස්ථවල- ආදායම් වැඩි කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් ෙයෝජනා
කරලා ෙලොකු මුදලක් ඒ ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අඩුම ආදායම් ලබන
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ඒ තැනින් ෙගොඩ දමන්නයි. ෙම්වා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොකියන ෙද්වල්. ඒ නිසායි මම ඒක මතක්
කෙළේ.
දැන් එන්න එන්නම සමෘද්ධිය කපා ෙගන යනවා කියලා
ඔබතුමන්ලා කළ ඒ ෙචෝදනාව වැරැදියි. අද එදාට වඩා ඒ අංශෙය්
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ඔසවා තබන්නට රජය මුදලක් වැය කරමින්
තිෙබනවා, සමෘද්ධි සහනයට අතිෙර්කව. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
විෙව්චනය සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ඉලක්කම්වල එක්තරා
වරදක් තිෙබනවා. අප නිතරම ගන්ෙන් ඒකාබද්ධ ඉලක්කම.
උදාහරණයක් විධියට ෙකොච්චර දුප්පත්කමක් තිෙබනවාද කියලා
අපි බලනවා කියලා හිතමු. එහිදි අපි බලනවා ඉහළම ආදායම්
තිෙබන අයයි, අඩුම ආදායම් තිෙබන අයයි එකට දමන්න. ඒ
ෙදෙකොටසම එකට දමලා ජනගහනෙයන් ෙබදනවා. එෙහම
කරලා ඒ නිර්ණායකය නිවැරැදිව බලා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
මන්ද ෙපෝෂණය බලන්ෙන්ත් එෙහමයි. ෙහොඳම ෙපෝෂණය ලබන
පවුල්වල උදවියයි, ෙපෝෂණය නැති පවුල්වල උදවියයි එකට
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දමලා අප ගණන හදන්න බැලුෙවොත් සාමාන ය වශෙයන් අපට
එන්ෙන් වැරැදි ඉලක්කමක්. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් අප ෙම්
ඔක්ෙකොම ඉලක්කම් සුද්ද කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ කියන්ෙන්
ෙම් aggregate ඉලක්කම් disaggregate කරන්න ඕනෑ; ඛණ්ඩනය
කරන්න ඕනෑ. එක එක ආදායම් මට්ටම්වල ඒ ඒ කියන්නා වූ
ෙසෞඛ තත්ත්වය, ෙපෝෂණ තත්ත්වය, ආදායම් තත්ත්වය
සාමාන තත්ත්වෙයන් මැනීමට වුවමනා නම් ෙම් aggregate
කරලා තිෙබන ඉලක්කම් ඔක්ෙකොම disaggregate කරලා ගන්න
ඕනෑ, ආදායම් ඛණ්ඩ වශෙයන් ෙවන් කරලා අරෙගන. නැත්නම්
අර විධියට ගන්නා වාර්තාවක් වාර්තාවක් අෙප් මධ කාලීන
වාර්තාව ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකත් අපට දැන ගන්න වුවමනා
කාරණයක්.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් රෙට් ෙනොවිධිමත් අංශෙය්
රැකියාවල ෙයෙදන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට
සියයට 60ක් විතර දායක වන්ෙන් ෙම් ෙනොවිධිමත් අංශය. ඒක
කෘෂිකර්මය ෙවන්න පුළුවන්; ධීවර කර්මාන්තය ෙවන්න පුළුවන්.
ඒවා දැනට තිෙබන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය, කෘෂිකර්මය ආදී
වශෙයන් ෙබදලායි. නමුත් ෙම්වායින් ෙනොවිධිමත්ව පවතින
ක්ෙෂේත -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම අවසන් කරනවා.
ඒ ෙනොවිධිමත් ක්ෙෂේතෙය් ෙනොවිධිමත්ව තමන්ෙග්
ජීවෙනෝපාය ෙගන යන විශාල ජනගහනය ඒ විවිධ ක්ෙෂේතවල ඉටු
කරන වැඩ ෙකොටස, ඔවුන් ෙදන දායකත්වය, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතයට ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන්නා වූ පංගුව ෙකොච්චරද කියන
එක අපට කවදාවත් ෙහොයා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක
වැදගත් ෙදයක්. ෙමොකද ඒ අය තමයි ෙම් රෙට් ඉන්න අඩු
ආදායම්ලාභීන්. ඒ අඩු ආදායම්ලාභීන් ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතයට ෙකොච්චර පංගුවක් එකතු කරලා ෙදනවාද කියලා
දැන ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට උනන්දුවකුත් නැහැ. ඒකයි
ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව.
ෙනොවිධිමත් අංශෙය් රැකියාවල නියුක්තව සිටින ඒ ජනයා දිරි
ගන්වන්න අප ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා.
කෘෂිකර්මයටම පමණක් ෙනොෙවයි, හැම ෙබෝගයකටම, හැම
වැවිල්ලකටම අද අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා. ඒ
නිසා ෙපොෙහොර සහනාධාරයට යන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අප දැන් රසායනික ෙපොෙහොරවලින් මිදිලා ඒ ෙවනුවට
ඓන්දීය ෙපොෙහොර භාවිතයට කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම්
කියාදාම සියල්ලම මැද්ෙද් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය
ෙචෝදනා පත දිග හරින්ෙන්. ඒ නිසා ඔය ෙචෝදනා පත අකුළා ෙගන
ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කරන මාර්ග අපට ෙපන්වා ෙදන්න
ඉදිරිපත් ෙවන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝග කරමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

1780

[අ. භා. 4.58]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු අස්වර් මැතිතුමා
ෙගනාපු සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට අදාළව එතුමා
විවාදය පටන් ගත්ෙත් "වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාව" සම්බන්ධෙයන් ෙනොව ඒ වාර්තාවට එහා ගිහිල්ලායි. ඒ
වාර්තාව ගැන කථා කරන එක පැත්තකින් තියලා එතුමා ෙම් රෙට්
පසු ගිය දින කීපෙය් පුවත් පත් කීපයක පළ වූ කාරණා කීපයක්
ගැන කථා කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජනාධිපති ආණ්ඩු කමයක්
තිෙබන රටක් වන ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අෙප් රෙට් තිෙබනවා
ව වස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය කියලා ආයතන තුනක්.
ෙම්වා සාමාන ෙයන් කවදාවත් එකක් තව එකක් අභිභවා යන්න
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබනවා.
ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා විධායක බලය දරන. අධිකරණය
තිෙබනවා ෙම් රෙට් මූලික නීතිය කියාත්මක කරන; එෙහම
නැත්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි විධියක තීන්දු තීරණ ෙදන.
අද සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණා අෙනක් පැත්තට
කැරෙකන එකයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය හෑල්ලුවට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
විධායකයට පවරනවා. විධායකෙය් බලය වැඩි වැඩිෙයන් වර්ධනය
ෙවනවා. එෙසේ බලය වැඩි වැඩිෙයන් වර්ධනය වීෙම් පතිඵලයක්
විධියට අද අධිකරණය තමන්ෙග් ස්වාධීනත්වය තියා ෙගන
කටයුතු කරන්න බැරි තැනකට වැටිලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අද
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා සමහර ෙවලාවට අධිකරණවලට
ගල් ගහනවා. අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ට තර්ජනය කරනවා.
නඩු තීන්දුව ෙදන්න කලින් තීන්දුව ෙදන්න අනුගමනය කරන්න
ඕනෑ කියා මාර්ගය ඇමතිවරු කියලා ෙදනවා. තීන්දුව දුන්නාට
පස්ෙසේ ඒ ඇමතිවරු ගල් ගස්වනවා. ගල් ගස්වලා ඉවර ෙවලා
ෙසොයා ගන්න බැරිව වාෙග් ඉන්නවා. ඊට පස්ෙසේ අධිකරණවලින්
ඒ අය ෙසොයනවා. ඡන්දය ඉවර වන කල් තීන්දුවක් ෙදන්ෙන්
නැතිව ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් කාරණාවලින් අධිකරණය එෙහම
පිටින්ම හෑල්ලුවට ලක් කරන තැනකට අද ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
ඉතාම නින්දිත සහ ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය විනාශ කරන
තැනකට තමයි අද තල්ලු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් අධිකරණ
ඇමතිතුමාත් ඉන්න නිසා මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි.
අස්වර් මන්තීතුමා ෙමය මතු කරපු හින්දායි මා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කියන්ෙන්. මංජුල තිලකරත්න මහත්මයා කියන්ෙන් අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයා. බලන්න, ලංකා
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව්-

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු අමාත තුමනි.
මීළඟට ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒක කියන්න. මට විනාඩි 10යි
තිෙබන්ෙන්.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්තුමා තමයි මංජුල තිලකරත්න මහතා. ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට ෙම් රෙට් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා පුවත් පත් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්න,
ෙම් රෙට් අධිකරණ ක්ෙෂේතයට ඇඟිලි ගහන්න හදනවා කියලා.
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙම්වා සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. අපි
දන්නවා ෙම් ව වස්ථාව අනුව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට
තමන්ට සිද්ධ වන අසාධාරණයක් ගැන කියන්න තැනක් නැහැ
කියලා. තමාට වන අසාධාරණයක් ගැන කියන්න ඒ අයට යන්න
තවත් උසාවියක් නැහැ. ඒ අයට යන්න ෙවන ෙකොෙහේවත්
ස්ථානයක් නැහැ. අදාළ කාරණය සම්බන්ධව තමන්ෙග් අදහස
පකාශ කරන එක විතරයි ඒ අයට කරන්න තිෙබන්ෙන්.

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

The Hon. Member knows that any matter concerning
issues of judges will have to be discussed by way of a
Substantive Motion. Therefore, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොකක්ද අද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අද පළමුවැනි වතාවට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නිෙව්දනයක්
නිකුත් කරන්න. ඒ අය රෙට් ජනතාවට කියනවා, "ෙම් දිනවල
ඇතැම් විද ත් හා මුදිත මාධ මඟින් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව සහ සමස්තයක් ෙලස ෙමරට අධිකරණය ඉලක්ක
කරගනිමින් සිදු කරන පදනම් විරහිත විෙව්චන සහ ෙදෝෂාෙරෝපණ
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් දැඩි අවධානය
ෙයොමු වී ඇත." කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් රෙට්
ආණ්ඩුෙව් මාධ උෙද්ට පටන් ගන්නවා, අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාවට විතරක් ෙනොව අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ට
පවා පහර ෙදන්න, දැඩි ෙලස විෙව්චනය කරන්න. අධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරුන්ට එළව එළවා උෙද්ට පහර ෙදනවා ෙම් රෙට්
ආණ්ඩුෙව් ජන මාධ ය; ජන මාධ වල කුලියට ලියන, කුලියට
කහින අය.

This was raised by the Hon. Azwer in his
Adjournment Motion early today. That is why I am
referring to that.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

No. It is a violation of the Standing Orders [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

This has nothing to do with the conduct of judges.
This is a statement - [Interruption.]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

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

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Madam, I rise to a point of Order.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

There is no point of Order. ඒ කාර්යය දිගින් දිගටම සිද්ධ
වනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අප කියන්ෙන්-

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මෙග් ෙවලාව මට ෙදන්න. කරුණාකර බාධා කරන්න එපා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Madam, I rise to a point of Order.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

No, the problem is that the Hon. Azwer raised this
Question in his Adjournment Motion today. That is why I
am referring to this. He is the one who raised this in
Parliament. So, I have a right to answer that. That is my
right. That is not anyone else’s right.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්තුමා එම නිෙව්දනෙයන් තවදුරටත් "අධිකරණ
ෙසේවා
ෙකොමිෂන්
සභාව
ෙවත
විවිධ
තරාතිරම්වල
පුද්ගලයන්ෙගන් විවිධ බලපෑම් සහ තර්ජන එල්ල ෙවමින් පවතින
බව කනගාටුෙවන් දැනුම් ෙදමි" කියා කියනවා. විවිධ
තරාතිරම්වල පුද්ගලයන්ෙගන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව
ෙවත විවිධ බලපෑම් හා තර්ජන එල්ල ෙවමින් පවතිනවාලු. කවුද
ෙම් කියන්ෙන්? අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්තුමා.
තවදුරටත් එතුමා කියනවා, "තවද, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් සභාපතිනිය වන අගවිනිසුරුතුමිය සහ අෙනකුත්
සාමාජිකයන් වන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිසුරුතුමන්ලා ෙදෙදනා
සාකච්ඡාවට කැඳවීමට දරන ලද උත්සාහයක්ද ෙකොමිෂන් සභාෙව්
සහ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීෙම් වටිනාකම අදාළ
ආයතනවලට අවෙබෝධ කර දීෙමන් පසුව අසාර්ථක විය"
යනුෙවන්. ෙම් රෙට් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අයව
සාකච්ඡාවලට කැඳවන්ෙන් කවුද? කාටද අයිතියක් තිෙබන්ෙන්
එෙහම කරන්න? කවුද ෙම්වා කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් විධායකයට
පුළුවන්ද අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකෙයෝ
කැඳවලා පශ්න කරන්න? ෙම් රෙට් විධායකයට පුළුවන්ද අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් අගවිනිශ්චයකාරතුමියව ෙගන්වලා කියන්න,
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ඊළඟට කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ
ෙවමින් තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්කයි අපි පශ්න කරන්ෙන්. ගරු
අස්වර් මන්තීතුමා අද උෙද් යම් කාරණයක් පකාශ කළා. ඒකයි
මම ෙම් කියන්ෙන්. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්
මංජුල තිලකරත්න මහත්තයා තවදුරටත් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
"මෙහේස්තාත්වරුන් සහ දිසා විනිසුරුවන් පත් කිරීෙම්, උසස්
කිරීෙම්, ස්ථාන මාරු කිරීෙම්, ෙසේවෙයන් පහ කිරීෙම් සහ ඔවුන්
විෂෙයහි විනය පාලනය කියාෙවහි ෙයදවීෙම් පූර්ණ බලය සහිත
උත්තරීතර ආයතනය වන්ෙන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාවයි" කියා කියනවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට
තිෙබන බලය ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 111 වන ව වස්ථාෙව්
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දක්වලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට ෙවන් කර ඇති කාලය
අවසානයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව එක විනාඩියක්
ෙදන්න.
අධිකරණයට අත ගැහීම, විනිශ්චයකාරවරුන්ට විරුද්ධව
කටයුතු කිරීම, ඔවුන්ට විරුද්ධව යම් කිසි කියා මාර්ග ගැනීම
මහාධිකරණෙය් නඩුවක් පවත්වා ෙගන යන්න සහ දඬුවම් ෙදන්න
තරම් බරපතළ කියාවක්. එතෙකොට මම අහනවා, කවුද ෙම්කට අත
ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා; කවුද අධිකරණයට අද අත ගහලා ෙම්
විධියට ෙමතැනට විනාශය ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔවුන්ට ෙවන කරන්න
ෙදයක් නැහැ. ෙල්කම්තුමා කියනවා, "අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව ෙවත එල්ල වන්නා වූ කිසිදු බලපෑමකට, තර්ජනයකට,
ෙදෝෂාෙරෝපණයකට, බිය ගැන්වීමකට යටත් ෙනොවී අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් සහ සමස්තයක් ෙලස ෙම් රෙට්
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රැක ගැනීම අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා"
කියලා. ෙම්ක නිෙව්දනයක් මඟින් ෙම් රෙට් මහ ජනතාවට නිකුත්
කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට ෙවන යන්න තැනක්, කියන්න තැනක්
නැහැ. ෙම් රෙට් අධිකරණයට අත ගහලා තිෙබනවා කියන එකයි
එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියලා තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි. කථාව නතර කරන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ෙම් ෙගෞරවණීය පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කීමක් තිෙබනවා
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්තුමාෙග් කාරණා
ෙත්රුම් අරෙගන, ෙම් අය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි විධිෙය්
කියාදාමයක් අරෙගන, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා
කරන්න. ඒ ගැනයි අපි ෙමතැන කථා කරන්ෙන්. අගවිනිශ්චයකාරතුමිය
ඇතුළු ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම අෙනක්
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙම් රෙට් සාධාරණ තීන්දුවක් ෙදන්න
තිෙබන අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න කියා
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විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ගරු
අමාත තුමා.
[අ.භා. 5.06]

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 මන්තීතුමියනි, ෙගොඩක් ෙවලාවට මට කථා
කරන්න ලැෙබන්ෙන් මෙග් මිත ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමා කථා කළාට පස්ෙසේ තමයි. ෙකෙසේ ෙවතත් අද අප
විවාද කරන කාරණය පිළිබඳව මම යමක් කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක
වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව වුණත්, ජුනි
මාසෙය් තමයි ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම්කට විපක්ෂෙයන්
ෙචෝදනා කළා. නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය නම් මාස 4ක්, කාර්තුවක්
පදනම් කර ෙගන තමයි ෙම් වාර්තාව එවලා තිෙබන්ෙන්. 2003
අංක 3 දරන රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම්) පනෙත් 10වන
වගන්තියට අනුව තමයි වසර මැද කාර්ය සාධනය සම්බන්ධෙයන්
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම්කට
පාදක කර ගන්ෙන් අවුරුද්ෙද් මාස 3ක දත්තයන් තමයි. ඒ කාල
රාමුව එෙහම තියලා, ඒ දත්ත අරෙගන නිර්ෙද්ශ කරනවා. ෙම්
වාර්තාව දිශාව ෙපන්වන වාර්තාවක් පමණයි.
ඒ නිසා ෙම් දිශාව ෙපන්වන වාර්තාව පිළිබඳව ඔච්චර බහු භූත
කථා ෙමොකටද? මම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙමම වාර්තාව බැලුවාම
අපට ෙපෙනනවා මාස තුනකින් රෙට් ආර්ථිකය ෙපන්වන්න
බැහැයි කියලා. අවුරුද්දක් අවසාන වුණාට පස්ෙසේ තමයි නියමිත
වාර්තාව එන්ෙන්. බදු ෙගවන්ෙනත් එෙහමයි. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා විවෘත භාවෙයන් ඇති කරපු කමය අපි තවමත්
අනුගමනය කරනවා. ඒක අත් හැරලා නැහැ. ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ
ෙවන්න ඕනෑ. අපිට ඒ ගැන පශංසාවක් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
හිමි වුෙණ් නැහැ.
ඊළඟට, මම තවත් කාරණාවක් කියන්න කැමැතියි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා කළා. අපි ෙම් සල්ලි අර
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද, ඒවායින් කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොනවාද, විෙද්ශ රටවල අෙප් බඩු මිලත් එක්ක සංසන්දනය
කරද්දී අෙප් රෙට්ත් ඒ රටවලත් අතර ෙවනස ෙකොෙහොමද කියා
පශ්න කළා. අපි ෙම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්
කිව්ෙව් අෙප් ආර්ථිකය වැටිලාය, ජාතික ආර්ථිකෙය් තදබල
ගැටලු තිෙබනවාය කියලායි. එෙහම කියන්න මිනිස්සු
ෙපලෙඹනවා. විශාල ආර්ථික අවපාතයක් තිෙබනවා නම් අපට ඒ
රශ්නය දැෙනනවා. ෙමොකද, විෙද්ශ රටවල විශාල ආර්ථික
අවපාතයක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් තිෙබනවා; ඉතාලිෙය්
තිෙබනවා; ගීසිෙය් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් මූලාසනය සඳහා ගරු අල්හාජ්
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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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)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු අල්හාජ්
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා 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 ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ்
ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් රටවල විශාල ආර්ථික
අවපාත තිෙබනවා. ඒ රටවල තිෙබන රශ්නය අපට දැෙනනවා.
ඒක නැහැයි කියන්න බැහැ. දැන් බලන්න ඉතාලිය. එදා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පෙද්ශවල බහුතර ජනතාව ඉතාලිෙය්
රක්ෂාවල් කළා ෙන්. අද පුළුවන්ද? අද ඒ රෙට් රැකියා ෙනොකර කී
ෙදෙනක් ඉන්නවාද? ෙමොකද, දැන් ඒ රටවල ආර්ථික අවපාතයක්
තිෙබනවා. ඒ රශ්නය අපට දැෙනනවා. ඒ රටවල ෙහොඳ රක්ෂා
තිෙබනවා නම්, ජපානෙය් ෙනොෙයකුත් රක්ෂා තිෙබනවා නම් ඒ
විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න අය එවන මුදල් වැඩි වැඩිෙයන්
ලැෙබනවා. වැඩි වැඩිෙයන් රැකියා අවස්ථා ලැෙබනවා. දැන් ඒ
කිසි ෙදයක් නැහැ. ඉතින් අපට ෙම්වා බලපානවා.
ඊළඟට මම කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. සාමාන ෙයන් අෙප්
රෙට් පඩි ෙගවන්න බැරි නම්, ගත්ත ණය ෙගවන්න බැරි නම්,
එෙහම නැත්නම් අපිව පිළිගන්ෙන් නැත්නම්, අපට තවදුරටත් ණය
ෙදන්න කැමැති නැත්නම් ආර්ථික අවපාතයක් තිෙබනවා කියලා
නිකම් උපකල්පනයක් කරන්න පුළුවන්. අපි ෙම් මුදල් අර ෙගන
පාරවල් විතරද හැදුෙව්? පාරවල් හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි. අපි
සමාජ ෙසේවා රැසක් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමොනවා කිව්වත් අෙප් සැලසුම් ඉතාමත්ම සාර්ථක ෙලස කරලා
තිෙබනවා.
දැන් බලන්න 2011 සමෘද්ධි සහනාධාරයට ෙවන් කරලා
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 3,922යි. නමුත් ෙමවර රුපියල් මිලියන
4,210ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි යුද්ධය අවසන් කරලා
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් අපටත් රෙට් හැම තැනම යන්න පුළුවන්
වාතාවරණය ඇති කරපු ආබාධිත රණවිරුවන් ෙවනුෙවන් 2011
රුපියල් මිලියන 5,499ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. දැන් කීයක් ද?
2012 දී රුපියල් මිලියන 6,107ක් වියදම් කරන්න සැලසුම් කරලා
තිෙබනවා. ෙලෝක ආහාර වැඩසටහන යටෙත් 2011 දී ආධාර
හැටියට ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 1,270යි. 2012 වසෙර්දී
1,161යි. ෙපොඩ්ඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, අධ ාපනයට ෙනොමිලෙය් ෙපොත් සහ නිල ඇඳුම් ලබා
ෙදනවා. අධ ාපනය ගැන ෙබොෙහෝ විෙව්චන කළා. ෙනොමිලෙය්
ෙපොත් සහ නිල ඇඳුම් ලබා දීමට 2011 දී ෙවන් කරලා තිබුණා
රුපියල් මිලියන 1,407ක්. ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන
2,424ක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
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ඊළඟට, පාසල් දරුවන්ට ෙපෝෂ දායක ආහාර ලබා ෙදනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙදන්න ඕනෑ. සියයට
5ක් ෙදන්න ඕනෑ කියලා කිව්වා. නමුත් ෙම් අධ ාපනය ලබන
ළමයින්ෙග් ෙපෝෂ තත්ත්වය වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව ෙවන් කර
තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 1,053ක්. ගිය අවුරුද්ෙද් රුපියල්
මිලියන 818යි. පාරවල් ටික හැදිලා තිෙබනවා. පාරවල් හදන එක
ගැනත් ෙචෝදනා කළා. ෙකොන්කීට් ආර්ථිකයක්ය කිව්වා; ෙබෝක්කු
ආර්ථිකයක්ය කිව්වා; ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනා කළා.
අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි නැෙඟනහිර ඡන්දයට
ගියා. නැෙඟනහිර ඡන්දයට ගියාම තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා දැක්කා.
ෙකොළඹට වඩා එෙහේ දියුණු නැද්ද?
පාරවල් දියුණු නැද්ද? ගමන් කරන කාල ෙව්ලාව අඩු ෙවලා
නැද්ද? නැෙඟනහිර ජනතාව දැන් ෙබදිලාද ඉන්ෙන්? නැහැ ෙන්.
ඉස්සර ෙපොන්නම්බලම් මහත්මයා සිටියදී සියයට 50ට, 50
ඉල්ලුවා. මෙග් මතකෙය් හැටියට උඩරට ෙදමළ ජනතාව සියයට
11ක් සිටියා. වතුකරෙය්ත් සියයට 11ක් සිටියා. සියයට 11ක් හිටපු
කට්ටිය
තමයි
සියයට
50ක්
-භාගයක්ඉල්ලුෙව්.
මන්තී මණ්ඩලෙය් නිෙයෝජිතයින් 100න් භාගයක් ඒ ෙගොල්ලන්ට
ඉල්ලුවා. ජාතිවාදි ආකල්ප මත කරපු ඒ ෙද්වල් අපි දැන් නැති
කරලා දමලා සංවර්ධනය කරා යන්න පුළුවන් ගමනකට අවතීර්ණ
ෙවලා තිෙබනවා. උස් පහත්කම් තිෙබනවා. ෙම් උස් පහත්කම්
අනුව අපට කල්පනා කරන්න පුළුවන් අනාගතයක් තිෙබනවාය
කියලා. අඩු පාඩු ඇති. නමුත් අනාගතයක් තිෙබනවාය කියලා
හිතන්න පුළුවන්. ඒකට පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී seal එකක්
ගහලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කිව්වත්, ෙකොතරම්
නියඟය තිබුණත්, ෙකොතරම් පශ්න තිබුණත් ජනාධිපතිතුමාෙග්
පතිපත්ති පිළිගන්න ජනතාව ලැහැස්තියි කියන එක පසු ගිය
මැතිවරණෙය්දී ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, මුස්ලිම් පල්ලිවලට ගිනි තැබුවාය කියලා කට්ටියක්
කිව්වා. තව කට්ටියක් කිව්වා, දවිඩ ජනතාවට අසාධාරණයක්
වුණාය කියලා. ඒ ෙමොනවා කිව්වත් අවසානෙය්දී ජනතාවත්
එක්ක යන්න ඒ පක්ෂ තීරණය කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්
සියල්ලම එක් එක් අන්තවාදින්ෙග් පශ්න මිසක් ෙම් රෙට් ෙපොදු
ජනතාවෙග් නායකත්වෙය් පශ්න ෙනොෙවයි කියන එක ජනතාව
විශ්වාස කරනවා. ඔය ටික තමයි අද මට කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, බඩු මිල ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. අෙප් රෙට්
බඩු මිලයි, අනික් රටවල බඩු මිලයි බලද්දී අෙප් රෙට් බඩු මිල
එතරම් ඉහළයි කියා කියන්න බැහැ. ෙමොකද අපි විටින් විට බදු
ෙවනස් කරනවා. අර්තාපල් වැෙවන කාලයට අර්තාපල් කිෙලෝෙව්
ගණන වැඩි කරනවා, ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ
නිසා. ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිවි නැඟුම වැඩසටහන පටන් ගත්ෙත්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, දිවි නැඟුම වැඩසටහන ඒ කාලෙය්
ෙකොතරම් සාර්ථක වුණාද කියලා. ඒ කාලෙය් එළවලු මිල
ශීඝෙයන් පහළ බැස්සා. එළවලු මිල ඉහළ යනවාද, පහළ යනවාද
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. තමුන්ෙග් ෙගදර යමක් වවා ගන්න
පුළුවන් භූමියක් -ෙපොළවක්- තිෙබනවා නම්, ෙද්ශ ගුණයක්
තිෙබනවා නම් වවා ෙගන පරිෙභෝජනය කරන්න මතයක් ඇති
කළා. ඒ වාෙග්ම
අනුරාධපුරෙය් ෙගෝවා වැෙවනවා නම්,
යාපනෙය් ෙගෝවා වැෙවනවා නම්, යාපනෙය් කැරට් වැෙවනවා
නම් යාපනෙය් මිනිසුන් අතර මතයක් ඇති කෙළේ නැද්ද, ෙම්
පැත්ෙතන්ම වවා ෙගන පරිෙභෝජනය කරන්න බැරි ඇයි කියලා.
ඉස්සර අපි පලතුරු -පැෙපොල් ෙගඩියක්, අරකක්, ෙම්කක්ගන්නෙකොට ෙගදර වත්ෙත් තිබුණු එකක් තමයි කඩා ගන්ෙන්.
දැන් හැම තැනම පලතුරු කඩ දමලා තිෙබනවා.
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දැන් උතුරු පෙද්ශය ගැන බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා
අහනවා, සංවර්ධනයට ෙමතරම් මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් ෙමොකටද
කියලා. උතුරු නැෙඟනහිර අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළක් විවෘත වුෙණ්
නැද්ද? අපට සම්බන්ධකම් තිෙබන විශාල පිරිසක් යාපනෙය්
ඉන්නවා. එක පැත්තකින්, ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් තිෙබනවා.
අනික් පැත්ෙතන්, ෙපෞද්ගලික සම්බන්ධකම් තිෙබනවා. මා A-9
පාර ගැන ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ඇහුවා. ඒ ෙගොල්ලන් දැන් shopping
යන්ෙන් ෙකොෙහේටද? A-9 පාෙර් ඇවිල්ලා මහනුවරින් තමයි බඩු
ටික අරෙගන යන්ෙන්. බැංකු කීයක් තිෙබනවාද කියා බලන්න.
ඉතින් ෙම්වා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ජනතාව රජයක් මනින මිම්මක් තිෙබනවා. ආර්ථික පැත්ත
ඇත්තයි. ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. මහ බැංකුව,
ජනාධිපතිතුමා, -මුදල් ඇමතිතුමා-, ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා
ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ සැලකිල්ලක් අරෙගන, දත්තයන් අනුව කියා
කරලා ඒ අනුව කටයුතු කළාය කියන එක සනාථ කෙළොත් විතරයි
විෙද්ශ ණය අපට ලැෙබන්ෙන්. එතෙකොට ණය අරෙගන අපි
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ණය අරෙගන ෙගදර ෙගන ෙගොස් තබා
ගත්තාද? සංදර්ශන පැවැත්වූවාද? අනික් පැත්ෙතන්, අෙප් ජනතාව
ඉච්ඡා භංගත්වෙයන් නැහැයි කියන එක ෙපන්නුෙවොත් පමණයි
ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන්. ජනතාව වැටිලා ඉන්නවා, ජනතාවට කර
ගන්න ෙදයක් නැහැ, ජනතාව පාෙර් හිඟා කනවා කියලා ඔය
විධියට කථා කරන්න බැහැ. ෙම් රටට ආපුවහම පභාව ෙපෙනන්න
ඕනෑ. ඒ අය ඒ පභාව දැක්කා.
ෙපොදු රාජ මණ්ඩලෙය් රටවල් රාශියක් ලංකාව දැක්ක
හැටිෙය්ම ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "ලංකාව ෙමෙහම තත්ත්වයකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියලා අපි හිතුෙව් නැහැ"යි කියලා කිව්වා.
ෙමොකද අෙප් එක අරමුණක් තමයි ලංකාව ලස්සණ ලංකාවක්,
සුන්දර ලංකාවක් කරන එක. සුන්දරත්වය ෙපන්වා සංචාරක
ව ාපාරෙයන් මුදල් උපයන්න අපට පුළුවන්. අර ස්තියකෙග් පින
කුණු මුල්ෙල් තිෙබනවා වාෙග් ෙම් රෙට් සුන්දරත්වය මුල් කර
ෙගන අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්. ඒවාට
තමයි ආෙයෝජනය කරන්ෙන්. හැබැයි එකක් තිෙබනවා. සමහර
රටවල ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරද්දී ෙනොෙයකුත් කමෙව්දවලින්
තමයි ආර්ථිකය දියුණු කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියනවා. දැන්
මැෙල්සියාෙව් එක ෙකොටසක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්
ආෙයෝජනය කරන සල්ලි ආපසු ෙගන යන්න පුළුවන් නම් භය
නැතුව ආෙයෝජනය කරනවා. සියයට 33ක්, සියයට 40ක්,
ආෙයෝජනය කරනවා. සමහර විට ස්විට්සර්ලන්තෙය් සියයට 66ක්
ආෙයෝජනය කරනවා.
ඒවා තමයි බැංකුවල තැන්පත් කරන්ෙන්. ඒක ෙලෝක
බැංකුවටවත්, කාටවත් වග කියන්ෙන් නැහැ. මැෙල්සියාෙව්ත්
එෙහම කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඒවාට යම් කිසි සීමා තිෙබන
නිසා ඒ ෙගොල්ලන් -ෙලොකු ආෙයෝජකෙයෝ- නිතරම අහනවා, අපට
ෙගෙනන්න පුළුවන්, ෙගන යන්න බැරි නම් අර කුඩික්කියක
දැම්මා වාෙග් ෙම්ක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා. නමුත් අපි ඒක
ආරක්ෂා කර ගත්තා. පසු ගිය කාලෙය් අපට එෙහම කරන්න සිද්ධ
වුණා. මූලික ෙහේතුව තමයි ඒ විෙද්ශ මුදල් ෙගනැල්ලා යුද්ධයට
ආධාර කරන්න පටන් ගත්ත එක. ඉස්සර NGOs ටික තිබුෙණ්
සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශයටයි. දැන් ඒක මෙග් අමාත ාංශයට
නැහැ. ඒක අපට ලැබුෙණ් නැහැ. ලැබුෙණ් නැත්ෙත් පසු ගිය
කාලෙය් තිබුණු වාතාවරණය නිසා ඒක කළමනාකරණය කරන්න
ආරක්ෂක අමාත ාංශය භාර ගත්ත නිසායි. අද එෙහම නැහැ. අද
ඒක අවශ නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලාත් කෙළේ ෙමොනවාද?
ඇවිෙළන ගින්නට පිදුරු දමනවා වාෙග් ජාතිවාදය නැත්නම්
ෙබදුම්වාදය වපුරන්න ලැහැස්ති කළා.
අපි දන්නවා, අෙප් රට ෙදකට කඩලා ෙවනම රාජ යක්
පිහිෙටව්ෙවොත් ඒෙක් අතුරු පතිවිපාක දරන්න ෙවන්ෙන්
ඉන්දියාවටයි කියලා. ඉන්දියාව ෙදකට කැඩීෙම් මුල් පියවර තමයි
ලංකාව ෙදකට කඩන එක. ෙමොකද ඉන්දියාව ස්වආර්ථිකයක් කරා
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අද කරෙගන යනවා. චීනය ස්වආර්ථිකයක් කරා කර ෙගන
යනවා. ෙලෝකෙය් ජනගහනය බලද්දී ෙම් රටවල් ෙදෙක් තමයි
සියයට 50කටත් වඩා ජනගහනයක් ෙවෙසන්ෙන්. එතැන තමයි
ෙවෙළඳ ෙපොළ තිෙයන්ෙන්. ෙකොකා-ෙකෝලා විකුණනවාට වඩා
ෙහොඳයි ඉන්දියාෙව් ෙකොකා-ෙකෝලා ෙබෝතල්වල මූඩි ටික
විකුණන එක කියලා ෙද්ශපාලන කතන්දරයක් තිෙබනවා;
ආර්ථික කතන්දරයක් තිෙබනවා. එම නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න කැමැතියි, අපි ෙම් යන කමය ෙවනස් කරමින් යන
කමයක් කියලා. එකම මතයක එල්බ ෙගන ඉන්ෙන් නැතිව
ජනාධිපතිතුමා එක් එක් තීරණ ගන්නවා. තැනට උචිත තීරණ
ගන්නවා. ඒ උචිත තීරණ ගත්තාම ඒ තීරණ එදාට ෙපොඩ්ඩක්
ෙශෝකදායක වුණත් මතුවට ඒක ඵලදායක තත්ත්වයට පත්
ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ජනාධිපතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් ගත්ත බව. තුෙනන්
ෙදකක බලයක් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] කවුද ආෙව් එතෙකොට?
කවුද ආෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලාම කියන්න ෙකෝ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම
කට්ටිය ෙමහාට සල්ලි අරෙගනද ආෙව් කියලා. එෙහමත්
කියන්න. ෙමච්චර ගත්තාය කියලා, නම් ටිකත් කියලා එෙහම නම්
පත්තෙර්ත් දමන්න ෙකෝ.
ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, ඔය ෙගොල්ලන්ට ෙම් ගමන
කවදාවත් යන්න බැහැ. අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර පබුද්ධ
අමාත තුමා පසු ගිය කාලෙය් නැෙඟනහිර ඡන්දෙය්දී ෙයෝජනා
කළා, අපි සියලු පක්ෂ එකතු කරෙගන පළාත් සභාවක් පිහිටවමුද
කියලා. එෙහම කරන්න තිබුණු අවස්ථාවක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා
අහිමි කර ගත්ෙත්. ෙමොකද ෙම්ක ආදර්ශයක් ෙදන්න තිබුණා.
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ආදර්ශයක් ෙදන්න තිබුණා. එෙහම දීලා
ෙපන්වන්න තිබුණා, අපි ෙම් උතුරු නැෙඟනහිර ෙවන් කරලා
ෙබදලා කඩන්න ඕනෑය කියන න ාය පරාද කරලා රටක් විධියට
හදලා ඊට පස්ෙසේ මහ ඡන්දයකදී ෙවන් වී කටයුතු කරන්න
පුළුවන් කියන එක. ඒකට යන්න තිබුණු ෙහොඳ අවස්ථාවක් තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැර හැරිෙය්. එෙහම කළා නම් අද විෙද්ශ
ආධාර, ෙනොෙයකුත් ආධාර, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් වැඩි කර ගන්න
තිබුණා. ෙමොනවා නැති වුණත් ෙජ්වීපී එකත් ඒකට ගන්න තිබුණා.
එෙහම ආදර්ශයක් අපි එක විටක ෙපන්වුවා. ෙමොකක්ද අපි
ෙපන්වපු ආදර්ශය? පාකිස්තානෙය් ඇෙබොටාබාද්හි ෙගදරකට
ෙවලා හිටපු බින්ලාඩන් අල්ලන්න බලගතු ඇෙමරිකාවට අවුරුදු
10ක් ගියා. ඔහු කැෙල් හැංගිලා හිටිෙය් නැහැ ෙන්. ඔත්තු ෙසේවයට
ඔහු අල්ලා ගන්න අවුරුදු 10ක් ගියා. පභාකරන්ව අල්ලා ගන්න
අෙප් හමුදාවට ගිෙය් අවුරුදු තුනයි. බලන්න ෙකොෙහොමද කියලා.
ෙමොකද අෙප් ලාංකික ජාතිය. සිංහල කියලා කියන්න බැහැ.
ලාංකිකයන්ට විෙශේෂ හැකියාවන්, දක්ෂකම් රාශියක් තිෙබනවා.
හැබැයි ජාතිවාදෙයන් ෙතොරව හිතුෙවොත් පමණයි ෙම් රට දියුණු
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ජාතිවාදය මතු කළා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ජාතිවාදය මතු ෙකරුෙව් කවුද? මතු කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා.
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා ෙදමළ ජනතාව කිව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අසාධාරණයක් වුෙණ් කාෙගන්ද? එදා
අසාධාරණයක් වුෙණ් තස්තවාදීන්ෙගන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා කථා කරලා කිව්වා, එල්ටීටීඊ එෙකන්
ෙද්ශපාලකයින් 33ෙදෙනකු ඝාතනය කරලා තිෙබනවාය කියලා.
මන්තීවරු 32යි, එක්තරා පළාත් සභාවක නායකෙයකුත් එක්ක 33
ෙදෙනකු ඝාතනය කරලා තිෙබනවා. එදා අෙප් ෙදමළ
සෙහෝදරවරු, මන්තීවරු උතුරට ගියාද? නැහැ. ෙකොළඹ හිටිෙය්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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යන්න බැහැ. ෙමොකද ෙහේතුව? එදා පභාකරන් තමයි නාම
ෙයෝජනා ලැයිස්තුව සකස් ෙකරුෙව්. අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ සඳහා අවස්ථාව තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව
ලැබුෙණ් කවුරු නිසාද කියන එක කල්පනා ෙකරුෙවොත් ෙහොඳට
ෙත්ෙර්වි ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියලා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් භය නැති
වැඩ පිළිෙවළ නිසා තස්තවාදය විනාශ කළා. එදා ඇෙමරිකාව
තස්තවාදීන්ෙග් පැත්ත අරෙගන හිටියත්, ෙලෝක ෙවළඳ
මධ ස්ථානයට ෙබෝම්බ ගහපු ෙවලාෙව්, එය කඩා දමපු ෙවලාෙව්
තමයි ඇෙමරිකාෙව් ඇස් ඇරුෙණ් තස්තවාදය කුමක්ද කියලා. ඊට
පස්ෙසේ තමයි ඇෙමරිකාව තස්තවාදය නැති කරන්න ඕනෑ කියන
මතයට ආෙව්. අපත් ඒ මතයට එන්න ඕනෑ. අපි ජාති ෙභ්ද, කුල
ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද සහ වර්ග ෙභ්ද කියන ඔය සියල්ලම ගැන හිතලා
ඡන්දය බලා ෙගන වැඩ ෙකරුෙවොත් නැවත වරක් ෙම් රට
අගාධයට යනවා. ඊට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පරමාර්ථ
ෙමොනවා වුණත් ඒවාෙය් ආනිසංස ලබන්න ෙවයි. අෙප්
මෙහේස්වරන් මන්තීතුමා ඝාතනය කෙළේත් ෙකොළඹදී ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට නියමිත ෙවලාව අවසන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තව ෙවලාව තිෙබනවා ෙන්. මම තවම කථාව පටන් ගත්ෙත්ත්
නැහැ. එෙහනම් ෙම් කරුණ කියලා මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නම් ෙකෝ.
1946 වන විට ෙම් රෙට් හිටපු මුළු ජනගහනය 66,57,300යි.
එයින් සිංහල ජනගහනය සියයට 69.4යි; ලාංකික ෙදමළ
ජනගහනය සියයට 11යි; ඉන්දියානු වතු ෙදමළ ජනගහනය
සියයට 11.7යි; මුස්ලිම් ජනගහනය සියයට 6.2යි. ඒෙගොල්ලන්
හැම දාම ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටපු ජනතාව. එදා තමයි
ෙපොන්නම්බලම් මහත්තයා සියයට 50ක නිෙයෝජනයක් ඉල්ලුෙව්.
කාවද රැවටුෙව්? රැවටුෙව් දවිඩ ජනතාවයි. ඒක නිසා තමයි ෙම්
ඝාතන සිද්ධ වුෙණ්; ළමා ෙසොල්දාදුෙවෝ ඇති වුෙණ්; පුද්ගලයන්
ආබාධිත වුෙණ්; ඒ පැත්ෙත් සංවර්ධනය නැතිව ගිෙය්; ඒ පැත්ත
ෙවන් වුෙණ්, ෙකොන් වුෙණ්. සමහරු පිට රටවලට පැනලා
ගිහිල්ලා ෙහොඳ සැප පහසු ජීවිත ගත කරමින්, ෙමෙහේ අවුල් සහගත
තත්ත්වය තියා ගන්න සැලසුම් ෙකරුවා. එෙහම කෙළේ ඇයි?
ඔවුන්ට නැවත ෙමෙහේට එන්න ෙවන නිසා. ඔය ෙසේරම කටයුතු
කෙළේ ඒක නිසායි. ඒ නිසා නැවත වරක් ඒ තත්ත්වය උදා කරන්න
එපා කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්. එච්චරයි මෙග් ඉල්ලීම.
අද විවාද කරන්ෙන් ආර්ථිකය සම්බන්ධ කතන්දරයක් නිසා,
අවසාන වශෙයන් මම ෙමෙහම කියන්නම්. අෙප් ආර්ථිකය ෙහොඳ
නැත්නම් අපට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආර්ථිකය ෙහොඳ
නැත්නම් ෙලෝක බැංකුව අෙප් දිහා ඇස් ඇරලාවත් බලන්ෙන්
නැහැ. අෙප් ආර්ථිකය ෙහොඳ නැත්නම් පඩි ෙගවන්න බැරි ෙවනවා.
අෙප් ඊපීඑෆ්, ඊටීඑෆ්වලින් අපි ගන්ෙන් සියයට පහයි. ඒකත්
ආෙයෝජනය කරන්නයි. US Dollars ටිලියන තුනකට වඩා
අරමුදලක් අද ජපානෙය් තිෙබනවා. අද ජපානයට බල කරනවා,
ෙම්වා ෙකොෙහේ හරි ආෙයෝජනය කරන්න කියලා. ආෙයෝජනය
කරන්න සල්ලි ඕනෑ තරම් ඒ අයට තිෙබනවා. ඒ ආෙයෝජකයන්ට
ෙමහාට එන්න පුළුවන් විධියට අවශ සාමකාමී පරිසරයක් ෙම්
රෙට් හදපු නිසා ෙම් ආර්ථිකය වැෙටන්ෙන් නැහැ කියන එක
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාත්
අභිෙයෝග වගයක් ඉදිරිපත් කළා. මෙග් කථාෙව්දී පථමෙයන්
ඒවාට අවශ පිළිතුරු ලබා ෙදන්න මම කැමැතියි.
අධ ාපන ඇමති ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා, “ටී-ෂර්ට්
ඇඳ ෙගන යන ඔළෙමොට්ටළයන්. අබ මල් ෙර්ණුවක තරම්වත්
ෙමොළය නැති ටී-ෂර්ට් කාරයන්” කියලා කථා කළා. එෙහමයි කථා
කෙළේ. එතුමා කිව්වා, "ෙම් මිනිසුන්ට කිසි ෙදයක් ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ, සියයට 6ක් ෙකොෙහොමද අධ ාපනයට ෙයොදන්ෙන්, ෙම්
ඔළෙමොට්ටළයන්ට ෙම්වා ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ" කියලා. මම හිතන
හැටියට ඒක අෙප් රෙට් විශ්වවිද ාල ආචාර්යතුමන්ලාට,
ආචාර්යතුමියන්ලාට කථා කරන ඉතාම කැත විධියක්. අධ ාපන
ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා කරපු ෙද් හරියි කියලා මම හිතන්ෙන්
නැහැ. මම විශ්වාස කරනවා, ඊ ළඟ වතාෙව් එතුමා ඒ පිළිබඳව
සමාව අයැද සිටියි කියලා. ෙමොකද, එතැන කිසිම ඔළෙමොට්ටළකමක්වත්,
අබ මල් ෙර්ණුවක ෙමොළය නැතිකමක්වත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්.
එතැන තිෙබන්ෙන් මත ෙදකක්. තමන්ෙග් මතය අෙනක්
පුද්ගලයා පිළිගන්ෙන් නැති පළියට ඒ අෙනක් පුද්ගලයා
ඔළෙමොට්ටළෙයක් වන්ෙන් නැහැ.
මම ඉතාම සරලව ෙපන්වන්නම් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා කියන ෙදය නිවැරැදි නැති බව. එතුමා දීර්ඝ ෙලස
විස්තර කරලා කිව්වා, එදිෙනදා වැඩ කටයුතු සඳහා දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 15.4ක් යනවා, නමුත් අෙප් ආදායම
සියයට 14.3යි, ඒ නිසා කිසිම විධියකට ෙම් වැඩ කටයුත්ත සිද්ධ
කරන්න බැහැ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කියපු නැති ෙදයකුත්
තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට ෙවන්
කර තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 9,966යි. ගරු ඇමතිතුමා ඉන්න
නිසා එතුමාත් ෙම් ගැන දන්නවා ඇති. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ
මුදලින් සියයට 47ක් කපා හැරියා. එෙහම කපා හැරලා, වියදම්
කරන්න දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන 5,326යි. ඒක තමයි 2011 මහ
බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන්. ඒෙකන් කියන්ෙන් විසර්ජන
පනතින් ඇස්තෙම්න්තු කරපු -ෙවන් කරපු- මුදල උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශයට වියදම් කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ කියන එක.
ආචාර්යවරුන්
කියන්ෙන්ත්
ඒක. බන්දුල
ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙග් තර්කය වුෙණ්, ෙම් ඔළෙමොට්ටළයන්ට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කිව්ෙව්, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් රජය
ලබන ආදායම සියයට දහහතර හමාරක් නම් ෙකොයි කමයටද
ඒෙකන් සියයට 6ක් අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කරන්ෙන් කියන
එක. "සියයට 5ක් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි සඳහා ෙගවන්න
තිෙබනවාය, සියයට පහ හමාරක් ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ණයවල
ෙපොලිය සඳහා ෙගවන්න තිෙබනවාය කියන එක ෙම්
ඔළෙමොට්ටළයන්ට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද?" කියලා තමයි එතුමා
ඇහුෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා
රජෙය් බදු පතිපත්තිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් සහන කමයකට
කියලා. මම ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙමොකද,
ෙම් රෙට් වැඩිපුරම පනවන්ෙන් වක බදු. ඒ ගැන ෙසොයා
බැලුෙවොත්, කෑම ෙවනුෙවන් වැඩිෙයන්ම බදු ගහන රට ලංකාව
හැටියට සඳහන් ෙවනවා. ඊෙය්ත් සැමන් ටින් එෙක් බද්ද වැඩි
කළා. අර්තාපල්වලට අය කරන බද්ද වැඩි කළා. සාමාන
පාරිෙභෝගිකයා පාවිච්චි කරන ජල බද්දත් අද වැඩි කළා. ෙම්වා
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සහනදායී බදු ෙනොෙවයි. ෙම්වා අසාධාරණ බදු. ඕනෑම බදු
පතිපත්තියක සාධාරණත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ. කවුරු හරි
වැඩිෙයන් සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඔවුන් ඒවාට බදු ෙගවන්න
ඕනෑ. කවුරු හරි අඩුෙවන් සල්ලි හම්බ කරනවා නම් ඒ අයෙගන්
අය කරන බදු අඩු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ඕනෑම බදු
පතිපත්තියක තිබිය යුතු සමාජ සාධාරණය.
මම කියන්න කැමැතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 19781994 කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් රජය බදු වශෙයන් සාමාන ෙයන්
සියයට 20ක් ලබා ගත් බව. 1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
ඔබතුමන්ලාට ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට සියයට 20.5ක් බදු
වශෙයන් ලබා ගත්තා. ෙම් සියයට 20.5 කමකමෙයන් අඩු ෙවලා
2011 වර්ෂය ෙවන ෙකොට සියයට දහහතර හමාරක් ෙවලා
තිෙබනවා. එෙහම නම් ඔය කියන සියයට 6 එතැනම තිෙබනවා.
1994 දී ෙම් රජය භාර ගන්න ෙකොට බදු වශෙයන් අය කෙළේ
සියයට 20.5යි. අද එය සියයට දහහතර හමාරයි. ඒ අනුව අඩු වීම
සියයට 6යි.
ඊට පස්ෙසේ වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කථා කරන
ෙකොට තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා, "ෙම් ආදායම් බදු ලබා ගන්න
ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව බදු ලබා ගන්නා කමෙය් පශ්න තිෙබනවා. බදු
පැහැර හරින්නන් ඉන්නවා" කියලා. ඔව්, ඒක හරි. අර වැට් බද්ෙද්
කථාව මම හිතන හැටියට ෙම් රටම දන්නවා. වැට් බදුවලින් ෙකෝටි
ගණනක් ෙහොරකම් කළා. ඒ කට්ටිය ඩුබායි රෙට් ඉතාම ෙහොඳ
ජීවිතයක් - luxurious life එකක්- ගත කරනවා කියලා තමයි
අපට ආරංචි වන්ෙන්. ඒ වැට් බදු ෙහොරුන් ගැන කිසිම කියා
මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැහැ. ඒ අය අල්ලා ෙගනත් නැහැ. අය විය
යුතු වැට් බදුවලින් සත පහක්වත් නැවත ඒ අයෙගන් අය
කරෙගනත් නැහැ.
ඊෙය් අපි ඊතයිල් මද සාර ගැන කථා කළා. ආණ්ඩුෙව්
ෙද්ශපාලනඥෙයකුට සම්බන්ධ පුද්ගලෙයක් ඊතයිල් මද සාරවලට
අවුරුදු 2ක් තුළ රුපියල් ෙකෝටි 100කට වඩා පමාණයක බදු
ෙගවලා නැහැ ලු. එෙහම නම් මම ගරු ඇමතිතුමාට කියනවා, ෙම්
බදු එකතු කර ගන්න ඕනෑ කියලා; ෙම් ආදායම් එකතු කර ගන්න
ඕනෑ කියලා. එතෙකොට තමයි ෙම් බදුවලින් ලැෙබන ආදායම
අධ ාපනයට වියදම් කරන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන් වන්ෙන්.
අපි දැක්කා ෙම් ළඟදී රජයට පවරා ගත්ත ෙසලින්ෙකෝ
ආයතනය, ෙකොල්ලුපිටිය හන්දිෙය් Hyatt Regency Hotel එක
හදන්න යන එකට රුපියල් බිලියන හතහමාරක offer එකක්
තිබියදී රුපියල් බිලියන තුනහමාරකට විකුණලා තිෙබන බව.
රජෙය් ආදායම රුපියල් බිලියන 4ක් එතැනින්ම එපා කියලා දීලා
තිෙබනවා. කාටද ෙම් දුන්ෙන්? කවුද ෙම් ආයතනෙය්
අයිතිකාරෙයෝ? ඒවා කවදාවත් රටට ෙහළි කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ඔව්. රජෙය් ආදායම අඩුයි. රජෙය් ආදායම අඩු ෙමොකද
පැහැර හරින්නන්ට, යාළුවන්ට ෙම්වා නැවත ලබා ෙදන නිසයි.
ෙම් කාරණය ගනිමු. අපි දිගින් දිගටම Galle Face එෙක්
අක්කර 10 ඉඩම සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒක ෂැංගි-ලා එකට වික්කා. 1994 ආණ්ඩුව ගත්ෙත්
ෙම්වාට සියයට 100ක් බදු ගහනවා කියලායි. සුද්දන්ට ෙම්වා
විකුණන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කිව්වා. සුද්ෙදෝ හරි, කහ පාට හරි කළු
පාට හරි විෙද්ශිකයින්ට විකුණන විට සියයට 100ක් බදු ගහනවා
කිව්වා. නමුත් ශත 5ක බද්දක් ගැහුෙව් නැහැ. ඔවුන්ට සියයට 100
බද්ද ෙගවන්න අවශ නැහැ කියලා කිව්වා. හරි, එතෙකොට ඇත්ත
තමයි. සියයට 20ක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව එකතු
කර ගත්ත බද්ද ෙම් වාෙග් කටයුතු නිසා සියයට දහහතරහමාරකට
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
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තවත් කාරණයක් සම්බන්ධව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා
කළා. පාසිකුඩාවල "මාළු මාළු" කියලා ෙහෝටලයක් ගහලා
තිෙබනවා. ඒ මාළු මාළු ෙහෝටලෙය් රැයකට කාමරයකට රුපියල්
30,000ක් අය කරනවා. නමුත් බදු දීලා තිෙබන්ෙන් අක්කරය
රුපියල් 2,000ට. අක්කරය රුපියල් 2,000ට බදු දීලා ඔවුන්ට එක
රැයකට කාමරයකට රුපියල් 30,000 ගණෙන් අය කරන්න ඉඩ
ෙදනවා. ඔවුන්ට ආදායම් බදු ෙගවන්නත් අවශ තාවක් නැහැ.
ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අහනවා, “ඔළෙමොට්ටළයින්ට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද මහ ෙපොෙළොෙව් යථාර්ථය. ෙකොෙහන්ද ෙම්
අධ ාපනයට වියදම් කරන්න සල්ලි?” කියලා. මම හිතන්ෙන්
එතැන සාධාරණත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. සල්ලි නැත්ෙත්
නෑදෑයින්ට, හිතවතුන්ට සහ ෙද්ශපාලන ෙහංචයියලාට ෙම් සල්ලි
නැවත ලබා ෙදන නිසායි.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා, රුපියෙල්
අගය සම්බන්ධෙයන් අපි විගහයක් ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ කියලා.
රුපියෙල් අගය සම්බන්ධෙයන් අපි දිගින් දිගටම කථා කළා. ඒ
ගැන මාස ගණනක්, වසර එකහමාරක් කථා කළා. එතුමා ෙම්
සභාෙව් ඉන්න නැතිව ඇති. ඒකට ෙහේතුව මම එක වාක යකින්
කියන්නම්. රුපියල කඩා වැටීමට තිෙබන පධානම ෙහේතුව තමයි
අෙප් අපනයනෙය් කඩා වැටීම. අවුරුදු 10කට කලින් අපි දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 33ක් අපනයනය කළා.
නමුත් අද වන විට එය සියයට දහසයහමාරට බැහැලා තිෙබනවා.
ඕනෑ ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා අපනයනය කරන්නට බැරි නම් අපට
ෙඩොලර් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ෙඩොලර් හම්බ ෙවන්ෙන්
නැත්නම් රුපියෙල් අගය කඩා වැෙටනවා. ඔය ෙද් ෙත්ෙරන්ෙන්
නැද්ද? එෙහම නම් ඔළෙමොට්ටළෙයෝ අපිද, ෙම් රුපියල පාලනය
කරන ආණ්ඩුවද? ඔවුන්ට ෙම් අපනයන ක්ෙෂේතය නැවත
සංවර්ධනය කර ගන්න බැරි නම් රුපියල, රුපියල් 135ට
ෙනොෙවයි ඊට වඩා තවත් කඩා වැෙටයි.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අධිකරණය හෑල්ලු වීම
ගැන කථා කළා. මම එම කාරණයත් අල්ලලා ෙම් කථාව කරන්න
සූදානම්. ඇත්ත වශෙයන්ම මම කල්පනා කෙළේ ෙම්
සම්බන්ධෙයන් technical කථාවක් කරන්නයි. නමුත් මම
කල්පනා කළා ෙම් ගැන technical කථාවක් කරලා වැඩක් නැහැ
කියලා. අස්වර් මන්තීතුමා තමයි ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා technical කථාවක්
කෙළත් නැහැ. මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙයන් නිකුත්
කළ වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව මම
සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කරනවා.
ෙම් වාර්තාව පතික්ෙෂේප කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. මම
ඉතාමත්ම තදින් ඔබතුමාට කියා සිටිනවා, ඉල්ලනවා ෙම් වාර්තාව
නැවත ඉදිරිපත් කරන්නය කියලා. මම ෙහේතුව දක්වන්නම්. 2012
වර්ෂය සඳහා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු වන්ෙන් 2003
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් සම්මත කරන ලද 2003 අංක 3
දරන රාජ
මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනත නිසායි. ඒ
පනත මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ පනෙත් 11වැනි වගන්තිය බලන්න. ඒ
වගන්තිෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ආණ්ඩුෙව් මූල කාර්ය සාධනය පිළිබඳව යාවත්කාල ෙතොරතුරු සැපයීම
සහ, එමඟින්, ආණ්ඩුෙව් මූල කාර්ය සාධනය එවකට ආණ්ඩුෙව්
පකාශෙය් දක්වා ඇති මූල කෙමෝපාය සමඟ සසඳා අගැයීමට මහජනයාට
අවස්ථාව ලබාදීම වර්ෂය මැද මුදල් තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් අරමුණ
වන්ෙන් ය."

එෙහම නම් ෙම්ෙක් අරමුණ වී තිෙබන්ෙන් එය සංසන්දනය
කිරීමයි. ඊළඟට 12වැනි වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වනවා එහි
අන්තර්ගතය. ඒ අනුව, 12(1) උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

" (ආ) ඒ වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද වියදම සහ
සැබෑ වියදම පිළිබඳ පකාශයක් ;"
(ආ) ඒ වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද ආදායම
සහ සැබෑ ආදායම පිළිබඳ පකාශයක්;
(ඇ)

ඒ වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද මුදල්
ගලනය සහ සැබෑ මුදල් ගලනය පිළිබඳ පකාශයක්;

(ඈ) ඒ වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද ණයට
ගැනීම් සහ සැබෑ ණයට ගැනීම් පිළිබඳ පකාශයක්;

එෙහම නම් අපි කල්පනා කරලා බලමු ෙම්ෙක් අරමුණ
ෙමොකක්ද කියලා. ඇස්තෙම්න්තු සහ සැබෑ වියදමයි ෙම් අහන්ෙන්.
ඊට පස්ෙසේ සඳහන් ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව හිඟයක් ෙහෝ
අතිරික්තයක් තිෙබනවා නම්, යම් කිසි ෙවනසක් තිෙබනවා නම් ඒ
ෙවනසට ෙහේතුව දක්වන්නය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ගනිමු "වසර මැද
රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2012" නමින් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන ලියකියවිල්ල. ඉස්ෙසල්ලාම වියදම් ගැන සඳහන්
ෙවන්ෙන් 13වැනි පිටුෙව්යි. 13වැනි පිටුෙව් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
13වැනි පිටුෙව් තිෙබන්ෙන් 2011 මාස හතරක රජෙය් වියදමයි
2012 මාස හතරක රජෙය් වියදමයි. එෙහම නම් ෙම්ක තුළින්
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් පනෙත් තිෙබන වගන්ති උල්ලංඝනය
ෙවනවාෙන්. ෙමොකක්ද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා
තිෙබන්ෙන්? මා නැවතත් කියවන්නම්, ෙම් පනෙත් 12(1) උප
වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වන කාරණය. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා :
යම් මුදල් වර්ෂයක් සම්බන්ධෙයන් වූ වර්ෂය මැද මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාෙව් පහත සඳහන් දෑ අන්තර්ගත විය යුතු ය.
(ආ) ඒ වර්ෂෙය් පළමු මාස හතර සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද වියදම
සහ සැබෑ වියදම පිළිබඳ පකාශයක්;

2012 පළමු මාස හතරට ඇස්තෙම්න්තු කරපු වියදමත් 2012
පළමු මාස හතරට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙවච්ච වියදමත් සසඳන්න
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කෙළේ. එෙහම නම් ඒක ෙකෝ? ෙම්ක Parliament jokes ෙවලා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරනවා. ඊට පස්ෙසේ
ශත පහකට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ, ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත
කරපු පනත් ෙකටුම්පත. "ෙකොෙහේද යන්ෙන්" ඇහුවාම "මල්ෙල්
ෙපොල්" කියනවා වාෙගයි. ෙම් ආණ්ඩුව එදා ඉඳන් ෙම්ක තමයි
කෙළේ. "ඔළෙමොට්ටළෙයෝ" කියලා ආචාර්යවරුන්ට බණිනවා.
ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්න ආචාර්යවරු ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? සිංහල
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? ෙම් පනෙත් කියලා තිෙබන්ෙන් පළමු මාස
හතරට ඇස්තෙම්න්තුව සහ පළමු මාස හතරට සැබෑ තත්ත්වය.
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙවනස
නැහැ; ෙවනසට ෙහේතුව නැහැ; කිසිම ෙකංෙගඩියක් නැහැ.
ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුණත් එෙහම ෙදයක්
කරන්න -පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් විධියට නිගහ කරන්නසදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. එෙහනම් ෙම්ෙක් අන්තර්ගතය
ගැන විවාද කරන්ෙන් ෙමොනවාටද? ෙම්ෙක් අන්තර්ගතය ගැන
විවාද කරන්න අවශ තාවක් නැහැ.
ඊළඟට ෙම් පනෙත් 12(1)(ආ) උප වගන්තිය අනුව, 2012
ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද ආදායම සහ ආදායෙම් සැබෑ තත්ත්වය
තිබිය යුතුයි. ෙකෝ, ඒක ෙකොෙහද තිෙබන්ෙන්?
“වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 2012”හි
3වැනි පිටුෙව්, 1.2 වගුෙව් රජෙය් ආදායම දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා
නැහැ. ෙම්ක පුස්සක්. ෙම්ක වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පුස්සක්.

1794

ෙම්ෙක් ඇති ෙදයක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරපු පනත්
ෙකටුම්පතට අදාළව කළ යුතු පකාශයක් ෙනොෙවයි ෙම්
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ෙක් ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ. ෙම්ක වීසි
කරලා දාන්න. ෙම්ක වීසි කරලා දාලා නැවතත් මුදල් ඇමතිතුමාට
කියන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවච්ච 2003 පනතට
අනුකූලව ෙම් ලියකියවිල්ල නැවතත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. මුදල් ඇමතිතුමා ෙවනුවට ෙමතැන
ෙවන කවුරු හරි කථා කරයි ෙන්. ඔවුන්ට මම අභිෙයෝග කරනවා,
පුළුවන් නම් ෙපන්වන්න පනෙතන් සම්මත කරපුවා, පනෙතන්
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ යුතු ඒ දත්ත ෙකොෙහේද ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. මට කනගාටුයි, ආණ්ඩුෙවන් කථා කරපු
කිසිම ඇමති ෙකෙනක් පනත කියවලා ෙනොෙවයි අද ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා දීපු ෙමොකක් හරි ෙකොළ
කෑල්ලක් අරෙගන ඒෙක් තිෙබන ෙකංෙගඩියක් කථා කරනවා.
එෙහමත් නැත්නම් ෙවන ෙමොකක් හරි ගැන කථා කරනවා. නමුත්
කථා කරන්න ආපු ෙද් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. කිසිම
ෙකෙනක් ෙම් පනත කියවලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එකම එක තැනක විතරයි
පනතට අනුකූලව දත්ත දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි මුදල්
ගලනය. මුදල් ගලනය සම්බන්ධව පනතට අනුකූලව දත්ත දීලා
තිෙබනවා. ඇයි ඒකට විතරක් දත්ත දීලා තිෙබන්ෙන්? මම
කල්පනා කරලා බැලුවා, තුෙනන් ෙදකකට පනතට අනුකූලව
දත්ත දීලා නැහැ; නමුත් එකකට ෙදනවා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව?
ෙහේතුව කියන්නම්. ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා, ඇස්තෙම්න්තු මුදල්
ගලනය. 2012 ජනවාරි සිට මැයි දක්වා ඇස්තෙම්න්තුව දීලා
තිෙබනවා. මැයි 31 දිනට අවසාන මුදල් ෙශේෂය සෘණ මිලියන
1,32,865යි. ඊට පස්ෙසේ තථ තත්ත්වයත් දීලා තිෙබනවා. සෘණ
මිලියන 88,291යි. ෙහොඳයි ෙන්. බලාෙපොෙරොත්තු තත්ත්වයට වඩා
ෙහොඳයි. බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් මිලියන 1,32,000ක හිඟයක්
තිෙබන්නයි. නමුත් හිඟය තිෙබන්ෙන් මිලියන 88,200යි. අරවා
එෙහම ෙනොෙවයි. එෙහම ෙනොෙවයි කියලා අපි උපකල්පනය
කරනවා. නැත්නම් ෙදන්න එපා යැ. එතෙකොට මම බැලුවා, එෙහම
නම් ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද දන්නවාද ෙම්කට ෙහේතුව? ෙම් රජයට
මුදල් ගලා ෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ණය අරෙගනයි. ණය
අරෙගන තිෙබන නිසායි මුදල් ගලා ඒම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
Cash flow එක වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ණය නිසයි. The cash
flow has gone up because of the loans.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දළ ණය ගැනීම තිෙබනවා;
සැබෑ ණය ගැනීම තිෙබනවා. ශුද්ධ ණය ගැනීම් ඇස්තෙම්න්තුව
රුපියල් මිලියන 1,85,586යි. ඒක තමයි පළමු වැනි මාස හතරට
ඇස්තෙම්න්තුව. නමුත් තථ ශුද්ධ ණය ගැනීම රුපියල් මිලියන
2,72,228යි. එතෙකොට මාස හතරට ඇස්තෙම්න්තු ෙකරුවාට වඩා
සියයට 47ක් ණය අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒකට ෙහේතුව දීලත්
නැහැ. ඒ ෙහේතුව පිළිබඳව සාකච්ඡාවකුත් නැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනෙත් නම ෙමොකක්ද? ෙම් පනෙත් නම
රාජ මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනත. ෙකෝ එෙහම නම්
ආණ්ඩුෙව් වගකීම? ආණ්ඩුව වගකීම සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැර
හැරලා තිෙබනවා. ෙකෝ යහපාලනය? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන්, rubber stamp එකක් කියන එක අද
ඔප්පු ෙවනවා.
ෙමච්චර ෙකෝටි ගණන් වියදම් කර ෙගන ඡන්දය තියලා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට මන්තීවරු 225 ෙදෙනක් ෙතෝරා ෙගන, ෙකෝටි
ගණන් මුදල් වියදම් කරලා ෙමතැන රැස් ෙවලා, ආණ්ඩුවට tax
ෙගවන්ෙන් නැති duty-free cars ඒ මන්තීවරු 225 ෙදනාටම දීලා
ෙමොකක් ද කරන්ෙන්? ශත පහකට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන්
ගන්ෙන් නැහැ. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා,
ෙකොෙහොම ද අධිකරණයට සමහරු තර්ජනය කරන්ෙන් කියා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට ෙදයක් කියන්න ම සිද්ධ
ෙවනවා.
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[අ. භා. 5.50]

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක් ෙදන්න.
මෙග් කථාව අවසාන කරන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩියකින් අවසාන කරන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳයි.
දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කළා. දිවි නැගුම
පනත් ෙකටුම්පත නැවත පළාත් සභාවට යවන්න ඕනෑය කිව්ව
දවෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟ උද්ෙඝෝෂණය කළා. මම අහන්න
කැමතියි, එෙහම කරන්න තිෙයන අයිතිය ෙමොකක් ද කියා. [බාධා
කිරීම්] මම කියවන්නම්. ඒ අයිතිය ෙමොකක් ද කියා මම
කියවන්නම්. ඔබතුමන්ලා කියන්න හදනවා, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට
වඩා මහින්ද චින්තනය ෙලොකුය කියා. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.
ෙමොකක් ද ෙම් Supreme Court Determination
එෙක්
තිෙබන්ෙන්? අහගන්න.

On page 31 of the Supreme Court Determination on
the Divineguma Bill, it states, I quote:
“Learned Solicitor General contended that the Bill is based on the
Mahinda Chintanaya that was approved by the Cabinet and that it
was in respect of National Policy, which is an area reserved for the
Central Government. Learned Counsel for the petitioners submitted
that the said Mahinda Chintanaya or any other document by the
Government should not override and contradict the Constitution of
Sri Lanka."

It further states, I quote:
“It is to be borne in mind that the Constitution is the basic and
fundamental law of the land, which reigns supreme and all other
documents are subject to provisions contained in the Constitution.”

එෙසේ නම් ව වස්ථාවට වඩා ෙලොකු ද මහින්ද චින්තනය?
මහින්ද චින්නෙය් ෙමොනවා ලිව්වත් ව වස්ථාව ඊට වඩා ෙලොකුය
කියන එක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් හරි විධියට තීන්දුව දීලා
තිෙබනවා. එෙසේ නම් මම මෙග් කථාව අවසාන කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙමයයි.
කරුණාකර මුදල් ඇමතිවරයාට කියන්නට සිද්ධ ෙවනවා, ෙම්
නිකුත් කළ වාර්තාව කුණු බක්කියට දාලා, ව වස්ථාෙවන් අප
අනුමතිය ලබා දුන් පනතට අනුව අලුත් වාර්තාවක් නැවතත්
ඉදිරිපත් කරන්නටය කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා හැම දාම කථා කරනවා; බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ
වුණත් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට ආර්ථිකය අද වැටිලාත්
නැහැ. අප ඉදිරියටම යනවා. කථාවක් තිෙයනවා, "බල්ෙලෝ
ෙකොච්චර බිරුවත් ගැල ඉදිරියටම ඇෙදනවා" කියා. ඒ වාෙග් මා
හිතන හැටියට එතුමා ෙමොන ආර්ථික සාධක ඉදිරිපත් කළත්,
එක්සත් ජනතා සන්ධාන රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ ගෙම් ජනතාවට
දැෙනනවා ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි. ගෙම් ජනතාවට
දැෙනන නිසා ෙකොළඹ ඉඳ ෙගන ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පත් වුණු
මන්තීවරු ෙමොනවා කිව්වත්, ජනතාවෙග් හදවත දන්න
නායකෙයක් හැටියට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ අද ගමට ගිහින් තිෙබන නිසා තමයි
පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණ තුනම අප ජයගහණය කෙළේ.
ඒ ගරු මන්තීතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එදා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ආදායෙමන්
සියයට 20ක් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය තිබුණාය කියා. හරි, සියයට
20 ක් තිබුණා. ඊළඟට කිව්වා, ඒක සියයට 14.5 දක්වා අද ෙවනස්
ෙවලා තිෙබනවාය කියා කිව්වා. නමුත් එක කරුණක් කියන්න
ඕනෑ, ඒ ගැන. අෙප් ආර්ථිකයට වැඩිෙයන් උදව් කරන්ෙන්,
වැඩිෙයන් අපට ආදායම ෙගෙන්ෙන් අපයනෙයනුයි. අෙප්
ආණ්ඩුව යටෙත් අපනයන බද්ද අෙහෝසි කර තිෙබනවා. ඒක අප
කමානුකූලව කළා. අපනයන බද්ද අෙහෝසි කිරීම නිසා ඒ ෙවනස
ඇති වුණා. අපනයන බදුවලින් සියයට තුනක-හතරක ආදායමක්
අපට ලැබුණා. ඒ ෙවනස තමයි ඒ අය ඔය ෙලොකුවට කථා කරන
ෙවනස. එෙසේ නැතිව ෙම්ක අඩු වීමක් ෙනොෙවයි. සියයට දශම
හයක ෙවනසක් තිෙබනවා නම් ඒක අධ ාපනයට ආෙයෝජනය
කරන්නට කියලායි කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමා කියනවා නම්
ඒක ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා, අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය
යටෙත් ෙම් රටට ආදායමක් ෙගන එන ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්
දිරිමත් කිරීම සඳහා අප අපනයන බද්ද අඩු කරලා අද රජයට
ලැෙබන ආදායම අඩු වුණත් ඒ තුළින් විෙද්ශ විනිමය වැඩිපුර
පමාණයක් ෙගන එන්නට කටයුතු කර තිෙබනවාය කියන එක මා
කියන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා අප ෙදන උත්තරය ඒකයි කියන එක
මා කියන්නට ඕනෑ. රජයක් හැටියට අප ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්
අගය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු ගැන ගැන කථා කළා.
බදු හරියට අය කර ගන්ෙන් නැහැ කියා කිව්වා. මම අහනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා අගමැති ව සිටි කාලෙය් බදු සහන පනත ෙගනැවිත්
ෙමොකද කෙළේ කියා. එකතු කරලා තිබුණු බදු මුදල් ටිකත් ආපහු
ෙගවන්න කියලා කිව්වා. ඒ අතීතය තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක
කරන්න එපා.
අද හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා
ජනතාවට ඇෙහන්න, රජය ෙම් බදු ටික එකතු කර ගන්ෙන් නැහැ,
බදු මදියි කියා. නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි
බදු අය කර ගන්න කටයුතු කරනවා. ෙකටි කාලයක් තිබුණු
එතුමන්ලාෙග් රජය යටෙත් බදු සමා පනත ෙගනැල්ලා රජයට අය
ෙවන්න තිබුණු බදු නැති කරලා, ෙලොකු මිනිස්සුන්ට -ෙලොකු
ෙමෝරුන්ට- ඒ පහසුකම නීත නුකූලවම ෙම් සභාෙවන් අනුමත
කරලා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්ය කියන එක
අපි කියනවා.
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා එක
ෙහෝටලයක් ගැන කථා කළා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා Galle
Face එකට දැන් ගිහිල්ලා බලන්නෙකෝ. දැන් ෙහොඳ ෙහෝටලයක්
හදනවා. ෂැන්ගි-ලා ෙකොම්පැනිය ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙදවනත් ෙවන්න කෑ ගැහුවා. තමුන්නාන්ෙසේට එක ෙදයයි
කියන්න තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමතැන ෙබරිහන් දීලා
කෑ ගැහුවත් ෂැන්ගි-ලා ෙකොම්පැනිය යටෙත් අද ඒ ෙහෝටලය ඉදි
ෙවනවා මම දැක්කා. ඒක දකින ෙකොට අපට සතුටක් දැෙනනවා.
2015 වන විට එතැන ෙහෝටලයක් ඉදි ෙවනවා. ඇත්තටම ඒක
දකින ෙකොට අපට ෙලොකු සතුටක් දැෙනනවා. කාමර සහිත ෙලොකු
ෙහෝටලයක් ඉදි ෙවනවා කියන්ෙන් ඇයි? විරැකියාෙවන් ෙපෙළන
අෙප් ගම්වල, නගරවල දරුවන්ට රැකියා හම්බ ෙවනවා. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් අය ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. ඒ ෙකොම්පැනිය ෙහොරකම්
කරලා තිෙබනවා කියලා ෙමතැන කෑ ගැහුවා. එෙහම නම් අඩු
ගණෙන් නඩුවක්වත් දාලා ඔප්පු කරන්න එපායැ. ෂැන්ගි-ලා
කියන්ෙන් ෙහොර ෙකොම්පැනියක්, ඒක වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වා.
නමුත් ඒ ෙකොම්පැනිය අද ගාලු මුවෙදොර පිටිෙය් විශාල ෙහෝටල්
සංකීර්ණයක වැඩ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් රටට කරපු
ආෙයෝජනයක්. ෙම් රටට තමයි විෙද්ශ මුදල් එන්ෙන්. නමුත් ෙම්
අය මහ ෙලොකුවට කෑ ගැහුවා ෙම්වා ෙග්න්න එපා කියලා. ෙම්
ෙහෝටල් හදන්න ඕනෑ. "මාළු මාළු" කියන්ෙන් එක ෙහෝටලයක්
විතරයි. ඒ "මාළු මාළු" ෙහෝටලයට විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් සහනය
දීලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශ
සංවර්ධනය කිරීමක් අවශ යි. අවුරුදු 33ක් තිස්ෙසේ යුද්ධයකට යට
ෙවලා විනාශ ෙවලා තිබුණු පෙද්ශ ඒවා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙකොටිත්
එක්ක ගිවිසුම් ගහලා සල්ලි අය කරලා යන්න සලස්වලා තිබුණු
උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
නිදහස් කර ෙගන අද නිදහෙසේ යන්න පුළුවන් පරිසරයක් එහි ඇති
කරලා තිෙබනවා. උතුරු නැෙඟනහිර ඇති කරපු පරිසරය තුළ
ආරම්භ වන ව ාපාර සඳහා විෙශේෂ සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ඒ සහනයන් තමයි ඔය "මාළු මාළු" කියන ෙහෝටලයටත් ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව එක ෙකොම්පැනියකට විතරක්
ෙනොෙවයි ඒ සහන ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය ෙකොෙහොමද ඒ
කාලෙය් බදු සහන දුන්ෙන්? ඕනෑ ඕනෑ විධියට දුන්නා. ඒවා
තමුන්නාන්ෙසේලාට අමතක ඇති. අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම්
රෙට් ගමට දැෙනන, ජනතාවට දැෙනන ෙසේවාවක් ඉටු කරලා
තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් යටෙත්යි කියන එක. අන්න ඒ නිසා
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී අපි පළාත් සභා තුනම ජයගහණය කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ජයගහණයට එක එක කථා කියනවා. ඡන්ද අඩු
ෙවලා කියනවා; ඡන්ද මදි කියලා කියනවා; ජනාධිපති මැතිවරණය
එන ෙකොට තවත් අඩු ෙවයි කියලා කියනවා. ඒක තමයි ෙම්
ෙගොල්ලන්ෙග් සාධකය. අපට ඡන්ද අඩු ෙවලා ඒ අයට ඡන්ද ටිකක්
වැඩිෙයන් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා කියලා කිව්වාට, තමන්ෙග්
නායකයා කවුද, තමන් යන ගමන ෙමොකක්ද, තමන්ෙග්
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා ඒ අය තවම දන්ෙන් නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 දී "මහින්ද චින්තනය" ඉදිරිපත්
කළා. ඊළඟට අපි "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" ඉදිරිපත් කළා. ඒ
මහින්ද චින්තනය යටෙත් අපි ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු
කරලා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සහල් ඇටයක්වත් පිට
රටින් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
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ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ කියන එකට ෙහොඳ පිළිතුරු ෙදකක්
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුවට ලබා ෙදන්න බැරි වුණු ෙම් රෙට් නිදහස අද ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒක එකක්. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව
කතිරය ගහලා ආණ්ඩුවට වගකීම පවරලා බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද්
ඒකයි. ඒක තමයි පධාන ෙද්. ඩී.එස්. ෙසේනානායක අගමැතිතුමා,
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමා, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
අගමැතිතුමිය බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදයක් තිබුණා. එදා ඒ
රජයයන්වල රාජ නායකයින්ට ඒක කරන්න බැරි වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ තමයි ෙම් රට සහලින්
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම. අපි කන්ෙන් බත්. එදා අපි බුරුමෙයන් හාල්
ෙගනාවා. එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය "රබර්-සහල්
ගිවිසුම" ගහලා තමයි සහල් ෙගන්වූෙය්. නමුත් අද අපට හාල්
නැවක් එන කල් ඉන්න ඕනෑ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අද අපි හාල් ඇටයක්වත්
පිට රටින් ෙගන්වන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් රට සහලින් ස්වංෙපෝෂිත
කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එදා කිව්වා "පැරකුම්
යුගයක් බිහි කරමු" කියලා. ඒ යුගය අද බිහි කරලා තිෙබනවා. ෙම්
රජය ඒ යුගය බිහි කෙළේ අමාරුෙවන්. ෙමොකද, රුපියල් 7,000ට
තිබුණු ෙපොෙහොර බෑග් එක එදා යුද්ධය කරද්දීත් අපි රුපියල්
350ට දුන්නා. මිය ගිය ෙසොල්දාදුවාෙග් විශාම වැටුප ඔහුෙග්
බිරිඳට සම්පූර්ණෙයන් දුන්නා. තුවාල ලැබූ ෙසොල්දාදුවාට ඔහුෙග්
පඩිය එෙහම්මම දුන්නා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය අපි කප්පාදු කෙළේ
නැහැ. පාසල් යන දරුවාෙග් නිල ඇඳුම අපි දුන්නා. පාසල් යන
දරුවාෙග් ෙපළ ෙපොත් ටික අපි දුන්නා. ගෙම් සමෘද්ධි ලාභියාට අපි
සමෘද්ධිය දුන්නා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය කරන ගමන්,
ෙනොෙයක් දුෂ්කරතා මධ ෙය් තමයි ෙම් සියලු ෙද්වල් ලබා
දුන්ෙන්. රජයට විෙද්ශ රටවලින් ණය ෙදන්ෙන් නැති ෙකොට ෙම්
රෙට් බැංකුවකින් ණය ගන්න ෙකොට, "අෙප් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත්
අපි ෙම්වා ෙගවන්ෙන් නැහැ" කියලා බැංකු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
උද්ෙඝෝෂණ කරපු, එදා යුද්ධය ජය ගන්න ගිය ගමනට අකුල්
ෙහළපු අය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමතැනට
ඇවිල්ලා ෙම් පුරසාරම් ෙදොඩවන්ෙන්. එෙහම නම් අපි අහනවා,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් යටෙත් රටට කරපු ෙසේවය
ෙමොකක්ද කියා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අද
ෙම් රට, රෙට් ජනතාව යුද්ධෙයන් ෙබ්රා ෙගන තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. සහලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කර තිෙබනවා.
ෙම් ඉලක්ක ෙදකම ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
ෙද්වල්; ෙම් රෙට් ආණ්ඩු, ෙම් රෙට් නායකයන් බලාෙපොෙරොත්තු
වුණු ෙද්වල්. එෙහම නම් ඒ අෙප්ක්ෂා ෙදකම අද මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවක් යටෙත් ඉටු කර තිෙබනවාය කියන
එක මා කියන්න ඕනෑ.
මම දැක්කා අද ෙප්රාෙදණිෙය් ෙවච්ච ෙද්වල්. ෙමොනවාද? ඒ
ෙගොල්ෙලෝ නිදහස් අධ ාපනය රැක ගන්න යනවා. රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා අධ ාපන ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් පනත්
ෙගනාවා වාෙග් අප පනත් ෙගනාෙව් නැහැ. අප ඒ වාෙග් විවිධ
ෙද්වල් කරලා අධ ාපනය පාවා ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. අද අප
නිදහස් අධ ාපනය රැක දීලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2008 දී අධ ාපනයට ෙවන්
කර තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 100යි. ෙම් වන විට - 2012දී- එය
රුපියල් බිලියන 132ක් දක්වා වැඩි කරන්න අප කටයුතු කර
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙකොන්ෙද්සි පිළිපදින්න අපට
බැහැ. නිදහස් අධ ාපනයක් අප ෙම් ෙදන්ෙන්. සියයට 6යි, සියයට
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10යි කියලා ෙකොන්ෙද්සි දමන්න ඔබතුමන්ලාට බැහැ. ෙමොකද
අධ ාපනයට විතරක් ෙනොෙවයි තව විවිධ ක්ෙෂේතවලට අප සල්ලි
ෙබදලා ෙදන්න ඕනෑ. අද ෙජ්වීපීකාරෙයෝ සරසවි ඇදුෙරෝ ටික
රැකවල් දමලා ෙකොටු කර ෙගන පඩි වැඩි කරන අරගලය ෙවන
පැත්තකට අරෙගන ගිහින් ඒ සරසවි ඇදුෙරෝ අමාරුෙව් දමලා
තිෙබනවා.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවක්
යටෙත් අද අප පාසල් දරුවන්ට ෙපළ ෙපොත් ටික ලබා ෙදනවා;
නිල ඇඳුම් ලබා ෙදනවා. පහ වසර ශිෂ ත්ව විභාගෙය් පශ්න
පත්තර කලින් පිට වුණා කියලා පෙහේ ශිෂ ත්වය කරපු දරුෙවොත්
පාරට බස්සලා, විභාග ෙකෙරහි ෙදමවුපියන් තුළ තිෙබන
විශ්වාසය බිඳ වට්ටන්න කටයුතු කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ඇතුළු විපක්ෂයයි කියන එක අප කියන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ෙමන්න ෙම් සාධක තමයි ෙගෙනන්ෙන්. විපක්ෂය හැටියට ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද, අධ ාපන පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද, ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා කිසිම
පතිපත්තියක් ඔවුන් ළඟ නැහැ.
අද සන්ධාන ගහනවා කියලා ෙෆොන්ෙසේකා එක පැත්තකින්
කියනවා. ෙමොකක්ද ෙෆොන්ෙසේකාෙග් සන්ධානය? එදා එයා යුද්ධ කළා
කියලා ඡන්දය ඉල්ලුවා. 2010 දී ෙමොකක්ද වුෙණ්? වැඩි
ඡන්ද විසිඑක්ලක්ෂයකින් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළා. ෙජ්වීපී එකයි, යූඑන්පී එකයි,
ෙෆොන්ෙසේකායි එකතු ෙවලා හංසයා ලකුණින් තරග කළා. ඒ
සන්ධානයට ෙමොකද වුෙණ්? ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය එන
ෙකොට හංසයා විසි ෙවලා ගිහින් තුනට කැඩුණා. යූඑන්පී එක
ෙවනම තරග කළා. ෙෆොන්ෙසේකා ආ ගිය අතක් නැති වුණා.
යන්තම් ආසන ෙදකක් දිනා ෙගන ඔහු පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා.
දැන් ආෙයත් ෙම් අය එකතු ෙවලා හදන සන්ධානයට ෙම් රෙට්
ජනතාව කැමැති වන්ෙන් නැහැ.
අද ෙජ්වීපී එක ෙදකට තුනට කැඩිලා. යූඑන්පී එෙක් නායකයා
සජිත්ද, රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාද, ෙවන කවුරුවත්ද කියලා
දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ විධියට අද ඒවා කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා නායකත්වයක් නැති
විපක්ෂයකට ජනතාව කවදාවත් එකතු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එදා විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට
පාද යාතාව, මිනිස් දම්වැල ආදී වශෙයන් ජනතාව එකතු කර ෙගන
අප Town Hall එෙකන් පටන් අරෙගන තිස්සමහාරාමයට යනකම්
පා ගමන් ගියා. ඒ විධියට ජන අරගලයක් ඇති කර අප ෙම් රෙට්
ෙවනසක් ඇති කළා. අද විපක්ෂය කරන්ෙන් හැෙළන කෑලි අල්ලා
ගන්න එකයි. අෙපන් ෙපොඩ්ඩක් අතපසු වුණු ෙදයක් තිෙබනවා
නම් ඒක අල්ලා ෙගන අපට මඩ ගහනවා. එක්ෙකෝ Z-score
පශ්නය ගැන කියනවා. නැත්නම් ෙබොරුවට පෙහේ ශිෂ ත්ව
විභාගෙය් වංචා සිදු වුණාය කියලා කෑ ගහනවා. ඒ වාෙග් ගිලිෙහන
කෑල්ලක් අරෙගන ආණ්ඩුව ෙපරළන්න ඔවුන් උත්සාහ කරනවා.
ඒක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා
යම් කිසි පතිපත්තියක් හදා ෙගන එන්න. පතිපත්තියක් හදා ෙගන,
යම් වැඩ පිළිෙවළක් හදා ෙගන එන්න. එෙහම නැතිව ෙම් ආණ්ඩුව
ෙපරළන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට හැකියාවක් නැහැ කියන එක මා
කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව ෙපොඩි කාරණයක්
ගැන කියන්න ඕනෑ. අධ ාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කරන්න
කියලා කියන්ෙන් අෙප් ෙම් ගරු මන්තීතුමා ෙන්. මම කලින්
අධ ාපනය ගැන කිව්ෙව්. 2008 දී ෙසෞඛ යට ෙවන් කෙළේ රුපියල්
බිලියන 74.5යි. ඒක 2012 වන විට රුපියල් බිලියන 103 දක්වා
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් තිබුණු සියලුම
ෙසෞඛ මධ ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමට අවශ මුදල් පතිපාදන
ගිය අවුරුද්ෙද් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් අපට ලබා
දුන්නා. සමෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 2011 දී වැය කෙළේ රුපියල් බිලියන
9යි. 2012 වන විට එය රුපියල් බිලියන 12.9ක් දක්වා වැඩි කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දිවි නැඟුම ව ාපෘතිය ෙවනුෙවන් ෙම්
අවුරුද්දට සෑෙහන මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. අප අද ගමට
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ගියාම, ෙපොළකට ගියාම එදා දැකපු පලා වර්ග අද ඒවාෙය්
තිෙබනවා අප දකිනවා. ෙම්වා අවශ යි. ෙසෞඛ නිෙයෝජ
අමාත වරයා හැටියටයි මම ෙම් කාරණය කියන්ෙන්.
අද ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. අද දියවැඩියාව, හෘදය ෙරෝග ඒ වාෙග්ම පිළිකා
බහුලයි. අද ෙරෝහල් තුළ වැඩි පමාණයක් මිය යන්ෙන් ෙම්
ෙරෝගවලින්. "දිවි නැගුම" යටෙත් අද ෙගවතු වගාව සිදු වනවා. අද
ෙගවල්වල පලා වර්ගයක්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙදයක් වගා
කර ෙගන ජනතාව තමන්ෙග් ආහාර අවශ තාව ඉටු කර ගන්නවා.
"දිවි නැඟුම" ෙවනුෙවන් 2011 දී රුපියල් බිලියන 4.4ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා; අපි 2012 දී රුපියල් බිලියන 6.5ක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා. අපි විශාල ආෙයෝජනයක් ඒ සඳහා
කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි රෙට් මාර්ග
පද්ධතිය. අද ඒවාෙය් දියුණුව ෙපෙනනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුවට බැරි වුණා අධිෙව්ගි මාර්ගයක් හදන්න. අද ගාල්ෙල්
ඉඳලා ෙකොළඹ එන්න අධිෙව්ගි මාර්ගයක් තිෙබනවා. ගාල්ෙල්
ඉඳලා ෙකොළඹ එන්න එදා පැය තුනක් ගියත් අද විනාඩි 45න්,
එෙහම නැත්නම් පැෙයන් එන්න පුළුවන්. රෙට් මාර්ග පද්ධතිය
ෙවනුෙවන් 2011 දී රුපියල් බිලියන 97.4ක් ආෙයෝජනය කර
තිෙබනවා. 2012 ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා රුපියල් බිලියන 128ක
ආෙයෝජනයක් කරලා තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ අධ ාපනයට සියයට 6ක්
ෙවන් කිරීමක් ගැන කථා කරනවා. අපි අධ ාපනය ෙදස විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් හැම පැත්තක් ෙදසම බලලා, රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඒ හැම පැත්තකම ආෙයෝජනය වැඩි කරලා තිෙබනවා.
ඒ ආෙයෝජන ගමට ගලා ෙගන යනවා. අද බලන්න, ගෙම් ෙපොළට
ගියාම එහි තිෙබන තත්ත්වය. "දිවි නැඟුම" යටෙත් අද හැම තැනම
පාෙහේ වගා කරලා තිෙබනවා. අද flat එකකට යන්න බලන්න. අඩු
ගණෙන් මිරිස් පැළයක් හරි හදලා තිෙබනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් අද
දිවි නැගුෙමන් ෙදන ආදර්ශය නිසා. ෙමොකද, රටකට නැඟී
සිටින්න ෙලොකු ආෙයෝජන විතරක් කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.
ගාමීය මට්ටමින් ෙකෙරන ආෙයෝජනයත් වැදගත්. අපි කන ෙද්
අපි හදා ගන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්මයි ෙපොෙහොර
සහනාධාරය. ඉෙබ්ම ෙනොෙවයි අද ෙම් රට පැරකුම් යුගයක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට
පැරකුම් යුගයක් කරන්න ෙමන්න ෙම් විධියටයි කටයුතු කෙළේ.
2008 රුපියල් මිලියන 26,450ක් ආෙයෝජනය කළා, ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙවනුෙවන්. අපි 2012 ෙවන ෙකොට රුපියල් බිලියන
33.8ක් -ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 33,800ක්- ආෙයෝජනය
කරනවා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් අහිංසක
ෙගොවියා ෙවනුෙවන්. ඒ ආෙයෝජනය, වී වගාව ෙවනුෙවන්, ෙත්
වගාව ෙවනුෙවන්, රබර් වගාව ෙවනුෙවන් ෙවන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පැත්ෙත් කුඩා ෙත් වතු
හිමිෙයෝ සිටිනවා. එදා ෙත් දල්ෙල් මිල අඩු වුණාම ඒ අයට ෙපොඩි
පශ්නයක් ඇති වුණා. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමා එදා රුපියල් 1,000ට ෙත් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දුන්නා. හැබැයි අද ෙත් කිෙලෝව රුපියල් 55ට, 60ට
ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා
නැහැ. ඉතින් ගරු මන්තීතුමා, සියයට 6ක් ගැන කථා කරන්න
එපා. ඒකයි මා කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොළඹ ජීවත් වන්ෙන්. එන්නෙකෝ
අෙප් අරනායක පැත්තට. කෑගල්ල පැත්තට එන්න ෙකෝ. ගෙම්
මළ ෙගදරට ගිහිල්ලා බුලත් විටක් කාලා, රෑ 11.00ට විතර ෙකෝපි
ටිකක් බීලා ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න එන්න ෙකෝ. අන්න
එතෙකොට ජනතාව කියන ෙද්, ජනතාවෙග් හදවෙත් තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියන ෙද් දැනගන්න පුළුවන් ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ
ආෙයෝජන ගමට ගිහිල්ලායි තිෙබන්ෙන්.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා අෙප් දරුවන්
ඉස්ෙකෝලයට යන ෙකොට කැන්වස් සපත්තු ෙදක අෙත් අරෙගන
තමයි ගිෙය්. ඉස්ෙකෝල පාරට ගිහිල්ලා තමයි ඒක දාගත්ෙත්. ඇයි
ඒ? පාෙර් මඩ. අද එෙහම නැහැ. අද ෙකොන්කීට් පාරවල් ගිහිල්ලා
හැම ගාම නිලධාරී වසමකම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි වසම් 4,019ක් තිෙබනවා. ලංකාෙව්
තිෙබන ගාම නිලධාරි වසම් 4,019ටම වසමකට රුපියල් මිලියන
එක ගණෙන්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10 ගණෙන් රුපියල්
මිලියන 4,019ක් ආෙයෝජනය කරපු ෙවනත් ආණ්ඩුවක්
තිෙබනවාද? ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ඉඳලා
ෙම්ක අහ ෙගන යන්න ෙකෝ. ඒවා ෙකොළඹ දකින්න නැහැ. ගරු
මන්තීතුමා, මෙග් ආසනෙය් වසම් 61ක් තිෙබනවා. ඒ වසම් 61හි
රුපියල් ලක්ෂ 10 පාරවල් 10ක් හදා ෙගනයි මා ගමට යන්ෙන්. ඒ
නිසා ඒ අහිංසක ජනතාවට අප ආෙයත් ෙවනම කියන්න ෙදයක්
නැහැ අපට ඡන්දය ෙදන්න කියලා. මෙග් අරනායක ආසනෙය්
වසම් 61ට විතරක් ෙනොෙවයි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා වසම් 4,019කට ඒ මුදල් දීලා තිෙබනවා. එතුමාට
පින් සිද්ධ ෙවන්න අද උතුර සහ නැෙඟනහිරටත් ඒ මුදල් ෙදනවා.
එදා එෙහම ෙදන්න බැරි වුණා ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුස්ලිම් ජාතිකයකු හැටියට
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්, එදා අෙප් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා
අම්පාෙර්දි මැරුවා වාෙග් නැෙඟනහිර කාන්තන්කුඩි පල්ලිෙය්
සිකුරාදා ආගම කියමින් සිටි මුස්ලිම් ජාතිකයන් මැරුවා. ඒ,
ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්, ෙමතුමන්ලාෙග් නායකත්වය
ආණ්ඩු කරපු කාලෙය්. නමුත් අද ඒ තත්ත්වය නැති කරලා
තිෙබනවා. අද කියනවා අපි ජාතිවාදය වපුරනවා කියලා. අපි
ජාතිවාදය වපුරන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය නැෙඟනහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි කිව්ෙව් ජාතිවාදය
වපුරන්න එපා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා නැෙඟනහිර පළාතට
ගිහිල්ලා කිව්ෙව්, “ජාතිවාදය වපුරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා
සියලු ෙදනා එක ජාතියක් හැටියට කටයුතු කරන්න” කියලායි.
ජනතාව ඒකට ඇහුම් කන් දුන්නා. අපි ආසන 14ක් ගත්තා. යූඑන්පී
එක ගත්ෙත් ආසන 4යි. ගරු හකීම් ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු
ෙවලා අද අපි නැෙඟනහිර පළාත් සභාව පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒක
හරි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් හිටපු හකීම් මැතිතුමාත් අද
අපත් එක්ක එකතු ෙවලා. එදා චන්දිකා මැතිනියෙග් කාලෙය් අෙප්
පැත්ෙත් හිටපු හකීම් මහත්තයා අනික් පැත්තට ගියා. එදා අපි
කනගාටු වුණා. එදා අෙප් ආණ්ඩුව වැටුණා. එදා අපි ෙගදර ගියා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවුරුදු ගණනක් ෙගදර ඉඳලා
තමයි අපි ආෙයත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. එදා එෙහමයි සිදු
වුෙණ්. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සියලු
පගතිශීලි පක්ෂ සන්ධානයක් හැටියට එකතු කරලා, ෙම් රට හදන,
ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කරන සන්ධානයක් හදලා
අද ෙහොඳ ගමනක් යනවා. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් අය කියන විධියට
ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්න අපි කැමැති නැහැ. අපි එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානය හැටියට ඉදිරියට යනවා. මුදල් ඇමතිවරයා
හැටියට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අෙප්
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමන්ලා, අෙප්
කැබිනට් මණ්ඩලය, අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා එකම
ගමනකුයි යන්ෙන්. ඒ නිසා ආසියාෙව් ආශ්චර්යය අපි ඉතාම
ඉක්මනින් ඇති කරනවා කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා.

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

අෙප් අභිෙයෝගයට අදාළව එක උත්තරයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ෙම් අයට උත්තර නැහැ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

උත්තර දුන්නා. කන් ඇෙහන්ෙන් නැද්ද?

[අ.භා. 6.08]

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මාසෙය් මුල් සතිෙය්දී
විතර මහනුවර ජනාධිපති මන්දිරෙය් පැවති රැස්වීමකදී මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා පකාශ කරලා තිෙබනවා, රාජ මුදල්
ෙයොමු කරන ව ාපෘති තුළ දූෂණය සහ අකමිකතා ඉතාමත්ම ඉහළ
මට්ටමක පවතින බව. එය රෙට් සංවර්ධනයට විශාල බාධාවක්
බවත් එතුමා එදා පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය
සතිෙය් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සහකාර රාජ ෙල්කම්
ෙබොබ් බ්ෙල්ක් මහතා අප රටට සංචාරයකට ආවාම එතුමාත්
පකාශයක් කරලා තිබුණා, විෙශේෂෙයන්ම ලංකාවට පිළිගත් විෙද්ශ
ආෙයෝජකයන් වැඩි වැඩිෙයන් ෙගන එන්නට නම් ආෙයෝජකයන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන විනිවිදභාවය ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරලා,
දූෂණය අවම කිරීමට රජය කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියලා.
ෙමන්න ෙම් කියමන් ෙදෙකන්ම අද ෙපෙනනවා, -ජනාධිපතිවරයා
කියපු ෙද් වාෙග්ම ජාත න්තර නිලධාරින් කියනවා වාෙග්ම- අද
අෙප් රෙට් දූෂණය වසංගතයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා කියන
එක. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි.
මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම යටිතල
පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිවලට විශාල මුදලක් වැය කරන
බවට රජය දිගින් දිගටම මුළු රටටම කිව්වා. දැන් කථා කරපු ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම පුරසාරම්
ෙදඩුවා. නමුත් අද අප රෙට් ආර්ථිකයට මරු පහරක් එල්ල වී
ඇත්ෙත් ද ෙම් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් මුවාෙවන් සිදු වන
මහා පරිමාණෙය් මුදල් ගසා කෑම බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි 2008 විතර -මම
දන්ෙන් නැහැ ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉන්න කාලෙය්ද කියලාCOPE එෙක් වාර්තාෙවන්ම කියැ වුණා, රාජ අංශෙය් දූෂණය
නිසා වසරකට අවම වශෙයන් රුපියල් බිලියන සියයක්වත් ෙම්
රටට අහිමි වනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම තවත් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින්
කියනවා, අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2ක්වත් ෙම්
දූෂණයට ෙගොදුරු වනවා කියලා. නමුත් මම නම් හිතන්ෙන් අද
තිෙබන තත්ත්වය යටෙත් ෙම් එක ගණනක්වත් නිවැරදි නැහැ;
මීටත් වඩා විශාල මුදලක් අද දූෂිතයන්ෙග් ෙගොදුරු බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා කියලායි.
ඇත්ෙතන්ම ඉතිහාසය දිහා බැලුවාමත් රට සංවර්ධනය
කිරීෙම් මුවාෙවන් ජාතික ධනය ගසා කාපූ ෙචෞර පාලකයන්
ගැනද අපි ෙහොඳින් දන්නවා. එවැනි පාලකයන් රජෙය් මුදල්
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ධනය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ෙයොදවා
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ගත් අවස්ථා ඉතිහාසෙයන් අපට ෙපන්වා ෙදනවා. ෙමවැනි පාලන
කමයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් හඳුන්වා
ෙදන්ෙන් kleptocracy එෙහම නැත්නම් "ෙචෞර රාජ වාදය"
හැටියටයි. ඇත්ත වශෙයන්ම Wikipedia එකට අනුව ෙකටිෙයන්
ෙහෝ kleptocracy එෙහම නැත්නම් "ෙචෞර රාජ වාදය"
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන අර්ථ කථනයත් මා හිතන්ෙන් ෙම්
ෙවලාෙව් අපිට වැදගත් ෙවනවා කියලායි.

Sir, it states, I quote:
“Kleptocracy, alternatively cleptocracy or kleptarchy, “rule by
thieves” is a form of political and government corruption where the
government exists to increase the personal wealth and political
power of its officials and the ruling class at the expense of the wider
population, often without pretense of honest service. This type of
government corruption is often achieved by the embezzlement of
state funds”

Sir, it goes on to
Kleptocracy:

explain the characteristics of

"Kleptocracies are generally associated with corrupt forms of
authoritarian governments, particularly dictatorships, oligarchies,
military juntas, or some other forms of autocratic and nepotist
government in which no outside oversight is possible, due to the
ability of the kleptocrats to personally control both the supply of
public funds and the means of determining their disbursal.
Kleptocratic rulers typically treat their country’s treasury ...."

This is very important for us.
".... as through it were their own personal bank account, spending
the funds on luxury goods as they see fit. Many kleptocratic rulers
also secretly transfer public funds into secret personal numbered
bank accounts in foreign countries in order to provide them with
continued luxury.
Kleptocracy is most common in developing countries.

And, as you know Sri Lanka is also a developing
country.
Such incomes constitute a form of economic rent and are therefore
easier to siphon off without causing the income itself to decrease.
An early phase of this is driven by tenderpreneur ..."

not entrepreneurs but tenderpreneurs.
"....who seek to capture resources for personal benefit.
The effects of a kleptocratic regime or government on a nation are
typically adverse in regards to the faring of he state’s economy,
political affairs and civil rights. Kleptocracy in government often
vitiates prospects of foreign investment and drastically weakens the
domestic market and cross-border trade. As the kleptocracy
normally embezzles money from its citizens by misusing funds
derived from tax payments, or money laundering schemes..."

- which I will come to later.
"...a kleptocratically structured political system tends to degrade
nearly everyone’s quality of life. In addition, the money that
kleptocrats steal is often taken from funds that were earmarked for
public amenities, such as the building of hospitals, schools, roads,
parks and the like - which has further adverse effects on the quality
of life of the citizens living under a kleptocracy.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි ෙපන්වා දී ඇති
ආකාරයට ෙබොෙහෝ ෙචෞර රාජ යන් මුදල් ගසා කන්ෙන් මහා
පරිමාණෙය් යටිතල පහසුකම් ව ාපෘතිවලින්. ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවල ෙමවැනි රටවල සංවර්ධනය තීරණය වන්ෙන්
ජනතාවෙග් අවශ තාව අනුව ෙනොව එම ව ාපෘතිෙය් ෙකොමිස්
කුට්ටිෙය් පමාණය අනුවයි. මහාමාර්ග, බල ව ාපෘති සහ
ආරක්ෂක අංශෙය් වියදම් ෙබොෙහෝ ෙචෞර පාලකයන්ෙග් ඉලක්ක
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පිලිපීනෙය් ෆර්ඩිනැන්ඩ් මාෙකෝස්
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන වාර්තා අනුව, ෙම් වාෙග් මහා පරිමාණෙය්
යටිතල පහසුකම් දියුණු කරනවාය කියන මුවාෙවන් ඔහු ෙඩොලර්
බිලියන 900කට වැඩි මුදලක් අත්පත් කර ගත්තාය කියන එක
ඉතිහාසෙයන් අපට ෙපන්වනවා. ඒ වාෙග්ම එංගලන්තෙය්,
ස්විට්සර්ලන්තෙය්, මැෙල්සියාෙව්
ෙචෞර පාලකයන්ට රහස්
ගිවිසුම් තිබුණ හැටි අපට මතකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
ටාන්ෙප්රන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් වාර්තාව අනුවම ඉන්දුනීසියාෙව්
සුහර්ෙතෝ ගැනත් අපට මතකයි. එතුමා මහාමාර්ග හදන්න හරි
ආසයි. ෙබොෙහොම ආසයි, රට දියුණු කරනවාය කියලා ෙලොකු
ෙලොකු ෙගොඩනැගිලි හදන්න, ෙලොකු ෙලොකු කුලුණු හදන්න.
ඉන්දුනීසියාෙව් සුහර්ෙතෝ බලෙයන් පහ වුණාට පස්ෙසේ, අවම
වශෙයන් ඔහු ෙඩොලර් බිලියන 35ක් විෙද්ශ රටවල සඟවා තිබුණ
බව ඒ රෙට් ජනතාව ෙසොයා ගත්ත හැටි අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම
සයෙර් රාජ ෙය් ජනාධිපති ෙමොබුටු වාෙග් අයත් සිටියා.
ෙලෝකෙය් හිටපු ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙචෞර පාලකයන් ඒ රටවල
ව ාපෘතිවලින් ෙසොරකම් කළ මුදල් ඇතුළත් ලැයිස්තුවක් මම
සාමාන දැනීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෑතකදී බලෙයන් පහ ෙවච්ච
ලිබියාෙව් ගඩාෆි සහ ඔහුෙග් පුත සමාගම සමඟ අෙප් නායකත්වය
ෙබොෙහොම කිට්ටු පවුල් මිතයන් බවට පත් ෙවලා හිටියා. ඒ අය
ජාත න්තර මට්ටෙම් ෙකෝටිපතියන් බවට පත් ෙවලා හිටපු බව
දැන් ෙහළිෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම අද සිරගතව සිටින
ඊජිප්තුෙව් ෙහොස්නි මුබාරක් සහ ඔහුෙග් පුතා ගාමල් -නාමල්
ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ගාමල්- මුබාරක් වැනි
අයත් බලෙය් ඉන්න ෙකොට රෙට් තිබුණ මුදල් විශාල වශෙයන්
ෙසොරා ගත් බව අද කම කමෙයන් අපට ෙහළිදරව් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් මහාමාර්ග
ක්ෙෂේතය ගැනත් වචන කීපයක් කථා කරන්න ඕනෑ. අද ගෙම්
හදන ෙකොන්කීට් පාර ඇතුළු මහාමාර්ග ක්ෙෂේතයද ෙකොමිස් කුට්ටි
ලබා ගැනීෙම් මහා ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා
මම කියනවා. ගෙම් හදන ෙකොන්කීට් පාරත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පාෙද්ශීය නායකයන්ට කීයක් හරි ෙසොයා ගැනීෙම් මාර්ගයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රට පුරාම ලහිලහිෙය් ඉදි වන
මහාමාර්ගත් මහා පරිමාණෙය් ෙකොමිස් ගැසීෙම් ව ාපෘති බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක මම සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වන්න
කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ගිනි ෙපොලියට චීන බැංකුවලින් ලබා ගන්නා
මහා පරිමාණෙය් වාණිජමය ණය හරහා කියාත්මක වන ෙබොෙහෝ
ව ාපෘතිවල වියදම තුළ විශාල ෙකොමිස් මුදල් සඟවා ඇති බව
අපට ෙහොදින් පැහැදිලි ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
උදාහරණයක් හැටියට අපි ගනිමු පලාලි සිට කන්කසන්තුෙර්
දක්වා චීන ණය මුදලින් ඉදි කළ කිෙලෝ මීටර් 56ක් දිග දුම්රිය
මාර්ගය. ඒ දුම්රිය මාර්ගයට ෙඩොලර් මිලියන 245ක් ෙම් රජය
වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් දළ වශෙයන් කිෙලෝ
මීටරයකට ෙඩොලර් මිලියන හතරක් විතර වියදම් කර තිෙබනවා.
නමුත් ඕමන්ෙත් සිට පලාලි දක්වා ඉන්දියන් ආධාර ඇතිව ඉදි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කරන දුම්රිය මාර්ගයට -ඒ පෙද්ශෙය්ම ඒ line එෙක්ම වාෙග් තමයි
ෙම්ක තිෙබන්ෙන්- වියදම් වන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 185ක් විතරයි.
ඒ කියන්ෙන් කිෙලෝමීටරයට ෙඩොලර් මිලියන 2යි. මුලින්
ව ාපෘතිය යටෙත් එකම ෙදයට වැඩි මුදලක් වියදම් වනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත්
උතුරු පළාෙත් පාරවල් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා චීන ණය
හරහා කරන ව ාපෘති 13ක් - packages 13ක්- ගැන මා ෙකටි
විස්තරයක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් ව ාපෘති 13දීම සැබෑ වියදමට
වඩා රුපියල් මිලියන 50,581.8ක් කවර ෙහෝ පුද්ගලයකු ෙහෝ
පුද්ගලයන් විසින් ගසා කාලා තිෙබනවාය කියන එක ඒවාෙය්
ගණන් හිලවු බලන ෙකොට ෙහොඳටම පැහැදිලියි. උදාහරණයක්
හැටියට, Package No. 1. ඒ contract එක කෙළේ CATIC කියන
ආයතනයයි. කිෙලෝමීටර් 153ක් දිග මාර්ගයට මිලියන 19,125ක්
වියදම් වුණා. නමුත් ඒෙක් සැබෑ වියදම මිලියන 12,240යි. ඒ
වාෙග්ම මහාමාර්ග අමාත ාංශය, RDA එක හරහා 2,3 හා 4
packages, China Harbour, China Railway කියන
ෙකොම්පැනිවලට ලබා දීලා තිබුණා. 2වන ව ාපෘතිෙය් මිලියන
4,355ක් ෙවනුවට මිලියන 6,532ක් ෙගව්වා. මිලියන 7,345ක්
ෙවනුවට මිලියන 9,887ක් ෙගව්වා. මිලියන 5,885ක් ෙවනුවට
මිලියන 10,350ක් ෙගව්වා. ෙම් විධියට ෙම් ව ාපෘති 13ට විතරක්
මා කියපු විධියට CATIC, China Railway, Sinohydro කියන
ෙකොම්පැනිවලට මිලියන 50,481.8ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. කිෙලෝමීටරයකට ගිය වියදම දිහා බැලුෙවොත්
සෑම කිෙලෝමීටරයකටම රුපියල් මිලියන 46.2ක් වැඩිපුර වියදම්
කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙකොෙහේ ෙහෝ ඉන්න කවුරුන් ෙහෝ
ෙකොමිස් මුදලක් හැටියට රුපියල් මිලියන 46.2ක් ලබා ෙගන
තිෙබනවා කියන එකයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධියට අපට ෙගොඩක් විස්තර
කියන්න පුළුවන්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බල ව ාපෘතිය අපට මතකයි.
2005 අෙගෝස්තු මාසෙය් 28වන දා බීජිං නුවරදී චන්දිකා
කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය ඒ ව ාපෘතිය සඳහා ගිවිසුම් අත්සන්
කෙළේ ෙඩොලර් මිලියන 280ක වියදමකට. නමුත් 2005
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඉහළම ස්ථානවල ඉන්න අය -අපි
දන්ෙන් නැහැ, කවුද කියලා- සියයට 50ක ෙකොමිස් මුදලක්
ඉල්ලුවාය කියලා ඒ චීන ෙකොම්පැනිය කියා තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ
අන්තිමට ඒ අවුරුද්ද ඇතුළතම ඒ මුදල ෙඩොලර් මිලියන 510
දක්වා සංෙශෝධනය - revise - කරලා තිබුණා.
හම්බන්ෙතොට වරාය සහ ෙකොළඹ දකුණු වරාය සංවර්ධන
ව ාපෘති සැලසුම් කරන ෙකොට, ඒවාට මුදල් ලබා ගන්න ෙකොට
මායි ඇමතිවරයා හැටියට සිටිෙය්. ෙම් පාලක පන්තිෙය් ඉහළම අය
එම ව ාපෘති චීන ෙකොන්තාත්වරුන්ට භාර දීමට ෙපොරකාපු හැටි
මා විතරයි දන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමතැනදී එකක් කියන්න
ඕනෑ. චීන රජය අෙප් ෙහොඳ මිතෙයක්. 1957 දී චීන රජයත් එක්ක
ලංකාව තානාපති සම්බන්ධතා ඇති කර ගත්ත දවෙසේ සිට චීනය
අපටත්, අප චීනයටත් විශාල ආදරයක්, ෙගෞරවයක් ඇතුව කටයුතු
කළා. නමුත් අද ශී ලංකා රජය කිසිම විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව
මහා පරිමාණෙය් ණය මුදල් චීනෙයන් ලබා ගන්නා නිසාම අප
රෙට් ආර්ථිකයටත්, අෙප් අනාගතයටත් විශාල බලපෑමක් එල්ල
ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. "Chinese Loan Conditions" කියන
website එකක් තිෙබනවා. චීනෙයන් loans ගන්න පුළුවන් අත්
ෙපොතක් ගැන දැනුම් දීමක් ඒ website ඒෙක් තිෙබනවා. ඒක
ඕනෑ ෙකනකු බලන්න පුළුවන්. ඒෙක් ෙකළින්ම කියනවා,
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"Before your reading of the book, you must know that for
your project, you as an agent can earn millions of US Dollar
Commission" කියලා.
ෙම් අත් ෙපොෙතන් ෙම්ක පසිද්ධ කර කියනවා. ෙම්ක
ලංකාවට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකයටම කියන එකක්. නමුත්
agent හැටියට ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, "You should have high
profile connections with the Government officers of that
country such as National President, Minister of Finance or a
Minister related to the project".
ෙම්ක චීනෙයන් දැමූ website එකක තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය
සාර්ථකව කරපු ව ාපෘති ගැන කථා කරලා ඒ අය අන්තිමටම
කියනවා-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, are you taking responsibility for what
you are reading? Can you authenticate it?
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Yes, I am taking full responsibility.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You are saying “National President”- You cannot
mention the word “President”.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

I am taking full responsibility of what I am saying. It
states, “other finance projects include US Dollars 400
million for power plant and transmission projects in Sri
Lanka and another 2 x 350 MW project in Sri Lanka and
some other projects in Africa”.
They actually talk about these projects which they
have given for very large commissions.
එපමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම අද
කරුණු කියන්ෙන් ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්, ෙබොෙහොම සරලව, ෙම්
රෙට් සිදු වන දූෂණවලින් අල්ප මාතයක් විතරයි. ෙම්වාට අමතරව
සිදු වුණු දූෂණ තිෙබනවා. ෙහජින් මගඩිය, මිග් යානා
ගනුෙදනුෙවන් කළ වංචාව, වැට් බදු වංචාව, EPF, ETF මං
ෙකොල්ලය, මිහින් එයාර් පාඩුව, එයාර් ලංකා පාඩුව, බාල ෙපටල්
පාඩුව, සෆාරි පාර්ක් මගඩිය, ෙකරවළපිටිය ව ාපෘතිෙය් වංචාව,
උමා ඔය ව ාපෘතිෙය් වංචාව, ෙකොළඹ ඉඩම් මං ෙකොල්ලය ඔය
විධියට අද මහා පරිමාණෙය් වංචා ෙවනවා. ෙම් ආකාරයට අපට
හිතන්න බැරි විශාල මුදලක්, සියයට ෙදකකටත් වඩා වැඩි මුදලක්
අද අයථා ෙලස වියදම් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
නමුත් ෙමතැනදී ෙම්කත් එක්කම තවත් ෙදයක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් තරම් ෙකොමිස් මුදල් ඒ කියන්ෙන් කළු සල්ලි රට
තුළ තිෙයන ෙකොට ඒ කළු සල්ලි සුදු කිරීෙම් මාර්ගත් ෙම් අයට
ඇති කර ගන්න ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් අද ෙලෝකෙය් තිෙයන
money laundering නීතිය අනුව ඒවා සුදු කරන්න අමාරුයි. ෙම්
රට තුළම ෙම්වා සුදු කිරීෙම් අරමුණින් තමයි අද ෙකොළඹ ෙකොටස්
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ෙවෙළඳ ෙපොළ ඇත්ත වශෙයන්ම ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන
ෙපෙළේ කළු සල්ලි සුදු කිරීෙම් laundryයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. කළු සල්ලි අපුල්ලන laundryයක් බවට Colombo
Stock Exchange එක පත් ෙවලා තිෙයනවා. හිටපු සභාපති තිලක්
කරුණාරත්න මැතිතුමා කියපු ආකාරයට අද ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහොරුන්ෙග් මාෆියාවක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් මාෆියාෙවන් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙබ්රා ගැනීම
ෙවනුවට මුදල් අමාත ාංශය විසින් කුකුළු ෙකොටුව නරිෙයකුට භාර
ෙදනවා ෙමන් ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මාෆියාව
ෙකෙනකුට භාර දීම මා හිතන හැටියට ඓතිහාසික විහිළුවක්;
ඓතිහාසික සිද්ධියක්. ෙමයින් බරපතළ පශ්නයක් මතු ෙවනවා.
ඇයි, මුදල් අමාත ාංශයට ෙම් ෙහොරුන් ආරක්ෂා කරන්න ෙම්
තරම් උනන්දුවක් තිෙයන්ෙන් කියලා. ඩිලිත් ජයවීරලා පිටුපස මහා
බලවතුන් සිටිනවාද කියලා අපට අහන්න සිද්ධ වනවා. ෙමොවුන්
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්ෙන් තමන්ෙග්
මුදල්ද, එෙහම නැත්නම් ෙනොෙපෙනන හස්තයක මුදල්ද කියලා
අපට අහන්නට සිදු ෙවනවා. තිලක් කරුණාරත්න මැතිතුමා
කියනවා නම් අද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහොරුන්ෙග් මාෆියාවක්
බවට පත් ෙවලාය කියලා අපට අහන්නට සිදු ෙවනවා, ෙම්
මාෆියාෙව් godfather කවුද කියලා. ෙම් මාෆියාෙව් godfather
කවුද? ඔය ඩිලිත් ජයවීරලා කියන උදවිය ඇත්ත වශෙයන්ම සුදු
කරන්ෙන් කාෙග් සල්ලිද කියලා මා අහනවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙමොකද
පචාරක
ආයතනයකින් විතරක්, එෙහම නැත්නම් රූපවාහිනි ෙසේවයක්
තිබුණු පළියට ඔය තරම් සල්ලි ෙහොයා ගන්න බැහැ. ඔය තරම්
මුදල් ෙහොයන්න බැහැ. ෙම්ක කුඩා දරුෙවකුට හරි ෙත්ෙරනවා. අද
ෙම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ කාෙග් කළු සල්ලිද සුදු කරන්ෙන්
කියන එක අපි නැවත නැවතත් අහනවා.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

1808
දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා, රීති පශ්නයක්ද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න ඕනෑ. ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාව
පදනම් කර ගත්ෙත් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ට "ඔළෙමොට්ටළෙයෝ" කිව්වාය කියන
කාරණය උඩ. ඒක තමයි මුළු කථාෙව් පදනම. ඒක අපි හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් ෙහොයලා බැලුවා. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී එෙහම වචනයක්වත් පාවිච්චි කරලා නැහැ.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

එතුමා ඒක කිව්වා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අවසාන කරන්න.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අවසාන වශෙයන් ෙම්
කාරණයත් මා කියනවා. මෙග් හැඟීම ෙම් වංචා, දූෂණ නිසා
වසරකට රුපියල් බිලියන 900ක්වත් අපට අහිමි ෙවනවාය කියන
එකයි. ෙම්ක මහා ජාතික අපරාධයක්. ෙම් අහිමි වන මුදල අෙප් දූ
දරුවන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම මට කියන්න පුළුවන් අධ ාපනයට ඔය කියන සියයට හය
ෙදන්න බැරිකමක් නැහැ කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම ආණ්ඩුවට
වුවමනාවක් තිෙබනවා නම් ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන් ඇති ෙවච්ච
පාඩුෙවන් විතරක් විශ්වවිද ාලයට ෙදන පතිපාදන සියයට
හතරකින් නග්ගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා ෙම් මහා අපරාධයට එෙරහිව අපි ෙදපාර්ශ්වයම නැඟී
සිටින්න ඕනෑ. මා නැවතත් කියන්න ඕනෑ, "කිසිම ඇමතිවරයකුට
මා ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා ෙවන්ෙන් ෙවනත්
තැනකින්. ඊට වඩා බලවත් තැනකින්" කියලා. ඒ නිසා ෙම් මහා
අපරාධයට එෙරහිව, අනාගතෙය් සිදු ෙවන වංචාවලට එෙරහිව අපි
ෙදපාර්ශ්වය එකතු වන්න ඕනෑය කියලා අවසාන වශෙයන්
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු පහක්
තිෙබනවා.

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒ අද ෙනොෙවයි. ෙවන දවසක කිව්වාද මම දන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි අද කථාෙව් එතුමා එවැනි වචනයක්වත් කියලා නැහැ. මම
දන්ෙන් නැහැ, ෙවන කථාවක කිව්වාද කියලා. එම නිසා ෙම්
පිළිබඳව ෙහොයලා බලන්න කියලා ඔබතුමාෙගන් මම ඉල්ලා
සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා ස්ථාවර නිෙයෝගවලට
විරුද්ධ නම් ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කපා හරිනවා.
ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.
[අ. භා. 6.30]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙවලාව ගැන හිතලා මම
ඉතාම ෙකටිෙයන් කථා කරන්නම්. වසර මැද රාජ මූල
තත්ත්වය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව ගැන කථා කරද්දි
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඉතාම බැරෑරුම් විධියට කිව්වා, ෙම්
රෙට් ආර්ථිකෙය් බරපතළ ස්ථාවරත්වයක් ඔවුන් ෙගොඩ නඟලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කථාවලදී අෙප් පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද කියනවා වාෙග් පශ්නයක් ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ඇහුවා. ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය ෙම් රෙට්
ජනතාව සම්පූර්ණෙයන් පීඩාවට පත් කරන එක කියලා ඉතා
පැහැදිලියි. ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාවට කිසිවක් ෙනොදී තමයි අද
ඔවුන් ෙම් පුරසාරම් ෙදොඩන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

බදු පිළිබඳ පශ්නය ගත්තත්, අල කිෙලෝගෑම් එකක් ගත්ෙතොත්,
ලූනු කිෙලෝගෑම් එකක් ගත්ෙතොත්, සීනි කිෙලෝගෑම් එකක්
ගත්ෙතොත් ඒ සෑම එකකටම බදු වදිනවා; විශාල පමාණෙයන් බදු
වදිනවා. බදුවලින් ගැලෙවන්ෙන් මහා පරිමාණෙය් අය. ඒ නිසා
ආර්ථික පීඩනයට ලක් කරපු ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී
අයිතිවාසිකම් පවා අද ෙම් රජය උල්ලංඝනය කරමින් තිෙබනවා.
ෙම් ෙවනෙකොට ෙම් ගරු සභාෙව් අධ ාපනය පිළිබඳ සංවාදය
බරපතළ විධියට මතු ෙවලා තිෙබන නිසා මම ඒ සංවර්ධනය ගැන
ෙකටිෙයන් එක වචනයක් කථා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අධ ාපනයට ෙවන් කරපු මුදල් ගැන, ෙවන්
ෙනොකරපු කථා ගැන මම ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද ෙම් පිළිබඳව විශාල සංවාදයක් එළිෙය් ෙගොඩ නැඟිලා
තිෙබන නිසා.
අද විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනය සහ
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්, ෙදමව්පියන්, විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන් ෙක්න්ද
කර ෙගන දැවැන්ත මතවාදයක්, උද්ෙඝෝෂණයක් ෙම් රෙට් ෙගන
යනවා. ඔවුන්ෙග් වැටුප, ඒ වාෙග්ම රැකියාව පවා අර්බුදයට හා
අභිෙයෝගයට ලක් කර ගනිමින් අද ඔවුන් විශාල අරගළයක්
ෙගනියනවා. අද ෙම් පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරත්වය ෙමොකක්ද? ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා, උසස් අධ ාපනය පිළිබඳ
අමාත වරයා. එතුමා ඒකට දුන් පතිචාරය තමයි, "අපට ඕනෑ නම්
ෙම්ක විනාඩි පෙහන්, දහෙයන් මර්දනය කරන්න පුළුවන්" කියන
එක. එතුමා පසු ගිය දවස්වල එෙහම කථාවක් කිව්වා. එතෙකොට
ඒෙකන් ෙදන ඉඟිය ෙමොකක්ද? අපට ඕනෑ නම් ෙම් වර්ජනය
මර්දනය කරන්න පුළුවන් කියන එකත් එතුමා කිව්වා. ඒ නිසා
රෙට් ආර්ථිකය ගැන බරපතළ ෙලස සාකච්ඡා කරන ආණ්ඩුවක්
ෙම් පශ්න විසඳන්න ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද? අඩු ගණෙන්
ඒක පිළිගන්න තියා සාකච්ඡා කරන්නවත් අද ඔවුන්ෙග් සූදානමක්
නැහැ. විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් වාහනවලට ඇණ තියනවා.
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට මැරෙයෝ එවනවා.
ඒක තමයි අද තත්ත්වය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද රෙට් නීතිය
සම්පූර්ණෙයන් කැලෑ නීතියක් බවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද බලන්න, ෙම් රෙට් අමාත වරෙයකුෙග් පුෙතක් හමුදා
ෙම්ජර්වරෙයකුට පහර දීලා පිස්ෙතෝලය අරෙගන ගිහිල්ලා
ෙපොලීසියට භාර ෙදනවා. හමුදා ෙම්ජර්වරයා 'මට ගැහුෙව් නැහැ'
කියලා සමථයට පත් වනවා. විෙශේෂෙයන් හමුදාෙව්ත්,
ෙපොලීසිෙය්ත් සෙහෝදරවරුන්ට අපි කියන්න කැමැතියි, අද ඔබ
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ට, ආචාර්යවරුන්ට, ෙම් රෙට් පීඩිත
පන්තිෙය් ජනතාවට එල්ල කරන තුවක්කු, බැටන් ෙපොලු එල්ල
කර ෙගන ඉන්ෙන් ඔබ දිහාටමයි කියලා. එල්ල කළ යුතු දිහාවට
ෙනොෙවයි ඔවුන් ඒවා එල්ල කරලා තිෙබන්ෙන්.
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විවිධ බලපුළුවන්කාරකම් පාවිච්චි කරලා ෙම් රෙට් නීතිය කැලෑ
නීතිය බවට පත් කරන අයට නීතිෙය් කිසිම කියාත්මක වීමක්
නැහැ. හැබැයි 'විශ්වවිද ාල ඇරපල්ලා' කියන විශ්වවිද ාල ශිෂ
නායකයින්ට අද මර්දනය කැඳවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය
කාලෙය් විශ්වවිද ාල ඇරලා ඒවා යථාවත් කරනවා ෙවනුවට
අමාත වරයා ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි දැක්කා. අමාත වරයා
විශ්වවිද ාල පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්ම වහලා දැම්මා; අකර්මණ
කරලා දැම්මා.
අද අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා විශ්වවිද ාල ආරම්භ කරන්න මුල්ගල්
තියනවා. ලජ්ජයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප් රෙට්
විශ්වවිද ාල පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන් අකර්මණ තත්ත්වයට පත්
කරලා-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙසේ පකාශ කළ ෙනොහැකියි. ඒ නිසා ඒවා හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

අපි ජනාධිපතිතුමාට මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට්
විශ්වවිද ාල පද්ධතිය අර්බුදයට යවලා ඒවා ගැන බලන්ෙන්
නැතිව විශ්වවිද ාල ශිෂ නායකෙයෝ, ආචාර්යවරු මර්දනය
කරලා ඔවුන්ෙග් හඬට කන් ෙනොදී ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ
නඟන්න බැහැ කියන එක.
ඒ නිසා අධ ාපනයට ෙවන් කළ යුතු මුදල සාධාරණ විධියට
ෙවන් කරලා, ඔවුන්ෙග් පශ්නවලට කන් දීලා ෙම් රෙට් නීතිය
සමානව කියාත්මක ෙනොකෙළොත්, ෙම් රෙට් ෙම් කථා කරන
ව ාජ සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙම් විජ්ජාව ෙපන්වන්න බැහැයි
කියලා අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

අද බලන්න ෙම් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය.
අධ ාපනයට සියයට හයක මුදලක් ෙවන් කරන්න කියලා ඉල්ලා
තිෙබද්දී අද රජය ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඊෙය් ෙවන ෙකොට අන්තර්
විශ්වවිද ාල ශිෂ බල මණ්ඩලෙය් කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර
සෙහෝදරයා අත් අඩංගුවට ගන්නවා, පසු ගිය 29වැනිදා වූ
සිද්ධියකට. ඇමතිවරෙයකුෙග් පුෙතක් අත් අඩංගුවට ගන්න
ෙපොලීසියට බැරි වුණා. ඒ ඇමති පුතාම ෙපොලීසිෙයන් ඇහුවා, “ඇයි
මම අත් අඩංගුවට ගන්න බැරි වුෙණ්?” කියලා. ඔහු ඇවිල්ලා
ෙපොලීසියට භාර වනවා. පසු ගිය 29 ෙවනිදා වූ සිද්ධියකට අන්තර්
විශ්වවිද ාල ශිෂ බල මණ්ඩලෙය් කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර
ඊෙය් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ෙපොලීසියට ඊෙය්ද ඇස් ඇරුෙණ්?
ඔහු අත් අඩංගුවට අරෙගන කියනවා, ෙපොලීසියට ගැහුවාලු, රාජ
ෙද්පළවලට හානි කරාලු. ෙම් රෙට් මහ දවාෙල් නීති උල්ලංඝනය
කරන මැති ඇමතිවරු, මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පුතුන්, ඒ වාෙග්ම

(The Hon. Ajith Kumara)

විෙශේෂෙයන් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජෙය්
අමාත වරුන්ට අපි කියනවා, කරුණාකරලා විශ්වවිද ාල
පද්ධතියටත්, අධ ාපන පද්ධතියටත් ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
විනාශයට තමුන්නාන්ෙසේලා වග කියන්න ඕනෑය, ඒ සඳහා
උත්තර ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් තමන්ෙග්
පශ්නය
සාකච්ඡා
කරද්දී
වාහනවලට
ඇණ
තබා,
ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට මැරයන් එවලා, විශ්වවිද ාල වසා
දමා, විශ්වවිද ාලෙය් ශිෂ බල මණ්ඩලෙය් කැඳවුම්කරු අත්
අඩංගුවට අරෙගන, විශ්වවිද ාලවල ඉන්න රක්නාලංකා ආරක්ෂක
අංශ හරහා මර්දනය තුළින් ෙම් කාර්යයන් කරන්න බැහැ. ෙම්
රෙට් නීතිය කාටත් සමානව කියාත්මක කරන්න ඕනෑය කියන
කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතු කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා. Will an Hon.
Member propose the Hon. R. Yogarajan to take the Chair?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER left the Chair,
and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වසර මැද රාජ මූල
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම රජෙය්
ආදායමත්, රජෙය් වියදමත් පිළිබඳ වාර්තාවක්. ඒකට අදාළ
වනවා, රාජ මූල පතිපත්තිය - fiscal policy - හා මූල
පතිපත්තිය - monetary policy. දැන් අෙප් කාර්ය සාධනය අනුව
ෙම් පතිපත්තිවල අඩු පාඩුකම්, දුර්වලකම් තිබුණාද, සංෙශෝධන
නැවත සලකා බැලිය යුතුද කියන කාරණා පිළිබඳව මැන බැලීමක්
කිරීම සඳහා තමයි වර්ෂය මැදදී ෙමවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරනු ලබන්ෙන්. දැන් ෙම් කාරණාෙව්දී පථමෙයන්ම කිව යුත්ෙත්
ෙම් වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කුමන පසු බිමක් හමුෙව්ද
කියන එක ගැනයි. අෙප් ආර්ථිකය පිළිබඳව විගහ කරන ෙකොට
අපි මුදල් වැය කරපු ආකාරය, ආදායම් ලැබූ ආකාරය, අෙප්
ආර්ථික පතිපත්ති කියාත්මක වුණු ආකාරය මැන බැලීමක්
කිරීෙම්දී අද ෙලෝක ආර්ථික තත්ත්වය පසු බිම් කර ෙගන තමයි
එය මැන බැලීම කළ යුත්ෙත්.
ෙමහිදී පථමෙයන්ම අපි කිව යුත්ෙත්, ජාත න්තර සාධක
ෙකොයි තරම් දුරට අෙප් සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරභාවයට බලපා
තිෙබනවාද කියලායි.
මම හිතන හැටියට ඒ පිළිබඳව කිසිම සාකච්ඡාවක් සිදු වුෙණ්
නැහැ. අපි අද ජීවත් වන ෙලෝකෙය් විශාල, බරපතළ ආර්ථික
අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒකට අපි කියන්ෙන් මහා ආර්ථික පසු
බෑමක්-

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

[අ. භා. 6.36]

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003 අංක 3 දරන රාජ
මූල කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 10වන වගන්තිය යටෙත්
නිකුත් කරන ලද "වසර මැද රාජ මූල තත්ත්වය පිළිබඳ
වාර්තාව 2012" සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය් අවසන්
කථාව කිරීම මා ෙවත පැවරී තිෙබනවා. ෙම් පනත යටෙත් මධ
කාලීන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් අමාත ාංශය ෙවත
පැවෙරන වග කීමක්. ඒ අනුව තමයි ෙම් වාර්තාව සභාගත කරනු
ලැබුෙව්. අපි ඊෙය් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා පක්ෂ
නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී තීරණයක් ගත්තා, ෙම් පිළිබඳ විවාදයක්
ගරු මන්තීවරුන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ඒ අනුව තමයි ෙම්
විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්.
ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙම් අදහස කුමක්ද? ඒ
සම්බන්ධෙයන් පනෙත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. පළමුවන
කාරණාව, ආණ්ඩුෙව් මූල පතිපත්තියට අදාළව ආණ්ඩුෙව් රජෙය්- කාර්ය සාධනය පිළිබඳව ෙතොරතුරු වාර්තාවක්
පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තැබීමයි. ෙදවන කාරණාව, මූල හා රාජ
මූල පතිපත්තීන් පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම සාර්ව ආර්ථික කාර්ය
සාධනය පිළිබඳවත් මැන බැලීමක් කරලා, තක්ෙසේරුවක් කරලා, ඒ
පිළිබඳ විගහයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු මන්තීවරුන්ට ෙමයින්
අවස්ථාවක් ලැබී තිබීම. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු
මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකු හැරුණාම අනික් සියලුම මන්තීවරුන්
විසින් ෙම් විවාදය පුරාම සම්පදායානුකූලව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්
ඊට ෙවනත් පරිබාහිර කාරණා තමයි. එම නිසා ඒවාට උත්තර
දීමට මා බැඳී නැහැ. මට ලැබී තිෙබන ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තාවට අදාළ
කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඒ අතරතුර ෙම් සභාෙව්දී
මතු කරනු ලැබූ පශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමටත් මා උත්සාහ
ගන්නවා.

පරිහානියක්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

පරිහානියක් - depreciation - ෙනොෙවයි. ෙම්ක recession
එකක්; අවපාතයක්. ආර්ථික විද ාෙව්දී ෙම්කට පාවිච්චි කරන
නියම වචනය අවපාතය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා 1929-33ත් අතර
කාලෙය්දී තමයි ෙලෝක ආර්ථික ඉතිහාසෙය් ෙලොකුම පරිහානිය
ඇති වුෙණ් කියා. අවසානෙය්දී ඒකට විසඳුම් ෙසව්ෙව්
ෙකොෙහොමද? අවසානෙය් එය ෙකළවර වුෙණ් ෙලෝක යුද්ධයකට
පරිවර්තනය ෙවලායි. ඒ සඳහා ෙද්ශපාලන විසඳුම්, ආර්ථික විසඳුම්
ෙසොයා ගන්න බැරිව ෙලෝකය යළි ඔවුන් අතර ෙබදා ගැනීම සඳහා
වූ මහා යුද්ධයකට පටලැවිලා ෙකෝටි ගණනක් ජනතාවට
තමන්ෙග් ජීවිත පරිත ාග කරන්න සිදු වුණා. 1945න් පසුව තමයි
අලුත් ෙලෝකයක් නිර්මාණය වුෙණ්. එයින් පසුව තමයි විකල්ප
ආර්ථික පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ෙත්; ඒ වාෙග්ම
ජාතික විමුක්ති අරගල ආරම්භ ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත්
1960 ගණන් වන විට ඒවා බිඳ වැෙටන්න පටන් ගත්තා; විශාල
විපර්යාසයක්, සමාජ ආර්ථික ෙවනස් වීම් රාශියක් ඇති ෙවන්න
පටන් ගත්තා.
අප මුහුණ ෙදන ආර්ථික අවපාතයට පසු බිම ඇති වන්ෙන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ඓතිහාසික වශෙයන් ෙවනස් වූ තත්ත්වයක්,
සන්දර්භයක් තුළයි. ෙමොකද, 1991න් පසුව ෙගෝලීය ආර්ථිකයක් unipolar world - තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 1991ට ෙපර
තිබුණ bipolar world එකක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ
තත්ත්වයන් යටෙත් අලුත් සංකල්ප මතු ෙවන්න පටන් ගත්තා.
විෙශේෂෙයන්ම අපි අද භාවිත කරන නව ලිබරල් ආර්ථිකය කියන
එක 1970 අවසාන කාලෙය්ත්, 1980 කාලෙය්ත් මිල්ටන්
ෆීඩ්මන්ෙග් න ායක් අනුව, තැචර් අගමැතිතුමියත්, රීජන්
ජනාධිපතිතුමාත් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න ාය පතෙයන් ඉවත්
කරලා, ෙම්ක අත් හදා බලලා -චිලී වාෙග් රටවල, දියුණු ෙවමින්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

පවතින රටවල ඒකාධිපති කමයක් යටෙත් අත් හදා බලලා- අද
ෙමය ෙලොව පුරා කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් අනුසාරෙයන් තමයි
1977 දී අෙප් ආර්ථික පිළිෙවත ෙවනස් වුෙණ්. 1977 දී ඇති වුණු
කමයට අපි ෙමෙහේ පාවිච්චි කරන වචනය විවෘත ආර්ථිකය. නමුත්
අපි භාවිත කරන විවෘත ආර්ථිකය කියන්ෙන් හරයක් වශෙයන් අපි
භාවිත කරන neoliberalism කියන කමය. ඒක ෙලොව පුරා
කවුරුත් පාවිච්චි කරන කමය. ඒකට හරියන්න අපි ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාවකුත් ෙගනාවා.
අෙප් ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අහ ෙගන
හිටියා. එතුමා කියූ හරි ෙද්වල් අපි පිළිගන්නවා. සමහර ෙද්වල්
සාක්ෂි ඇතුව ඒ ඒ ආයතනවලට, එක්ෙකෝ Commission to
Investigate Allegations of Bribery or Corruption එකට
ඉදිරිපත් කරන්න එතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඒක වැඩක් නැහැ ෙන් දැන්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

නැහැ, නැහැ. මම කියන්ෙන් තමන්ට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්
කියායි. මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් නැහැ ඒ කාරණා කියන්න
අයිතියක් නැහැ කියලා. එෙහම නම් සාධක ඇතිව කියන්න. මට
පුළුවන්කමක් නැහැ ඒවාට උත්තර ෙදන්න. ෙමොකද, අපි අය වැය
විවාදය එන විට -

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔබතුමාෙගන් උත්තර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙනත් නැහැ.
ඇමතිතුමාට තමයි ඒවාට උත්තර ෙදන්න ෙවන්ෙන්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ෙහොඳයි. අපි ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 09 වන දා අය වැය විවාදය
ආරම්භ කරනවා. ෙම්ක මධ කාලීන වාර්තාවක්. ෙම් වාර්තාව
අෙප් මූල හා රාජ මූල පතිපත්තියට සීමා ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
ඒ නිසා අපට සියලුම කරුණු සාකච්ඡා කරන්න ෙවලාවක් නැහැ.
එය අවශ වන්ෙන්ත් නැහැ. තව මාස 11/2ක් යන විට ඒ වාර්තා
එනවා. ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 8 ෙවනි දා අය වැය ඉදිරිපත් කරනවා.
09 වන දින අපි විවාදය පටන් ගන්නවා. ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා
විවාදය පැවැත්ෙවනවා. එතෙකොට අදාළ ඇමතිවරුත් ඉන්නවා.
අදාළ අමාත ාංශ පිළිබඳව ඔබතුමා මතු කළ පශ්න ඒ අවස්ථාෙව්දී
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ අදාළ ඇමතිවරු ඒවාට උත්තර ෙදයි. එෙහම
නැත්නම් ඒවා නිශ්චිත ෙයෝජනාවක් මාර්ගෙයන් සාකච්ඡා කරන්න
කම, විධි තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් ඇත්ෙත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියා ෙගන ආෙව්
ෙමෙතක් ඓතිහාසික වශෙයන් ෙවනස් වූ තත්ත්වයන් තුළ අපි
කුමන සන්දර්භයක් තුළද පසු ගිය අවුරුදු පහ හය තුළ අෙප්
ආර්ථික මූෙලෝපාය ස්ථාවර කර ෙගන ගිෙය් කියලායි. අපි
පිළිගන්නට ඕනෑ, ඇෙමරිකාෙව් මහා ආර්ථිකය බිඳ වැටිලා
තිෙබන තත්ත්වය යටෙත්ත්, මුළු බටහිර යුෙරෝපෙය්ම ආර්ථිකය
බිඳ වැටිලා තිෙබන තත්ත්වය යටෙත්ත් අවුරුදු 30ක යුද්ධයක්
තිබිලත් අපි ෙගොඩ ඇවිල්ලා, ආර්ථික විද ාෙව් මූලධර්ම economic fundamentals - ආරක්ෂා කර ෙගන -රැක ෙගන- යම්
ගමනක් ඉස්සරහට ගිහින් තිෙබනවා කියන එක.
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ෙකොයි තරම් දුර්වලතා, වැරදි තිබුණත් අපි ඉදිරියට ඇවිත්
තිෙබනවා. කවුරුවත් පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. නිදහසින්
පස්ෙසේ කිසිම කාලයක, කිසිම ආණ්ඩුවක් යටෙත්, කිසිම
පාලකයකු යටෙත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අඛණ්ඩ වැඩි වීමක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒක පිළිගත්ත ෙදයක්.
ඒක IMF එක
පිළිගන්නවා; World Bank එක පිළිගන්නවා; UN එක
පිළිගන්නවා. ඔබතුමන්ලා පිළිගන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙමතැන
කිව්වාට හරි යන්ෙන් නැහැ. අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් ඒක
පුද්ගල ආදායම - per capita income - ෙදගුණයක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙදදහස් අටසිය තිස්ගණනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
නිදහසින් පස්ෙසේ ෙම්ක ෙදගුණයක් ෙවන්න අවුරුදු පණස්
ගණනක් ගියා. අෙප් පාලන කාලෙය් අවුරුදු හත අටක් තුළ ෙම්ක
ෙදගුණයක් වුණා. හැබැයි පශ්න තිෙබනවා. මමත් ඒක
පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ඒ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වැඩි වීමත්, ඒක
පුද්ගල ආදායෙම් වැඩි වීමත් ෙකොයි තරම් දුරට ජන ජීවිත තුළ
පිළිබිඹු ෙවනවාද, රජෙය් ආදායම තුළ පිළිබිඹු ෙවනවාද කියන
එක අපි විමසා බැලිය යුත්තක්. ඒ නිසා තමයි ෙම් වාර්තා ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. දැන් ෙම් වාර්තාෙව් කිසිම ෙදයක් හංගලා නැහැ. ෙම්
වාර්තාෙව් පැහැදිලිව කියලා තිෙබනවා, රජෙය් ආදායම වැටිලා;
අඩු ෙවලා; පසුබැස්මක් තිෙබනවා කියලා. ඒක හංගලා නැහැ. ඒක
පධාන කාරණාවක්. අෙප් අධ ාපන ඇමතිවරුන් මුහුණ ෙදන
පශ්න තිෙබනවා; ෙසෞඛ ඇමතිතුමා මුහුණ ෙදන පශ්න
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1977 සමඟි ෙපරමුණු
ආණ්ඩුව ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට ආණ්ඩුව භාර ෙදන
ෙකොට ෙමොකක්ද රජෙය් ආදායම් පමාණය? දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 24යි. ෙම්ක සංඛ ා ෙල්ඛන මඟින්
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා; මා ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කිහිප
වරක්ම කිව්වා. නමුත් යළි යළි මතු කරන නිසා මමත් ෙම්ක යළි
යළි කියන්න ඕනෑ. එතැනින් පස්ෙසේ තත්ත්වයන් බලන්න මධ ම
බැංකුෙව් වාර්තා අරෙගන බලන්න. ෙම් අතරතුර ආණ්ඩු කීයක්
ආවාද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුව, ෙපේමදාස ආණ්ඩුව,
විෙජ්තුංග ආණ්ඩුව, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව, රනිල්
විකමසිංහ ආණ්ඩුව; මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව. ඒ ඔක්ෙකෝම
වාර්තා තිෙබනවා මධ ම බැංකුෙව්. ෙම්ක බැහැ ෙගන බැහැ ෙගන
ඇවිල්ලා 2005 ෙවන ෙකොට සියයට 13ටයි තිබුෙණ්. පසු ගිය
අවුරුදු හතර පෙහේ අපි සියයට 02ක් විතර වැඩි කර ෙගන
තිෙබනවා. ඒක පමාණවත් නැහැ. මධ ම බැංකුවම කියන
ආකාරයට සාමාන ෙයන් ආර්ථික විද ාවට අනුව ෙම්ක සියයට
20ක්වත් තිෙබන්න ඕනෑ. රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක්වත් තිෙබන්න ඕනෑ. දැන් ඒක
පශ්නයක්. ඉතින් ඒක ෙම් වාර්තාෙව් සඟවා නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
අගය පහත බැසීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා අපි මන්තීවරුන්
විධියට ෙදපැත්ෙත්ම ඉන්න අය ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ.
මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු වුණත් මම ෙම් කාරණාව
ගැන විවෘතවයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් අගය පහත බැසීමට එක
පධාන කාරණාවක් තමයි අෙප් බදු පතිශතය අඩු අගයක පැවතීම.
ඒ කියන්ෙන් වක බදු ෙනොෙවයි. ජනතාවට ෙකළින්ම බර
පැටෙවන බදු ගැන ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. ආදායම් බදු
වාෙග් හැකි පන්තිෙයන් ගන්නා වූ බදු ගැනයි මා කථා කරන්ෙන්.
ඒ බදු සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම මුළු ෙලෝකෙය්ම රටවල්වලින්
අඩුම බදු පතිශතය තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට්යි. එනම් සියයට 24යි.
The rate of tax is 24 per cent. This is the lowest in the whole
world.
මා ඇමති මණ්ඩලය තුළත්, මුළු රෙට්මත් කියන කාරණාවක්
තමයි ෙමය යළි සලකා බැලිය යුතුයි කියන එක. නැත්නම්
ෙකොෙහොමද නිදහස් අධ ාපනය, ජනතාවෙග් ෙවනත් කාරණා
සම්බන්ධ ගැටලු විසඳන්ෙන්. ණයවලින් සහන ෙදන්න බැහැෙන්.
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ණය ගන්ෙන් සංවර්ධනය සඳහායි. ආදායෙමන් තමයි අපි
පහසුකම් සලසන්න ඕනෑ. ණයවලින් සහන සලසන්න
පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත් නැහැ. අපි බාහිරව සහ අභ න්තරව
ගන්නා ණය, ෙකොමර්ෂල් බැංකුවලින් ගන්නා ණය, IMF එෙකන්
ගන්නා ණය -ෙම් ඔක්ෙකෝම- ගන්ෙන් ඉදිරි investment එකක්
විධියටයි. නමුත් මිනිස්සුන්ට ඕනෑ කරන එදිෙනදා ෙද්වල්
භාණ්ඩාගාරයට ගන්න ඕනෑ රජෙය් ආදායමිනුයි. ඒ නිසා මා
හිතන්ෙන් පතිපත්ති පිළිබඳව සැලසුම් කරන අය ෙම් වාර්තාව
පදනම් කරෙගන ඊළඟ අය වැය හදන ෙකොට එය සැලකිල්ලට ගත
යුතුයි කියා මා කල්පනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මංගල සමරවීර
මන්තීතුමාත්, ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාත් ෙදෙදනාම එක
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න ෙකොට එදා the rate of tax was 35
per cent. අද ඒක සියයට 24යි. අනික අද සමාජය අරෙගන
බලන්න. අද මුදල් තිෙබන පන්තිය පරිෙභෝජනයට සල්ලි වියදම්
කරනවා. ඉතිරි කරන්ෙන්ත් නැහැ; ආෙයෝජනය - invest කරන්ෙනත් නැහැ ෙම්ක තමයි අෙප් ආර්ථිකෙය් තිෙබන සුවිෙශේෂී
ලක්ෂණය. The central feature of our economy is that those
people can neither invest nor save but only continue to
consume. The rate of consumption is very high.
ආර්ථික විද ාෙව් අලුත් න ායකුත් අද ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා: people’s wants and people’s needs. අද අෙප් wants
ගැන බලන්න. Wants exceed needs. At the expense of the
needs of masses, we are only promoting the wants of the few
rich people. ඒක සාමාන ෙයන් විද ාව හා තාක්ෂණය දියුණු වන
ෙලෝකෙය් රටවලට තිෙබන පශ්නයක්. අෙප් රෙට් අද mobile
phones මිලියන විස්සක් තිෙබනවා. ජනගහනය මිලියන 20යි. මීට
අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සර ෙවලා ෙම්ක සුෙඛෝපෙභෝගී ෙදයක්. අද
ෙම්ක සාමාන ෙදයක්. අද ඒක මිනිසුන්ෙග් අවශ තාවක් - need
එකක් - ෙවලා. එදා ඒක want එකක් පමණයි. මිනිසුන්ෙග් සිතුම්
පැතුම්, අවශ තාවන් ෙම්වා පරිෙභෝජනවාදෙය් ඉහළටම යනවා.
ඒක හින්දා අපි කල්පනා කළ යුතුයි, ෙමය යම් පමාණයකට
පාලනය කරන්න. එය අෙප් මූල පතිපත්තිය හරහා තමයි කරන්න
ඕනෑ. එෙහම නැතුව රාජ මූල පතිපත්තිෙයන් ෙනොෙවයි. Not
through the fiscal policy, but through the monetary policy.
ඒක හින්දා අෙප් රජෙය් ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් අවශ තාව
තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් වීම තුළ මන්තීවරුන් වශෙයන්
ෙම්ක සලකා බලන්නය කියලා කියන්ෙන් ඊ ළඟ අය වැය ෙවන
ෙකොට ෙමය සැලකිල්ලට ගත යුතු කාරණාවක් වන නිසායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කළු ආර්ථිකයක් ගැන මංගල
සමරවීර මන්තීතුමා කිව්වා. මම ඒකට එකඟ ෙවනවා. ෙම්ක අලුත්
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් කළු ආර්ථිකය 1986ත් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කිව්ව පරණ කථාවක්. This is a striking feature in all the
economies of the developing world. ෙම්ක හැම රටකම
තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් ධෙන්ශ්වර කමය වර්ධනය වන රටක
දූෂණය හා අල්ලස අනිවාර්යමයි. ඒක ෙවන් කරන්න බැහැ.
Capitalism thrives and develops on loot; ෙහොරකම් කිරීම මත
තමයි දියුණු ෙවන්ෙන්.
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(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

I agree. - [Interruption.] නැහැ, නැහැ. I am not going to
deny that; I have never, for heaven’s sake. මම කියන්ෙන්
නැහැ, දූෂණය නැහැයි කියලා. මම COPE වාර්තාෙවන් ඉදිරිපත්
කෙළේ දූෂණය පිළිබඳවයි. මම එෙහම පිටින්ම වාර්තා ඉදිරිපත්
ෙකරුවා. වාර්තාව විතරක් ෙනොෙවයි, මම ඒවාට දඬුවම් දීලා
තිෙබනවා. මම කියලා, මුදල් අමාත ාංශෙයන් අෙනක්
අමාත ාංශවල Boards අයින් කළා. මෙග් report එක උඩ
සභාපතිවරු අස් කළා. දූෂණය නැහැයි කියන එකක් ෙනොෙවයි
මම කියන්ෙන්. මම දැක්කා, Australian Research Paper එකක්.
ඒෙකන් Asia-Pacific රටවල ආර්ථිකයන් පිළිබඳ විශ්ෙල්ෂණයක්
කරලා තිෙබනවා. ඒක අෙප් රට ගැන කියලා තිෙබනවා. 1988-89
අෙප් black economy එක සියයට 40ක් විතර තිබුණාය කියලා
තිෙබනවා. ඊ ළඟට ටිකක් කල් යන ෙකොට ඒක සියයට 43ට
වැටිලා. ඊ ළඟට සියයට 45ට වැටිලා. ෙම්ක වැඩි ෙවනවා. ඒ
කියන්ෙන් formal economy එකත් එක්ක informal economy
එකත්- black economy එකත්- සමගාමීව, සමාන්තරව යනවා.
දැන් ෙකොෙහොමද ඒක නැති කරන්ෙන්? ඒක නිසායි මම
කියන්ෙන්, බදු පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් අවශ යි කියලා. We are
not collecting the money that we can collect. Tax evation of
a massive level is there. Our tax administration has been
really inefficient. ඒ එක පැත්තක්.
ඒ නිසා මූල පතිපත්තිය යළි සලකා බැලීමක් අවශ ෙවනවා.
ෙමොකද රජෙය් ආදායම දිගින් දිගටම වැඩි ෙවනවා. ෙම් කමය
නිසා අලුත් ෙපොෙහොසත්තු කට්ටියක් ඇති ෙවනවා. ඒ
ෙපොෙහොසත්තු කට්ටිය පරිෙභෝජනය කරනවා. Invest කරන්ෙන්
නැහැ. Save කරන්ෙනත් නැහැ. එෙහම පැළැන්තියක් අෙප්
සමාජය තුළ අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා
ෙද්ශපාලන ෙදොරට තට්ටු කරනවා. Political power corridorsවල
ඇවිදිනවා. පසු ගිය අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ ආණ්ඩු කරපු හැම
ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම ඒක තිබුණා. ඒක ඇති ෙවන තත්ත්වයක්.
ඉන්දියාෙව් බලන්න. [බාධා කිරීමක්.] Hon. Mangala
Samaraweera, you can come to your own conclusion. Do not
ask me that. You build up your argument and come to
conclusions.
අපට සාක්ෂි තිෙබනවා. සාක්ෂි නැතිව මා නිකම් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. I do not believe in rhetorics. If I have some
evidence, then I will place it before the House. [බාධා
කිරීමක්] ඔව්. එම නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියා
සිටින්ෙන්, ෙම්වාට අෙප් පාලනෙයන් බාහිර ෙහේතු තිෙබනවා
කියලායි. ඒකට අපට කරන්නට ෙදයක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්
recession එක වාෙග් එකක්. අෙප් පාලනය තුළ තිෙබන සිද්ධීන්
තිෙබනවා. එය අප කළ යුතු ෙදයක්. ඒ සඳහා එතැනදී fiscal
policy එක පිළිබඳව we will have to review කියා මා කල්පනා
කරනවා. කාල ෙව්ලාව අවසාන නිසා, මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ෙනොවැම්බර් 09වන දා විවාදයට
ගන්නවා. සම්පූර්ණෙයන්ම මුළු වර්ෂෙය්ම ආර්ථිකෙය් කාර්ය
සාධනය පිළිබඳව වාර්තාව එනෙකොට අපට අවස්ථාවක් තිෙබනවා
ෙහොඳ විවාදයක් කරන්න.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

That, Hon. Minister, is a very Marxist compliment. By
name, you are a Marxist. I must say that capitalism also
works -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, now you have to conclude because we
have to adjourn the House.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. DEW Gunasekara)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு

குணேசகர)

එම නිසා මඩ ගහ ගන්ෙන් නැතිව ෙහොඳ විවාදයක් කරන්න අප
උත්සාහ ගනිමු. මම අහන්ෙන් ෙම්කයි.
විකල්ප ආර්ථික
පතිපත්තියක් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? බැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට විකල්ප ආර්ථික පතිපත්තියක් ඉදිරිපත්
කරන්නට බැහැ. ඒ බැරි නිසා තමයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය
තුළ අර්බුදයක් තිෙබන්ෙන්. පක්ෂය තුළ තිෙබන අර්බුදය
නායකත්වෙය් අර්බුදයක් ෙනොෙවයි; පතිපත්ති අර්බුදයක්ය
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]
[6.56 p.m.]
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Mr. Azwer, in any debate, no Member can speak
twice. But, this is an Adjournment Motion. So ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, this is an Adjournment Motion, the Mover of
which, if he wants, has the right to speak again as a
matter of clarification and that has been allowed by the
Chair. Then, Sir, the Report further states, I quote:

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

“.... while non-tax revenue reflected a decline of 13.4 per cent -”

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

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Mr. Presiding Member, I am very happy that the
Adjournment Motion I moved early in the day has
evinced a lot of interest from both sides of the House. I
should say that very irrelevant things were said from the
Opposition. My Friend, the Hon. Dayasiri Jayasekara,
said that I referred to the Judiciary. I did not mean any
disrespect to the Judiciary. We uphold the judgments, the
principles, the honour and the supremacy of the Judiciary
and we do not deviate from that. But, they are the people
who are making use of Judiciary in order to throw mud at
the Government. Therefore, Sir, I have to indicate our
Government's position by saying that.
Sir, the Mid-year Fiscal Position Report - 2012, which
I presented formally, has not been -

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

Sir, I rise to 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)

The Hon. Mangala Samaraweera was speaking so
much about roads. I will quote from this Report. I think
he must take it home and read it over and over again.
Under the caption "Spending on Development
Programmes, Roads", the Report states, I quote:
“The investment on national roads was around Rs. 36,894 million
during the period of January-May 2012."

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(The Presiding Member)

Hon. Member, I just need a clarification. This is the
Adjournment Motion. As far as the Adjournment Motion
is concerned, there is no ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

The right of reply is there. - [Interruption.]
Sir, under the caption "Government Revenue", the
Mid-Year Fiscal Position Report- 2012 states, I quote:
"The Government revenue during January-May 2012 period
amounted to Rs. 386,655 million........" - [Interruption.]

Sir, I have the right to reply. - [Interruption.] No, Sir,
there is nothing in the Standing Orders to stop it. As the
Mover of the Adjournment Motion, which I moved early
in the day, I have the right to reply. - [Interruption.]
The Report goes on to state, I quote:

Order, please! Hon. Azwer, there is a point of Order
being raised. Yes, Hon. Ajith Kumara?
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම එක කාරණයක් දැන
ගන්නට කැමැතියි. මා දන්නා විධියට ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග්
ෙයෝජනාවලට පමණයි පිළිතුරු කථාවක් තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] එෙහම නම් ෙපන්වන්න කියලා මා කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Adjournment Motion එකකදී පිළිතුරු කථාවක් කිරීෙම්
අයිතියක් තිෙබන බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා දැනුම් දී
තිෙබනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
“... recording a 9.1 per cent increase over the corresponding period
of 2011. Tax revenue increased by 11.9 per cent to Rs. 353,314 million
-" - [Interruption.]

Okay, Sir.
The Report goes on to state, I quote:
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“This includes Rs. 11,363 million on expressway development and
Rs. 17,526 million on development of highways islandwide.
Meanwhile, Rs. 6,943 million on widening and improving national
roads, Rs. 294 million on construction of bridges and flyovers and
Rs. 768 million on tsunami affected road rehabilitation had been
incurred during this period."

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Presiding Member)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Azwer, your time is up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, please give me one more minute. The Report goes
on to state, I quote:
“In addition, Rs. 8,939 million spent for the development of
Provincial roads. Also under the “Maga Neguma” and “Gama
Neguma” programmes, Rs. 1,715 million and Rs. 2,800 million
were spent respectively, for the development of rural roads."

Sir, they were raising a question about the
Divineguma Bill. Yesterday, before His Excellency left
the Island, he referred that to the Provincial Councils.
According to the judgment of the Judiciary, he had acted.
Therefore, we need not worry about it.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Please wind up.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Mangala Samaraweera, of course, sees a
ghost sitting on every road and bridge.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Azwer, you have to conclude now.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

බූතෙයක්, යක්ෂෙයක්, මාරෙයක් සිටින බවට ඔහු සිහින
දකියි. රෑ පමණක් ෙනොව, දවල් හීන ද දකියි. නිදා ෙගන
පමණක් ෙනොව සිට ෙගන ද මහා හීන දකියි. [බාධා කිරීමක්]
ෙමෝහය නැති කර ගන්නටය කියා මම ගරු මංගල සමරවීර
මන්තීතුමාට කියනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Now, the House has to adjourn, Hon. Azwer. Thank
you.
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 වුෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2012 සැප්තැම්බර් 21 වන
සිකුරාදා අ. භා.1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.
அப்ெபா
, பி.ப.7.00 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும்
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், 2012 ெசப்ெரம்பர் 21, ெவள்ளிக்கிழைம
பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட

It being 7.00 p.m.., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 21st, September,
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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පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of Hansard is available for
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .
Late applications for subscriptions will not be accepted.
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