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சமபிகப ட ப திரக

භා.. 1.00
00ට
විය.. නිෙයෝජP කථානායකතුමා
අ. භා
ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය
මහතා]] මූලාසනාරූඪ විය
විය..
[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
பாராமற பி.ப. 1.00 மணி ய. பிரதி சபாநாயக
அவக# [மா% மி ச&திம 'ரெகா] தைலைம வகி+தாக#.

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER
[THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

ෙමදින රථවාහන ෙපොලීසිය සහ සමීප
ෙපොලිස් ස්ථාන මඟින් විෙශේෂ රථවාහන
සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු
ලැෙබ්.

PAPERS PRESENTED

2010 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව. - [අගාමාතPතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතP
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

சபாடதி இக க டைளயிட ப ட.

නිෙව්දන
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ANNOUNCEMENTS

2012 ෙනොවැම්බර් 08 වන දින විෙශේෂ ආරක්ෂක
වැඩ පිළිෙවළ
2012 நவப 08 ஆ திகதிய விேசட பாகா
ஒக
SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS ON 08TH NOVEMBER,
2012

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவ
(The Deputy Speaker)

க)

2012 ෙනොවැම්බර් මස 08 වැනි බහස්පතින්දා ගරු මුදල් සහ
කමසම්පාදන අමාතPතුමා විසින් 2013 වර්ෂය සඳහා අය වැය
කථාව පැවැත්වීමට අදාළව පහත සඳහන් විෙශේෂ ආරක්ෂක
විධිවිධාන කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව සියලුම ගරු
මන්තීවරුන් ෙවත ෙමයින් දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාතPතුමා
අමාතPතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
පධාන
සංවිධායකතුමා)
සංවිධායකතුමා)
(மாமி
திேன
ணவதன
வகாலைம அைமச அரசாக
ேகாலாசா%)

நீவழக,
தரபி" #த$

-

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අගාමාතPතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතPතුමා ෙවනුෙවන්, 2011-2012
වර්ෂය සඳහා ඩී. එෆ්. සී. සී. බැංකුෙව් විගණකවරුන්ෙග් වාර්තාව
හා ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

*

*

2012 ෙනොවැම්බර් මස 06 වැනි අඟහරුවාදා සහ 07 වැනි
බදාදා ගරු මන්තීවරුන්ෙග් විෙව්ක කාමර, ඇඳුම් අල්මාරි ද
ඇතුළුව සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ලම, ආරක්ෂක
පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලැෙබ්.
2012 ෙනොවැම්බර් මස 08 වැනි බහස්පතින්දා
(අ)

ෙමදින මහජන ගැලරිය ආරාධිත අමුත්තන්
සඳහා පමණක් සීමා කරනු ඇත.

(ආ)

ෙමදින පාර්ලිෙම්න්තු රථ ගාල වසා තබන
බැවින් ගරු මන්තීවරුන් පැමිෙණන වාහන
අදාළ රථ ගාල් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැෙබ්.

(i)

(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා ෙමොනරාගල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ
2011 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් ෙල්කම්
කාර්යාලෙය් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්. - [ රාජP
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාතP ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ලදී..
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී

சபாடதி இக க டைளயிட ப ட.
Ordered to lie upon the Table.

(ඇ)

(ඈ)

ෙමදින තම කලතයා / අමුත්තන් කැටුව
පැමිෙණන ගරු මන්තීවරුන්ට මහජන
පිවිසුෙම්දී වාහනෙයන් බැස පාර්ලිෙම්න්තු
ෙගොඩනැඟිල්ලට පිවිසිය හැකිය.
ෙමදින තමන් විසින්ම, තම රථය
පදවා
ෙගන
එන ගරු මන්තීවරුන්ෙග් වාහන
නියමිත රථ ගාල ෙවත ධාවනය කර ගාල්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி திேன ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාතPතුමා ෙවනුෙවන්, 2010 වර්ෂය සඳහා ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ෙමම වාර්තාව විදුලිබල හා බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைன

அறிைகக

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
ගරු වයි.
වයි.ජී.
ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாமி ைவ.ஜீ. பமசிாி)
(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපති ෙවනුෙවන්,
පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන් තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
(i)
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2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ
ශී ලංකා පනීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා;

(ii) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය්
වාර්ෂික වාර්තා;

(மாமி

வாேதவ நாணாயகார
ெமாழிக, ச#க ஒ%ைம&பா'( அைமச)

(v) 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා;
(vi) 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ
ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තා; සහ
(vii) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු
පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධPස්ථානෙය් වාර්ෂික
වාර්තා.

ேதசிய

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

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

උඳුෙගොඩ, ෙමොරදන, සිරි නන්දනාරාමෙයහි පදිංචි
ඇකිරියගල සුමති හිමිෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

බරවකුඹුක, සියඹලාකටුව, අංක 793 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ෙක්. සුනිල් ගුණරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(3)

කුලියාපිටිය, කුරුදල්ෙපොත පදිංචි එච්.එම්.එස්.එස්.
ජානකී ෙහේරත් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

උඩෙප්රාෙදණිය, ෙපොස්ෙපක්ට් හිල්, අංක 193/8 ඒ දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි මාලිනී අදිකාරම් මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

බලන්ෙගොඩ, රත්මලවින්න, අංක 100/සී දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. ජයන්ති හබලක්කාව
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

එප්පාවල, රජ්ජල්ෙල්ගම පදිංචි ඩබ්ලිව්.එච්. ඩිංගිරි
මැණිෙක් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

කුලියාපිටිය, කුරුදල්ෙපොත පදිංචි බී.එම්.ටී. මාලක
බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(8)

පදියපැලැල්ල,
කඳුරකෙඩ්
පදිංචි
ඩබ්ලිව්.ජී.
කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(9)

කිරාන්, පධාන පාර, "අෙනෝබවනම්" නිවෙසහි පදිංචි
කන්ෛදයා ආනන්දරාජා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ

(iii) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග්
ෙකොමිසෙම් වාර්ෂික වාර්තා;
(iv) 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ජාතික විදPා පදනෙම්
වාර්ෂික වාර්තා;

-

(10) බලන්ෙගොඩ, බටුවත්ත පදිංචි ඩී.එම්. කරුණාරත්න
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු. සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු පී. පියෙසේන මහතා - පැමිණ නැත.

ලදී..
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී

சபாடதி இக க டைளயிட ப ட.
Ordered to lie upon the Table.

ෙපත්සම්

மக

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாமி அஜி ). ெபேரரா)
(The Hon. Ajith P. Perera)

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

PETITIONS
(2)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக அவக)
(The Deputy Speaker)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.

(3)

මතුගම, මුණසිංහ මාවත, අංක 26/1 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි
ටී.එම්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්.මුණසිංහ
මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;
නෑෙබොඩ, ශී ගුණපාලතිස්ස මාවත, ස්වශක්ති නිවෙසහි
පදිංචි අනුර පී. ෙපොල්වත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;
වස්කඩුව, නුගෙගොඩ, පනාපිටිය පාර, අංක 209/1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්. රංජිත් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;
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(4) පානදුර, ෙෆොන්ෙසේකා පාර, අංක 39/4ඒ දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඒ. ෙපෙර්රා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ

750

කිරීමක්] ලබන මාසෙය් ෙම් පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවාද, නැද්ද [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා නිෙයෝගයක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි.

(5) පිළියන්දල, මිරිස්වත්ත, ගැඩබුවාන පාර, අංක 412/6
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්. මංගලිකා රත්නායක
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමා, පිළිතුර දීමට කටයුතු කරන්න.

(The Hon. Janaka Bandara)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

(மாமி ஜானக படார)

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මම බණ්ඩාරගම, මැදගම,
ෙබොරළුකැටිය පාර, අංක 342 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.ජී.
ෙපේමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

Question ordered to stand down.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

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

சமபிகப ட ம கைள ெபாம  
சா ட க டைளயிடப ட.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 3-2149/'11- (1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக வா

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ல விைடக

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி கீதாஜன ணவ

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 2-2109/'11-(5), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா அமரக)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, එම පශ්නය පළමුවැනි
වතාවටයි අහන්ෙන්. පශ්නයට අදාළව 2005 වර්ෂෙය් ඉඳලා
විස්තර ලබා ගනිමින් පවතිනවා. මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාතPතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Hon. John Amaratunga)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නය අහනවා.

Question ordered to stand down.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා (මුදල් හා කම
කම සම්පාදන
නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

(மாமி

அைமச

கீதாஜன ணவ தன - நிதி, தி டமிட! பிரதி

)

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාතPතුමා ෙවනුෙවන් මා කියා සිටින්ෙන් ෙමම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක කාලයක් අමාතPාංශය විසින් ඉල්ලා ඇති බවයි.

.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 9-2525/'12-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.
අධPාපන අමාතPතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ'ர திஸாநாய#க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா அமரக)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. John Amaratunga)

හැම දාම ෙම් පශ්නයට කල් ගන්නවා. නිෙයෝජP ඇමතිතුමා
කල් මරනවා.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)
නායකතුමා)

විකමසිංහ
විකමසිංහ

මහතා

(மாமி ரணி! வி#கிரமசிக - எதி

(විරුද්ධ

පාර්ශ්වෙය්

#க சி %த!வ )

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝගවලට
අනුව ඇමතිතුමා පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට තිෙබනවා. [බාධා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

திேன) ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අධPාපන අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති තුනක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජP කථානායකතුමා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

පශ්න අංක 12-2150/'11-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාතPතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා දන්නා නිසායි කියන්ෙන්. අපි ෙම්
කාරණය COPE එෙක්දීත් සාකච්ඡා කළා. ෙම් tickets මිලදී ගන්න
තිෙබන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ. ෙඩොලර් 10යි ticket එක.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන් පශ්නය අදාළ නැහැ
කියලා ෙමතුමාෙග් අමාතPාංශයට ෙයොමු කරලා තිෙබන නිසා-

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා
අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

அைமச )

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாமி

பியகர ஜயர*ன - சிவி! விமான ேசைவக

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය මුදල්
අමාතPාංශයට ගිහිල්ලා ගිය සතිෙය් තමයි අෙප් අමාතPාංශයට
ලැබුෙණ්. මුදල් අමාතPාංශයට අදාළ පශ්නයක් තමයි අපට ෙම්
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
ෙමය මුදල් අමාතPාංශයටයි ෙයොමු කරලා තිබුෙණ්.

(மாமி

பியகர ஜயர*ன)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් පශ්නය මෙග්
අමාතPාංශයට අදාළ එකක් ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාටත් අදාළ නැද්ද?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

ෙම් පශ්නය ඔබතුමාට ෙයොමු කළ එක වැරදියි. ෙමය
ඔබතුමාෙග් අමාතPාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු
නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුර එන්න ඕනෑ
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන්.

(மாமி

பியகர ஜயர*ன)

මෙග් අමාතPාංශයට අදාළ නැහැ. ෙම් පශ්නයට මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාතPාංශෙයන් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ කියන්ෙන් හැම ෙදයක්ම
තිෙබන තැනක්. ෙම්ක අපිට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
ඔක්ෙකෝම අපිට එවන්න එපා.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
(மாமி

பியகர ஜயர*ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ෙම් පශ්නය මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශයට ෙයොමු
කළාට පස්ෙසේ, අපට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙකොෙහොමත් SriLankan
Airlines එකට ෙම් වන ෙකොට ticket එක ඇදිලායි තිෙබන්ෙන්.
අෙනක් ඒවාටත් ticket ඇෙදන්න කලින් මම කිව්ෙව් ඒකයි.

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක වැරදියි. ඇත්තටම ඒ ෙලොතරැයිය ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ
තමයි විකුණන්න තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් වන තුරුත් ෙලොතරැයිය
දිනුම් ඇදලා නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි; මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාතPාංශෙය් තිෙබන පශ්නයක්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
(மாமி

பியகர ஜயர*ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

මට ඇෙදයිද ticket එකක්?

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
(மாமி

பியகர ஜயர*ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාට ඇදිලා තිෙබන්ෙන්.

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන් අෙප් අමාතPාංශයට
එවා තිෙබනවා. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
(மாமி

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන්
දන්වා තිෙබනවා, ෙම් පශ්නය ඒ අයට අදාළ නැහැ කියලා. ඒ අනුව
තමයි සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාතPාංශයට ෙයොමු කර තිෙබන්ෙන්.

பியகர ஜயர*ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

නැහැ, නැහැ. මට ඇෙදන්න ෙගොඩක් කල් යනවා. ඔබතුමාට
ඇදුනාට පස්ෙසේ තමයි මට ticket එක ඇෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
Ticket එක ඇෙදන්ෙන් පස්ෙසේ. [බාධා කිරීමක්] ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළේ හැම එකම තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පශ්නය අදාළ
නැහැ.
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නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාතPතුමා එතුමාට අදාළ
නැහැයි කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියා සිටින නිසා අපි නැවත
ෙසොයා බලා අදාළ අමාතPාංශයට ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කරනවා.

තිස්සමහාරාම දිසා ෙරෝහල සඳහා උපකරණ : මූලP
පතිපාදන

திஸமஹாராம மாவ ட ைவதியசாைல
உபகரணக : நிதி ஒகீ

EQUIPMENT FOR TISSAMAHARAMA DISTRICT HOSPITAL :
FINANCIAL ALLOCATION

1885/’11

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 15 -2526/'12- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ'ர திஸாநாய#க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

1. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி

சா பாக)

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

ෙසෞඛP අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, තිස්සමහාරාම දිසා
ෙරෝහෙල් ඉදි කර ඇති ෙතමහල්
ෙගොඩනැඟිල්ල භාවිතයට ෙනොෙගන අත හැර
දමා ඇති බවත්;
(ii)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி

திேன) ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අධPාපන අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ'ர திஸாநாய#க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අද කිසිදු පශ්නයකට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තර ලබා දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] අද
දිනට නියමිතව පශ්න 15ක් තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද, ෙම්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]

ேஜா அமரக - மாமி *திக பதிரண

එම ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත කළ ද ඊට අවශP
උපකරණ ලබා ෙනොදීම නිසා භාවිතයට
ෙනොෙගන අත් හැර දැමීමට සිදු වී ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ නම්, අවශP උපකරණ කඩිනමින් ලබා දී
ෙගොඩනැඟිල්ල මහජනතාවෙග් පෙයෝජනය
සඳහා ගැනීමට අවශP කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

අවශP උපකරණ ලබා ෙදන්ෙන් නම්, එම දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

ඊට අවශP පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

(v)

මහජනතාවෙග්
ෙගොඩනැඟිල්ල
කවදාද;

පෙයෝජනය සඳහා එම
නැවත විවෘත කරන්ෙන්

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

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අහන්න සමහර මන්තීවරු නැහැ. උත්තර ෙදන්න
සමහර ඇමතිවරු නැහැ. එම නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙදපාර්ශ්වෙය්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා. කරුණාකරලා පශ්න
අහන මන්තීවරුන් පශ්න ඇසීමට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපනී සිටින්න.
ඇමතිවරුන් කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ උත්තර ෙදන්න.
[බාධා කිරීම්]

காதார அைம சைர ேகட வினா:
(அ) ( அபாேதாைட மாவடதி திஸ
மஹாராம
மாவட
ைவதியசாைலயி
நி"மாணி க$ப%&ள ()மா* க*ட
பயப%த$படா+ ைகவிட$ப%&ளெத
பைத-;
( ேம/ப*
க*ட
திற+ைவ க$பட
ேபாதி1 அத/2 ேதைவயான உபகரண4
க& வழ4க$படாைமயினா
பயப%த$
படா+ ைகவிட ேந"+&ள ெதபைத-
அவ" அறிவாரா?
(ஆ) ( ஆெமனி ,ேதைவயான
உபகரண4கைள
+ாிதமாக வழ4கி க*டைத ெபா+ம க&
பயப%+வத/2 ேதைவயான நடவ* ைக
கைள ேம/ெகா&வாரா எபைத-;
i)

ii)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන වටය.

i)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(

ேதைவயான உபகரண4க& வழ4க$ப%
ெமனி அ திகதி யாெதபைத-;
( அத/2 ேதைவயான நிதி ஏ/பா%க&
ஒ+ க$ப%&ளதா எபைத-;
( ஆெமனி , அ$பணெதாைக எ<வளெவ
பைத-;
( ெபா+ம கள+ பயபா% காக ேம/ப*
க*ட மீ>% திற க$ப%வ+ எ$ேபா
ெதபைத-
அவ" இ சைப 2 அறிவி$பாரா?
(இ) இேற , ஏ?

විවෘත කර ෙම් වන විට ගැහැනු හා පිරිමි ශලP වාට්ටු, ෙල්
බැංකුව, X කිරණ ඒකකය සහ ශවණාගාරය පවත්වා ෙගන යනු
ලැෙබ්.

ii)

(ii) ශලPාගාරය සඳහා අවශP මූලික උපකරණ ලබා ෙගන ෙම් වන
විට සුළු ශලPකර්ම සිදු කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

iii)

iv)

v)

asked the Minister of Health:

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

පවාහන අමාතPාංශය
අමාතPාංශය : වත්කම් ෙල්ඛනය
MINISTRY OF TRANSPORT: ASSETS REGISTER

the three-storeyed building constructed at
the Tissamaharama District Hospital in
Hambantota District has been abandoned
without being used; and

(ii) the aforesaid building has been abandoned
without being used as a result of not
providing the equipment required by it even
though it was declared open?
(b) Will he inform this House (i)

(ii), (iii),
(iv) සහ
(v) ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල සඳහා මධP
වායු සමීකරණ (Central Air-condition System) යන්ත මිලදී
ගැනීම් 2012 වසෙර් අය වැය පතිපාදන මඟින් රුපියල් මිලියන
2.8ක මුදලකින් සිදු කිරීමට මූලික කටයුතු කර ඇති අතර එය
2012 වසර අවසන් වීමට පථම ඉටු කිරීමට නියමිතය.
නිර්වින්දන යන්ත සහ වායු පද්ධතිය සැපයීම ඉදිරි වසෙර්දී
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

ேபாவர அைம :ெசா  பதி தக

(a) Is he aware that (i)

(ආ) (i) ඔව්.

if so, whether necessary action will be taken
to provide the aforesaid building with the
equipment required by it and make it
available for the use of the public;
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4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி

ேஜா அமரக
க.ணாநாய#க சா பாக)

(c) If not, why?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛP නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

(மாமி ல,* திசாநாய#க - -காதார பிரதி அைமச

)

ரவி

පවාහන අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) පවාහන අමාතPාංශය තුළ වත්කම් ෙල්ඛනයක්
පවත්වා ෙගන යන්ෙන්ද;

(iii) whether necessary allocations have been
made for that purpose ;

(v) of the date on which the aforesaid building
will be reopened for the use of the public?

மாமி

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

(ii) if necessary equipment is provided to it, the
date on which it will be done;

(iv) if so, the amount of money that has been
allocated ; and

-

(ආ)

(ii)

එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වා ෙගන යන
පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;

(iii)

අමාතPාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(iv)

අමාතPාංශෙය් වැඩිම වැදගත්කම සහිත වත්කම්
පහ කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) අමාතPාංශය තුළ කිසියම් වPාජ වත්කම්
පවතින බව වත්කම් පරීක්ෂා කර බැලීම තුළින්
අනාවරණය වී තිෙබ්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම්
කවෙර්ද;

(iii)

එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද;

යන්නද එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙසෞඛP අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:

* சபாடதி

ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
(අ)

(i) තිස්සමහාරාම දිසා ෙරෝහෙල් ඉදි කර ඇති ෙතමහල්
ෙගොඩනැඟිල්ල අතහැර දමා ෙනොමැති අතර 2011 වසෙර්දී එය

ேபாவர அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (i) ேபாவர
அைமசிேல ஒ ெசா 
பதி
தக
ேபணப"கி#றதா
எ#பைத& ;
(ii) அ(வாறாயி#
ேம*றிபிட
பதி
தகைத ேப+ நபைர& ;
(iii) அைமசி# ேதறிய ெசாதி# ெப-மதி
எ(வள எ#பைத& ;
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(iv) அைமசி# மிக /கியமான 5 ெசா க1
எைவ எ#பைத&
அவ2 3-வாரா?
(ஆ) (i) ெசா உ-திப"த7#ேபா க8டறிய
பட ஏதாவ
க*பைன ெசா க1
அைமசிேல உ1ளனவா எ#பைத& ;
(ii) அ(வாறாயி# அெசா களி# ெபய2,
ெப-மதி ேபா#றவ*ைற& ;
(iii) அெசா க1
ெதாட2பான
பதிக1
ேபணப"1ளனவா எ#பைத&
அவ2 3-வாரா?
(இ) இ#ேற<, ஏ#?
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(ආ) (i) නැත.
(ii) පැන ෙනොනඟී.
(iii) පැන ෙනොනඟී.
(ඇ) අදාළ නැත.

අවතැන් වූවන් යළි පදිංචි කරවීම : ෙවන් කළ මුදල

இடெபயேதாைர மீயமத: நிதி
ஒகீ
RESETTLEMENT OF DISPLACED PERSONS: MONEY
ALLOCATED

2227/’12
5. ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

asked the Minister of Transport:
(a) Will he state (i)

whether an assets register is maintained in
the Ministry of Transport;

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(ii) if so, the person who maintains the aforesaid
register;
(iii) the net asset value of the Ministry; and
(iv) the five most important assets in the
Ministry?
(ආ)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව්, "සැමට
නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්,
උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල අවතැන් වූවන් යළි
පදිංචි කරවීම සඳහා නිවාස 15,000ක් ඉදි කිරීෙම් වැඩ
සටහනක් කඩිනමින් කියාත්මක කිරීමට මුදල් ෙවන්
කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ෙපොෙරොන්දුව පරිදි ෙම් වන විට ෙවන් කර
ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(i) whether there are any fictitious assets found
in the Ministry through assets verification;

(ii)

එම වැඩසටහන යටෙත් ෙම් වන විට ඉදි කිරීම්
අවසන් කර ඇති නිවාස සංඛPාව ෙකොපමණද;

(ii) if so, the names and the values of those
assets; and

(iii)

එම නිවාසවල පදිංචි කර ඇති පවුල් සංඛPාව
ෙකොපමණද;

(b) Will he also state -

(iii) whether those assets have been brought into
the books?

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

(c) If not, why?
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජP
අමාතPතුමා
තුමා)
අමාතP
තුමා)
(மாமி

அைமச )

ேராஹண திசாநாய#க

-

ேபா#வர* பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, පවාහන අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:

* சபாடதி

ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
(අ) (i) ඔව්.

(ii) ෙමම අමාතPාංශෙය් ගණකාධිකාරි, එස්.පී. වීරරත්න මහතාෙග්
අධීක්ෂණය යටෙත්, සැලසුම් සහකාර, පී.වයි.එස්.ජී. ෙහේවාරච්චි
මිය විසිනි.
(iii) ගණනය ෙකොට ෙනොමැත.
(iv) අමාතPාංශය සතු හඳුනා ගත් විෙශේෂ වැදගත්කමකින් යුත්
වත්කම් ෙනොමැත.

நிமாண, ெபாறியிய ேசைவக, டைம, ெபா
வசதிக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைலேநா& ெகாைககளி
"ெசமட நிவச - ஹிதட ெசவண" ேவைல)
திட)தி*கீ,, வட& ம-./ கிழ& மாகாண1
களி இட/ெபய$த மகைள மீள &3யம)
வத-காக 15,000 7கைள நிமாணி&/ நிக,சி)
திடெமா*ைற) ாிதமாக நைட8ைறப7)
வத-&
நிதி
ஒகப7வதாக
வா&.தி
அளிகப7ளெத*பைத அவ அறிவாரா?
(ஆ) (i) ேம-ப3 வா&.திகைமய இ*றளவி
ஒகப7ள நிதி எ=வளெவ*பைத>/;
(ii) ேம-ப3 நிக,சி)திட)தி* கீ, இ*றளவி
நிமாணிக @)தி ெசAயப7ள
7களி* எBணிைக எ)தைனெய*ப
ைத>/;
(iii) ேம-ப3 7களி
&3யம)தப7ள
&7/ப1களி* எBணிைக எ)தைனெய*ப
ைத>/
அவ இசைப& அறிவிபாரா?
(இ) இ*ேற , ஏ*?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

(ii) 8858ක් ෙව්.

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a) Is he aware that a pledge was made under the
“Samata Niwasak - Hithata Sevanak” programme
of the Mahinda Chinthana - A vision for the
future Manifesto that funds would be allocated
for the speedy implementation of a programme to
construct 15,000 houses to re-settle displaced
persons from the Northern and the Eastern
Provinces?

(iii) දැනට පවුල් 8858ක් පදිංචිව සිටී.
(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(b) Will he inform this House, of (i)
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(The Hon. Sajith Premadasa)

the amount of money allocated as per the
above pledge;

(ii) the number of houses completed by now
under the aforesaid programme; and
(iii) the number of families settled in those
houses?
(c) If not, why?

අතුරු පශ්න තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි.
මෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, උතුරු,
නැෙඟනහිර බල පෙද්ශෙය් නිවාස ෙනොමැති ජනතාවට නිවාස
ලබා දීම සඳහා ඒ පෙද්ශෙය් නිවාස ෙනොමැති ජනතාවෙග්
පමාණයන් දැන ගැනීමට සංගණනයක් කර තිෙබනවාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා පශ්නය අහනවා. ගරු විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා සභාෙව් සිටින නිසාත්, කාලය ඉතිරිව තිෙබන
නිසාත්, ෙදපාර්ශ්වෙය්ම තීරණය මත ගරු ඇමතිතුමාට උත්තර
ෙදන්න අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.

ගරු මන්තීතුමනි, මම ඊෙය්ත් ඔබතුමාට සඳහන් කළා ජන හා
සංඛPා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කළ ජන සංගණනෙය්ත්
ෙම් පිළිබඳ වාර්තා තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම නැවත පදිංචි කිරීෙම්
අමාතPාංශය සතුවත් ෙම් පිළිබඳ පූර්ණ වාර්තා තිෙබනවා.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

මම නිසාත් උත්තර ෙදන්න කියලා කියන්න ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි.

ගරු මන්තීවරෙයක්
මන්තීවරෙයක්

(மாமி உபின

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇත්තටම මම ඒ පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට දීපු පිළිතුෙරන්
සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි.

ஒவ )

(An Hon. Member)

ඔව්, ඔබතුමාට විෙශේෂ සැලකීමක් කරලා උත්තර ෙදනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්,
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
ා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

விம ரவ!ச - நி மாண, ெபாறியிய
ேசைவக, டைம, ெபா( வசதிக அைமச )

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ) ඔව්.
රුපියල් මිලියන
(ආ) (i) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාතPාංශය
ඉන්දියානු ආධාර
එකතුව

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක මෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ මන්ද උතුරු නැෙඟනහිර බල පෙද්ශෙය් නිවාස හදන්නට
ෙපර සංගණනයක් කරලා, සමීක්ෂණයක් කරලා, ශකPතා
වාර්තාවක් හදලා තමයි ඒ වැඩසටහන කියාත්මක වන්න ඕනෑ.
එෙහම හදන්න ඕනෑ පමාණය ෙනොදැන ෙකොෙහොමද ෙගවල් ටික
හදන්ෙන්?

200.00
2697.02
3300.00

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

6197.02

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி விம

ரவ!ச)

මම කිව්වාද ෙනොදැන කියලා. කන් ඇෙහන්ෙන් නැද්ද?
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(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එතුමාට උත්තරයක්
දුන්නා. ෙමොකක්ද දුන්නු උත්තෙර්? ඒ සංගණනය පිළිබඳ
ෙතොරතුරු නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාතPාංශය සතුව තිෙබනවාය,
ජන හා සංඛPාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කරලා තිෙබන
සංගණනෙය්ත් ඒ ගැන ෙතොරතුරු තිෙබනවාය කියා මම කිව්වා.
පශ්නයට උත්තරයක් නැත්ෙත් ඇයි? උත්තර දුන්නා.

ගරුගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙවලාව තිෙබන නිසා ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න. මෙග් ෙදවැනි
අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර බල
පෙද්ශෙය් නිවාස වPාපෘති සඳහා මිලියන 6,197ක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවාය කියලා දැන් ඔබතුමා කියනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා
කියනවා, ෙමෙතක් නිවාස හදලා තිෙබන්ෙන් 8,858යි කියලා.
ඇත්ත වශෙයන්ම "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" තුළින්
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා තිෙබනවා, නිවාස 150,000ක් හදනවා
කියලා. ඉතින් ෙම් නිවාස 150,000 හදන්නට ෙකොපමණ කාලයක්
ගත කරනවාද කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. "මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්" 37වන පිටුෙව් තමයි සඳහන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, "උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල අවතැන් වූවන්
යළි පදිංචි කරවීම සඳහා නිවාස 150,000ක් ඉදි කරනවා." කියන
එක.

(The Hon. Sajith Premadasa)

පමාණය කියන්න බැරි ඇයි?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔබතුමා ෙම් පශ්නෙයන් ඒ ගණන අහලා නැහැ ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙමතුමාට ඒක අතුරු
පශ්නයකින් අහන්න ෙදයක් නැහැ. ඕනෑ නම් ෙම් පශ්නයටම
අහන්න තිබුණා. නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාතPාංශය සතුව ඒ
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. අෙප් අමාතPාංශය සතුව ඒ ෙතොරතුරු නැහැ.

(மாமி விம

ரவ!ச)

ඒක ඔබතුමාෙග් පශ්නෙය් ලියලා තිෙබනවා. නැවත
අමුතුෙවන් ඒක කියන්න ෙදයක් නැහැ. අහපු පළමුවැනි පශ්නෙය්
සංඛPාව දමලා තිෙබනවා, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් 37වන
පිටුෙව් ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා කියලා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

ෙමොකක්ද ගරු ඇමතිතුමනි?

(The Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம
ரவ ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මා දන්ෙන් නැහැ, ෙමොෙළේ කලවම් ෙවලාද කියලා.

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක කථා කරන්න ගිෙයොත් තව ෙවලාව යනවා ෙන්.
ඔබතුමාෙග් පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ෙව්ලාව ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

දැන් ඔබතුමා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි, අර පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට දුන් උත්තරය
එතුමාෙගන් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කෙළේ.

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට ෙවලාව නැහැ, මට වැඩ තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, mike එක දමන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Mike එක දමා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පැහැදිලි කර ගැනීමට අවස්ථාව ෙමතැන නැහැ.

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක හිටිහැටිෙය් off කරනවා. Mike එක ෙබොෙහොම
උපකමශීලීව off වනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජP කථානායකතුමා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මට ෙමතැන ඉඳෙගන ඒ ගැන පකාශයක් කරන්න බැහැ.

මම උත්තර ෙදනවා.

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි,-

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

දැන් ඔබතුමා පශ්නය ඇහුවා ෙන් ගරු මන්තීතුමා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවන්න
කැමැතියි. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් පශ්නය අහන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඔව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් පශ්නය ගරු ඇමතිතුමා කිෙයව්ෙව් නැති බවට මට
ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා.

(மாமி விம

ரவ!ச)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් සංඛPා ෙල්ඛනවලට
අයිති වන්ෙන් නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාතPාංශෙය් අරමුදල්
ෙයොදවලා, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය තම අරමුදල්
ෙයොදවලා ඉදි කරපු නිවාස සංඛPාව සම්බන්ධෙයන් පමණයි. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් සංඛPා ෙල්ඛනය අයිති ෙවන්ෙන් ඒ
සම්බන්ධෙයන් පමණයි.
මීට අමතරව ෙම් අයට ආරක්ෂක හමුදා මඟින් නිවාස සාදා
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙතොරතුරු
ෙමතැන ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමාට පිළිතුර ලබා ෙදන්න
කලින් ඒ ෙතොරතුරු ෙගන්වා ගන්න මම උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ
උත්සාහය සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙතොරතුරු මත
පමණක් පදනම් ෙවලා ෙම් පිළිතුර දීලා තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව
ඉන්දියානු ආධාර කමය යටෙත් නිවාස දහසක නියමු වPාපෘතියක්
ඒ අය අවසන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සංඛPා ෙල්ඛනත් ෙමතැන
නැහැ. ඊට අමතරව නැවත ඒ අය නිවාස 49,000ක පමණ
වPාපෘතියක් සඳහා ෙදෙවනි අදියර පටන් ගත්තා. දැන් ඒක
කියාත්මක ෙවමින් යනවා. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් නිවාස
6,000ක් කරනවා. UN-HABITAT ආදී තවත් විවිධ ආයතනවලින්
තවත් නිවාස ඉදි කිරීම් කරනවා. ෙම් සියල්ලම එකතු වුණාම අපි ඊ
ළඟ ජනාධිපතිවරණයට යන අවස්ථාව වන විට, -අෙප් රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයා ආෙයත් ඒ තරගයට ඉදිරිපත් ෙව්විද කියා මා
දන්ෙන් නැහැ. එතුමා නැත්නම් ඔබතුමා ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවයි
කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.- ෙම් සංඛPාව කීයද කියලා
ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ෙමතැනදී ඔය ගණන ගැන
කථා කරලා ෙත්රුමක් නැහැ.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

ගරු මන්තීතුමා, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ඒ ගැන ෙවනම කථා
කරමු. ඔබතුමා දැන් පශ්නයක් ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුර
ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

පශ්නය ඇහුවාද?

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඇහුවා. දැන් පිළිතුර ෙදන්න.

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. මම ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
ඉන්දියානු ආධාර යටෙත් උතුරු - නැෙඟනහිර ඉදි ෙවන නිවාස
ෙයෝජනා කම ගැන සඳහන් කිරීම ගැන. ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්
සඳහන් කළා ශී ලංකා ආණ්ඩුෙවන් උතුරු - නැෙඟනහිර නිවාස
ඉදි කිරීෙම් වැඩසටහනට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල්
මිලියන 6,197යි කියලා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Deputy Speaker)

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

නැවත පශ්නය අහන්නද?

පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி விம
ரவ ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අහන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්නය ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුර ෙදන්න.

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න. නමුත් ඇමතිතුමාෙග්
පළමුෙවනි පිළිතුර පකාරව ඔබතුමා සඳහන් කළා රුපියල් මිලියන
6,197යි උතුරු - නැෙඟනහිර නිවාස ඉදි කිරීෙම් වැඩසටහනට
ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් කියා. නමුත් ඉන්දියානු ආණ්ඩුව නිවාස
50,000ක් හදන්න රුපියල් මිලියන 35,100ක් -ෙඩොලර් මිලියන
270ක්- ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ නිවාස 50,000 හැදීම
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වසර ෙදකහමාරක් මුළුල්ෙල් පමාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් සුදුසුකම්
ලැයිස්තුව ලබා ෙදන්නට ෙම් ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා
තිෙබන නිසායි. ඒ සුදුසුකම් ලැයිස්තුව ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරන්ෙන් කවදාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඉන්දියානු ආණ්ඩුෙව්
මන්තීවරු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම්වා
කියන්ෙන් ඉන්දියානු ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජිතෙයක් වාෙගයි ෙන්.
ඔබතුමා ඒක දන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
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නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

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

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

එෙකන් සල්ලි ගන්න අය ඒක දන්නවා. ෙමෙහන් ෙල්ඛන
පමාදයි කියලා ඔබතුමා දන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඉන්දියානු
තානාපතිතුමා එෙහම කියනවා නම් අපි ඒකට උත්තර ෙදන්නම්.
ඔබතුමා ඉන්දියානු රජෙය් නිෙයෝජිතෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒවා
කියන්න බැහැ.

ගරු විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමනි, එතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුර
ලබා ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

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

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

[

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

[Expunged on the order of the Chair.]

(The Deputy Speaker)

ලජ්ජා නැද්ද?

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙඩොලර් මිලියන 270ක් -[බාධා කිරීමක්]

ෙල්ඛනවල පමාදයක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
ලදී.]
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

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

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

එෙකන් සල්ලි අර ෙගන දැන් ශුද්ධවන්තෙයක් ෙවන්න
එනවා. ඔය ඔක්ෙකොම ෙද්වල් විපක්ෂ නායකතුමා දන්නවා. [බාධා
කිරීමක්]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

එෙකන් සල්ලි ගන්න අයට හරියට රිෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]

அவ க)

(The Deputy Speaker)
ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා පිළිතුර ලබා ෙදන්න.

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
ලදී.]

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

[Expunged on the order of the Chair.]

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

අයට ඉන්දියාවට ෙමොනවා හරි කිව්වාම හරියට රිෙදනවා.

මම පිළිතුර දුන්නා.

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

[

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලි පිරිසිදු
පශ්නයක් ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්]

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

මම පශ්නය අහනෙකොට ඇයි මෙග් මයික් එක switch off
කරන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙමතැනින් switch off කරන්ෙන් නැහැ. දැන් ඔබතුමා පශ්නය
අහලා ඉවරයි ෙන්.

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

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

(The Hon. Sajith Premadasa)

[Expunged on the order of the Chair.]

அகிராசன க டைளப அகறப ள]

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

[

මම ඔබතුමාට ආමන්තණය කරනවා. කරුණාකර, මයික් එක
දමන්න කියන්න.

ගැන කිව්වාය කියලා ඔච්චර කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා
නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Deputy Speaker)

පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, පශ්නයට උත්තර ෙදන්නම්.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, එතුමාෙග්
පිළිතුරට පකාරව මම අහන පශ්නය ෙම්කයි.

පළමුවන

ශී ලංකා ආණ්ඩුෙවන් උතුරු නැෙඟනහිර නිවාස පශ්නය
විසඳීමට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 6197යි. උතුරු
නැෙඟනහිර ෙගවල් 50,000ක් හදන්න ඉන්දියානු ආණ්ඩුව
මිලියන 35,100ක් ෙවන් කරනවා නම් ශී ලංකා ආණ්ඩුවට අෙප්ම
රෙට් අෙප්ම ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩි මුදලක් ෙවන් කරන්න බැරි
ඇයි? ඒකයි, මෙග් පශ්නය. ඒකට උත්තර ෙදන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඒකයි පශ්නය. දැන් පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ජනාධිපති
ෙකෙනක් ෙවන්න හිතා ෙගන ඉන්නවා ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] මම
උත්තර ෙදන තුරු ඉන්න.

ශී ලංකා රජය ෙවන් කළ මුළු මුදල ෙමපමණයි කියලා එතුමා
අර්ථ නිරූපණය කරනවා. ඒක වැරදියි. [බාධා කිරීමක්]
කරුණාකර, ශබ්ද ෙනොකර ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කථා
කරලා ඉවර ෙවන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම උත්තර දීලා ඉවර වුණාම ඕනෑම ෙදයක් කියන්න. මාත්
අහෙගන හිටියා.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Order, please!
ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙකොෙහේද යන්ෙන් මල්ෙල් ෙපොල්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම උත්තර ෙදන තුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමොකද, ඔච්චර
කලබල?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න.

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් කියන
සංඛPාව
ශී ලංකා රජය ෙම් ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුළු මුදෙල් එකතුව
ෙනොෙවයි. ඒක මම කලින් පිළිතුෙර්දීත් එතුමාට සඳහන් කළා.
උදාහරණයක් හැටියට මම කිව්වා, ශී ලංකා රජෙය් ආරක්ෂක
හමුදා, ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාතPාංශෙය් සමෘද්ධි
අධිකාරිය හරහා ෙම් පෙද්ශවල කරන නිවාස වැඩසටහන් ෙම්
මුදලට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ කියලා. ඒෙකන්ම පැහැදිලිව ගමP
ෙවනවා, -ෙමතුමාට ඒක ෙත්ෙරනවා නම්- ෙමතැන තිෙබන්ෙන්
ශී ලංකා රජය ෙම් ෙවනුෙවන් ෙයොමු කරපු සම්පූර්ණ මුදෙල්
එකතුව ෙනොවන බව.
මම එතුමාට පැහැදිලි කළා, ඒ ෙතොරතුරුත් ලබා ෙගන උත්තර
ෙදන්න ගියා නම් තව කල් යන නිසා ෙම් ෙතොරතුරු පමාණය මත
පදනම් ෙවලා මම පිළිතුරු ෙදන්න ආව බව. ඒක ඒ උත්තරෙය්
පළමු වන ෙකොටසයි.
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ෙදවන එක තමයි, ඉන්දියානු රජය කුමන ෙහෝ අරමුණක් මත
නිවාස 50,000ක් හදන්න ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් ඒ ෙගොල්ලන්
ඒකට අවශP සල්ලි ෙවන් කරන්න ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමනි,
ඉන්දියානු රජය එක නිවසකට රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙවන්
කරනවා. හැබැයි ෙම් වනෙකොට අපි වැලිඔය පෙද්ශෙය් නිවාස
500ක් හදනවා. ඒ එක නිවසකට වැය ෙවන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ
තුන හමාරයි. ඒත් හදන්ෙන් ෙගවල්. ඒ ෙගොල්ලන් හදන්ෙන්ත්
ෙගවල්. එතැන රුපියල් ලක්ෂ පහයි, රුපියල් ලක්ෂ තුන හමාරයි
අතර ෙවනසක් තමයි තිෙබන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ පහ ගණෙන්
බැලුවාම ඒකට විශාල මුදලක් ඕනෑ ෙවනවා. නමුත් රජය හැටියට
ඊට වඩා අඩු මුදලකින් ඒ පවුල්වල අයත් සම්බන්ධ කරෙගන ඒ
නිවාස හදනවා, එක එක තැන්වල එක එක පමාණෙයන්, ඒ ඒ
පවුල්වල ස්වභාවය සහ අවශPතාව අනුව. ඒකට එකම ගණනක්
කියලා එකක් නැහැ.
අනික් අතට, ඒ ෙගවල් 50,000 හදන්න ඉන්දියානු රජය
ඉදිරිපත් ෙවනවා නම්, ඒ ෙගවල් 50,000 හදන්න අපි සල්ලි ෙවන්
කරන්න ඕනෑ නැහැ. ශී ලංකා රජයට තරගයක් නැහැ ඉන්දියානු
රජයත් එක්ක. ඉන්දියානු රජයට වඩා වැඩි මුදල් ෙයොදවා
අවතැන් වූවන් පදිංචි කරවන්න, වැඩි නිවාස සංඛPාවකට මුදල්
ෙයදවීෙම් තරගයක් ලංකාවට නැහැ. ඒ අය නිවාස 50,000ක්
හදන්න බාර ගත්ත නිසා, ඉතිරි ටික හදන්න තමයි ශී ලංකා රජය
කැප වීෙමන් වැඩ කරන්ෙන්. ඒ වැඩ ටික ෙවනවා. ගරු
මන්තීතුමා පශ්නයක් අහනවා, නිවාස 15,000ක් ඉදි කරන්ෙන්
කවදාද කියලා. [බාධා කිරීමක්]

(iii)
(iv)

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පිළිතුරු දුන්නාද ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

(ආ)

(i)

රජෙය් අනුමැතිය ෙනොමැතිව ෙම් වන විට ශී
ලංකාව තුළ කියාත්මක උපාධි සහ පශ්චාත්
උපාධි පිරිනමන ෙපෞද්ගලික උසස් අධPාපන
ආයතන සංඛPාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ආයතන ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතු
ආයතනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) වර්ෂ 2000 සිට 2010 දක්වා උසස් අධPාපනය සඳහා
විෙද්ශගත වී ඇති ශී ලාංකික සිසුන් සංඛPාව හා විෙද්ශ
රටවලින් ශී ලංකාවට සංකමණය වී ඇති සිසුන් සංඛPාව
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත්
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

உய கவி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) ( தேபா இலைகயி அரச அகீகார ட!
இய"# ெவளிநா' பகைலகழக
க)ட! இைண+த பட,ப-,. ம/#
பட,பி!ப-,. படக0 வழ"# தனியா
உயகவி நி/வனகளி! எ2ணிைக
எ தைன எ!பைத3#;
( ேமப- ஒ6ெவா7 நி/வன தின# ெபய,
9கவாி, ெதாைலேபசி இலக# ம/# பதி:
ெச;ய,பட ஆ2' ெவ6ேவறாக யாைவ
ெய!பைத3#;
( ேமப- நி/வனகளி! தர ைத ேமபாைவ
ெச;3# அரச நி/வன# யாெத!பைத3#;
( இ/தியாக தர ேமபாைவ ேமெகா0ள,
பட ஆ2' ம/# தர ேமபாைவ"
ப' த,பட உய கவி நி/வனக0
யாைவெய!பைத3#
அவ இ சைப" அறிவி,பாரா?
(ஆ) ( அரச அகீகாரமி!றி தேபா இலைகயி
இய"# பட,ப-,. ம/# பட,பி!
ப-,. படக0 வழ"# தனியா உய
கவி நி/வனகளி! எ2ணிைக
எ தைனெய!பைத3#;
( ேமப- நி/வனக0 பதிவிைன ெப/
ெகா0ள ேவ2-ய நி/வன# யாெத!பைத3#
அவ இ சைப" அறிவி,பாரா?
(இ) 2000 ஆ# ஆ2' 9த 2010 ஆ# ஆ2' வைர
உய கவிைய ெப/வத" ெவளிநா'க)"
ெச!/0ள மாணவகளி! எ2ணிைக ம/#
ெவளிநா'களிB7+ இலைக" .ல#
ெபய+0ள மாணவகளி! எ2ணிைக
ெவ6ேவறாக
யாைவெய!பைத
அவ
"றி,பி'வாரா?
(ஈ) இ!ேற, ஏ!?
ii)

නිවාස 150,000ක් ගැන ෙන් ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන්. ඉදිරි
කාලය තුළ ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුව ඒ නිවාස 150,000 හැදිලා
ඉවර ෙවයි, ඔබතුමාට බලා ගන්න පුළුවන්.

iii)

iv)

ෙපෞද්ගලික උසස් අධPාපන
අධPාපන ආයතන : විස්තර

தனியா உயக வி நி வனக : விபர

PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTES: DETAILS
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6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා ෙවනුවට)
(மாமி ேஜா) அமர(!க - மாமி அகில விரா+
காாியவச, சா பாக)
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila
Viraj Kariyawasam)

උසස් අධPාපන අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ රජෙය් අනුමැතිය
ඇතිව
කියාත්මක
වන
විෙද්ශීය
විශ්වවිදPාලවලට අනුබද්ධව උපාධි සහ පශ්චාත්
උපාධි පිරිනමන ෙපෞද්ගලික උසස් අධPාපන
ආයතන සංඛPාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනෙය්
නම, ලිපිනය,
දුරකථන අංකය සහ ලියාපදිංචි වර්ෂය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

එම ආයතනවල පමිතිය අධීක්ෂණය කරන
රජෙය් ආයතනය කවෙර්ද;
අවසන් වරට පමිති අධීක්ෂණයක් සිදු කරන ලද
වර්ෂය සහ එම පමිති අධීක්ෂණයට ලක් වූ
උසස් අධPාපන ආයතන කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

i)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக
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i)

ii)

පාර්ලිෙම්න්තුව

771

772

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

විෙද්ශීය විශ්වවිදPාලයන්හි පමිතිය සහ අධීක්ෂණය පිළිබඳ
කටයුතු කිරීම සඳහා 1978 අංක 16 දරන විශ්වවිදPාල පනත
මඟින් ෛනතික පතිපාදන සැලසී ෙනොමැති ෙහයින් ෙම් පිළිබඳ
විස්තර ෙමම අමාතPාංශය සතුව නැත.

asked the Minister of Higher Education:
(a) Will he inform this House -

(ii) අදාළ ෙනොෙව්.

(i) the number of private higher education
institutes affiliated to foreign universities that
award degrees and postgraduate degrees that
are in operation in Sri Lanka at present with
the approval of the Government;
(ii) separately, the name, address, telephone
number and the year of registration of each of
the aforesaid institutes;
(iii) the government institution which monitors the
standards of those institutes; and
(iv) the year in which a monitoring of standard
was carried out last and the higher education
institutes that were subjected to the aforesaid
monitoring of standards?

(iii) දැනට ෙමම අමාතPාංශය
Accreditation & Quality
කමිටුවක් පිහිටුවා ඇති අතර
ලියා පදිංචියට හා පමිත
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

යටෙත් Standing Committee on
Assurance (SCAQA) නමින්
ඉදිරිෙය්දී ෙමමඟින් ෙමම ආයතන
අධීක්ෂණයට කටයුතු ෙයදීමට

(iv) අදාළ ෙනොෙව්.
(ආ) (i) ෙනොදනී.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඇ) එම සංඛPා ෙල්ඛන ෙමම අමාතPාංශය සතුව ෙනොමැත.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

 ஜயவதன ரஉணவக
ைவ தியசாைல: பிரதான

ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල : පධාන ආපනශාලාව
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(b) Will he state (i) the number of private higher education
institutes that award degrees and postgraduate
degrees which are in operation in Sri Lanka at
present without the approval of the
Government; and
(ii) the institution under which such institutes
should obtain registration?
(c) Will he also state separately on annual basis the
number of Sri Lankan students who have gone
abroad and the number of students who migrated
to Sri Lanka for higher education from the year
2000 to 2010 ?
(d) If not, why?
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධPාපන
අධPාපන
නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

(மாமி ந-திமிர ஏ/கநாய/க
அைமச )

-

உய

கவி பிரதி

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister
of Higher Education)
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට උත්තර
ලෑස්තියි. ඒත් පශ්නය අහන මන්තීතුමා ගරු සභාෙව් නැති නිසා
උසස් අධPාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:

* சபாடதி

ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ) (i)

ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන විෙද්ශීය විශ්වවිදPාලවලට
අනුබද්ධව උපාධි සහ පශ්චාත් උපාධි පිරිනමන ෙපෞද්ගලික
උසස් අධPාපන ආයතන ලියාපදිංචි කරනු ලබන්ෙන් ආෙයෝජන
මණ්ඩලෙය් වPාපෘති වශෙයනි.

7. ගරු අනුර දිසානායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)
ෙවනුවට)
(மாமி அ0ர திஸாநாய/க
ஹ-()ெனதி சா பாக)

மாமி

-

1னி

(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

ෙසෞඛP අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් පධාන
ආපනශාලාව බදු දී ඇති ආයතනය කවෙර්ද;
(ii) එම ආයතනයට ෙරෝහල් ආපනශාලාව බදු දුන්
දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ඉහත ආයතනය යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල්
ආපනශාලාව මගින් ෙසේවකයන්ට හා ෙරෝගීන්ට සහන
ගාස්තු මත ආහාරපාන සපයන බව එතුමා
පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම ආයතනය මගින් පාන්පිටි නිෂ්පාදනවලට
අමතරව ෙවනත් ආහාර ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) දියවැඩියා ෙරෝගීන් සඳහා එම ආපනශාලාව
මගින් ලබාෙදන පාන්පිටි ෙනොවන ආහාර
කවෙර්ද;
(iii) එම ආපනශාලාව මගින් දියවැඩියා ෙරෝගීන් හා
අෙනකුත් ෙරෝගීන් සඳහා පාන්පිටි ෙනොවන
ආහාර ලබාදීම පමාණවත්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

காதார அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (  ஜயவதனர ைவதியசாைலயி பிரதான
உணவக!
"தைக "
விட#ப$%ள
நி(வன! யாெதபைத*!;
( ேம,ப- நி(வனதி," ைவதியசாைலயி
உணவக! "தைக " விட#பட திகதி
யாெதபைத*!
அவ "றி#பி$வாரா?
i)

ii)
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(ஆ) ேம,பநி(வனதிகீ2
நிவகி க#ப$!
ைவதியசாைல உணவகதினா3 ஊழியக6 "!
ேநாயாளிக6 "! ச7ைக கடணதி3 உண8,
பான:க% வழ:க#ப$கிறன எபைத அவ
ஏ,( ெகா%வாரா?
(இ) ( ேம,பநி(வனதினா3
ேகா>ைம
மாவினாலான உண8 வைகக6 " ேமலதிக
மாக ேவ( உண8க% வழ:க#ப$கிறனவா
எபைத*!;
(
நீாிழி8
ேநாயாளிக6 காக
ேம,பஉணவகதினா3 வழ:க#ப$! ேகா>ைம
மாவினா3 அ3லாத உண8 வைகக% யாைவ
எபைத*!;
( ேம,பஉணவகதினா3
நீாிழி8
ேநாயாளிக6 "! ஏைனய ேநாயாளிக6 "!
வழ:க#ப$! ேகா>ைம மாவினா3 அ3லாத
உண8 வைகக% ேபா>மானதாக இ3ைல
ெயபைத*!
அவ இ சைபயி3 "றி#பி$வாரா?
(ஈ) இேற3, ஏ?
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(ආ)

ඔව්.

(ඇ)

(i)

ඔව්.
වෙඩ්, කුරක්කන්, මාළුපාන් (brown bun), එළවළු/මාළු/
කුකුල් මස් සහිත දිවා ආහාර හා හැලප යන ආහාර වර්ග
ලබා ෙද්.

i)

(ii) එම ආපන ශාලාෙවන් ෙන්වාසික ෙරෝගීන්ට ආහාර ලබා
ෙනොෙද්.
(iii) ආපන ශාලාෙවන් ෙන්වාසික ෙරෝගීන්ට ආහාර ලබා දීමක්
සිදු ෙනොකරන බැවින් ගැටලු ඇති ෙනොෙව්.

ii)

iii)

(ඈ)

පැන ෙනොනගී.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 8-2491/'12-(1), ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

asked the Minister of Health:
(a) Will he state (i) the institution to which the main cafeteria of
the Sri Jayawardenapura Hospital has been
leased out; and
(ii) the date on which the hospital cafeteria was
leased out to that institution?
(b) Will he admit that the hospital cafeteria which is
managed by the above institution provides food
and beverages to the employees and patients at
subsidized rates?

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, රන්ජන්
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

රාමනායක

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබසාධන අමාතPතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

(c) Will he inform this House (i) whether this cafeteria sells food items other
than those made of wheat flour;

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(ii) of the non-wheat flour food items provided to
diabetics by this cafeteria; and

(The Deputy Speaker)

(iii) whether the provision of non-wheat flour food
to diabetics and other patients by this cafeteria
is sufficient?
(d) If not, why ?

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

පශ්න අංක 10-2851/'12-(1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாமி ல3 திசாநாய/க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි,
ෙසෞඛP අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
පිළිතුර:

* சபாடதி

ைவ கபட விைட :
* Answer tabled:
(අ) (i)
(ii)

ෙපෙර්රා සහ පුත ෙපෞද්ගලික ආයතනය.
2010.10.01 දින

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, සමාජ ෙසේවා අමාතPතුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ெபாளாதார அபிவி தி அைமசைர ேகட வினா:
(அ) ( ெபாளாதார அபிவி தி அைமசிேல ஒ
ெசா  பதி  தக ேபணப"கி#றதா
எ#பைத& ;
( அ(வாறாயி#
ேம*+றிபிட
பதி
 தக ைத ேப, நபைர& ;
( அைமசி# ேதறிய ெசா தி# ெப.மதி
எ(வள எ#பைத& ;
( அைமசி# மிக /கியமான 5 ெசா க1
எைவ எ#பைத&
அவ2 3.வாரா?
i)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 11-1886/'11-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ii)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

iii)

(The Hon. John Amaratunga)

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

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

(மாமி

இ-திக படாரநாய/க - உ6ரா7சி, மாகாண
சைபக பிரதி அைமச )

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත්
සභා අමාතPතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
ලදී.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.

iv)

(ஆ) (

ெசா  உ.திப" த7#ேபா க8டறிய
பட ஏதாவ க*பைன ெசா க1
அைமசிேல உ1ளனவா எ#பைத& ;
( அ(வாறாயி# அெசா களி# ெபய2,
ெப.மதி ேபா#றவ*ைற& ;
( அெசா க1 ெதாட2பான பதிக1 ேபண
ப"1ளனவா எ#பைத&
அவ2 3.வாரா?
(இ) இ#ேற<, ஏ#?
i)

ii)

iii)

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Economic Development:
(a) Will he state -

ආර්ථික සංවර්ධන අමාතPාංශය
අමාතPාංශය : වත්කම් ෙල්ඛනය

ெபாளாதார அபிவி தி அைம : ெசா 
பதி  தக
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT : ASSETS
REGISTER

2198/’11

13. ගරු රවි කරුණානායක මහතා
(மாமி ரவி கணாநாய/க)
ආර්ථික සංවර්ධන අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාතPාංශය තුළ වත්කම්
ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද;
(ii)

එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යන
පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;

(iii)

අමාතPාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(iv)

අමාතPාංශෙය් වැඩිම
වත්කම් පහ කවෙර්ද;

වැදගත්කමක්

සහිත

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

අමාතPාංශය තුළ කිසියම් වPාජ වත්කම් පවතින
බව වත්කම් පරීක්ෂාකර බැලීම තුළින්
අනාවරණ වී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම්
කවෙර්ද;

(iii)

එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද;

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

whether an assets register is maintained in
the Ministry of Economic Development;

(ii)

if so, the person who maintains the
aforesaid register;

(iii) the net asset value of the Ministry; and
(iv) the 5 most important assets in the
Ministry?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ආ)

(i)

(b) Will he also state (i)

whether there are any fictitious assets
found in the Ministry through assets
verification;

(ii)

if so, names and the values of those assets;
and

(iii) whether those assets have been brought
into the books?
(c) If not, why ?

ගරු ලක්ෂ්මන්
මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

ல8ம) யாபா அேபவ தன - ெபாளாதார
அபிவிதி பிரதி அைமச )

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාතPතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
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(අ) (i)

(ii)

ඔව්. මුදල් ෙරගුලාසි 454 නියමකර ඇති පරිදි,
ෙපොදු 44 ආකෘති පතය කාර්යාල උපකරණ සඳහා
පවත්වාෙගන යනු ලබයි.
ගණකාධිකාරි - ඉෙනෝකා රණතුංග මහත්මිය

(iii) වත්කම්වල ශුද්ධ වටිනාකම රුපියල් මිලියන
12,403.42කි. (රුපියල් මිලියන ෙදොෙළොස්දහස්
හාරසිය තුනයි දශම හතරයි ෙදකකි.)
(iv)

(ආ) (i)

778

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මන්තීතුමා, මට ඒ පශ්නය ෙත්රුෙණ් නැහැ. ඔබතුමා
නැවතත් අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් අමාතPාංශෙය් වත්කම් ෙල්ඛනයට - assets
register එකට - රථවාහන 15ක් ඇතුළත් කර නැහැයි කියා අපව
දැනුවත් කර තිෙබනවා.

1.

ෙපරමුසු යන්තාගාර

2.

ගල් කඩන යන්තය

3.

තාර අදින යන්ත

4.

වයිෙබ්ටින් ෙරෝල

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

5.

නිව්මටික් ටයර් ෙරෝල

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

එෙහම එකක් නැහැ. දැන් අෙප් අමාතPාංශෙය් ඉන්නවා,
ජනාධිපති කාර්යාලෙයන්- [බාධා කිරීමක්]

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
ඊට අමතරව ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මම ෙම්
කාරණයත් කියන්නම්. අප අමාතPාංශෙය් වාහන 250ක්
තිෙබනවා. ඒ වාහන පාවිච්චි කරන අයෙග් නම් ලැයිස්තුවක් මා
සභාගත*
සභාගත* කරනවා.

Sir, can you please tell the Hon. Members to be
silent? They are talking while the Hon. Minister is
answering Questions.
නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට අෙනක්
අමාතPාංශත් ෙමයින් ආදර්ශයක් ගත යුතුයි. පශ්නයක් ඇහුවාම
උත්තරයක් ලැෙබනවා. උත්තරය හරිද, වැරදිද කියන එක ෙවනම
කාරණයක්.
මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජP
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමතැන රුපියල් බිලියන 12ක -ෙකෝටි
1,200ක- සම්පූර්ණ වත්කමක් තිෙබනවාය කියා දැනුවත් කර
තිෙබනවා. නමුත් අප දන්නා විධියට ඔබතුමාෙග් අමාතPාංශය
ඉඩම් ගණනාවකුත් ෙගොඩනැඟිලි ගණනාවකුත් අර ෙගන
තිෙබනවා. ෙම් assets register එකට රථවාහන 15ක් ඇතුළත්
කර නැහැයි කියා අපව දැනුවත් කර තිෙබනවා.

Do not disturb. ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න.
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
.ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කරන සමහර ඒවායින්
මට ෙත්ෙරනවා, ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක් ද කියා. [බාධා කිරීමක්]
හරි. මට ෙත්ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රථවාහන 15ක් තිෙබනවා. ඒවා වත්කම් ෙල්ඛනයට ඇතුළත්
කර නැහැ. එතෙකොට ඒවා fictitious assets යටතට ඇතුළත්
ෙවනවා ද කියන පශ්නයයි මම අහන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඒ පශ්නය ආපසු අහන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඔබතුමාට එම අංක-

ඇත..
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත
*

னிைலயதி ைவ கபள

* Placed in the Library.

.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අෙප් අමාතPාංශයට ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් අනුයුක්ත කළ
අයත් ඉන්නවා. ඒ වාහන අපට අදාළ වන්ෙන් නැහැ.
විවිධ
ෙකොට්ඨාසවල, අෙප් අමාතPාංශය යටෙත් තිෙබන ආයතන
විශාල සංඛPාවක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා
ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් පත් කරපු සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින්
ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඒ ෙකොට්ඨාස අධීක්ෂණය භාර දීලා තිෙබනවා.
ඒවා අෙප් ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීෙම් පහසුව සඳහා අපට අනුයුක්ත කරපු ඒවා
ඇතුළත් සියලුම ෙල්ඛන මා සභාගත කළා. ඒ ෙල්ඛනවල
පුද්ගලයාෙග් නමත් සඳහන් ෙවනවා. ඒවා අනාවරණය කිරීම
පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙවලා තිෙබන්ෙන්
යම් නිලධාරින්-

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පළමු වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.
දැන් ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමනි, සමහර නිලධාරින් ෙම්වා
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වත්කම් වශෙයන් පාවිච්චි කරන
ස්වරූපයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයනුයි ෙම්
පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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කරන්ෙන් විපක්ෂයට ගහන්න ෙහෝ පශ්නයක් ඇති කරන්න.
ඉතින්
වැඩ කරන අමාතPාංශවලට මා කියනවා, අෙනක්
අමාතPාංශ වැටිලා තිෙබන වළට වැෙටන්න එපාය කියලා.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

දැන් තුන් වන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජP
ඇමතිතුමනි, ෙම් කියන විධියට රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක වත්කම්
තිෙබනවා. ඒත් එක්කම ඔබතුමන්ලාෙග් බැංකු අයිරා තිෙබනවා.
ෙම් වත්කම් ඇපයක් ෙලස තබලාද ඒවා අරෙගන තිෙබන්ෙන්
කියන කාරණය පිළිබඳව කරුණාකර දැනුවත් කරනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙම් වාහන ෙපෞද්ගලික පරිහරණයට ගන්නවාය කියා ඔබතුමා
නම් වශෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒ සඳහා අවශP පියවර අප
ගන්නවා. මම ඒක වගකීෙමන් කියනවා. ඒ විධියට ෙපෞද්ගලික
පරිහරණයට ගන්න වාහන අෙප් අමාතPාංශෙය් නැහැ. අපි
වගකීමක් ඇතිව හැම ෙකනාටම වගකීම් පවරා තිෙබනවා.

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අමාතPාංශය කිසිවක් ඇපයට තබා
බැංකු ණය අරෙගන නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිව කියනවා. අෙප්
අමාතPාංශයට මුදල් තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
අපි "නැෙඟනහිර නෙවෝදය" කරන්ෙන් විෙද්ශ ආධාර යටෙත්
තිෙබන මුදල්වලිනුයි. විවිධ ස්ථානවල- [බාධා කිරීම්] විවිධ
වැඩසටහන් තිෙබනවා. ඒවාෙය් මුදල් තිෙබනවා.

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යම් විධියක වගකීමකින්
එෙහම කියනවා. නමුත් නිලධාරින් පහෙළොස් ෙදනකු ෙම්වා
ෙපෞද්ගලිකව පරිහරණය කරනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔබතුමා මට ලැයිස්තුවක් ෙදන්න, ෙම් වාහන ෙපෞද්ගලිකව
පරිහරණය කරන පුද්ගලෙයෝ ෙම් අයයි කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

"නැෙඟනහිර නෙවෝදය" යටෙත් තිබුණු සල්ලි පමාණයක්
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාතPාංශයට මාරු කරලා ඒක assets register
එකට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවාද කියලායි මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
අෙප් "ගැමිදිරිය" වැඩසටහන තිෙබනවා. ඒවා විෙද්ශ ආධාර
යටෙත් ඉටු ෙවනවා. ඒවාෙය් සම්පූර්ණ-

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ඒ විස්තර ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුෙව් වාෙග්, මහ බැංකුෙව්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

අමාතPාංශය යටෙත්ද -

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

අපට එෙහම කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය විවාදයක් කර ගන්න එපා.

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අමාතPාංශය යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
අමාතPාංශය යටෙත් තිෙබන ඒවා මා සම්පූර්ණෙයන් ඔබතුමාට
කියන්නම්. එක් එක් අංශවලින් අමාතPාංශය යටතට- [බාධා
කිරීම්] ඔව්, ඉදිරිපත් කරනවා, අපට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විවාදයක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි. මම
අතුරු පශ්නය අහනවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුෙව් අධිකරණය පාවිච්චි

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

දැන් පිළිතුර දුන්නා ෙන්ද?
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(ii) ஆெமனி , த:ேபா -க கிைடகெப:ற
&-1ப5களி* எ@ணிைக யா
எ*பைத அவ இசைப& அறிவிபாரா?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாமி ல8ம)

யாபா அேபவ தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මුදල් අමාතPාංශෙය් ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව විගණකාධිපතිට
වග කිව යුතු අෙප් යම් කිසි පශ්න තිබුණු තැන් තිබුණා. අපි ඒවා
නිරවුල් කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට සංචාරක
ෙකොටස ගැන අපි හිතමු. ඒ පිළිබඳව විගණකාධිපති වාර්තාෙව්
තිබුණු ඒවා අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව නිවැරදි කරලා තිෙබනවා.
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(இ) இ*ேற , ஏ*?
asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாமி ரவி கணாநாய/க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එතෙකොට විගණකාධිපතිෙග් ෙරගුලාසිවලට අනුවද අවශP
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්?

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

හරස් පශ්න අහන්න ෙම්ක උසාවියක් ෙනොෙවයි. දැන් අතුරු
පශ්න 7ක් විතර ඇහුවා.

(a) Is he aware that a pledge was made under “Semata
Nivasak-Hithata Sevanak” Programme of the
"Mahinda Chintana - A Vision for the Future"
manifesto that plans would be prepared for the
construction of six hundred thousand new houses
with the full intervention of the Government to
grant ownership for one’s own house for all those
without houses within the next six years ?
(b) Will he inform this House (i) whether the above-mentioned plans are being
implemented by now; and

රජෙය් නිවාස ඉදි කිරීම : සැලසුම්
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(ii) if so, the number of families who have been
granted houses by now ?
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14.
මදාස මහතා
14 ගරු සජිත් ෙපේමදාස
(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාතPතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(ආ)

(c) If not, why?

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් "සැමට
නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්,
නිවාස අහිමි සැමට ඉදිරි වර්ෂ හය තුළ තමන්ෙග්ම
නිවසක හිමිකාරිත්වය ලබා දීම සඳහා රජෙය් පූර්ණ
මැදිහත් වීෙමන් අලුතින් නිවාස ලක්ෂ හයක් ඉදි කිරීම
සඳහා සැලසුම් සකස් කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙම් වන විට ඉහත සඳහන් සැලසුම් කියාත්මක
වන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙම් වන විට නිවාස හිමි වූ පවුල්
සංඛPාව ෙකොපමණද;

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

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)

ඔව්.

(ආ)

(i) ඔව්.
(ii) නිවාස හිමි වූ පවුල් සංඛPාව 79,047යි.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

நிமாண, ெபாறியிய ேசைவக, டைம, ெபா
வசதிக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) மஹி$த சி$தைன ெதாைல ேநா& ெகாைககளி ,
"ெசமட
நிவச
ஹிதட
ெசவண"
ேவைல)திட)தி*கீ,,
-கைள
இழ$த
அைனவ0&1 எதிவ01 ஆ4 வ0ட5களி6
தமகான ஒ0 8* உாிைமயிைன வழ5&வத:
ெகன, அரசி* ;<ைமயான தைல=-ட* திதாக
ஆ4 இலச1 -கைள நிமாணிபத:கான
திட5க வ&கப-ெமன வா&4தி அளிக
ப-ளெத*பைத அவ அறிவாரா?
(ஆ) (i) த:ேபா ேம:&றிபிடபட
ெசய:ப-)தப-கி*றனவா;

திட5க

(The Hon. Sajith Premadasa)

තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙම්,- [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ෙම් 37 වන පිටුෙව් සඳහන් වී ඇති ආකාරයට නිවාස ලක්ෂ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

6ක් වසර 6ක් තුළ ඉදි වන්නට නම්, වසරකට නිවාස ලක්ෂයක්
හැෙදන්නට ඕනෑ. මසකට නිවාස 8,333ක් හැෙදන්නට ඕනෑ.
දිනකට නිවාස 277ක් හැෙදන්නට ඕනෑ. පැයකට නිවාස 11ක්
හැෙදන්නට ඕනෑ. එතෙකොට වසරකට නිවාස ලක්ෂයක්, මසකට
නිවාස 8,333ක්, දිනකට නිවාස 277ක්, පැයකට නිවාස 11ක්
හැෙදන්නට ඕනෑ. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි,- [බාධා
කිරීමක්] මම තවම මෙග් අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මසකට නිවාස 8,333කුත්, දිනකට නිවාස 277කුත්, පැයකට
නිවාස 11කුත් හැෙදන්නට ඕනෑ. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, නිවාස හයලක්ෂය වසර 6කදී කියාත්මක කරන්නට
අවශP කාල සටහනට අනුකූලව ෙගවල් ටික අද හැෙදනවාද
කියලා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමාට අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒකට අවශP වැලි, ගෙඩොල් පමාණයත් කිව්වා නම් මට
ෙලෙහසි ෙවයි.

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දීෙම්
දී මට මඳක් දිගු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නට සිදු වනවා. ගරු
ආර්. ෙපේමදාස හිටපු ජනාධිපතිතුමා නිවාස ඇමතිවරයා හැටියටත්,
ඊළඟට අගාමාතPවරයා හැටියටත්, ජනාධිපතිවරයා හැටියටත් එම
නිවාස ලක්ෂෙය්, ඊළඟට දස ලක්ෂෙය්, ඊළඟට විසි ලක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමා මා සමඟ එකඟ වනවා ඇති. - [බාධා කිරීමක්]
සමාවන්න, නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂෙය් එම වැඩ පිළිෙවළ
පකාශයට පත් කර එය කළා. ෙමම අමාතPාංශය භාර ගත්තාට
පසුව මා ෙසොයලා බැලුවා -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම අහපු පශ්නයට ෙනොෙවයි ෙන් උත්තර ෙදන්ෙන්.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

පුළුවන් නම් ඒ ටිකත් හදලා කියන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමා, ඇයි, ඔබතුමා ඔච්චර කලබල ෙවන්ෙන්? මම
පශ්නය ඇහුවාම ඒකට උත්තර ෙදන්නෙකෝ.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කඩිනමින් අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

කඩිනමින් කියන්ෙන්, මට අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඉතින් ඔබතුමා අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොඳයි. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව නිවාස
හයලක්ෂය වසර 6කදී ඉදි කරන්නට නම්, වසරකට නිවාස
ලක්ෂයකුත්,නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා ඒ ටික ඇහුවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒකට තමයි ෙම් එන්ෙන්. ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට උත්තර
ෙදන්න බැහැ. මම එතැනට එනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඒ
පැත්තට ගිහිල්ලා හිමිහිට එනවා.
එතෙකොට මම ඒ සංඛPා ෙල්ඛන ෙසොයලා බැලුවා. එක
අවුරුද්දකට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් හදලා තිබුණු වැඩිම
ෙගවල් සංඛPාව තිබුෙණ් කීයද? ෙම් නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂෙය්,
දස ලක්ෂෙය්, එක් ලක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් තිබුණු කාලෙය්
එක් අවුරුද්දකට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය හදලා තිබුණු වැඩිම
නිවාස සංඛPාව තිබුෙණ් නිවාස 43,000යි ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි. පරණ සියලු වාර්තා මා ෙසොයා බැලුවා. ඒකට
අයිතියි ඔය උළුවස්සක්, ළිඳක් හදා ගන්න දුන්නු රුපියල් 5,000ක
මුදලත්. ඒ ඔක්ෙකොම එකතු කරලා තමයි නිවාස 43,000ක ගණන
තිබුෙණ්. එතුමා නැහැ යි කියලා කියනවා නම්, මම ඊළඟ දවෙසේ ඒ
ෙතොරතුරු ඔක්ෙකෝම ෙගනල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත
කරන්න ලෑස්තියි.
එතෙකොට හිටපු ආර්. ෙපේමදාස නිවාස ඇමතිතුමාෙග් ෙම්
පුතරත්නය එදා ෙහොඳ ෙවලාවට ෙමහි සිටිෙය් නැහැ. ෙමතුමා
හිටියා නම් එදා එතුමාෙගන් අහනවා, "අවුරුද්දකට නිවාස
43,000යි හදලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද ෙම් නිවාස
දස ලක්ෂය හැෙදන්ෙන්, පහෙළොස් ලක්ෂය හැෙදන්ෙන්?" කියලා.
ෙමන්න ෙම් විධියට පැයට ගණන හදලා වැලි ෙකොපමණද,
සිෙමන්ති ෙකොපමණද, උළු ෙකොපමණද, ගෙඩොල් ෙකොපමණද
කියලා ගණන් හදලා, homework කරෙගන ඇවිල්ලා ෙම් විධියට
අහනවා. ෙහොඳ ෙවලාවට එදා ඒ නිවාස ඇමතිතුමාෙගන් එෙහම
අහන්න ෙම් පුතරත්නය ෙමහි සිටිෙය් නැහැ. ෙමතුමා රට සිටිෙය්.
එෙහම කවුරුවත් ඇහුෙව් නැහැ. ඉතින් ඇත්ත කථාව නම්, ඒ
නිවාස දස ලක්ෂය ෙහෝ පහෙළොස් ලක්ෂය සම්පූර්ණෙයන්
රජෙයන් හදලා නැහැ, ඒක පට්ටපල් අසතPයක්. එෙහම හැදුවා
නම් හැෙදන්නට ඕනෑ, නිවාස ලක්ෂයයි, දස ලක්ෂයයි, පහෙළොස්
ලක්ෂයයි, ඔක්ෙකොම විසි හය ලක්ෂයක්. එතෙකොට ඒ විසි හය
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ලක්ෂය ෙගවල් හැදුවා නම් - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
අෙප් හිටපු කඩුෙවල සංවිධායකතුමා හරියට කලබල ෙවනවා.
එතෙකොට ඒ නිවාස විසිහය ලක්ෂය හැදුවා නම් ලංකාෙව් පවුල්වල
සිටින ගණනට වඩා නිවාස සංඛPාව වැඩියි. එෙහම නිවාස හැදිලා
නැහැ, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි. එක අවුරුද්දකදී හදලා
තිෙබන වැඩිම නිවාස සංඛPාව 43,000යි. ඒක වැරැදියි කියලා
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, රජයක් හදන නිවාස සංඛPාව
වැඩි කිරීම සඳහා විශාල ෙලස මැදිහත් වනවා. එතෙකොට
ෙපෞද්ගලික බැංකු, අෙනකුත් අංශ, ෙම් සියල්ල උෙදPෝගිමත්
ෙවනවා. ඒ මඟින් තමයි නිවාස දස ලක්ෂය ෙහෝ පහෙළොස් ලක්ෂය
ෙහෝ හැෙදන්ෙන්.
මම කියන්ෙන් ආර්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් දී
නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂයක් හැදුෙණ් නැහැ යි කියලා ෙනොෙවයි.
හැබැයි, රජය ඍජුව මැදිහත් ෙවලා ඒ ගණන හදලා නැහැ.
එතෙකොට ෙමතැනදීත් ඒ අනුව අපි ඔබතුමාට කරුණු පැහැදිලි
කරන්නම්. ෙම් අවුරුදු එකහමාරක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළත ලබා
ගත් සංඛPා ෙල්ඛන. නිවාස හිමි වූ පවුල් සංඛPාව 79,047යි.
එතෙකොට -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
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නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

සමා ෙවන්න ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි. සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා කියන විධියට අවුරුද්දක් ඇතුළත හරියට
නියමිත නිවාස ගණනක් හැෙදනවායි කියලා එකක් නැහැ. ෙම්
නිවාස වැඩ පිළිෙවළ යන ෙකොට නිවාස හිඟය තිබුණු මිනිසුන්
ෙපෞද්ගලිකව ෙකොෙහොම ෙහෝ තම නිවස හදා ගන්නා තත්ත්වය
තිෙබනවා. ඒ පවණතාවත් අපි වර්ධනය කරනවා. අවසානෙය්
රජය සෘජුවම කර ගහන්න ඕනෑ පමාණයට අපි කර ගහනවා.
මහජනතාව උෙදPෝගිමත් කරලා ඒ අයවත් ෙම් කියාවලියට
සහභාගි කරවා ෙගන කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් මිසක් රජය
සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ නිවාස සංඛPාව හදනවා කියන එක ෙනොෙවයි
ෙම් කියන්ෙන්. ඒ නිවාස ලක්ෂ හයක අවශPතාව පුරවනවා,
මිනිසුන් උෙදPෝගිමත් කරවලා, ෙපෞද්ගලික අංශය උෙදPෝගිමත්
කරවලා, රජය මැදිහත් ෙවලා, ඒ විධිෙය් බහුවිධ පෙව්ශයක්
මඟින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙකෙරනවා. ඔබතුමා ඔය විධියට ගණන
කපලා හදලා කියන එක නිවැරදි නැහැ. එෙහම නිවැරදි නම්
තාත්තාෙග් කාලයටත් ඒ කමයම ආෙද්ශ කරන්න කියලා මා ඉතා
ඕනෑකෙමන් ඉල්ලනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැහැ, නැහැ. ෙම් වැඩසටහන ගැන කථා කරන්ෙන්.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම කථා කරන්ෙන් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ගැන.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා දිනපු
ගමන්ම පටන් ගත්ෙත් නැහැ ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම කෘතිය එළිදැක්
වූෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමායි. මම ඇහුෙව් ඒ කෘතිෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දුව ගැනයි. දැන් ෙමතුමා සක්සුදක් ෙසේ ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා, ෙම් වසර ෙදක හමාරට ඉදි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිවාස 79,047යි කියලා. නමුත් මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් ඉලක්කයට පකාරව වසරකට ඉදි ෙවන්නට
ඕනෑ, නිවාස ලක්ෂයක්. මම එතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වී ඇති ආකාරයට නිවාස
ලක්ෂ හයක් ඉදි කරන්නට සැලසුම් කර තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්,
ෙම් වන විටත් හරියාකාර ඉලක්කයක් සපුරලා නැති ෙමොෙහොතක
කවදාද, ෙම් වරද නිවැරදි කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු
කරන්ෙන් කියලා.

ඇයි, කාලයක් අතරමඟ සිටියාද?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ගරු මන්තීවරෙයක්
මන්තීවරෙයක්

(மாமி உபின

ஒவ )

(An Hon. Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් අතුල ජයවර්ධනත්[බාධා කිරීමක්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. කාටද ෙකොෙහේදීද කිව්ෙව්? [බාධා
කිරීමක්]

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, නිවැරදි කිරීම සඳහා වරදක්
සිදු වී නැත. වරදක් සිදු වී තිෙබ් නම් නිවැරදි කිරීමට මැළි
වන්ෙන්ද නැත.
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, කලින් පශ්නෙයනුත්
ෙමතුමා ඇහුවා, ඉන්දියානු රජය ෙම් තරම් මුදලක් දමනවා නම් ශී
ලංකා රජය ෙම් තරම් අඩුෙවන් මුදල් දමන්ෙන් ඇයි කියලා. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා අහන පශ්නවල වැරැද්ද ෙපන්නලා ෙදන්න
හදන්ෙන්. ඉන්දියානු රජය ෙගවල්වලට විතරයි සල්ලි ෙදන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ශී ලංකා රජය පාරවල් හදනවා; විදුලිය ෙදනවා; වාරිමාර්ග පද්ධති
හදනවා. ඒ වාෙග් සංවර්ධනෙය් මුළු කාර්ය භාරයම ශී ලංකා
රජයයි කරන්ෙන්. ඒ නිසා එක ක්ෙෂේතයකට රජෙයන් ෙදන
ගණන අඩුයි, ඉන්දියාව තමයි වැඩිෙයන් ෙදන්ෙන් කියා එෙහම
කියන්න යන්න එපා. ෙවන රටවලට ලකුණු දමන්න යන්න එපා,
අෙප් රට හෑල්ලු කරලා.

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

පශ්නය අහන්න ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා ෙම් අහන්ෙන් ෙමොකක්ද? වැඩක් පටන් ගන්නා
පළමුවැනි අවුරුද්ෙද් ඒ මුළු ගණන cover කරන්න බැහැ;
ආවරණය කරන්න බැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ තමුන්නාන්ෙසේට ෙමය
ෙත්ෙරනවාද කියලා. අදාළ කාර්ය මණ්ඩල සියල්ල ඒ කියාවලියට
ආවාම තමයි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කලින් අවුරුදුවලට වඩා ෙව්ගවත්
වන්ෙන්. ඒක තමයි දැන් ෙවමින් පවතින්ෙන්. තවත් අවුරුදු තුනක්
හතරක් පහක් ගිහිල්ලා නැවත ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කර බලන්න
කියලා මම ඉතා ඕනෑකමින් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔය පශ්නය ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නයට අදාළ ෙවන්ෙන්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය මම අහනවා. ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි, මම කිසිෙසේත් වර්තමාන ආණ්ඩුව හෑල්ලුවට
ලක් කරන්න යන්ෙන් නැහැ.

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ක විවාදයට කාරණාවක් ෙනොෙවයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

(The Hon. Sajith Premadasa)

ரவ!ச)

මම පශ්නය අහන කල් ඉන්න. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රට.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

அவ க)

(The Deputy Speaker)

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

(The Hon. Sajith Premadasa)

නමුත් ආණ්ඩුෙව් කියාකාරකම් තුළින්ම හෑල්ලු වීම සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නිවාස ක්ෙෂේතෙය් බලධාරියා විධියට
කටයුතු කරන ඔබතුමාෙගන් මා තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න
කැමැතියි. අර ෙකොෙළොන්නාෙව් කුණු කන්ද නිසා නිවාස විශාල
පමාණයකට හානි ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම පශ්නය අහන කල් ඉන්න.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා පශ්නය අහන්න.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක ෙම් පශ්නයට අදාළ
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]

නැහැ

ගරු

නිෙයෝජP

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අදාළයි. [බාධා කිරීම්] 'අදාළ නැහැ' කියලා තමුන්නාන්ෙසේ
ඇඟ ෙබ්රා ගන්න යන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන. ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන උත්තර
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නෙයන් පැන නඟින
අතුරු පශ්නයකට ඇෙරන්න ෙවන කිසිම පශ්නයකට මම උත්තර
ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙමතුමාට පුරසාරම්
ගහන්න පුළුවන් ෙගවල් හදන එක ගැන. ෙමතුමාට උජාරුව කථා
කරන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා ෙකටිෙයන් අහන්න, ෙම් පශ්නෙයන් පැන නඟින
අතුරු පශ්නයක් පමණක්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙගවල් හදන ෙම් මහා
ෙකරුමාෙගන් මම ෙම් පශ්නය අහන්න කැමැතියි.
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ෙකොෙළොන්නාව කුණු කන්ද නිසා විපතට පත් වූ ඒ මිනිසුන්ට
ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න බැරි නම් ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේෙග්
නිවාස ඇමතිකෙම් තිෙබන වැදගත්කම; ෙමොකක්ද වටිනාකම?
උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මම ෙගවල් හදන ෙකෙනක්
මිසක් ෙගවල් කඩන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. බහිරවයාට- [බාධා
කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

කවුද ෙගවල් කඩන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] කවුද කඩන්ෙන්?
[බාධා කිරීම්]
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අමාතPාංශයත්, අපත් සම්බන්ධ ෙවලා ඉක්මනින්ම පාසලක පදිංචි
කරලා, ඒ අයට අවශP කරන වියළි ආහාර සලාක ඔක්ෙකෝම
දුන්නා.
ඊළඟට ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කළා, අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත
ස්ථිර නිවාස හදලා ෙදන්න; ෙගොඩක් ඈතට යන්ෙන් නැතුව
ෙකොෙළොන්නාව සහ ෙකොළඹ කියන පෙද්ශ ෙදක අතර භූමියක, රජෙය් භූමියක- ඒ අයට අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත නිවාස හදලා
ෙදන්න. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඒක කරන්න අපි
එකඟ වුණා. එෙතක් -අවුරුදු ෙදකක් දක්වා- ෙකොළඹ නගර සභාව
භාර ගත්තා, රුපියල් 10,000 බැගින් මාසික නිවාස කුලියක් ඒ
අයට ෙගවන්න. ඊට පස්ෙසේ මාස තුනක නිවාස කුලිය එකවර
ෙදන්න අපි එකඟ වුණා. සමහරු ගිහිල්ලා ඒ ජනතාව උසි
ගන්වනවා. මා දන්ෙන් නැහැ කවුද කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 1ஜீவ ேசனசி!க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

සමහරු ෙනොෙවයි, මමයි ගිෙය්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] අෙන්, ෙම් ෙපොඩි දරුවාට[බාධා කිරීම්] ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා හිටියා නම් ෙමතුමාව
ෙකෝටුෙවන් ගහලායි මට්ටු කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමා අද ජීවතුන් අතර හිටියා නම්, "මම ඇයි ෙම් වාෙග්
පුෙතක් හැදුෙව්?" කියලා සිය දිවි නසාගන්නත් ඉඩ තිබුණා. [බාධා
කිරීම්] ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] උත්තර ෙදන කල් ඉන්න. [බාධා
කිරීම්]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ආ, ඔය ඉන්ෙන ෙකොළු පැටියා. ඔන්න බලන්න ගරු විපක්ෂ
නායකතුමනි, අපි ෙකොළඹ නගර සභාව ගැන හිතලා ඒ පශ්නය
ෙබ්රුවා. ෙමන්න ගිහිල්ලා ගිනි තියන අය.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, වාඩි
ෙවන්න. ඔබතුමායි, අස්වර් මන්තීතුමායි ෙදෙදනාම එක මට්ටෙම්
දැන්. [බාධා කිරීම්]

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ෙකොෙළොන්නාව කුණු
කන්ෙද් පශ්නය ෙනොෙවයි ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමහි අහලා තිෙබන්ෙන් රෙට්ම නිවාස ගැනයි.

(மாமி விம

ரவ!ச)

වාඩි ෙවන්න ෙකෝ ගරු මන්තීතුමා.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

මන්තීතුමා කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.

(மாமி சஜி பிேரமதாஸ)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මදාස මහතා

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

උත්තර ෙදන්න, අහපු පශ්නයට.

(மாமி விம

ரவ!ச)

මල් ගස් වෙට් කැරෙකනවා වාෙග් පහසු නැහැ කුණු කන්දක්
වෙට් කැරෙකන එක.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒකට අදාළව අහන අතුරු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නම්. ඒත්,
ෙම් පශ්නය අහපු නිසා ෙම් ටික කියන්නම්. ෙකොෙළොන්නාෙව්
කුණු කන්ද ෙකොළඹ නගර සභාෙව් කුණු කන්දයි. ඒ පශ්නය
විසඳීම අයිති ෙකොළඹ නගර සභාවටයි. අපට තිබුණා ඒ මිනිසුන්
උසි ගන්නලා ෙකොළඹ නගර සභාවට විරුද්ධ විෙරෝධතා වPාපාරය
එතැන පටන් ගන්න. එෙහම කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නගරාධිපති ඇතුළු පාලනය අසීරුතාවට පත් කරන්න. නමුත් අපි
ඒක කෙළේ නැහැ. ඒක වැරැදිද, හරිද? ඒ, පළමුවැනි කාරණය.
ෙදවන කාරණය, අන්තරායට පත් වුණ ඒ ෙගවල්වල සිටිය
මිනිස්සු ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාවත්, ආපදා කළමනාකරණ

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මා පිළිතුරු ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ ගරු නිෙයෝජP
කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ගිහිල්ලා ඒ අයව උසි ගැන්නුවා.
"උඹලා යන්න එපා. උඹලා රුපියල් 10,000 මදියි කියපල්ලා.
වැඩිෙයන් ඉල්ලපල්ලා. අරවා කියපල්ලා ෙම්වා කියපල්ලා"
කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Deputy Speaker)

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා වැරදියි.

What is your point of Order?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி ஜீவ ேசனசிக)
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாமி 1ஜீவ ேசனசி!க)

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මා ඔබතුමාට ෙනොෙවයි උත්තර ෙදන්ෙන්.
මා උත්තර ෙදන්ෙන් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාටයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 1ஜீவ ேசனசி!க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අසතPයක් ෙන් කියන්ෙන්.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Order, please!

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මම නමක් කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා බෙලන් ෙතොප්පිය දා
ගත්තාට මම පළි නැහැ. මා කාෙග්වත් නමක් කිව්ෙව් නැහැ.
ඔබතුමා බෙලන් ෙතොප්පිය දා ගත්තාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ.
[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙම්ක උත්තර ෙදන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කවුද එක්
ෙකෙනක් ගියා කියන ෙකොට මා කිව්වා, "මමයි ගිෙය්"- [බාධා
කිරීම්] මා කිව්වා, "මමයි ගිෙය්" කියලා. [බාධා කිරීම්] අන්න හරි.
ඔබතුමා ඇහුෙවත්-

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, මා දන්ෙන් නැහැ "කවුද
එක් ෙකෙනක්" කියන එක ෙමතුමාෙග් නම කියලා. දැන්
ෙමතුමාෙග් නම "කවුද එක් ෙකෙනක්." "කවුද එක් ෙකෙනක්"
කිව්ෙවොත් ෙමතුමාෙග් නම. ඒ නිසා එතුමා නැඟිටලා කියනවා,
"මා ගැන කියන්න එපා" කියලා. මා කිව්ෙව්, කවුද එක් ෙකෙනක්
කියලායි. ෙහොඳයි, කවුද එක් ෙකෙනක් මන්තීතුමා-

නිෙයෝජP කථානායකතුමා
(பிரதி சபாநாயக

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මා කාෙග්වත් නමක් කිව්ෙව් නැහැ.

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන ෙවලාව.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாமி விம

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

அவ க)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

(பிரதி சபாநாயக

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

කවුද එක් ෙකෙනක් මන්තීතුමා, මා ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි
කියන්ෙන්. ඔබතුමා "කවුද එක් ෙකෙනක්" මන්තීතුමා. [බාධා
කිරීම්] කවුද එක් ෙකෙනක් ගාවට වාසගම ෙමොකක්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Deputy Speaker)

(மாமி 1ஜீவ ேசனசி!க)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙම් ෙවලාෙව් උත්තර ෙදන්න බැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු
දුන්නාට පස්ෙසේ ඒක කථා කරමු.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம

ரவ!ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මා එතුමාෙග් නම හීෙනන්වත් කිව්ෙව් නැහැ. නම කිව්ෙව්
නැහැ, ඒක අසතPයක්. එතුමා තමයි ෙතොප්පිය දා ගත්ෙත්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாமி 1ஜீவ ேசனசி!க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න. ගරු මන්තීතුමා, වාඩි
ෙවන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, දැන් ඒ අයට එකඟ ෙවලා
තිෙබනවා රුපියල් 10,000 බැගින් මාස හයක නිවාස කුලී එකවර
ෙදන්න. නමුත් ඒකටත් එකඟ ෙනොවුණ පිරිසක් ඉන්නවා. කුණු
කන්දට ටිකක් ඈතට ෙවන්න ස්ථිර අයිතිය තිෙබන පිරිසක්
ඉන්නවා. ඒෙගොල්ෙලෝ කැමැති නැහැ. ඒෙගොල්ෙලෝ කැමැති
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් තමයි ඒෙගොල්ලන්ටත් ෙම් පියවර
ගන්ෙන්. දැන් පවුල් හැට ගණනක් වහාම අපි එතැනින් ඉවත්
කරලා තිෙබනවා.
ස්ථිර වශෙයන්ම ඒ අයට අවුරුදු ෙදකක් ඇතුළත ස්ථිර නිවාස
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අර මාසික කුලිය නගර සභාව මඟින්
ෙදනවා. කරුණාකර ෙමතැන ෙද්ශපාලනය කරන්න යන්න එපා.
එෙහම කරනවා නම් අපට තමයි ෙද්ශපාලනය කරන්න
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පුළුවන්කම තිබුෙණ්. ෙකොළඹ නගර සභාවට කුණු ටික දමන තැන
නැති කරලා, මුළු ෙකොළඹම අවුල් ජාලාවක් කරන්න තිබුණා.
මාධP ඔස්ෙසේ නගර සභාවට විශාල ෙචෝදනාවක් ෙගොඩ නඟන්න
තිබුණා. එෙසේ ෙනොකර, ෙම් පශ්නය දිහා පටු විධියට බලන්ෙන්
නැතුව, පුළුල්ව බලා ෙමය විසඳන්න කටයුතු කළාම ෙමතුමන්ලා කවුද එක් ෙකෙනක් කියන මන්තීතුෙමක් ඉන්නවා ෙන්. අන්න
එතුමා- ගිහින් ෙමතැන අවුල් කළා. ඒකයි වුෙණ්. [බාධා කිරීම්]
කවුද එක් ෙකෙනක් කියන මන්තීතුමා ගියා. එතුමා එතැන අවුල්
කළා. [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. කවුද එක් ෙකෙනක් කියන
මන්තීතුමා ඔබතුමා ෙන්. මා ෙම් ඔබතුමා ගැනයි කියන්ෙන්. කවුද
එක් ෙකෙනක් කියා කියන්ෙන් ඔබතුමා.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

We agreed to move both these items today :
Regulations under the Regulation of Insurance Industry
Act and the Determination under the Constitution on the
Auditor-General’s salary. But, later on we came to an
agreement that only the Regulations under the Regulation
of Insurance Industry Act would be moved and that a
specific date to debate the Determination under the
Constitution on the Auditor-General’s salary would be
given.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Deputy Speaker)

(மாமி

පිළිතුර දීලා අවසානද ගරු ඇමතිතුමා?

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

We have come to an understanding -

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாமி விம ரவச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ඔව්, ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි.

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

Yes. Let it be recorded.

(The Deputy Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(பிரதி சபாநாயக

(The Hon. John Amaratunga)

அவ க)

ඊළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.

(மாமி

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாராமற அ

வ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන්
මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"නPාය පතෙය් පධාන කටයුතුවල අංක 1 දරන විෂයය පිළිබඳ වැඩ අද දින
රැස්වීෙම්දී අංක 23 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානයන්ෙගන් නිදහස් විය
යුතු ය."

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ අද දිනට නියමිත කටයුතු.
ෙයෝජනා අංක 1.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

Okay. Let the Hon. Minister move the Regulations
under the Regulation of Insurance Industry Act.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාතPන්තර
ජාතPන්තර මූලP
සහෙයෝගීතා අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

கலாநிதி சர அ;<கம
=7>ைண அைமச )

-

ச வேதச நிதிய

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

I have not yet introduced that.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

திேன4 ணவ தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

No. That was the agreement that had been arrived at
the Party Leaders' Meeting.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

No, we had an understanding on that matter. You
were not there.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

That is right. So, I am not going to introduce that part.

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
නිෙයෝජP කථානායකතුමා

(பிரதி சபாநாயக

அவ க)

(The Deputy Speaker)

Yes, what is your point of Order?

(மாமி ேஜா) அமர(!க)

(The Hon. John Amaratunga)

I know. But, we have to have a record of what is
taking place.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත :
නිෙයෝග
காதி ெதாழிைல ஒபத
சட! : ஒவிதிக#

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY ACT:
REGULATIONS
[අ.භා.
භා. 1.54]
54]
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා ( ජාතPන්තර
ජාතPන්තර මූලP
සහෙයෝගීතා අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி கலாநிதி சர அ;<கம
=7>ைண அைமச )

-

ச வேதச நிதிய

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

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අගාමාතPතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාතPතුමා ෙවනුවට පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම වPවස්ථාෙව් 44 වැනි වPවස්ථාෙව් (2) වැනි ෙඡ්දය සමග
කියවිය යුතු, 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනෙත්
13 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිෙය් (ඈ) ෙඡ්දය, 16 වැනි වගන්තිය
සහ 112 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012
ෙපබරවාරි 21 දිනැති අංක 1746/4 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු
ලැබ, 2012.10.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාතP මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඉහත සඳහන් ෙයෝජනාව
පමණයි අද දින ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ
සම්බන්ධෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, Regulation of Insurance
කියන පනත 2001 මාර්තු 01 වැනි දා කියාත්මක වුණා. ඒ පනත
කියාත්මක වීෙම්දී "ශී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය" - Insurance
Board of Sri Lanka - කියලා ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබුවා.
ඒ ආයතනෙය් පරමාර්ථ මම විස්තර කරන්නම්.

The draft "Explanatory Note to the Honourable
Minister of Finance and Planning" on Regulation of
Insurance Industry Act, No. 43 of 2000 states, I quote:
“.......for the purpose of developing, supervising and regulating the
insurance industry in Sri Lanka with the objective and responsibility
of ensuring that insurance business in Sri Lanka is carried on with
integrity and in a professional and prudent manner with a view to
safeguarding the interests of policyholders and potential
policyholders.”

රක්ෂණ සහතික දරන්නන්ෙග් හා අනාගත රක්ෂණ සහතික
දරන්නන්ෙග් සම්බන්ධතා ආරක්ෂා වන වෘත්තියමය හා විචක්ෂණ
ආකාරෙයන්ද කර ෙගන යනු ලබන බවට වග බලා ගැනීෙම්
අරමුණ හා වගකීම ෙපරදැරිව ශී ලංකාෙව් රක්ෂණ කර්මාන්තය
සංවර්ධනය, අධීක්ෂණය හා විධිමත් කිරීම සඳහා ෙම් පනත අනුව
එම ආයතනය ඇති කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා පරිපාලන
ගාස්තු වශෙයන් එක රක්ෂණ වPාපාරයකින් රුපියල් 2,50,000ක්
අය ෙකරුවා. අද අපි ෙම් නිෙයෝග තමුන්නානෙ
් සේලා ඉදිරියට
ෙගෙනන්ෙන් දැනට පළ කර ඇති ෙරගුලාසිය අනුව අය විය යුතු
එම මුදල රුපියල් 5,00,000ක් දක්වා වැඩි කිරීම සඳහායි. ඒක එක
අරමුණක්. - [Interruption.] Yes. They are already paying

Rs. 250,000 and they want to raise that up to Rs. 500,000.
I will give the number of companies later.
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ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එම රක්ෂණ
ෙකොම්පැනියක් කියාත්මක වන පළමුෙවනි ලිත් වර්ෂය සඳහා
රක්ෂණ වPාපාරෙය් එක් එක් පන්තිය ෙවනුෙවන් -ඒ categories
ෙදකක් තිෙබනවා- රුපියල් 1,00,000ක මුදලක් සහ කියාත්මක
වන ෙදවැනි ලිත් වර්ෂෙය්දී රක්ෂණ වPාපාරෙය් එක් එක් පන්තිය
ෙවනුෙවන් රුපියල් 2,00,000ක මුදලක් ෙහෝ රක්ෂණ වPාපාරෙය්
එක් එක් පන්තිය ෙවනුෙවන් කලින් මුදල් වර්ෂෙය් දළ ලිඛිත
වාරික මුදලින් 0.075ක් යන මුදල් පමාණ අතරින් වඩා වැඩි මුදල
මණ්ඩලයට ෙගවනු ලබනවා.
ඇත්ත වශෙයන් ඒක එපමණම සංකීර්ණ පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
ඒෙක් පරිපාලන ෙගවීම් වශෙයන් තිබුණු මුදල දැන් යථාකාලීනව
සංෙශෝධනය කිරීම තමයි ෙම්ෙක් අරමුණ. මම හිතන හැටියට එය
එච්චර විවාදාත්මක ෙදයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඊට පසු බිම
වශෙයන් මම වචන ස්වල්පයක් ඒත් එක්කම කියන්න කැමැතියි.
අෙප් රෙට් සංවර්ධන කියාවලිය තුළින් අපට බලාෙපොෙරොත්තු
වන්න පුළුවන්, ඒ රක්ෂණ ක්ෙෂේතය තුළත් විෙශේෂ වර්ධනයක්
තිබිය යුතුයි කියන කාරණය. ඒක අපට ෙහොයලා බලන්න පුළුවන්.
වර්ධනයක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා මම සංඛPා ෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කරන්නම්. අපි ෙනොෙයක් විධිෙය් වාද විවාද කරනවා. රට
සංවර්ධනය ෙවනවා. මුදල් සංසරණය ෙවනවා. එෙහම නම් ඒකට
සාධක රුපියල් ශත වශෙයන් අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙවන්න
ඕනෑ. රක්ෂණ කෙ
් ෂේතය තමයි ඉතාමත් වැදගත් ක්ෙෂේතය. අපි
රෙට් සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරනවා නම් එක පැත්තකින්
ෙවළෙහළඳාම ගත්තාම, අනික් පැත්ෙතන් ඒ රෙට් තිෙබන භාණ්ඩ
රක්ෂණය දිහා බැලුවාම, ඒ වාෙග්ම ජීවිත රක්ෂණය දිහා බැලුවාම
ඒ ඒ ක්ෙෂේතවලත් එක්තරා විධියක වැඩි වීමක් සිදු වීම
අතPවශPයි. ඒක සංවර්ධනෙය් එක සාධකයක් හැටියට අපට
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙමොකක්ද තත්ත්වය? ඔය
කියන ශී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් නැත්නම් IBSL එෙක් - මම
ඉස්ෙසල්ලාම කියනවා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙවනයි කියාපරිපාලනය ගැන regulatory agency එෙක් වාර්තාව තුළ මම
කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒෙක් සභාපති ඉන්දානි
සුගතදාස මැතිනිය. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී එතුමිය ගැන ඉතාම
ෙහොඳ වාර්තා ෙම් සභාෙව් අප සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. එතුමිය
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? She has stated in the Annual Report

2011 of the IBSL, I quote:
"During the year, Sri Lanka experienced a positive economic
growth which was 8.3 % following the 8 % growth in 2010".

ෙම් 2011 වාර්තාව. She has further stated, I quote:
"Coinciding with this growth of the economy, the insurance
industry witnessed a significant improvement in 2011".

ඒ කියන්ෙන් ඒ හා සමානව අපි 2010 දිහා බැලුවාම 2011 වන
විට 2012 වන විට සෑෙහන වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවාය
කියන එකයි. Gross Written Premium - GWP - ඒ කියන්ෙන්
ඒෙගොල්ලන්ෙග් සම්පූර්ණ premium එක; ඒ අරමුදල්වල
පමාණය. GWP එක ගැන තමයි ඒෙගොල්ලන් සංසන්දනය
කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් GWP එක දිහා බැලුවාම, that Annual
Report goes on to state, I quote:
"Overall Gross Written Premium income for long term insurance
business and general insurance business was Rs. 78,512 million
reflecting a growth of 18.5% compared to the same period last
year."

ෙම් GWP කියන ඒෙගොල්ලන්ෙග් ඒ සම්පූර්ණ මුදල් පමාණය
-සංචිතය- දිහා බැලුවාම 2011 වර්ෂය ෙවනෙකොට සියයට 18.5ක
වර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
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ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට කියන්න
පුළුවන්, ඒ වර්ෂය තුළ companies 22ක් register වුණා කියලා.
ඊට පස්ෙසේ තවත් companies ෙදකක් register ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවාෙයන් companies තුනක් දීර්ඝ කාලීන රක්ෂණ කටයුතු, long-term insurance, - හයක් සාමානP ඉන්ෂූවරන්ස් - general
insurance - සහ 12ක් companies doing composite
insurance කියන ඒ ඒ classifications නැත්නම්, ඒ ෙකොටස්
අනුව දැන් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ වර්ෂය තුළ
තව companies ෙදකකට එනම්, Orient Insurance Limited
කියන එකටත්, Arpico Insurance Limited කියන එකටත් ෙම්
කර්මාන්තයට ඇතුළත්වීමට අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා.
රජය රක්ෂණ සංස්ථාව භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ආයතනය
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දැන ගන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා උනන්දුවක් දක්වන බව මම දන්නවා. අපි
දන්නවා ඒ ආයතනය රජෙය් ඉතාම දැවැන්ත වPාපාරයක් හැටියට
තිබුණා කියන එක. ඊට පස්ෙසේ ඒ ආයතනය ෙපෞද්ගලික අංශයට
ගියා. ඊට පස්ෙසේ අධිකරණ තීන්දුවක් අනුව නැවත රජයට පවරලා
තිෙබනවා. අපි කියන්න කැමැතියි, රජයට පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ
ඒ වර්ෂය තුළ ෙම් ආයතනය ඉතා ෙහොඳ වර්ධනයක් ෙපන්නුම්
කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒවාට සාක්ෂි ෙමොනවාද කියලා මම
කරුණු එකක්, ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම අපි ගනිමු,
RAM Ratings. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් එක එක ආර්ථික
ආයතන පිළිබඳව එක්තරා විධියක ඇගැයීමක් - rating එකක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා කියලා.
ආර්ථිකය ගැන ඇගැයීම් තිෙබනවා. Fitch Ratings,
Standard and Poor's Ratings, Moody's Ratings වාෙග්
ජාතPන්තරව පිළිගත් ආයතනවල ඇගැයීම් තිෙබනවා.
පළමුෙවන්ම රෙට් ආර්ථිකය ගැන එක්තරා විධියක ඇගැයීමක්
කරනවා. ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල තිබුණු තත්ත්වය ඒ ඇගැයීම්
අනුව පැහැදිලිවම පහතට දමා තිෙබනවා. සමහර රටවල ඉහළට
ගිහින් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඒ විනිශ්චය පිළිබඳව
හුඟ ෙදෙනකුෙග් ෙපොදු පිළිගැනීමක් තිෙබනවා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. නැත්නම් මම දැන්විය යුතුයි. අපි
ජාතPන්තර වශෙයන් බැඳුම්කර - bonds - වාෙග් ෙද්වල්
කියාත්මක කරන විට ඒ බැඳුම්කරෙය් ෙපොලී පමාණය, කාල
පරිච්ෙඡ්දය වාෙග් හැම එකකටම ෙම් ජාතPන්තර ඇගැයුම්
ආයතනවලින් කරන නිරීක්ෂණ බලපානවා. ඒවා විතරක්
ෙනොෙවයි ඒවාට බලපාන ෙවනත් ඒවාත් තිෙබනවා. බැංකුවල
වාර්තා තිෙබනවා; පර්ෙය්ෂණ වාර්තා තිෙබනවා; ෙනොෙයක්
විධිෙය් විස්තර තිෙබනවා. පුවත් පත්වල විමර්ශන තිෙබනවා.
ෙම්වා ඔක්ෙකොම බලා ඒ රට ස්ථානගත කරන්න පුළුවන්.
පළමුෙවන්ම රට, නැත්නම් ආයතන -පධාන ආයතන- ෙම්
ඇගැයුම් කමය තුළින් ස්ථානගත කරනවා. ඒක අපට විතරක්
ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ෙකෙරනවා. ඒක විශාල
වPාපාරයක්. රෙට් ආර්ථිකයට ෙදන ඇගැයුම ෙමොකක්ද? පධාන
ආර්ථික ආයතනවලට ෙදන ඇගැයුම ෙමොකක්ද? ෙබොෙහෝ විට
එයින් එක දිසාවක් අපට ෙපෙනනවා. සමහර විට ඒ ඇගැයුම්
කරන හැම එකක්ම එකම පතිඵලයට එන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩි ෙපොඩි
ෙවනස්වීම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ඉසව්ව ඉතාම පැහැදිලිව
අපට ෙපෙනනවා.
අපි බටහිර රටවල් - Eurozone එෙක් රටවල්- ගත්ෙතොත් ඒ
ඉසව්ව පහතට ගිහින්. ෙම් ඇගැයීම් කරන ආයතන හුඟක්ම
කියන්ෙන් දැනට තිෙබන හැටියට ඒ ඇගැයීම් අනුව ගිය අවුරුද්දට
තරම් අපට ෙම්කට සාර්ථක ලකුණක් ෙදන්න බැහැයි කියායි. ඒ
තුළ තවත් තවත් ආර්ථික කියාවලියන් තිෙබනවා. ණය ෙදන
මිනිසුන්, බැඳුම්කර ගන්න මිනිසුන්, ගනුෙදනු කරන මිනිසුන්,
බැංකුවල ශක්තිය මනින මිනිසුන් වාෙග් අය ඉන්නවා. ජාතPන්තර
අරමුදල් එක්ක ගනුෙදනු කරන විට ඒ සියලු ෙදනාම පළමුෙවන්ම
බලන්ෙන් ෙම් ආයතනවලින් ෙම් අයට දී තිෙබන ස්ථානගත කිරීම්
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ෙමොනවාද, ෙමොකක්ද දී තිෙබන ලකුණු පමාණය කියායි. මම
කියන්න කැමැතියි අෙප් රට -යම් යම් තාවකාලික අර්බුද තිබුණත්
- නිරන්තරෙයන්ම වාෙග් වඩා ෙහොඳ ඇගැයීම්වලට ලක් ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් සභාෙව් විෙව්චන කරන්න පුළුවන්;
තර්ක විතර්ක කරන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒ ඇගැයුම් - ratings - හා බලපුවාම ඒ ඉසව්ව ෙමොන
පැත්තට ගිහිල්ලාද කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. සමහර
ෙවලාවට යම් යම් පශ්න අනුව ඒක උච්චාවචනය ෙවන්න ඉඩ
තිෙබනවා. අපි නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් trend එක,
trajectory එක අනුව ඉතාම පැහැදිලිව අෙප් ආර්ථිකය ඉහළට
යනවා -දියුණු ෙවනවා- කියන මතය මත තිෙබනවා කියලා
කියන්න පුළුවන්.
දැන් මම නිදසුනක් ෙදන්නම්. ෙම් බලන්න RAM Ratings
ගැන ෙම් පත්තරය කියන ෙද්. ඔබතුමන්ලා නම් ෙම් පත්තරයට
වැඩිය කැමැති නැහැ. ඒ 24.10.2012වන දින "DailyFT" කියන
පත්තරය. ෙම්ක Times Group
එෙක් පත්තරයක්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිත මිත කණ්ඩායමක පත්තරයක්. [බාධා
කිරීමක්] අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක ටයිම්ස් නිවාසෙයන් -නිවාස
ෙගොන්ෙනන්- එන පත්තරයක්. පත්තර නිවාස කියලා කියනවා
ෙන්. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නවා. ෙල්ක් හවුස් නිවාසය
තිෙබනවා. ටයිම්ස් නිවාසය තිෙබනවා. දවස නිවාසය තිෙබනවා.
එක එක නිවාස තිෙබනවා. ෙම්ක ටයිම්ස් නිවාසෙයන් එළියට එන
පුවත් පතක්. ෙම් පුවත් පෙත් පළ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙවන
පත්තරයකින් ගත්ත quotation එකක්. ෙවන පත්තරයක තිබුණ
note එකක් - press release එකක්- තමයි ෙම් පත්තරෙය් පළ
කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙනක් පත්තරවල පළ කරලාද නැද්ද මම
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 24.10.2012වන දින "DailyFT"
කියන පත්තරෙය් ෙමෙහම තිෙබනවා:

I quote:
"RAM reaffirms Sri Lanka Insurance Corporation's ratings at
AAA/P1"

ඉහළම rating එක ඒකට දීලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ නිකම්
ඉන්ෙන්ත් නැහැ. ඒකට ෙහේතු කියනවා. ඒ විධියට ඇගැයීම් කරන
ඕනෑම ආයතනයක් පැහැදිලි කරුණු කියනවා. ෙම් ෙම් කරුණු
අනුව අපි ෙම් rating එකට එනවා, ෙම් ෙම් කරුණු අනුව අපි
rating එක ෙවනස් කරනවා කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
සමහරවිට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අනතුරු හඟවනවා, ඔය ෙගොල්ෙලෝ ෙම්
විධියට ෙවනස් වුෙණ් නැත්නම් අෙප් rating එක ෙවනස් කරන්න
සිද්ධ ෙවයි කියලා. දැන් S & P Ratings, Moody's Ratings,
Fitch Ratings වැනි ආයතන ඇෙමරිකාවට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
ෙම් විෂයයන් ගැන අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙහොඳට
දන්නවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට warning එකක් ෙදනවා,
ඔය
ෙගොල්ලන්ෙග් කියාකාරීකම -ඔයෙගල්ලන්ෙග් performance
එක- ෙම් විධියට ගිෙයොත් අෙප් rating එක ෙවනස් කරන්න
සිද්ධ ෙවයි කියලා. ෙකොයි තරම් පබල රටක් වුණත් එෙහමයි.
දැන් ගීසියට දුන්න ratings බැහැ ෙගන, බැහැෙගන ගියා.
ස්පාඤ්ඤයට දුන්න ratings බහිනවා. ඉතාලියට දීලා තිෙබන
ratings බහිනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ෙනොෙයක් විෙව්චන කරන
ෙවලාෙව් අපිට ෙම් සාධක ගැන කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙම්ක බුද්ධිමත් සභාවක්. එෙහම නැතිව නිකම් එහාට
ෙමහාට එක එක්ෙකනා ගැන බැණ ගන්න එක, ෙදමවුපියන් ගැන
බැණ ගන්න එක ෙනොෙවයි, ෙමතැන අපට අවශP ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අපට අවශP ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් පශ්න බුද්ධිමත්ව
සාකච්ඡා කරන්නයි. නැවත බලන්න ෙම් "DailyFT" කියන
පත්තරෙය් තිෙබන තවත් කාරණයක් ගැන.
"RAM reaffirms Sri Lanka Insurance Corporation's ratings......"
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

ඒ පත්තරෙය් තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා: I quote:
"SLIC's ratings are upheld by its strong competitive position,
financial flexibility derived from state ownership, systemic
importance as the country's second largest premium underwriter,
and healthy capitalisation levels."

ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ සාධක පසිද්ධිෙය් කියනවා. ඒ ෙපොත
ගත්ෙතොත් ඔය එකින් එක කියන සාධකයට සංඛPා ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අපි ඒවා ගැඹුරට අධPයනය
කරන්න ඕනෑ.
තවදුරටත් ඒ පත්තරෙය් ෙමෙහම කියනවා, I quote:
“Given SLIC’s systemic importance and its ownership by the
Government of Sri Lanka, RAM Ratings Lanka opines that State
support will be readily extended if needed.”

ඒ තුළින් ෙවනත් රක්ෂණ ආයතනවලට නැති ශක්තියක් ෙම්
ආයතන තුළ තිෙබනවාය කියා ඒ rating agency එක පකාශ
කරනවා. ඒ පසුබිම තුළ විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු ෙවයි. ෙමොකද, ෙම්ක රාජP අංශෙය් ආයතනයක් නිසා.
ඒෙක් මුදල් හදල් ගැන ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා. තමන්ෙග්
විෂයන්වලින් මුදල් ලැෙබන ගමන් තව ෙවන ෙවන ආදායම්
මාර්ගවලිනුත් ලැෙබන මුදල් පමාණය ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙමතැනදී
සාකච්ඡා කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම equity investments. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ගිහින්
ෙවන ෙවන ආයතනවල ආෙයෝජනය කරනවා. අපි දන්නා එක
පවණතාවක් තමයි ෙබොෙහෝ විට අපි ෙම් ගැන ෙම් සභාෙව් වැරදි
විෙව්චනය කරන එක. ධෙන්ශ්වර කමයක් කියා කියන්න පුළුවන්.
ධනය පැතිරී යන කමයක් තමයි ෙලොකු ෙකොම්පැනියක් තිබුණාම
ඒ ෙකොම්පැනියට අතිෙර්ක ධනය තිෙයනෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ගිහින් ෙවනත් businessesවල, ෙවන ආයතනවල ඒක
ආෙයෝජනය කිරීම. අතිෙර්ක මුදල් තිෙයනෙකොට ඕනෑම
ෙකොම්පැනියක් ඒක කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] හැම
ෙවලාෙව්ම ෙමොකක් හරි වැදගත් ෙදයක් කියනෙකොට ඔබතුමන්ලා
ඒක පහළට අදින්න තමයි හදන්ෙන්. එෙහම හදලා පසුව
පත්තරවලට කියනවා, ෙහොඳට සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැෙතයි කියා.
[බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න තිෙබන
ෙදයක් කියන්න.
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, දැන් මම කියාෙගන ආව
කාරණය ෙම්කයි.
ෙම් RAM Ratingsවල ඒ ෙගොල්ලන්
කියනවා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ health sector එකට කරපු ෙවනත්
ආෙයෝජන ගැන. විෙශේෂෙයන්ම Lanka Hospitals එකට කරපු
ආෙයෝජනය. ඔබතුමන්ලාට ෙරෝහලකට යන්න වුෙණොත් හුඟ
ෙදෙනක් යන්ෙන් Lanka Hospitals එකට බව අපි දන්නවා. ඒ
ගැන අපි ෙපොදුෙව් සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, ඒක ඉහළ මට්ටමකින්
තිෙබනවාය කියා. එහි තිෙබන ආදායම්, ෙවන ක්ෙෂේතවලින්
ලැෙබන ආදායම් ඔක්ෙකොම ධනාත්මක පැත්තට ඇවිල්ලා
තිෙබනවාය කියා ෙම් ෙගොල්ලන් කියා තිෙබනවා. They are
profitable. ඒ ෙගොල්ෙලෝ තවත් කියනවා, ෙම්වා මතම රැෙඳන්න
එපා; තමන්ෙග් core business එක තව දියුණු කරන්න කියා. මම
ඕනෑ නම් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් balance sheet එෙකන් කරුණු ටිකක්
ඉදිරිපත් කරන්නම්. ෙම්ක සටහන් කරන්න, for the record. ඒක
අවශP ෙවයි.
දැන් බලන්න, 2009 වර්ෂය සඳහා ෙමම ආයතනෙය් Gross
Written Premium එක දළ වශෙයන් බිලියන 15.5යි. 2010
වර්ෂෙය් බිලියන 15යි. නමුත් 2011 වර්ෂය වනෙකොට බිලියන
18.5 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට ඒ අයෙග් business
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වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ ගැන විතරක් ෙනොෙවයි අපි තර්ක
කරන්ෙන්. ඇයි ෙම් business ෙම් විධියට වැඩි ෙවන්ෙන්?
ෙම්ක අහම්ෙබන් ෙවන ෙදයක්ද? ෙකොම්පැනි ෙම් තරම් වැඩි
ෙවන්ෙන් ඇයි? ෙකොම්පැනිවල balance sheetsවල වැඩිෙයන්
මුදල් තිෙබන්ෙන් ඇයි? අතිරික්තයක් ලබා ගනිමින් ෙකොම්පැනි
සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කර බලන්න, අද ෙම් රෙට්
තිෙබන හුඟක් ෙකොම්පැනි ඒ අයෙග් මුදල් ෙවන ක්ෙෂේතවල
ආෙයෝජනය කරනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ තුළ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
entrepreneurial ගතිය, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආෙයෝජන ගතිය, ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් පරිපාලන ගතිය ෙවන ක්ෙෂේතවලටත් අපි ලබා
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන අඩු පාඩුව? ඕනෑම ෙහොඳ
ෙකොම්පැනියක් ඒ කාලෙය් තිෙබන ආර්ථිකෙය් පගමන අංශවලට
යනවා. අෙප් ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මන්තීතුමා ඒ ගැන ෙහොඳට
දන්නවා, එතුමා ඒ වාෙග් හුඟක් ෙකොම්පැනිවල අධPක්ෂ තනතුරු
දරන නිසා. පහු ගිය අවුරුදු තුන ඇතුළත පවණතාව බැලුෙවොත්
හුඟක් ආයතන ෙවන ෙවන අංශවලින් සල්ලි හම්බ කළත් ඒවා
සංචාරක අංශයට යනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා, එතුමා සංචාරක ඇමති වශෙයන්
හිටපු නිසා. ෙහේමාස්, ෙජෝන් කීල්ස්, එයිට්කන් ස්ෙපන්ස්,
ෙජට්වින්ග් ආදී ඕනෑම ෙලොකු ෙකොම්පැනියක core business
එක ෙවන එකක් වුණත්, ඒ ෙගොල්ලන් අනික් ක්ෙෂේතවලටත්
එනවා. එෙහම තමයි සියයට හතක, අටක ආර්ථික වර්ධනයකුයි
අපට ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙයන් අපට
ෙදන සඥාව - signal - තමයි ඒ ආර්ථික පගමනය අනික්
ක්ෙෂේතවලටත් යනවාය කියන එක. ඒ නිසා අරක වුණාය, ෙම්ක
වුණාය, අර ජම්බු ෙගඩිය කඩන්න, ෙම් ජම්බු ෙගඩිය කඩන්න
ආදී වශෙයන් නිකම් ෙපොඩි ෙදයක් අල්ලාෙගන ෙම් සභාෙව්
කාලය නාස්ති කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. අපි බලන්න ඕනෑ ෙම්
ෙලොකු පගමනය ෙමොකක්ද, ෙම් trajectory එක ෙමොකක්ද, ෙම්
trend එක ෙමොකක්ද කියලා. එෙහම නැතිව කෙඩ්ට ගිහිල්ලා ලබු
ෙගඩියක් කීයද, ෙකෙසල් ෙගඩියක් කීයද, අල ෙගඩියක් කීයද
කියලා අහලා පත්තෙර් පින්තූරය දමා ගන්නවා ෙවනුවට, ෙම්
ෙලොකු පවාහය ෙකොයි පැත්තටද යන්ෙන් කියන එක අපි බලන්න
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියන්න ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි
සංඛPාත්මක
වශෙයන් අපට ෙම් ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනයත් පගමනයත් අපට
දකින්න ලැබී තිෙබන බව. ෙම් ගරු සභාෙව් අපි ෙදපක්ෂයටම
එකඟ ෙවන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි අපි කියන්න ඕනෑ.
අධීක්ෂණ ආයතන - regulatory agencies - අපි ශක්තිමත්
කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
( மாமி

ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Now do they have the required powers?
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Yes, yes, now they have that. I can lend you, if you
like, the Annual Report for you to see the powers.
අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉන්නවා. අප හැම ෙව්ලාෙව්ම
කියන්ෙන් regulatory powers ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙදන්න ඕනෑ
කියන එකයි. ෙම් කටයුතු ෙහොයලා බලන්න ඒ ෙගොල්ලන්
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ඉහළම ධනවාදී රටවල පවා
ඉතා පබල regulatory agencies තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවාද,
අෙප් Central Bank එක වාෙග් ඇෙමරිකාෙව් හැම State එකටම
ෙවනම Central Bank එකක් තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඒ
මූලP කටයුතු අධීක්ෂණය කරන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා එක

2012 ඔක්ෙතෝබර් 24

801

ආර්ථික කමයක් අනුගමනය කරනවා. අපි ෙවන ආර්ථික කමයක්
අනුගමනය කරනවා. ඒ ආර්ථික කමය- [Interruption.] That is

another interpretation you are giving. But, what I am
saying is, as far as regulatory agencies are concerned,
your side and our side, we agree that they should be
strengthened. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික දර්ශනය එකක් ෙවන්න
පුළුවන්. අෙප් එක ඒකට වඩා ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපි
ෙදෙගොල්ලන්ටම එකඟ ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් පරිපාලනමය
කටයුතු අධීක්ෂණය කරන ආයතන - regulatory agencies පබල කරන්න. ඒ අධීක්ෂණ ආයතනයක් ෙවනුෙවන් තමයි අද අපි
ෙම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහාය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒ
සහාය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ලදී.

வினா எதிய ப ெபற.
Question proposed.

[අ
අ.භා.
භා. 2.17]
17]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජP කථානායකතුමනි, අෙප් හිතවත් සරත්
අමුණුගම මැතිතුමා කිව්වා, අධීක්ෂණ ආයතන ශක්තිමත් කරන්න
ඕනෑය කියලා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. අපි කවුරුත් දන්නවා,
දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක වුණ
ෙව්ලාෙව් ෙම් රෙට් රාජP ආයතන ගණනාවකට ස්වාධීනත්වය
තිබුණු
බව.
අධිකරණය,
රාජP
ෙසේවය
වාෙග්ම
විගණකාධිපතිවරයාටත් -Auditor-Generalටත්- ස්වාධීනත්වයක්
තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා
සංෙශෝධනය යටෙත් විගණකාධිපතිවරයාට ස්වාධීනත්වයක්
තිබුණා. නමුත් ඔබතුමා කියනවා, ෙම් අධීක්ෂණය ශක්තිමත්
කරන්න ඕනෑය කියලා.
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ඒ වාෙග්ම විගණකාධිපතිවරයා ඉවත් කරන්නත් විධායකයට
බලයක් තිබුෙණ් නැහැ, වPවස්ථා සභාෙව් අවසරයක් නැතිව.
දැන් ගරු ඇමතිතුමාම කියනවා අධීක්ෂණය ශක්තිමත් කරන්න
ඕනෑ කියලා. නමුත් ඔබතුමාම ඡන්දය දුන්නා ෙන් ආණ්ඩුකම
වPවස්ථාෙව්
දහහත්වන සංෙශෝධනය
අෙහෝසි කරලා,
විගණකාධිපතිවරයා ජනාධිපතිතුමා යටතට ගන්න!
ඉතින්
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් තර්කය? ඔබතුමා බුද්ධිමෙතක්ය කියලා
කියනවා.
ෙමොකක්ද ඔබතුමාෙග් තර්කය? What is your
argument? [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ දහහත්වන සංෙශෝධනෙයන්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැහැ. නැහැ. ඔබතුමා ෙලොකුවට කිව්වා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා කියන ෙද් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒකයි අප
කියන්ෙන්.
ඔබතුමා ෙලොකුවට ෙමතැන නැඟිටලා
මහා
බුද්ධිමතකු වාෙග්, විශාරදයකු වාෙග් අවංකභාවය ගැන කථා
කළා. අධීක්ෂණය තිෙබන්න ඕනෑ කිව්වා. ඔබතුමාත් ඡන්දය
දුන්නාෙන් ඒකට විරුද්ධව. විගණකාධිපතිතුමාෙග් ස්වාධීනත්වය
නැති කරන්න ඔබතුමාත් ඡන්දය දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමා වාඩි ෙවන්න. මා ඔබතුමාත් එක්ක අමනාප නැහැ.
නමුත් ඔය කතන්දර අපට කියන්න එන්න එපා. ඕවා ඔබතුමාට
කියන්න පුළුවන් ගලෙගදරට ගිහිල්ලා.
එෙහම නැත්නම්
තුම්පෙන්ට ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපට කියන්න
එන්න එපා. [බාධා කිරීම්] තුම්පෙන් කිව්වාම, තුම්පෙන් ඉන්න
හැම එක්ෙකනාම අඥාන පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි. අෙප් වැලිවිට
සංරණංකර සංඝරාජ නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේ සිටිෙය්ත්
තුම්පෙන්.

ගරු සී.
සී.බී.
බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන
පවාහන ෙසේවා
අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

නිෙයෝජP කථානායකතුමා

பிரதி சபாநாயக அவ க)

(

(The Deputy Speaker)

Order, please!
The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.

சீ. பி. ரநாய/க
ேசைவக அைமச )

-

தனியா ேபா/வர(

(The Hon. C.B. Rathnayake - Minister of Private Transport
Services)

උන්වහන්ෙසේටත් අගරු කරනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

අනතුරුව නිෙයෝජP කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්,, නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා
වුෙයන්
[ගරු
මුරුෙග්සු
මහතා]] මුලාසනාරූඪ විය
විය..
චන්දකුමාර්
චන්ද
කුමාර් මහතා

அதபிற, பிரதி சபாநாயக அவக அகிராசனதினி
அகலேவ, களி பிரதி தவிசாள அவக [மாமி
!ேக" ச#திரமா ] தைலைம வகிதாக.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක වන
කාලෙය් විගණකාධිපතිවරයා පත් කරන්න විධායකයට අයිතියක්
තිබුෙණ් නැහැ. විධායකය විසින් ෙකෙනක් නම් කරනවා. නමුත්
ඒකට වPවස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ඕනෑ. විගණකාධිපතිවරයා
හැටියට ජනාධිපතිතුමා විසින් එවන ලද නමට වPවස්ථා සභාව
අකමැති වුණා නම්, ඒ නම පතික්ෙෂේප කිරීෙම් බලය වPවස්ථා
සභාවට තිබුණා.

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. අෙප් සංඝරාජ නායක ස්වාමීන්
වහන්ෙසේත් තුම්පෙන්. ෙම් රෙට් බුද්ධ ශාසනය, ෙබෞද්ධ පෙබෝධය
සම්පූර්ණෙයන්ම යළිත් ඇති කෙළේ වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ.
නමුත් මම අහන්ෙන්, ඔබතුමා ජාතPන්තරයට ගිහිල්ලා
ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන් කියලායි. ඔබතුමා තමයි
ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ නිෙයෝජිතයා. ඔබතුමා තමයි
ජාතPන්තර රැස්වීම්වලට යවන්ෙන්. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද ඒ
තැන්වලට ගිහිල්ලා කථා කරන්ෙන්, විගණකාධිපතිරවයාෙග්
ෙබල්ල හිර කර තිබියදී?
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි,
2008 වර්ෂෙය්දී
ආණ්ඩුව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා
තිෙබනවා, දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා
සංෙශෝධනය
කියාත්මක කරනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ හැම අවුරුද්ෙද්ම
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද
අද කරන්ෙන්? මට ඒකට උත්තරයක් ඕනෑ. ඔබතුමා ෙජPෂ්ඨ
ඇමතිවරෙයක්. කරුණාකර මට උත්තරයක් ෙදන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව

803
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඇත්තම කියනවා නම්, දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා
සංෙශෝධනෙය් එක අරමුණක් වුෙණ් ජනාධිපතිතුමාෙග් විධායක
බලය අඩු කරන එක. ඒකට අපි කැමැති නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
හැම දාම දහහත්වන සංෙශෝධනය ගැන කියනවා.
මුල සිටම හැදුෙව් විධායක බලයට මාංචු දමන්න. අන්න ඒකයි
ඇත්ත. මහජනතාව කැමැති නැහැ ඒකට.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කැමැති ෙනොෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ආණ්ඩුව
නිෙයෝජනය කරන ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ෙම් වතාෙව්
UN එකට යන්න ෙනොෙවයි හිටිෙය්. යන්න බැහැ කියලා කිව්වා.
ෙමොකද, නිලධාරින් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා දීලා විනාශ ෙවලායි
ඉන්ෙන්. 2008 තමුන්නාන්ෙසේලා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවාද?
දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීම
ඇතුළු
ෙපොෙරොන්දු
ගණනාවක්
දීලා
තිෙබනවා.
මා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා ෙමොකක්ද ෙම් ගැන කියන්න
තිෙබන්ෙන් කියලා. එම නිසා අපට ෙද්ශන පවත්වන්න එන්න
එපා. අපි දන්නවා ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා.
දැන් බලන්න, ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, රක්ෂණ
සංස්ථාව විතරයි දැන් ලාභ ලබන ආයතනයකට තිෙබන්ෙන්.
සියයට 99ක් රාජP ආයතන පාඩුවට යන්ෙන්. අෙප් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒක පිළිගන්නවා ඇති. ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වචනවලින් ඔබතුමාම කිව්වා,
රාජP ආයතනවල යක්ෂෙයෝ ටිකක් ඉන්නවා කියලා. එක වතාවක්
ඔබතුමා සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී කිව්වා, රාජP ආයතන යක්ෂෙයෝය
කියලා. You called them "devils". ෙමොකද, හැම රාජP
ආයතනයකින්ම පාඩුයි. හැබැයි ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විතරක්
ලාභ ලබන බව අපි පිළිගන්නවා. ෙම්ක අද ඊෙය් සිදු වුණු ෙදයක්
ෙනොෙවයි, පටන් ගත්ත කාලෙය් ඉඳලාම රක්ෂණ සංස්ථාව ලාභ
ලබනවා. ඉතින් ෙම්ක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි මා මීට
කලිනුත් කිව්වා, ෙම් ආයතනෙය් සිදු වන වංචා ගැන.
දැන් ඔබතුමා කිව්වා, රක්ෂණ මණ්ඩලයක් - Insurance
Board එකක් - තිෙබනවා; ඒකට වංචා ගැන ෙසොයන්න බලය
තිෙබනවාය කියලා. දැන් බලන්න, ෙම් COPE අතුරු වාර්තාෙව්
තිෙබන ෙද්. බලන්න, ෙම් සිදු වන වංචා ගැන. ෙම් වංචා ගැන
අපට ෙහළිදරවු කර තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපතිවරයායි. නමුත්
ඔහුට නිදහසක් නැහැ, ෙම් වංචාවන් ගැන ෙමතැනින් එහාට
කටයුතු කරන්න.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, බලන්න, පතිරක්ෂණය
- reinsurance - ගැන විගණකාධිපතිවරයා කියන ෙද්. ෙම්,
රක්ෂණ සංස්ථාව ගැනයි කියන්ෙන්. ෙම් COPE අතුරු වාර්තාෙව්
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
“2. The Company had entered into a reinsurance agreement with a
bogus company called “Trans Asia Management Advisors
FZC” with regard to Ceylon Petroleum Corporation and a
premium of Rs. 92,000,000 for the year 2009/2010 and Rs.
116,850,000 for the year 2010/2011 had been paid.”

එතෙකොට අවුරුදු ෙදකකට පතිරක්ෂණය - reinsurance සඳහා රුපියල් මිලියන 208ක් වැය කරලා තිෙබනවා with a
bogus company. ෙමෙහම සමාගමක් නැහැ. ෙකොෙහොමද
විගණකාධිපතිවරයා - Auditor-General - කියන විධියට ෙම් අය
ෙම් සමාගම ෙසොයා ෙගන තිෙබන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
“2. The transaction had taken place in a situation where the name
of the suspicious company had been made public in the
website in 2006 ….”
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Website එකක සඳහන් කර තිබුණු සමාගමකට කිසිම ෙසොයා
බැලීමක් නැතිව රුපියල් මිලියන 208ක් පතිරක්ෂණයට දීලා ඒ
මුදල සම්පූර්ණෙයන් අන්තර්ධාන ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I want to make this very clear to you. Though the
Auditor-General can point out those matters, that will come
for discussion in the COPE. So, you must tell us what the
COPE findings are on those allegations.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
These are COPE findings. ෙම් COPE අතුරු වාර්තාෙවන්
තමයි මා කියවන්ෙන්.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

>A ணேசகர - மனித வள!க அைமச )

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

COPE අතුරු වාර්තාව තවම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්ක අපට තැපෑෙලන් ආවා. අපි ෙම් කාරණය ඊෙය් COPE
කමිටුෙව් සාකච්ඡා ෙකරුවා. එම නිසා ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමනි, සිල්ලර තර්ක දමන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
COPE එෙක් අතුරු වාර්තාව ෙවන්න පුළුවන්; PAC එෙක්
වාර්තාව ෙවන්න පුළුවන්. විගණකාධිපතිතුමා කිව්ව ෙද්, it is not
the God’s word. We have to study it under these two
institutions and come to our own conclusions. Then, it will
be reported to this Parliament.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම COPE එකට ගියා. ගරු සභාපතිතුමාත් හිටියා. එතුමා
ෙහොඳ වැඩ ෙකොටසක් කරනවා. හැබැයි එතුමාට ඒ අවශP බලය
නැහැ. එතුමාට බලයක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එතුමාට වාර්තා කරන්න පුළුවන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ වාර්තාව තමයි ෙම්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Has it been sent to you?
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Yes. ඊෙය් තැපෑෙලන් ආෙව්. ඔබතුමාෙග් තැපැල් ලිපි
බලන්නෙකෝ, ෙම්ක ඇවිල්ලා ඇති. ඔබතුමා පිට රටෙන් හිටිෙය්.
ඔබතුමා කිව්වා, යහ පාලනය - good governance - ගැන.
ෙමොකක්ද සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමා පිට රට ගිහින්
සම්මන්තණවල කථා කරලා ඔබතුමාට වචන set එකක්
තිෙබනවා. ඒ රටවල කට්ටිය ඕවා අහෙගන ඉන්නවා. නමුත්
ෙමතැනට ආවාම ඕවා කියන්න බැහැ.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

மாமி (கலாநிதி) ஹ ஷ த சிவா)

(

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

ගරු මන්තීතුමා, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න. ගරු
මන්තීතුමා, 2009-2010 Sri Lanka Insurance Company එෙක්
Chairman හැටියට ඉඳලා තිෙබන්ෙන් පදීප් කාරියවසම් මහතා.
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

ඉස්සර ඔබතුමාත් කෙළේ ඕකම තමයි.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම අමනාප නැහැ. ඔබතුමා මෙග් මිතයා. ඉතින්, දැන් ෙම්කට
ෙමොකක්ද ෙදන උත්තරය? රුපියල් මිලියන 200ක් පතිරක්ෂණය
ෙවනුෙවන් website එකක තිබුණු සමාගමකට දීලා, ඒ මුදල්
ඔක්ෙකෝම අන්තර්ධාන ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කියපු
Insurance Board එකට බලයක් තිෙබනවාද, ෙම්ක ගැන
ෙහොයන්න? ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැන මූලික පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් විගණකාධිපතිවරයාට අවශP බලතල නැති එකයි. මම
දන්ෙන් නැහැ, ඒ කාලෙය් රක්ෂණ සංස්ථාෙව් සභාපති වශෙයන්
හිටිෙය් කවුද කියලා. ඇමතිතුමා දන්නවාද ඒ කාලෙය් සභාපති
වශෙයන් හිටිෙය් කවුද කියලා? ෙම්ෙක් ලියලා නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] මම මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් අහන්න කැමැතියි, එවකට
ෙම් රක්ෂණ සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් හිටිෙය් කවුද
කියලා. ෙමොකද, අපි දැන ගන්න ඕනෑ. We also want to know

that.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

ேராஹித அேபணவ தன
ெநBCசாைலக பிரதி அைமச )

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම්ක ෙහළිදරවු කළාට පස්ෙසේ ඊළඟ පියවර
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒකයි අපි අහන්ෙන්. අපි හැමදාම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙබොරුවට නැඟිටලා කියනවා, මුදල් බලය
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாமி

806

-

(ைற;க!க,

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

එනෙකොට නම ෙහොයා ෙගන එන්න එපායැ. ෙම් වාචික
පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අහන ෙවලාවක්ද?

මෙග් තර්කය ෙම්කයි. විගණකාධිපතිවරයාට ස්වාධීනත්වයක්
තිබුණා නම්, එතුමාට ෙම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන්.
නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත්
විගණකාධිපතිවරයා ඉන්ෙන් විධායකය යටෙත්යි. එතෙකොට
විධායකයට කැමැති පුද්ගලෙයකුට ෙචෝදනා එල්ල වුණාම ඒවා
කවදාකවත් පරීක්ෂාවට ලක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම
කියන්ෙන්.
දැන් බලන්න, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට COPE වාර්තා කීයක්
නම් ඉදිරිපත් කළාද? ඇත්ෙතන්ම මට නම් COPE එකට යන්න
හිෙතන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද, හැමදාම වාර්තා හදනවා; ඒවා
එවනවා; ඒවා එෙහම පිටින්ම කුණු බක්කියට වැෙටනවා. පසු ගිය
පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය් ගරු වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර,-

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, මට විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න පැහැදිලි
කිරීමක් කරන්න.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන, ඒ පත්
වීම් ගැන ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. මීට ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු
ආණ්ඩුකම වPවස්ථාව යටෙත් වුණත්, විගණකාධිපතිවරයාට
කාටවත් නඩු දාන්න බැහැ. ඉස්සර කාලෙය් වුණත් එෙහමයි.
ඔබතුමායි මමයි ෙහොඳට දන්නවා, ෙසෝල්බරි වPවස්ථා කාලෙය්
ඉඳන්ම විගණකාධිපතිවරයාට උසාවි යන්න බැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇමතිතුමනි, 2009-2010 සහ 2010-2011 වර්ෂවල
සභාපති වශෙයන් සිටිෙය් කවුද කියලා දැන ගන්න අපි කැමැතියි.
මම විශ්වාසන කරනවා, පිළිතුරු ෙදන අවස්ථාෙව්දී අපට ඒකට
උත්තරයක්
ෙදයි
කියලා.
අද
විගණකාධිපතිවරයාට
ස්වාධීනත්වයක් නැහැ. විගණකාධිපතිවරයාව පත් කරන්ෙන්
විධායකයයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா1ேதவ நாணாய/கார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විධායකෙයන් පත් කළා නම් ඕවා ෙහළිදරවු ෙවන්ෙන්
නැහැෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්වා ෙහළිදරවු වුෙණ් COPE එෙකන්. විධායකෙයන්
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] මම එන්ෙන් එතැනට තමයි.

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I agree.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா1ேதவ நாணாய/கார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එතුමා උසාවි යන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඉස් සරත් එෙහමයි. මට මතකයි බර්නාඩ් ෙසොයිසා මැතිතුමා
PSC එෙක් සිටි කාලෙය්, he can report to the PSC. මෙග්
හිතවත් ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කියාවලිෙය් කිසි ෙවනසක් ෙවලා
නැහැ. ඒකයි අෙප් තර්කය.
ඔබතුමා, අපි කවුරුත්
පිළිගන්නවා, බර්නාඩ් ෙසොයිසා මැතිතුමා හිටපු කාලෙය් එතුමා
ඉතාම දක්ෂ විධියට ඒ වැඩ කළාය කියලා. ඒ කාලෙය් වුණත්
අවසාන බලතල තිබුෙණ් ඒ ෙල්කම්තුමාට එෙහම නැත්නම්
ෙපොලීසියට. ඒ කියාවලියට විගණකාධිපතිතුමාට උදවු කරන්න
පුළුවන්. නමුත් ඔහුට ඒ අය ෙවනුෙවන් substitute කරන්න බැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

දහහත්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ෙවනම කථාවක්.
එහි ෙහොඳ නරක ගැන අපට ෙවනම තර්ක කරන්නට පුළුවන්.
නමුත් ෙමයට බද්ධ කරන්නට බැහැ. අන්න ඒකයි මෙග් තර්කය.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක ඔබතුමාෙග් තර්කය. ඔබතුමන්ලා කලක් දහහත්වන
ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ඊට
පසුව ඔබතුමන්ලා ඒක එපා කියලා ඡන්දය දුන්නා. ඉතින්
ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට තර්ක කරන්නට පුළුවන්. දහහත්වන
ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙන් [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ෙතොප්පිය අවශP ෙවලාවට දමා
ගන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැනත් මා ඔබතුමාට
කියන්න කැමැතියි. එතුමා කිව්වා, ෙසෝල්බරි සාමිවරයා ගැන. ඒ
කාලෙය්, the standards were much higher.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

I do not want to talk about the legal position. The
standards that were there may have been or may not have
been higher. That is a subjective matter. But, objectively
the Auditor-General had no time to take administrative or
legal action.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙමතුමා ෙසෝල්බරි සාමිවරයාෙග් කාලය ගැන කථා කළා. At
that time, the standards were much higher. If there were
accusations, people resigned. They were the standards those
days. නඩු දමනකල් සිටිෙය් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකයි මම
කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට මුදල් බලයක් තිෙබනවා නම්,
විගණකාධිපතිවරයා විසින් යම් වංචාවක් පිළිබඳව ෙපන්වා
දුන්නාම ඒ අවසාන කියා දාමය දක්වා ෙම්ක අරෙගන යන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකියාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]
ඒක දැන් නැහැ.

808

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Do not change your argument. We all opposed that
idea. The Hon. J.R. Jayewardene, on one occasion
converted Parliament to a court of law. He brought two
journalists and held a trial. I want to ask you, are you
recommending a resumption of that UNP practice?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමාට මා ෙම් ගැනත් කියන්නම්. එදා රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයා අගමැතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් අපි
COPE එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට පත් කෙළේ විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක්. 2001 දී බලයට පත් වූණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු කාලෙය් දී විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරයකු වන ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් මැතිතුමාව අපි COPE එෙක් සභාපතිවරයා
වශෙයන් පත් කළා. ෙමොකද, එතුමාට වුවමනාවක් තිබුණා -

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නමුත් මා ඔබතුමාට කියන්නම්, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Do not disturb me.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Give me a minute. එම සම්පදාය කැඩුෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයයි. තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, ඉස්ෙසල්ලාම
දිසානායක මන්තීතුමාව පත් කළා, PAC එෙක් සභාපතිවරයා
හැටියට. කවුද එෙහම කෙළේ? කවුද එතුමාව පත් කෙළේ? ඊට ෙපර
සම්පදාය තිබුෙණ් සභාපතිවරයා හැටියට විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ෙකෙනක් පත් කරන්නයි.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම කථා කෙළේ, 2001, 2002 අවුරුදු කාලය ගැනයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாமி வா1ேதவ நாணாய/கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දැන් තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කවදාද වුෙණ්? [බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි COPE වාර්තා -

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Are you in favour of Parliament becoming a trial
institution?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

We can recommend that.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ කාලෙය් ෙනොෙවයි. විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ෙකෙනක් Public
Accounts Committee එෙක් සභාපති කියන සම්පදාය කැඩුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි. ඒක කාටවත් නැහැ යි කියලා
කියන්න බැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එෙහම අපි ඒ සම්පදාය කැඩුවා නම්, අපි ඒක 2001 දී නිවැරදි
කළා. 2001 අවුරුද්ෙද් දී ෙජයාරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමාව
අපි COPE එෙක් සභාපති ෙලස පත් කළා. එතුමා විපක්ෂෙය්
විශාල කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරපු මන්තීවරෙයක්; එවකට පැවැති
ආණ්ඩුව බලවත් ෙලස විෙව්චනය කළ මන්තීවරෙයක්. නමුත් අපි
එතුමාව COPE එෙක් සභාපතිවරයා ෙලස පත් කළා. ඒ වාෙග්ම
මැතිවරණ පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් Electoral Reforms - සභාපතිවරයා ෙලස දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමාව පත් කෙළේ කවුද? ඒක අද හුඟාක් ෙදෙනකුට අමතක
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ෙවලා තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ හිටපු අගාමාතPතුමා තමයි
2001 අවුරුද්ෙද් දී මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්නට කමිටු
හදලා දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාව එහි සභාපතිවරයා හැටියට
පත් කෙළේ. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ව පත් කෙළේ එතුමායි.
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කියලා එතුමා ඒ අයව අහක දැම්ෙම්
නැහැ. ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා පක්ෂගාහීව හිතනවා නම් අපට
කරන්න ෙදයක් නැහැ. හිෙතන හිෙතන ෙවලාවට දහහත්වන
ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදනවා.
ඊළඟට ඒක එපාය කියලා ඒකට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා. ඉතින්
ඒ වාෙග් තර්ක ෙගොඩනඟන්නට පුළුවන්. නමුත් පශ්නය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ඊළඟට අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එකයි.

Auditor-General ෙම් රක්ෂණ සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන්
නිර්ෙද්ශ නිකුත් කරලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජP කාරක
සභාපතිතුමනි. එතෙකොට ඒ නිර්ෙද්ශ එෙහමම කුණු බක්කියට
යනවාද? ඊළඟ පියවර ෙමොකක්ද? මම ෙම් ගැන COPE එෙක්
සභාපතිවරයාෙගනුත් ඊෙය් ඇහුවා. As Parliament, what is the
next step? පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට ඊළඟ පියවර ගැන අපි
හිතන්නට ඕනෑ. ඒකයි මම කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් නැහැ,
අරයා ෙබ්රන්න, ෙමයා ෙබ්රන්න කියලා. අපිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මුදල් බලය තිෙබනවා කියලා අපි උදම් අනනවා නම්, ඊළඟ
පියවර ගැන අපි හිතන්නට ඕනෑ. එෙහම නම් Auditor-General
ෙම් වාෙග් නිර්ෙද්ශ එවලා, අපි COPE එෙක් රැස් ෙවලා ඊළඟ
පියවරට යන්ෙන් නැත්නම් ඇති වැෙඩ් ෙමොකක්ද? මම හිතන
හැටියට සමහර කට්ටිය ෙම් දිහා ඉතාම පටු ඇසකින් බැලුවා. මම
පුද්ගලෙයකුට ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ නැහැ. විගණකාධිපතිවරයා
යම් වංචාවක් ෙපන්වා දුන්නාම, යම්
නිර්ෙද්ශ කළාම
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් තිෙබන්න ඕනෑ, -ෙමොකක් ෙහෝ බලයක්
තිෙබන්න ඕනෑ- ඒක ඊළඟ පියවරට ෙගන යන්න. අවුරුදු ෙදකට
රුපියල් මිලියන ෙදසීය ගණනක් අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා.
විගණකාධිපතිවරයා නිර්ෙද්ශ කළාම පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක්
තිෙබන්න ඕනෑ, එහි ඊළඟ පියවරට යන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට
තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න
පියවරකට අපි සහෙයෝගය ෙදනවා. අපි ඒක නවත්වන්න යන්ෙන්
නැහැ. අපි කියන්ෙන් එපමණයි.
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නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා

(F/களி) பிரதி தவிசாள

அவ க)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, wind up please.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා දක්ෂ නීතිඥෙයක්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි නීති හදන්ෙන්. විධායකය නීති හදන්ෙන්
නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නීති හැදුවාට නඩු දමන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නිර්ෙද්ශ කරන්න පුළුවන්. නඩු දමන්න කිව්ෙව් නැහැ.
ඔබතුමා දන්න නීතිය ෙමොකක්ද?
නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා

(F/களி) பிரதி தவிசாள

அவ க)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lakshman Kiriella, now wind up please.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නඩු දමන්න කියලා ඔබතුමා ෙන් කිව්ෙව්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

සම්පූර්ණෙයන් වැරදි තර්කයක් ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හරි, හරි. ඔබතුමාෙග් තර්ක හරි.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් වPවස්ථාදායකයට විධායක බලතල
ෙදන්න කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම නඩු දමන්න කිව්ෙව් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු
හැටියට මම කියන්ෙන්, ෙම් කාරණයයි. විගණකාධිපතිවරයා
COPE එකට නිර්ෙද්ශ දහස් ගණනක් එවලා තිෙබනවා. ඒ දහස්
ගණනම කුණු බක්කියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙදපාර්ශ්වයම එකතු ෙවලා නීතියක් හදන්න කියලා,
විගණකාධිපතිවරයා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළාට පසුව ඊළඟ
පියවරට යන්න. නීතිපතිවරයාට බලය ෙදන්න නීතියක්
ෙගෙනන්න
පුළුවන්.
විගණකාධිපතිවරයාට
පුළුවන්,
නීතිපතිවරයාට නිර්ෙද්ශ කරන්න -

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නීතිපතිවරයාට දැනටමත් බලය තිෙබනවා. COPE එකට
නැත්නම් PAC එකට නීතිපතිවරයාව ෙගන්වලා ෙම් ගැන
කටයුතු කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්.

විධායකයට ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තුවට.

නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாமி கலாநிதி

சர அ;<கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පාර්ලිෙම්න්තුව
කියන්ෙන්
වPවස්ථාදායකයට.
දැන්
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් නඩු දමන්න කියලා ෙන්. ඒක කරන්න
බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙකොෙහොමද, පාර්ලිෙම්න්තුව ගිහින් නඩු
දමන්ෙන්? ඒකට විධායකය නිර්ෙද්ශ කරන්න ඕනෑ.

(F/களி) பிரதி தவிசாள

அவ க)

Now, wind up please.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாமி ல8ம) கிாிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Okay, Sir, thank you.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ
අමාතPතුමා
තුමා)
අමාතP
තුමා)
(மாமி

>A ணேசகர - மனித வள!க அைமச

)

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

ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, රක්ෂණ කර්මාන්තය
විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් ගැන තමයි අද
සාකච්ඡාවට ගැෙනන්ෙන්. ඒ සරල නිෙයෝග ෙදකක්. එයට
විවාදයක් අවශP වන්ෙන් නැහැ. නමුත් රක්ෂණ වPාපාරය පිළිබඳ
වචන කිහිපයක් කථා කරන්නයි මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
මා මිත ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා මතු කළ කාරණා
පිළිබඳව මම පිළිතුරු ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙහට
අනිද්දාට ඉදිරිපත් කරන්නට තිෙබන වාර්තාවක් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුවට එය ඉදිරිපත් කරන්නටත් ඉස්සර ෙවලා කථා
කරන්න අවශP නැති නිසා. එම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත්
කළාට පසුව විවාද අවස්ථාෙව්දී අපට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න
පුළුවන්. ස්ථාවර නිෙයෝග, අණපනත් අනුව තමයි මම කියා
කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රට නිදහස ලබා
ගැනීෙමන් පසු අෙප් ෙසේවා ක්ෙෂේතය ඉතා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 9ක 10ක තිබුණු ෙසේවා ක්ෙෂේතය අද
සියයට 59 දක්වා වර්ධනය ෙවලා. ඒ ෙසේවා ක්ෙෂේතය තුළ තමයි
බැංකු ෙසේවාව, රක්ෂණ ෙසේවාව ඒ වාෙග්ම ලීසිං ෙසේවා,
telecomunication, transport ආදී මූලPමය කටයුතු සියල්ලක්ම
ෙවන්ෙන්. ඒ අතරින් අද සාකච්ඡාවට භාජනය වන රක්ෂණ
ෙසේවාව පධාන ෙසේවාවක්.
පසු ගිය අවුරුදු කීපය තුළ රක්ෂණ වPාපාරෙය් ඉදිරි
වර්ධනයක් තිෙබන බවට අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කරුණු
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. කාරණාව ඇත්ත. සාමානPෙයන්
2007, 2008, 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂ ගත්තාම අපට
ෙපෙනනවා, 2007 වර්ෂෙය් රක්ෂණ ෙසේවාෙවන් රුපියල් බිලියන
58ක් ආවා නම් 2011 වන ෙකොට එය රුපියල් බිලියන 78 දක්වා
වර්ධනය ෙවලා තිෙබන බව. 2012 සැප්තැම්බර් මාසය වන ෙකොට
එය තවත් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. වර්ෂය අවසාන වන ෙකොට
එය රුපියල් බිලියන අසූ ගණනක් දක්වා යන බව පැහැදිලි ෙවලා
තිෙබනවා, සංඛPා ෙල්ඛන අනුව. ෙමහිදී සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණා යළිත් වරක් ඉදිරිපත් කරන්නට
මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, තවත් විෙශේෂ කාරණාවක් ෙම්
සභාව තුළ ඉදිරිපත් කරන්න, එය ෙදපාර්ශ්වෙය්ම
ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාණාවක් නිසා. [බාධා
කිරීමක්] අෙප් ස්ථාවරය ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා දන්නවා
ෙන්. ඒක කියන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ස්ථාවරෙය් මම තවම
ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්
අවධානය ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙව්ගෙයන්
සංවර්ධනය වන්නා වූ රක්ෂණ වPාපාරය පිළිබඳවයි. ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට රක්ෂණ වPාපාරය
සම්බන්ධෙයන් ෙරගුලාසි අවශPයි. ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වුණ
බැංකු ක්ෙෂේතෙය් පමාණවත් ෙරගුලාසි ෙනොතිබුණු නිසා පසු ගිය
කාලෙය් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් පශ්න ඇති වුණා. ඒ නිසා රජයට
මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. බැංකු කඩා වැටීම නතර කරන්නත්
සිද්ධ වුණා. ඒ ගැන අපට අත් දැකීමක් තිෙබනවා. එය අද ෙලොව
පුරා දකින්න තිෙබන කාරණාවක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක ආර්ථිකය
ගත්තාම මූලP ස්ථරය - International Finance - තමයි අද
ෙලෝක ආර්ථිකෙය් පබලම බලවතා වී තිෙබන්ෙන්. කර්මාන්ත
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ක්ෙෂේතය ගත්තත්, නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතය ගත්තත්, අෙනකුත් ක්ෙෂේත
ගත්තත් ඒ සියල්ල අභිභවා ඉදිරියට එන්ෙන් මූලP ක්ෙෂේතයයි.
1977 ඉඳලා ගත වූ කාලය ෙදස ආපසු හැරී බලන ෙකොට අපට
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා අෙප් ආර්ථිකෙය්ත් මූලP ක්ෙෂේතය ඉදිරියට
ඇවිත් තිෙබන බව. මූලP ක්ෙෂේතය තමයි පැහැදිලිව ඉදිරියට
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. කෘෂි ක්ෙෂේතය ගත්තාම, 1948 නිදහස
ලබන ෙකොට ඉඩම් හිමි විශාල ෙපළැන්තියක් හිටියා. අද ඒක
නැහැ. ඒ ෙකොටස අද ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් කර්මාන්ත
ක්ෙෂේතය වර්ධනය වුෙණ් ෙසමිනුයි. ෙව්ගෙයන්ම වර්ධනය වූ
ක්ෙෂේතය තමයි ෙසේවා ක්ෙෂේතය. දැන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 11යි කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය. නිදහස
ලැෙබන ෙකොට එය සියයට 60යි. ඒකට දායක වන ශමික බල
කාය ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. දැන් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11යි කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය්
දායකත්වය. එදා සියයට 9ක්ව-10ක්ව තිබුණු ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය්
දායකත්වය අද සියයට 59යි. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් දායකත්වය
අද සියයට 29කට, 30කට විතර ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එය යම්
පමාණයක වර්ධනයක්. ඒ පමාණය අඩු ෙවලා නැහැ තමයි. වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා තමයි. හැබැයි ඒ කමානුකූලවයි. ෙසේවා
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන මූලP ක්ෙෂේතය තමයි පධාන වන්ෙන්, පබල
වන්ෙන්. එයිනුත් රක්ෂණ ක්ෙෂේතය අද සියයට 20ක පමණ
පගමනයකින් ඉස්සරහට යනවා. එහි ජීවිත රක්ෂණ තිෙබනවා;
ෙපොදු රක්ෂණ තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම රථ වාහන රක්ෂණ
තිෙබනවා. ඒවාෙය් ලාභ ලබන ආකාරෙය් විවිධත්වයක්
තිෙබනවා. ෙපොදුෙව් ගත්තාම ෙම් කණ්ඩායම් තුෙනන්ම ඉදිරියට
යනවා.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්
විෙශේෂෙයන්ම තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මම වතාවකුත් ෙමය
අය වැය විවාදෙය්දී මතු කළා. ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තරවල තිබුණු
කාරණාවක් තමයි, ගිය අවුරුද්ෙද් accidentsවලින් 2,400ෙදෙනක්
මැරිලා තිෙබනවා කියන එක. බලන ෙකොට ඒ මැරුණු අය කවුද?
පාෙර් පයින් ගිය අය ෙහවත් pedestriansලායි. ඒ වාෙග්ම push
bicycleවලින් ගිය අයයි. ඒ අය තමයි මැරිලා තිෙබන්ෙන්. අෙප්
රෙට් රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් පිළිගත් රක්ෂණ කමයක් තිෙබනවා,
Third-party insurance කියලා. Third-party insurance
කියන්ෙන් ඒ වාෙග් මිනිසුන් ෙවනුෙවන් තිෙබන එකක්.
ෙපොෙහොසත් අය උසාවි ගිහින් නඩු කියලා අවුරුදු ගණනක් ගියාට
පස්ෙසේ ඒ විධියට වන්දි ගන්නවා. ඒ පමාණය සමහර විට සියයට
එකක්වත් නැහැ. සංඛPා ෙල්ඛන නැති නිසා මට ඒ ගැන කියන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඒ මැෙරන මිනිසුන්, තුවාල වන අය,
දහස් ගණනක් වූ ඉස්පිරිතාලවල ඉන්න අය ෙවනුෙවන් -ඒ සියලු
ෙදනා ෙවනුෙවන්- රජය වියදම් කරනවා. වාහනයක් හැපුෙණොත්
"On the Spot" කියන කමය යටෙත් පැය කීපයක් ඇතුළත
වාහනය repair කරලා සල්ලිත් හම්බ ෙවනවා. නමුත් අනතුරට
පත්වූ මනුස්සයාෙග් මිනිය එක්ෙකෝ මහ මඟ තිෙබනවා; නැත්නම්
ඉස්පිරිතාලෙය් තිෙබනවා. එෙහමත් නැත්නම්, අනතුරට පත්වූ
ෙකනා සදාකාලිකව අංග විකල ෙවලා. ඒවා ගැන ෙසොයා බලන්න
පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත් නැහැ. මා හිතන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව රජෙය්
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ කියලායි. මා COPE එෙක්
සභාපති විධියට විෙශේෂෙයන්ම Insurance Board එෙක්
සභාපතිතුමියෙගන් ඉල්ලා සිටියා ෙම් ගැන අධPයනයක් කරලා
සාකච්ඡාවක් කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත්
කරලා තිෙබනවා කමිටුවක්, ගරු පී. දයාරත්න ඇමතිතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන්, accidents පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න. එතුමාෙග්
වාර්තාව ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවා. ෙම් සියලු කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ඇති කරන්න
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සඳහා යම් පමාණයක මැදිහත්
වීමක් අවශP ෙවනවා. රක්ෂණ වPාපාරය බිඳ වැෙටන
ආකාරයටවත්, ඔවුන්ට පාඩු ලැෙබන ආකාරයටවත් කටයුතු
කිරීමක් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ෙම් ගැන ගැඹුරින්
අධPයනය කරලා යම් සහනයක් ලබා දීම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම
අෙප් වගකීමක්. ෙම් විධියට මැෙරන අය ඔක්ෙකොම සාමානP
මිනිස්සු.
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කාරණාවක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, ෙමය එන්න එන්නම ඉදිරියට
වර්ධනය වන පශ්නයක්.

(The Hon. Anura Dissanayake)

Third-party insurance කියලා එකක් තිෙබනවා ෙන්.
ෙගවන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாமி >A ணேசகர)
(The

Hon. DEW Gunasekara)

Third-party insurance කියලා තිබුණාට ඒක ෙගවන්ෙන්
නැහැ. Third-party insurance එක යටෙත් යන්න ඕනෑ උසාවි.
අවුරුදු ගණනක් උසාවි යන්න ඕනෑ. උසාවියට යන අය බැලුෙවොත්
ඒ පිරිෙසන් වැඩි ෙකොටසක් සල්ලි ටිකක් තිෙබන අය. නීතිඥෙයෝ
අල්ලා ෙගන අවුරුදු ගණනක් තැපලා කීයක් ෙහෝ ගන්නවා. නමුත්
සාමානP මිනිහා ඒ නීතිය දන්ෙන් නැහැ; ඒ ගැන ෙහොයන්ෙනත්
නැහැ; කවුරුවත් උපෙදස් ෙදන්ෙනත් නැහැ; එෙහම යන්ෙනත්
නැහැ. එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් බලන ෙකොට
රක්ෂණ සමාගම්වලට එක පාරටම ෙම්කට අත ගහන්න අමාරුයි.
නමුත් ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ෙම් සඳහා අලුත් පතිපත්තියක්
සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අපි ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම National Insurance Trust Fund එක තිෙබනවා.
Companies 22ක් තිෙබනවා. ෙම් Companies 22හි යම්
දායකත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්න ඕනෑ. මා ෙම්
ගැන පුළුල් විධියට කථා කරන්ෙන් යම් නිගමනයකට බැහැලා
ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙදපැත්ෙත්ම ගරු මන්තීවරුන්ට මා
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් ගැන සලකා බලන්නයි. ෙම්ක
බරපතළ පශ්නයක්. අද එන්න එන්නම අනතුරු වැඩියි. හැම දාම
උෙද්ට ගුවන් විදුලිෙයන් අෙප් SSP මහත්තයා කියනවා, අද
accidents වලින් 10ක් මැරුණා; 8ක් මැරුණා කියලා. හැම දාම
වාර්තාවක් ෙදනවා. යුද්ධය කාලෙය්දී මැරුණු කට්ටියෙග්
ලැයිස්තුවක් දුන්නා වාෙග් හැම දාම උෙද්ට වාර්තාවක් ෙදනවා. ඒ
මැෙරන අයට කිසිම ෙදයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අය රක්ෂණය
කිරීමට ෙසොයා බැලීමක් අවශPයි. Companiesවලින් කියන්න
පුළුවන් "අපට premium එකක් ෙගවන්ෙන් නැහැ; අපට ෙම්ක
දරා ගන්න බැහැ" කියලා. මා හිතන හැටියට උසාවි යන්ෙන් නැතුව
ෙවනත් මණ්ඩලයකින් ෙහෝ tribunal එකකින් යම් නිශ්චිත
මුදලක් ෙහෝ ෙගවන්න අපි ෙරගුලාසි ෙගෙනන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළම තලෙය් අයට..
ෙම් අනතුරුවලින් සියයට 90ක් මැෙරන්ෙන් පාෙර් ඇවිදින, push
bicyclesවල යන අය. සංඛPා ෙල්ඛන අරෙගන බැලුෙවොත් ඒ බව
ෙපෙන්වි. ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා ඒ සංඛPා ෙල්ඛන. අරෙගන
බලන්න, අහිංසකම, අසරණම, දුප්පත්ම මිනිස්සු තමයි හැම දාම ඒ
විධියට මැෙරන්ෙන්. ෙවනත් ෙකෙනකු ඒ විධියට මැෙරන්ෙන්
කලාතුරකින් තමයි.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, රක්ෂණ කර්මාන්තය
ඉතා ෙව්ගෙයන් ලාභ ලබන වPාපාරයක්. මා දැක්කා දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට එකයි දශම ගණනක්ද ෙකොෙහේද ලාභ ලබා
තිෙබනවා. හැම අවුරුද්ෙද්ම රක්ෂණ කර්මාන්තෙය් වර්ධනයක්
තිෙබනවා. දිගින් දිගටම වර්ධනයක් තිෙබනවා. ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ෙම් ආයතනෙය් මුදල් ෙවනත්
වPාපාරවලත් ෙයදෙවනවා කියලා. ඒ නිසා යම් පමාණයක්,
සියයට කීයක් ෙහෝ Trust Fund එකකට ෙහෝ ඇතුළු කරලා
accidents වලින් මැෙරන මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, තුවාල වන අය
ෙවනුෙවන් යමක් කළ යුතුයි. ෙසෞඛP අමාතPාංශය ෙම් අය
ෙවනුෙවන් අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන ගණනක් වැය කරනවා.
ඒ නිසා ඒ අයට සහනයක් ලබා දීෙම් අවශPතාවක් තිෙබන බව මා
අවධාරණය කරනවා. මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන් ෙම්
ගැන ෙසොයා බැලිය යුතුයි. අපි COPE එක පැත්ෙතන් ෙම්වා ගැන
විමර්ශනය කරනවා. ගරු දයාරත්න මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන්
යුතු කමිටුෙවන් ෙම් සම්බන්ධව වාර්තාවක් සකස් කර දීලා
තිෙබනවා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව යම්
නිගමනයකට බැසීම අවශPයි. ෙමය ෙනොසලකා හැරිය යුතු

Third party කියන එක කවුරුත් දන්නවා. Third party
කියන්ෙන්, තුන්වන පාර්ශ්වෙය් අහිංසක මිනිස්සුන්ට. හැබැයි ඒක
තිෙබන්ෙන් වාහනය පාරට දමන්න. Third party එෙක් හරය
ෙමොකක්ද? ඒක වාහනයක් පාරට දමන licence එක. නමුත් ඒ
අනතුරුවලින් මැෙරන මිනිහා ගැනවත්, තුවාල වන මිනිහා
ගැනවත් සිතන්ෙන් නැහැ. ඒක පැරණි, යල් පැනපු සංකල්පයක්.
අදට ගැළෙපන ආකාරෙය් සංකල්පයක් ගැන ෙසොයා බැලීම
අවශPයි. අද රක්ෂණ වPාපාරය විශාල වශෙයන් ලාභ ලබන
වPාපාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට අපිත් අවශP
ෛධර්ය ෙදමු. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. නමුත් රජෙය්
මැදිහත් වීම යම් පමාණයකට ෙම්කට අවශPයි. National
Insurance Trust Fund එෙක් මුදල් තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPාංශෙයන් ෙම් ගැන අවධානය
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. යටත් පිරිෙසයින් ෙම් accidents වලින්
අනතුරට පත් වන පහළම සමාජෙය් අයටවත් fixed ගණනක්වත්
ෙදන්න ඕනෑ. ෙසෞඛP අමාතPාංශය millions ගණනක් වැය
කරනවා ෙරෝහල්වල ෙසේවාවලට; ෙබෙහත්වලට. ඒ නිසා ෙම් අය
ෙවනුෙවන් යම් පමාණයක මුදලක් ලබා දිය යුතුයි කියන
කාරණය ෙයෝජනා කරන්න මා ෙම් අවස්ථාව පාවිච්චි කරනවා.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කළ
නිෙයෝග ෙදක පැහැදිලි නිෙයෝග ෙදකක්; සරල නිෙයෝග ෙදකක්;
විවාදයක් අවශP නැති නිෙයෝග ෙදකක්. රක්ෂණකරුවකු ෙලස
ලියා පදිංචි වීෙම් මුදල් පමාණය ලක්ෂ 5කට වැඩි කරන එක එක
නිෙයෝගයක්. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් වන්ෙන් මා සඳහන් කළ
කාරණය බව ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

[අ.භා.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ0ர திஸாநாய/க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රක්ෂණ
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ආයතන පිළිබඳව කරනු ලබන පසු විපරම, ඒ
කියාවලිය පිළිබඳව කරනු ලබන අධීක්ෂණය ෙවනුෙවන්
ෙරගුලාසි ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම්
ෙයෝජනාව පිළිබඳව පුළුල් සාකච්ඡාවක් නැහැ.
හැබැයි ජාතPන්තර මූලP සහෙයෝගීතා අමාතPතුමා සිටියා
නම් ෙහොඳයි. මට එතුමාෙගන් දැන ගත යුතු කරුණු කිහිපයක්
තිෙබනවා. එකක් තමයි, එතුමා කියන රක්ෂණ මණ්ඩලය යටතට
කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය ඇතුළු වනවාද කියන එක. ෙමොකද, එයත්
එහි අධීක්ෂණෙය්, එහි පසු විපරෙම් කාර්ය භාරයක් බවට පත්
වන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. දැන් කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන ෙසේවා
රක්ෂණ මණ්ඩලය සහ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ගත්ෙතොත්
විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන ෙසේවා රක්ෂණ
මණ්ඩලය ෙම් වන විට බංෙකොෙලොත් ෙවලා එහි මූලP වත්කම්
පමාණය ශුනP බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙතක් ෙමම
ආයතනය ෙමොකක්ද කෙළේ?
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජP
කාරක සභාපතිතුමනි? ෙමම කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන ෙසේවා
රක්ෂණ මණ්ඩලය හරහාම තමයි ෙගොවි විශාම වැටුපත් ලබා
ෙදනු ලැබුෙව්. එතෙකොට ෙම් එකට තිබුණු ආයතනයක්. ෙමම
ආයතනය මීට ෙපර තිබුෙණ් කෘෂිකර්ම අමාතPාංශය සතුවයි.
නමුත් පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩල සංෙශෝධනෙය්දී එවැනි ෙබොෙහෝ
වැදගත් ආයතන ජනාධිපතිවරයා යටතට ගන්නවා වාෙග්ම ෙමම
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන ෙසේවා රක්ෂණ මණ්ඩලයත් මුදල්
අමාතPාංශය යටතට ගනු ලැබුවා, මුදල් අමාතPවරයා හැටියට
ජනාධිපතිවරයා. තමන්ෙග් හැන්ෙදන් තමන්ටම ෙබදා ගත්තා.

815

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පසු ගිය ජනවාරි මාසය වන ෙකොට ෙමම විශාම වැටුප් අරමුදල
ලබා ගන්නා ලද ෙගොවීන් 91,793ෙදෙනක් සිටියා. එතෙකොට පසු
ගිය ජනවාරි මාසය වන ෙකොට ෙගොවීන් 91,793ෙදෙනක් ෙමම
අරමුදලට දායක ෙවලා, ඔවුන්ෙග් වයස සම්පූර්ණ වුණාට පසුව
විශාම වැටුප ලබා ගනිමිනුයි සිටිෙය්. නමුත් දැන් මාස 10කට වැඩි
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා
ඔවුන්ට කිසිදු ෙගවීමක් කරලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු
නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි. ෙමම විශාම වැටුප ෙගවීම අත්
හිටු වන ෙකොට විශාම වැටුප ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන
ලද පිරිස තමයි ෙම් 91,793ෙදනා. හැබැයි ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම්
දක්වා කාලය ගත වන ෙකොට අලුතින් තවත් 30,000ෙදෙනක්
ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ගැනීම සඳහා තමන්ෙග් වයස
සම්පූර්ණ කර තිෙබනවා. එම නිසා ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්
ෙගොවීන් 1,21,793ෙදනකුට ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප මාස් පතා
ලබා ගැනීමට හිමිකම තිබුණා. හැබැයි දැන් මාස 10ක් තිස්ෙසේ ෙම්
කිසිදු ෙගොවියකුට ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීලා නැහැ. එතෙකොට
රක්ෂණ මණ්ඩලය ෙම්වා පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරනවාද? ඒ
පිළිබඳව පරීක්ෂාවට භාජනය කරනවාද? ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප්
අරමුදල බංෙකොෙලොත් ෙවලා, ෙගොවි ජනතාවෙගන් මාස 6කට
වරක් වාරික කපා ගන්නවා, ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි.
එය ආණ්ඩුෙවන් දීපු පතිලාභයක් ෙනොෙවයි. ෙගොවි ජනතාව විසින්
කන්නෙයන් කන්නයට, මාස හෙයන් හයට ෙමම ෙගොවි විශාම
වැටුප් අරමුදල ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් වාරික මුදල් ෙගවනු ලැබුවා.
එෙසේ වාරික මුදල් ෙගවලා, අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වුණාට පසුව
ඔවුන්ට නියමිත පරිදි ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දිය යුතුව තිබුණා.
නමුත් දැන් මාස 10ක් තිස්ෙසේ ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීලා
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප
ලබා දීම ෙවනුෙවන් දැන් කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඒ කැබිනට් පතිකාෙවන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? මා ළඟ
තිෙබනවා, එම කැබිනට් පතිකාව. 2012.07.10වන දා -පසු ගිය ජූලි
මාසෙය් 10වන දා- මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPවරයා හැටියට
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අත්සන් කර ඉදිරිපත් කරන
ලද කැබිනට් පතිකාව මා සතුව තිෙබනවා. ෙමම කැබිනට්
පතිකාෙවන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් වන ෙකොට ෙගොවි
විශාම වැටුප ලබා ගැනීමට නියමිතව සිටින 1,21,793 ෙදනාටම
ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ෙනොදීමටත්, ඒ වාෙග්ම තවමත් විශාම
වැටුප ලබා ෙනොගන්නා, එෙහත් ෙගොවි විශාම වැටුපට දායක වී
සිටින ලක්ෂ 9කට ආසන්න ෙගොවි ජනතාවෙග් විශාම වැටුප් කමය
මුළුමනින්ම අත් හිටුවන්නත් ෙමයින් ෙයෝජනා කරලායි
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව ෙවන ෙවන
ඒවාට ෙකෝටි ගණන් මුදල් නාස්ති කරනවා. අමාතPවරුන්ෙග්
වාහන මිල දී ගන්න, කාර්යාල මිල දී ගන්න, විෙදස් සංචාරවලට
මිලියන දහස් ගණන් වැය කරනවා. නමුත් ෙම් රෙට් ජාතික
නිෂ්පාදනයට වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරන, ෙම් රටට අවශP
වන මූලික ආහාර ටික නිෂ්පාදනය කරලා ෙදන, ඒ ෙවනුෙවන් ෙම්
මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක දිවා රාතිය ෙනොබලා හැප්ෙපන, තමන්ෙග්
ශමය, දහඩිය ෙම් මහ ෙපොෙළොවට වගුරන අෙප් රෙට් ෙගොවි
ජනතාව අද අභාගP සම්පන්න තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. ඒක තමයි ඔවුන්ට හිමි වී තිබුණු ෙගොවි විශාම වැටුප
මුළුමනින්ම කප්පාදු කිරීම; එය මුළුමනින්ම නවතා දැමීම. පසු ගිය
මැතිවරණය ආසන්නෙය්දී පුවත් පත්වල පිටු පුරවලා දැන්වීම්
දමලා, අනුරාධපුර දිස්තික්කයට ගිහිල්ලා ෙගොවි විශාම වැටුප යළි
ලබා ෙදනවාය කියලා කුඩා කුඩා මුදල් එකතු කරපු ෙචක් පත්
කීපයක් ෙබදා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි ඒ කිසිවක් ඔවුන්ට අයිති හිමි- ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීමක් ෙනොෙවයි. දැන් ෙම් කැබිනට්
පතිකාෙවන් ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙමම ෙගොවි විශාම
වැටුප් ෙයෝජනා කමය මුළුමනින්ම නතර කරන්නයි. ඒක තමයි
ෙයෝජනාව. ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය මුළුමනින්ම නතර
කරලා, ඔවුන්ට දීමනාවක් ෙගවලා ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා
කමෙයන් ඔවුන් ඉවත් කරන්නයි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.
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ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරන ෙබොෙහෝ පිරිස් ඒ ෙගොවි ජනපදවල ෙගොවි
ජනතාවෙග් ඡන්ද අරෙගන තමයි ෙමතැනට ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඔවුන් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු,
ඔවුන්ෙග් තීන්දු තීරණ ගන්නා කැබිනට් ආයතනය තමන් බලයට
පත් කරන ලද ෙගොවි ජනතාව පිළිබඳව අරෙගන තිෙබන තීන්දුව
ෙමොකක්ද? ඉදිරිපත් කර තිෙබන කැබිනට් පතිකාව ෙමොකක්ද?
අනුමත ෙවලා තිෙබන කැබිනට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය මුළුමනින්ම
අත්හිටුවලා ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමයට දායක ෙවලා
තිෙබන ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් යම් දීමනාවක් ලබා දීලා ෙගොවි
විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය වසා දමන්නයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්,
කියන්න ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමනි.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாமி ேராஹண திசாநாய/க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙගොවි විශාම වැටුප ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔබතුමා ඔෙහොම කිව්වාට
පසු ගිය කාලෙය් අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව, අම්පාර වැනි
දිස්තික්කවල ෙගොවි ජනතාවට ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණු
විධියට විශාම වැටුපටත් වඩා වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම පැහැදිලියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ0ர திஸாநாய/க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙමතුමා ෙම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] වාඩි
ෙවන්න ගරු නිෙයෝජP ඇමතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වාෙග් යමක් කියන
ෙකොට ඒක ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න බැරිව, එහි තිෙබන හරය
ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න බැරිව ඔෙහේ ෙමතැන නැඟිට නැඟිට
ෙමොන ෙමොනවා හරි කියලා එය ලකුණු දමා ගැනීම සඳහා තිෙබන
කලාවක් ෙලස කල්පනා කරන මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීම පිළිබඳව
අප එතරම් කලබල විය යුතු නැහැ. මා ෙම් කියන්ෙන් -[බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. මා ඉතා පැහැදිලි ෙලසම
කියන්ෙන් ෙම්කයි. නිශ්චිත ෙලස මාසිකව ෙගොවි විශාම වැටුප්
ෙයෝජනා කමයට දායක වුණු, නියමිත පරිදි කල් පිරුණු
1,21,793ක් වන ෙගොවීන්ට මාසිකව රුපියල් 1,000 ෙහෝ 1,000ට
අඩු ෙගොවි විශාම වැටුපක් ලබා ෙදනු ලැබුවා. ජනවාරි මාසෙය් සිට
ඒක කපලා. දැන් ෙමතුමා කියනවා ෙගොවීන්ට ඊට වඩා වැඩිෙයන්
යමක් ෙදනවා ලු. වැඩිෙයන් යමක් ෙනොෙවයි දීපු එක ෙදන්ෙනත්
නැහැ. ඒකයි පශ්නය. ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? ෙගොවි ජනතාව
නිශ්චිත ෙලස ෙගොවි විශාම වැටුප් අරමුදලට දායක ෙවලා කල්
පිරුණාට පසුව මාසිකව තමන්ට ලැෙබන නිශ්චිත දීමනාව ෙම්.
ඒක දැන් නතර කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாமி ேராஹண திசாநாய/க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙක් යම් අසාර්ථක වීමක් ඇති.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாமி அ0ர திஸாநாய/க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අසාර්ථක වීමක් ඇති කියලා එෙහම නතර කරන්න පුළුවන්ද?
අසාර්ථක වීමක් ඇති වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන එය නතර කරන්න
බැහැ. ෙම් 1,21,000ක් වන ෙගොවි ජනතාව -දැනට විශාම වැටුප
හිමි ෙගොවි ජනතාව- විශාම වැටුපට දායක ෙවලා තිෙබන නව
ලක්ෂයකට ආසන්න ෙගොවි ජනතාව කන්නෙයන් කන්නයට මාස හෙයන් හයට- ෙමම ෙගොවි විශාම වැටුප ෙවනුෙවන් දායක
මුදල් සැපයුවා. මාස හෙයන් හයට ඔවුන්ෙගන් ෙගොවි විශාම
වැටුපට දායක මුදල් කපා ගත්තා. එෙහම කපා ෙගන ඉවර ෙවලා
ඔවුන්ට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වුණාට පසුව ඔවුන්ට ෙගොවි
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විශාම වැටුප ලබා දීමට නියමිතව තිෙබන විට එය අසාර්ථක වුණා
කියලා නතර කරනවා ලු. ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජP
ඇමතිතුමා කියනවා ඒෙක් අසාර්ථක වීමක් ඇති ලු. ඉතින්
අසාර්ථක වීමක් ඇති කියලා අර ෙගොවි ජනතාවට ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? ඔවුන් කන්නෙයන් කන්නයට වාරික මුදල් ලබා දීලා
තිෙබනවා ෙන්. දැන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
2012 හත්වැනි මාසෙය් 10වැනි දා ඉදිරිපත් කර තිෙබන කැබිනට්
පතිකාව ෙමොකක්ද? ඒ කැබිනට් පතිකාෙවන් ෙයෝජනා කරන්ෙන්
ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමයට දායක වුණ අයට ෙපොඩි
ෙපොඩි දීමනාවක් දීලා ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය
මුළුමනින්ම අත් හිටුවන්නයි.
හැබැයි ඒ ෙගොවි විශාම වැටුප හිමි ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක
කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය එකඟතාවකට ආවා. මම ෙම් රක්ෂණ
පිළිබඳ පශ්නෙය්දී ඒ ගැනත් අහනවා. ෙගොවි විශාම වැටුපට දායක
වුණු ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය
එකඟතාවකට ආවා. නමුත් දැන් ඒ එකඟතාව බිඳලා. ඒ නිසා දැන්
ඒ අදාළ වැටුප, අදාළ දීමනා ෙගොවීන්ට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රක්ෂණ මණ්ඩලය ඒ ෙවනුෙවන් ගත්තු කියාමාර්ගය ෙමොකක්ද?
රක්ෂණ මණ්ඩලය ඒක අධීක්ෂණය කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙනොකර
ෙමතැන ෙරගුලාසි පනවලා, ෙමතැන නීති පනවලා, ෙමතැන
හරබර කථා පවත්වලා වැඩක් නැහැ.
නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා
(

களி பிரதி தவிசாள அவக)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?

ගරු සී.
සී.බී.
බී. රත්නායක මහතා

மாமி சீ. பி. ர நாயக)

(
(The Hon. C.B. Rathnayake)

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

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජP කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්,, ගරු අල්හාජ් ඒ
ඒ..එච්
එච්..එම්
එම්.. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය
විය..
වුෙයන්

அதபிற, களி பிரதி தவிசாள அவக
அகிராசனதினி அகலேவ, மா#$மி அ%ஹா' ஏ.எ).எ*.
அ+வ அவக தைலைம வகிதாக.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

மாமி அர திஸாநாயக)

(
(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමාෙග් පුන් සඳ වැනි මුහුණ බලා ෙගන කථා කරන්න
ලැබීමත් භාගPයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா உ"#பின அவக)

(The Presiding Member)

ෙකොයි තරම් සන්ෙතෝෂද අහන්නත්.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

மாமி அர திஸாநாயக)

(
(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් රක්ෂණ ආයතන
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා ෙරගුලාසි ශක්තිමත් කර ගන්නවා. ඒ
ෙරගුලාසි ශක්තිමත් කර ගන්නා ලද රක්ෂණ මණ්ඩලය
කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය ෙවනුෙවන්
අරෙගන තිෙබන පියවර කවෙර්ද කියලා ගරු ඇමතිතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරනු ඇතැයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.
ඊ ළඟට, ෙම් දවස්වල මතු වී තිෙබන ගැටලුවක් පිළිබඳව,
මුදල් අමාතPාංශයට අදාළ කරුණු කීපයක් පිළිබඳව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා තිෙබන
නීති පතිපාදන අනුව, බදු ෙගවිය යුතු පුද්ගලයන්ෙගන් විවිධ බදු
අය කර ගැනීම් කරෙගන යනවා. හැබැයි, මෑත කාලෙය් ඉඳන්
අරුම පුදුම වැඩක් ෙවලා තිෙබනවා. කිරි පිටි, කිරි ආශිත
නිෂ්පාදන සහ තවත් නිෂ්පාදන ගණනාවක් ෙබදා ෙදන පධාන
ආයතනයක් අෙප් රෙට් තිෙබනවා, "ෙෆොන්ෙට්රා" කියලා. ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනයට දැනුම්
දීලා තිබුණා, ෙම් කාලය තුළ තමන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙකොච්චර
ෙබදුවාද කියලා විස්තර ෙදන්න කියලා. ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව එවැනි ඉල්ලීමක් කළාට පසුව, ෙෆොන්ෙට්රා
ආයතනය බැඳිලා සිටිනවා, ඒ ඒ ෙවෙළද ආයතන ෙවත තමන්
ෙබදා හරින ලද නිෂ්පාදන පමාණ පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න. ඒ අනුව දැන් ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව තිෙබනවා, ෙෆොන්ෙට්රා
ආයතනෙය් නිෂ්පාදන ෙම් කාලය ඇතුළත කුමන කුමන කඩවලට
ෙකොපමණ පමාණයක් ලබා දුන්නාද කියලා. 2011 ජනවාරි
මාසෙය් සිට 2012 අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා කාර්තු
හතකට අදාළ වාර්තාවක් ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒ වාර්තාෙව්
සඳහන් කඩවල නම් සහ ලිපිනය අදාළ ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ ඒ ශාඛා ෙවත යවලා තිෙබනවා. මීගමුෙව්
ශාඛාවට යවලා තිෙබනවා. යක්කල ශාඛාවට යවලා තිෙබනවා.
අනුරාධපුරෙය් ශාඛාවට යවලා තිෙබනවා. ඒ විධියට රට පුරා
තිෙබන ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ශාඛාවලට ෙමම
ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය විසින් ෙබදා හරින ලද නිෂ්පාදන, ඒවා
ගන්නා ලද පුද්ගලයන් සහ කඩ හිමිකරුවන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක්
යවලා තිෙබනවා.
දැන් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරි මහත්වරු
තමුන්ෙග් ආයතනයට ලැබුණු නාම ෙල්ඛනය ෙකොටස්වලට කඩා
ගන්නවා. නිලධාරින් 20ක් ඉන්නවා නම් ඒ නිලධාරින් විසි ෙදනා
තමන්ට ආපු නාම ෙල්ඛනය ෙකොටස්වලට කඩා ගන්නවා.
උදාහරණයක්
කිව්ෙවොත්, ගම්පහ ආශිත ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තු කාර්යාලයට හාරදහසකට ආසන්න නාම
ෙල්ඛනයක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දැන් එහි ඉන්න නිලධාරින් අතර
ෙමම හාරදාෙහේ නාම ෙල්ඛනය ෙබදා ගන්නවා. එෙහම
ෙබදාෙගන ෙමම නිලධාරින් අර එක් එක් කඩ හිමියාට ෙවලාවක්
දිදී තමන්ෙග් ආයතනයට කැඳවනවා. කැඳවලා ඔවුන්ෙගන්
අහනවා, "ඔබ ආදායම් බදු ෙගව්ෙව් ෙකොච්චරද" කියලා.
එතෙකොට ඔවුන්ෙග් ආදායම් බදු ලබා දීෙම් ලිපිෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කරනවා.
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියනවා, "නැහැ, අප සතුව
ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය ලබා දීපු විස්තර තිෙබනවා, ඔබ ෙම්
කාර්තුෙව් ඒ ආයතනෙය් නිෂ්පාදන ෙමච්චර අරෙගන තිෙබනවා."
කියලා. එෙහම කියලා ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය විසින් ඒ
කඩහිමියාට ලබා ෙදන ලද නිෂ්පාදනවල වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඔවුන් කුඩා කඩහිමිෙයෝ. 2011 මුල් කාර්තුෙව් ෙහෝ
2012 මුල් කාර්තුෙව් වාර්තා ෙහෝ ගණන් හිලවු ඔවුන් සතුව
නැහැ. ඔවුන් සාමානP කඩහිමියන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
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මන්තීතුමනි, ඒ කඩහිමියන් කැඳවලා ෙමොකක්ද ෙම් නිලධාරින්
කරන්ෙන්? ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනෙයන් මිලදී ගත්ත භාණ්ඩවල
වටිනාකම වාෙග් පස් ගුණයක් ඒ කෙඩ් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිරිවැටුම
කියලා ඇස්තෙම්න්තු කරනවා! ෙම්ක හරිම පුදුම වැඩක්. සමහර
තැන්වල ඒ වාෙග් පස් ගුණයක් කියලා ඇස්තෙම්න්තු කරනවා.
සමහර තැන්වල ඒ වාෙග් හතර ගුණයක් කියලා ඇස්තෙම්න්තු
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත්, 2011 ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් ලක්ෂයක් වටිනා
ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනෙය් නිෂ්පාදන යම් ෙකෙනක් අෙළවි කරලා
තිෙබනවා නම්, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්
කියනවා, "ඔබ ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනෙය් භාණ්ඩ විකුණලා
තිෙබනවා, රුපියල් ලක්ෂයක. ඒ නිසා ඔබෙග් මුළු පිරිවැටුම ඒක
පෙහන් වැඩි කරලා බලනවා." කියලා. එතෙකොට මුළු පිරිවැටුම
රුපියල් ලක්ෂ පහයි. ඊට පස්ෙසේ 2011 ඉඳන් ඒ රුපියල් ලක්ෂ
පහටම බදු ගහනවා. සහන කාලයක් ෙලස දැන් එයින් කාර්තු
ෙදකක් අයින් කරලා තිෙබනවා. දැන් කාර්තු හෙතන්, කාර්තු
ෙදකක් අයින් කරලා කාර්තු පහකට නැවත නැවත බදු ගහන
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම තත්ත්වයක් ඇති
කෙළේ ඇයි කියලා ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කියන්න ඕනෑ. ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය බැඳී සිටිනවා, ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉල්ලුවාම තමන්ෙග් නිෂ්පාදන අෙළවි
කරන ලද අෙළවි ජාලෙය් විස්තර ෙදන්න. ඒ අනුව ඔවුන් ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තමන්ෙග් අෙළවි ජාලෙය් විස්තර
දුන්නා. ඔවුන්ෙග් කිරි පිටි, බටර්, ෙයෝගට් සහ අෙනකුත් නිෂ්පාදන
ෙකොපමණ පමාණයක් විකිණුනාද යන කරුණු පිළිබඳ සමස්ත
වාර්තාවක් ෙද්ශීය ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඔවුන් ලබා
දුන්නා. ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒ කඩහිමියන්ෙග්
ලිපිනය සහිත ලැයිස්තු තමුන්ෙග් ශාඛාවලට යවනවා. ඊට පස්ෙසේ
එක් එක් කඩහිමියා ෙගන්වලා ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනෙයන්
අරෙගන තිෙබන බඩුවල වටිනාකම වාෙග් පස් ගුණයක
පිරිවැටුමක් ගණනය කරලා බදු ගහනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද
ෙම් කරමින් සිටින්ෙන්? සාමානP කුඩා -සුළු පන්නෙය්- සිල්ලර
කඩහිමිෙයකුටවත්, නියමිත පරිදි බදු ෙගවලා තිෙබන සාමානP
සිල්ලර කඩහිමිෙයකුටවත් අද ෙම් තත්ත්වෙයන් ගැළෙවන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහර අයෙග් බදු ඔවුන්ෙග්
ආදායමට වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමහරුන්ට බදු ෙගවන්නත්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහරුන්ට තමන්ෙග් ලාභයට වඩා වැඩි
බද්දක් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දන්නා තරමින් මුදල්
අමාතPවරෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හරියටම නැහැ. ඇත්තටම
ඒ තනතුර නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කවුද කියන්න දන්ෙන්ත් නැහැ.
නිෙයෝජP මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට ඉන්ෙන් ගීතාංජන ගුණවර්ධන
මැතිතුමා. එතුමා අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දකින්නවත් නැහැ.
මූලP කටයුතු පිළිබඳව තමයි ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
ඉන්ෙන්. එතුමා මුදල් කටයුතු භාර ඇමති ෙනොෙවයි, මූලP
කටයුතු භාර ඇමති. එතුමා තමයි ජාතPන්තර මූලP අරමුදලටයි,
ෙලෝකය වෙට් තිෙබන රටවලටයි ගිහිල්ලා රෙට් ආර්ථිකය
පිළිබඳව හප හපා කියන්න ඉන්න ඇමතිතුමා. නමුත් අද එතුමාත්
ෙමතැන නැහැ.
ෙෆොන්ෙට්රා ආයතනය ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
තිෙබන නීතPනුකූල බැඳීම උපෙයෝගී ෙකොටෙගන, ඒ ආයතනෙය්
වාර්තා අරෙගන ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැම
කඩහිමිෙයක් පසු පසම හඹා යමින් ෙමවැනි කියාදාමයක් ආරම්භ
කරන්න ෙහේතු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා අපට දැන ගන්න අවශPයි.
කරුණාකරලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ පිළිබඳව කියන්න.
සාමානP කඩහිමියා ෙම් නිසා විශාල දුෂ්කරතාවකට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වහාම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මතු කරන ඊළඟ කරුණ
ෙමයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ කාලයක් අපි ෙම් පශ්නය
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පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම BTT
එක ඉවත් කරපු දවෙසේ සිට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි ෙම් පිළිබඳව
හඬ නඟලා තිෙබනවා. විටින් විට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් පිළිබඳ පශ්නයක් මතු කරලා
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? ඒ තමයි පළාත් සභා තුළ ෙසේවය කරන ලද
පළාත් ආදායම් නිලධාරින්ෙග් පශ්නය. දැන් ඒ පශ්නයට තිෙබන
විසඳුම ෙමොකක්ද? අපිත් එක්ක එකට විශ්වවිදPාලවල ඉෙගන
ගත්ත, ආදායම් නිලධාරින් හැටියට කටයුතු කරන විශාල පිරිසක්
ඉන්නවා. අද ඔවුන්ට ඔවුන්ෙග් රැකියාව පිළිබඳව ස්ථාවරභාවයක්
නැහැ. ඔවුන්ෙග් උසස්වීම් පිළිබඳව ස්ථාවරභාවයක් නැහැ. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට අද කාර්ය භාරයකුක් නැහැ. ෙමොකක්ද
ෙම් කරමින් තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් විශ්වවිදPාලවලින් ඉෙගන
ෙගන, විශාල දැනුම් සම්භාරයක් එකතු කර ගත්ත පිරිස්, ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ටිකක් වැඩි කැමැත්ෙතන් ගිය පිරිස්
පසුව පළාත් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අනුයුක්ත කළා. නමුත්
ඒ අදාළ බදු ඉවත් කළාට පස්ෙසේ ඔවුන් අද රාජකාරියක් නැති
පිරිස් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විටින් විට විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්
ෙම් නිලධාරින් පිළිබඳව ගන්නා තීරණය ෙමොකක්ද කියලා අහලා
තිෙබනවා. ඒවා ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාට "ජම්බු පශ්න"
ෙවන්න පුළුවන්. එතුමා කියන්ෙන් ෙම්වා ජම්බු කඩන පශ්න ලු.
එතුමාට ෙම්වා ජම්බු පශ්න වුණාට, ෙම්වා තමයි රෙට් ඇත්ත
පශ්න. ෙම් වාෙග් පශ්නයක් ගැන කථා කරන විට එතුමා
කියන්ෙන් ජම්බු පශ්න කියලා. ජම්බු. ෙපොඩි ෙපොඩි ජම්බු. පිනි
ජම්බු පශ්න ලු. කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් අපි අහන්ෙන් ෙම්
නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද කියලායි. අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඒ
නිලධාරින්ට අලුත් රාජකාරියක් දීලා. අද ඒ අයට මුද්දර බදු
ෙසොයන්න, ඔප්පු ලියා පදිංචි ගාස්තුවල බදු ෙසොයන්න දීලා.
සාමානPෙයන් අපි දන්නවා, ඉඩමක් හුවමාරුෙව්දී ඒ හුවමාරු වන
මුදලින් සියයට 4ක බද්දක් ෙගවිය යුතුයි කියලා.
සාමානPෙයන් අයියා ෙකෙනක් නංගිට ඉඩමක් විකුණන විට,
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වටිනවා වුණත්, නංගිට හින්දා ඒ ඉඩම
විකුණන්ෙන් ලක්ෂ 3කට වාෙග් මුදලකටයි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් නිලධාරින් රුපියල් ලක්ෂ 3කට ඉඩම ගත්තු
නංගිව කැඳවනවා. දැන් ඒ අයට කරන්න ෙවන job එකක් නැහැ
ෙන්. පළාත් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් නංගිව
කාර්යාලයට කැඳවනවා. කැඳවලා අහනවා, අයියා වුණත් නංගිට
රුපියල් ලක්ෂ 3කට ෙම් ඉඩම ෙදන්න බැහැ. ෙම් පෙද්ශෙය්
ඉඩම්වල වටිනාකම අනුව ෙම් ඉඩෙම් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ
10යි. එෙහමයි කියන්ෙන්. ඒ
නිසා ලක්ෂ 10ටම සියයට 4ක් බදු
ෙගවන්න කියනවා. ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? ඒ ගනුෙදනු
ෙවන්ෙන් තම තමන්ෙග් කැමැත්තට. රුපියල් ලක්ෂ 50ක් වටින
ඉඩමක් කවුරු හරි රැවටිලා ලක්ෂ 20කට ෙදන්න පුළුවන්. තවත්
ෙකෙනක් හදිසි මුදල් අවශPතාවක් නිසා රුපියල් ලක්ෂ 50ක්
වටිනා ඉඩමක් ලක්ෂ 30කට ෙදන්න පුළුවන්. තවත් ෙකෙනක්
රුපියල් ලක්ෂ 50ක් වටිනා ඉඩමක් හිතවත්කම නිසා ලක්ෂ 20කට
ෙදන්න පුළුවන්. තවත් ෙකෙනක් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් වටිනා
ඉඩමක් ඥාතිකම නිසා ලක්ෂ 15කට ෙදන්න පුළුවන්. එතෙකොට
ඉඩෙම් මිල තීරණය ෙකෙරන්ෙන් විකුණන ෙකනා සහ මිලදී
ගන්නා ෙකනා අතර. ඒ තීරණය වන මිලට අනුව තමයි සියයට 4
බද්ද ගහන්න ඕනෑ.
නමුත් දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? දැන් ඉඩම ලියා පදිංචි
කරන්න යන්න ෙපර පළාත් ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින් ඉඩම ගත්තු ෙකනාව කැඳවනවා. කැඳවලා කියනවා,
ෙම් පෙද්ශෙය් ෙම් ඉඩම රුපියල් ලක්ෂ 20ක් ෙවන්න බැහැ, ෙම්
පෙද්ශෙය් ෙම් ඉඩෙම් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 50යි, ඒ නිසා
ලක්ෂ 50ටම බදු ෙගවන්නය කියලා. ෙකොෙහේවත් ඉන්න
නිලධාරිෙයක් ඒක තීරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක දන්ෙන්
ඉඩම විකුණපු ෙකනායි, ඉඩම ගත්තු ෙකනායි. ඒක ඒ අයෙග්
අයිතිය. එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුව ෙමොකක් ෙහෝ කමයකට රෙට්
ඉඩම් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්ෙන්
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නැත්නම් ඉඩම විකුණන ෙකනා විවිධ ෙහේතු මත ෙවනස්
ගණන්වලට ඉඩම විකුණන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
දැනුවත් ෙනොෙකොට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පනවන නීති, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරන නීති තම තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට
ඕනෑ ඕනෑ ෙවලාවට උපෙයෝගී කර ගන්නා තත්ත්වයක් ෙන් ෙම්
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන
රක්ෂණ මණ්ඩල පනත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ
පනතක්. ඒ පනත අනුව තිෙබන ෙරගුලාසි උල්ලංඝනය
කරමින්
තමයි ෙගොවි විශාම වැටුප් අරමුදල අත් හිෙටව්ෙව්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, බදු පිළිබඳ පනත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
සම්මත කරලා තිෙබනවා. ඊට පටහැනිව තමයි ෙෆොන්ෙටරා
ආයතනෙයන් ගන්නා ලද අෙළවිකරුවන්ෙග් ලැයිස්තුව අනුව බදු
ගහන්න පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉඩමක් ඍජුව අෙළවි
කිරීෙම්දී අය කළ යුතු බද්ද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා
තිෙබනවා. ඒක උපෙයෝගී කර ෙගන තමයි තමන් කැමැති ගණන
ෙවනුවට ඔවුන් කැමැති ගණනට බද්ද ගහන්න හදන්ෙන්. දැන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරන නීති, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
සම්මත කරන ෙරගුලාසි තමන්ට ඕනෑ විධියට අර්ථ කථනය
කිරීෙම් තත්ත්වයට අද මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතPාංශය පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙවන අන් කවරක්වත් නිසා ෙනොෙවයි.
ජනතාව මත අසීමිත බදු ගහමින්, හැම එකකටම බදු ගහමින් ෙම්
පන්න පන්නා යන්ෙන් ෙවන ෙමොනවාවත් නිසා ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථිකය අද පත්ෙවලා තිෙබන තැන නිසා.
තව දුරටත් ජනතාව මත අසීමිත ෙලස බදු ගහන්ෙන් නැතිව, තව
තවත් විවිධ වර්ගෙය් බදු ගහන්ෙන් නැතිව, තව තවත් ජනතාව
පීඩනයට පත් කරන්ෙන් නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ආර්ථිකය
ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද දවසින් දවස,
සතියක් පාසා, විවිධ වර්ගෙය් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව
මත අසීමිත බදු පැටවීෙම් සැලැස්මකට තමුන්නාන්ෙසේලා අවතීර්ණ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධාරණය කරන අතර,
විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන අමාතPතුමාත්, ගරු
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජP අමාතPතුමාත්, ජාතPන්තර
මූලP සහෙයෝගිතා ඇමතිතුමාත් ෙම් සභාෙව් ෙනොමැතිවීම පිළිබඳව
කනගාටුව පළ කරමින්, ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් කරුණු පිළිබඳව
එතුමන්ලාෙග්
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරාවි කියා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා.
භා. 3.16]
16]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජP
අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

மாமி ேராஹண திசாநாயக
அைமச)
(

-

ேபாவர பிரதி

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of
Transport)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින
ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ
කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් හඳුන්වා ෙදන නිෙයෝග
සම්බන්ධව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන
මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රක්ෂණ වPාපාරය අද ෙම් රෙට් ඉතාම වැදගත්
වPාපාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් එය
වPාපාරයක් ෙනොව, ජනතාවට සහන සලසන්නක්. හදිසි ආපදා
තත්ත්වයන්වලදී, බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන ආකාරයට හදිසි
කරදර පැමිෙණන අවස්ථාවක,
රිය අනතුරක් සිද්ධ වුණ
අවස්ථාවක, එෙහම නැත්නම් හදිසි ගින්නක් ඇති වුණ අවස්ථාවක,
යම් ආකාරයකින් ජීවිතයට බලපාන අනතුරක් සිද්ධ වුණු
අවස්ථාවක, ෙද්ෙපොළ සම්බන්ධෙයන්, බඩු භාණ්ඩ පවාහනෙය්දී
අද ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය
ඉතාම වැදගත් තැනක් ගන්නවා.
ඕනෑම රටක් ආර්ථික වශෙයන් ස්ථාවර ෙවමින් ඉදිරියට යන
ෙකොට, ඒක ෙපන්වන කැඩපත හා සමානයි, ෙම් රක්ෂණ
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වPාපාරය. මම හිතනවා, රටක් ශීඝෙයන් දියුණු ෙවමින් ඉදිරියට
යාමත් එක්ක ඒ රෙට් ස්ථාවරත්වය, ආර්ථික තත්ත්වය ෙපන්වන
කැඩපතක් වශෙයන් රක්ෂණ වPාපාරය හඳුන්වන්නට පුළුවන්.
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල් ගත්තාම රක්ෂණයත් එක්ක
බද්ධ වුණු -අනුගත වුණු- ජීවිත තමයි ඒ රටවල තිෙබන්ෙන්.
ආෙරෝගPශාලාවකට ගියාම ෙසෞඛP රක්ෂණය ෙවන්න පුළුවන්, ඒ
අය රක්ෂණයත් එක්ක එකට බැඳුණු ජීවිත ගත කරනවා. හැබැයි,
අෙප් රෙට් රක්ෂණ වPාපාරය දිහා බැලුවාම අදත් සියයට 80ක්
පමණ රක්ෂණය ෙවලා නැහැ. සියයට 20ක් පමණ තමයි
රක්ෂණය හරියට පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ නිසා තවත් සියයට 80ක
වපසරියක් - ඉඩක්- රක්ෂණෙය් තිෙබනවා. රක්ෂණෙය් රික්තයක්
තිෙබනවා. අපට ෙම් රික්තය පුරවා ගන්න පුළුවන් නම් , රික්තය
පුරවමින් ඒ තුළින් ෙම් රෙට් ලක්ෂ 200ක් වන ජනතාව හැම
ෙකෙනක්ම - ෙම් අයෙගන් සියයට 80ක් 90ක්,නැත්නම් සියලු
ෙදනාම - රක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නම් ඒ
අයෙග් ජීවිත ෙබොෙහොම යහපත් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා
කියන විශ්වාසය අප තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ෙම් රක්ෂණ
කර්මාන්තය වඩාත් විධිමත් කළ යුතුයි.
අෙප් රෙට් අවසරලත් රක්ෂණ සමාගම් 22ක් පමණ
තිෙබනවා. සමහරවිට ඉදිරි කාලෙය්දී ඒක තව වැඩි ෙවන්න
පුළුවන්. රක්ෂණ policies පවත්වා ෙගන යන අයට; ඒ රක්ෂණ
හිමියන් අනතුරකට පත් වුණ අවස්ථාවකදී ඔවුන්ට ඒ මුදල් ලබා
දීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. එය රක්ෂණ සමාගෙම්
ස්ථාවරත්වයටත් වැදගත් ෙවනවා. එය රාජP අංශෙය් රක්ෂණ
සමාගමක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂණ
සමාගමක් ෙවන්න පුළුවන්. සමහරවිට රාජP අංශය හා
ෙපෞද්ගලික අංශය එකට බැඳුණු රක්ෂණ සමාගමක් ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ රක්ෂණ සමාගෙම් තිෙබන ශක්තිමත්භාවය අද දවෙසේ
ඉතාමත්ම වැදගත් ෙවනවා කියා මම විශ්වාස කරනවා.
පසු ගිය නියං සමය ගැන අපි කල්පනා කෙළොත්, ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ඒ නියං සමෙය් කෘෂිකාර්මික
හා ෙගොවිජන ෙසේවා රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් යම් යම් අසාර්ථකවීම්
සිද්ධ වුණා අපි දැක්කා. එෙහම අසාර්ථකවීම් සිද්ධ වුණාය කියන
එකට පිළිතුරක් වශෙයන් ෙනොෙවයි, මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම සංෙව්දී රාජP නායකෙයක් වශෙයන් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා
කුඹුරුවලට බැහැලා, ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් පශ්න ෙත්රුම් අර
ෙගන ඒ ෙගොවි ජනතාවට සිද්ධ වුණු හානිය පිළිබඳව ඉතාම
ෙහොඳින් දැකලා, බලලා ඒ සියලු ෙද්වල් සඳහා ෙගොවීන්ට වන්දි
ලබා ෙදන්න අවශP පියවර ගත්තා. ඒක රක්ෂණ සමාගමකින්
විය යුතු ෙදයක්. හැබැයි, එතැනින් එහාට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් මුදල්
හා කමසම්පාදන
අමාතPවරයා වශෙයන් එතුමාට තිබුණ
වගකීමත්, රාජP නායකයා වශෙයන් එතුමාට තිබුණ වගකීමත්
ඉෂ්ට කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඒක ඡන්දය පදනම් කර ගත්ත
ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි දැක්කා ෙන්. එදා විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා
ඒ අයට ෙමච්චරක් ෙගවන්න, ෙමච්චරක් ෙගවන්න කියලා.
එෙහම කිව්වා. එෙහම ෙගවන්න කිව්වත් නැතත් රාජP නායකයා
වශෙයන් එතුමා ඒ කටයුතු කරනවා. මහා ගංවතුරක් ඇති වුණාම
මිනිස්සුන්ෙග් ෙකොට්ට ෙමට්ට, ෙපොත් පත්, වතුරට ගසා ෙගන
යනවා. ඒ මහා ගංවතුර කාලෙය් අලිත් ගස් උඩ මැරුණා. දැන්
නැවතත් වර්ෂාව ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නියඟෙය්දීත්,
ගංවතුෙර්දීත්, සුළි සුළෙඟ්දීත් ස්වාභාවික විපත් සිදු වුණ අවස්ථා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් ඒවා අඩුයි.
නමුත් ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් ෙදස බැලුවාම රක්ෂණය
ඔවුන්ට නැතුවම බැරි අතPවශP ෙදයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. සාමානP ජීවිතෙය්දී රක්ෂණය අතPවශP අංගයක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අපටත් ඒ ෙද් කරන්න
පුළුවන් නම්, හැම ෙකනාටම රක්ෂණය ෙවන්න පුළුවන් නම් අද
වාෙග් දවසක අෙප් රටට ඉතාම වැදගත් කියා අපි කල්පනා
කරනවා. රක්ෂණෙය් විශ්වාසය තැබීමට නම් ඒ රක්ෂණ සමාගම්
නිසියාකාරෙයන් ඒ අයෙග් වගකීම ඉෂ්ට කළ යුතුයි. රක්ෂණ
සමාගම්වල ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව, ඔවුන්ෙග් මූලP ශක්තිය
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පිළිබඳව කල්පනා කිරීම ඉතා වැදගත්. ඔවුන්ෙග් මූලP ශක්තිය
එක්ක ඔවුන්ෙග් ස්ථාවරත්වය රටට, ජනතාවට, රක්ෂණ
හිමිකරුවාට විශ්වාසදායී ෙලස ලබා දීම සඳහා රජය ෙමම
නිෙයෝග ෙගන ඒම ඉතාම ෙහොඳ වැදගත් අවස්ථාවක් ෙලස අප
දකිනවා.
පවාහන අමාතPාංශය භාර නිෙයෝජP ඇමතිවරයා වශෙයන්
කටයුතු කරන නිසා මා දන්නවා, ෙම් රෙට් නිරන්තරෙයන් වාහන
අනතුරු සිද්ධ ෙවන බව. ඒ කියන්ෙන් තිෙරෝද රථය ෙවන්න
පුළුවන්; ටැක්ටරය ෙවන්න පුළුවන් ඒ වාෙග්ම බස් රථ ෙවන්න
පුළුවන්. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බස් රථ 22,000ක් විතර
තිෙබනවා. රාජP අංශෙය් බස් රථ 5200ක් පමණ තිෙබනවා. දුම්රිය
ෙසේවය තිෙබනවා. පසු ගිය 2012.01.01 සිට 2012.08.31 දක්වා
මාස අටක් තුළ මාරක රිය අනතුරු 1496ක්, බරපතළ තුවාල රිය
අනතුරු 3465ක්, සුළු තුවාල රිය අනතුරු 9026ක්, අලාභ පමණක්
සිදු වූ රිය අනතුරු 11,591ක් සිදු වී තිෙබනවා. යම් ආකාරයක
අනතුරක් සිද්ධ වන විට අන්න ඒ ෙවලාවට රක්ෂණ සමාගම්
ඉදිරියට ඇවිත් ඒ අනතුරට පත් වුණු අයට සිද්ධ වුණු හානිය,
පාඩුව -ෙද්ෙපොළ හානිය ෙවන්න පුළුවන්- මකා ෙදන්න කටයුතු
කිරීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් නීතිරීති අණපනත්
ෙගන ඒම පමණක් ෙනොෙවයි ෙම්වා ශක්තිමත් කිරීමත් දියුණු
ෙවමින් පවතින රටකට ඉතාම වැදගත්.
අපි විශ්ව ගම්මානයක් තුළ ජීවත් වන්ෙන්. මගී පවාහනය, බඩු
භාණ්ඩ පවාහනය, නිෂ්පාදනය, ඒ වාෙග්ම විශාල ෙගොඩනැඟිලි
ඉදිකිරීම්, ෙම් ෙද්වල් ඔක්ෙකොම නිරන්තරෙයන් කියාත්මක වන
විට මා හිතන්ෙන් ෙම් හැම ෙදයක්ම රක්ෂණය කර තිබීම ඉතාම
වැදගත් ෙවනවා කියායි. ඒ තුළ ලාභයක් මිසක් පාඩුවක් කිසිවකුට
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. එතැන විය යුතු කාරණාව තමයි විෙශේෂෙයන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රක්ෂණ සමාගම්
නියමාකාරෙයන් කටයුතු කිරීම. වාහනයක තුන් වන පාර්ශ්වීය
රක්ෂණය තිෙබනවා. තුන් වන පාර්ශ්වීය රක්ෂණයට ගියාම
සමහර ෙවලාවට හිමිකරු එතැනදී කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නැහැ,
උසාවියට ඒ වාෙග් තැන්වලට යන්න. එවැනි මඟ හැරීම් නිසා
third-party insurance policy එකක් තිෙබන ෙවලාවකදී යම්
යම් අසාධාරණකම්, අකටයුතුකම් සිද්ධ ෙවනවාය කියන එක
ජනතාව යම් යම් අවස්ථාවලදී කථා කරනවා. ඒ නිසා තුන්වන
පාර්ශ්වීය රක්ෂණ ගිවිසුමකදී - third-party insurance policy
එකකදී- මම හිතන හැටියට අර අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර අමාතPතුමා
කිව්වා වාෙග් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ෙද්වල් ලබා ෙදන්න නීතිරීති
පැනවීම, ෙරෝහල්ගත වුණත් ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ෙද්වල් ලබා
ෙදන්න නීතිරීති පැනවීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. දිවි නැගුම
වැඩසටහන සම්බන්ධව ඊෙය් ෙපෙර්දා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ,
පළාත් සභා තුළ කථා කළා. දිවි නැගුම වැඩ සටහන යටෙත්,
සමෘද්ධි වPාපාරය යටෙත් අද ඉතාමත්ම ෙහොඳට රක්ෂණ
වPාපාරය කියාත්මක ෙවනවා. අද ෙම් රෙට් ඉන්න අඩු
ආදායම්ලාභී ජනතාවට ෙරෝහල්ගත වීමකදී දිනකට යම්කිසි
මුදලක් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ලැෙබන පළමුවන දරු සම්පත
සඳහා මුදලක් ලබා ෙදනවා. ඒ ඔවුන් ශක්තිමත් කරන්න, විධිමත්
කරන්න. ඒ වාෙග්ම යම් නිෙවස් හිමිෙයක් ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනක්
මිය ගියෙහොත් ඒ සඳහා අවශP කටයුතු කරන්නත් රක්ෂණ
වPාපාරෙයන් වන්දි ෙගවීමක් කරනවා.
ඒ වාෙග් වැඩ
පිළිෙවළවල් ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. රක්ෂණ වPාපාරෙයන්
පමණක් ෙනොෙවයි, ඊට අමතරව ෙම් රෙට් ෙර්ඛීය අමාතPාංශ
එෙහම නැත්නම් ෙදපාර්තෙම්න්තු හරහාත් ෙමවැනි රක්ෂණ වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක ෙවනවා. ධීවර අමාතPාංශය හරහාත්, ශී
ලංගම දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහාත්,
සමෘද්ධි
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහාත් ෙම් වාෙග් ෙනොෙයක් ආකාරෙය්
රක්ෂණ කම ෙම් රෙට් ඇති කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් ෙම් රක්ෂණ කම දිහා බැලුවාම අපි දකිනවා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙව්වා, රාජP අංශෙය් ෙව්වා ජීවිත රක්ෂණ
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හා ජීවිත රක්ෂණ ෙනොවන රක්ෂණ වශෙයන් වර්ග ෙදකක්
තිෙබන බව. ජීවිත රක්ෂණ ෙනොවන රක්ෂණ කමයට ගිනි
රක්ෂණය, ෙසොර සතුරු බිය රක්ෂණය, සුළි සුළං හානි ආදි
වශෙයන් ෙනොෙයකුත් රක්ෂණ කම ඇතුළත් වනවා. ඒ නිසා අද
අෙප් රට යන ෙව්ගය දිහා බැලුවාම අංග සම්පූර්ණ රක්ෂණයක
හිමිකරුෙවක් වීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. අද අපට ෙම් රෙට්
නිදහෙසේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
නිෂ්පාදනය තුළින් අලුත් යුගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් භාණ්ඩ හා ෙසේවා ගැන
කල්පනා කරනෙකොට අද ෙම් රෙට් ෙසේවා අංශෙය් සියයට 59ක්
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රාජP අංශෙය්
ෙසේවකයන් නිරන්තරෙයන් දුම්රිය, බස් රියවලින් ගමනාගමනය
කරන්නට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. කර්මාන්ත ශාලාෙව් ඉන්න
කම්කරුවාෙග් පටන් ෙම් හැම ෙකෙනකුෙග්ම ආරක්ෂාව
සැපයීමත් අෙප් වග කීමක් ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෆැක්ටරි
හිමියන්, කර්මාන්තකරුවන්, කර්මාන්තශාලා හිමියන්, රාජP
ආයතන ෙසේවකයන් ආදී ෙම් හැම ෙකෙනකුම රක්ෂණය ෙකෙරහි
ෙපොළඹවා ෙම් රෙට් හැටපන් ලක්ෂයක් වන ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙසේවක මහත්වරුන්ට යම්කිසි ආකාරයක රක්ෂණෙය් පතිලාභ
ලබා ෙදන්නට අවශP වැඩ පිළිෙවළ සකස් කිරීමත් අෙප් වගකීමක්
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර අය ෙම්වා ෙද්ශපාලන
නPාය පත යටෙත් දමා ෙගන කටයුතු කරනවා. ෙම් රෙට් එක්තරා
යුගයක, ඒ ෙද්වල් ෙවනස් ෙවමින් පවතින අවස්ථාවක මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට පැමිණීෙමන් පසු වගකිව යුතු
නායකෙයක් වශෙයන් රාජP අංශය ෙයොමු කරෙගන රාජP අංශය
හරහා ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය කියාත්මක කළා. ඒ නිසා අද
රක්ෂණ සමාගම් අතර ෙහොඳ තරගයක් - competition එකක්ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් රජෙයන් ඒ සඳහා
සහෙයෝගය ෙදනෙකොට තව පැත්තකින් රක්ෂණ සමාගම් අතර
තරගයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තරගෙය් වාසිය ලැෙබන්ෙන්
ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. අද අපි දකිනවා, පාෙර්දී සිදුවන හදිසි
වාහන අනතුරු සම්බන්ධෙයන් VIP ආදී ෙනොෙයකුත් ආකාරෙය්
නම්වලින් හඳුන්වන රක්ෂණ කම තිෙබන බව. සමහර විට
accident එක ෙනොදැක වුණත් මුදල් ෙගවන තරමට අද රක්ෂණ
සමාගම් ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් තුළින් මා දකින්ෙන්
රක්ෂණ සමාගම් අතෙර් තරගයක් ඇති ෙවලා ඒ තරගෙය් පතිලාභ
ජනතාවට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවන බවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පහු ගිය යුගෙය් ජීවිත
රක්ෂණ වාර්ෂික ආදායම ගැන බැලුෙවොත් 2007 දී රුපියල්
මිලියන 20,706යි, 2008 දී රුපියල් මිලියන 23,613යි, 2009 දී
රුපියල් මිලියන 24,005යි, 2011 දී රුපියල් මිලියන 35,181යි.
ඒ වාෙග්ම දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට රක්ෂණ කර්මාන්තෙය්
දායකත්වය බැලුෙවොත් 2007 දී සියයට 1.45යි, 2008 දී සියයට
1.32යි, 2009 දී සියයට 1.19යි, 2010 දී සියයට 1.18යි, 2011දී
සියයට 1.2යි. ෙම් ආදී වශෙයන් රක්ෂණෙය් පතිලාභ ජනතාවට
ලබා ෙදන්නට අෙප් රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ආපදා කළමනාකරණය දිහා බැලුෙවොත් ආපදාවකදී රක්ෂණය
ඉතා වැදගත් ෙවනවා. රටවල් ෙදකක් අතර ෙකෙරන භාණ්ඩ
පවාහනෙය්දී රක්ෂණය ඉතා වැදගත් ෙවනවා. අෙප් රටට භාණ්ඩ
ආයාත කරනෙකොට ආයාතකරුට රක්ෂණෙයන් ෙබොෙහොම
පතිලාභ ලැෙබනවා. මා හිතන්ෙන් යම් ආකාරයක
විශ්වසනීයභාවයකුත් ඇති ෙවනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන බදු සහන
යටෙත් ආෙයෝජකෙයක් පිටරටකින් භාණ්ඩ ෙගන්වනවා නම්
වරාෙය් සිට තමන්ෙග් කර්මාන්ත ශාලාවට ඒ බඩු ටික
ෙගෙනනකම් රක්ෂණ සමාගම ඒ වගකීම දරනවා. යුෙරෝපීය
රටවලට ගියාම, රක්ෂණ card එකත් එක්ක ජීවත් ෙවන මිනිසුන්
අපි දකිනවා. ෙසෞඛP රක්ෂණෙයන් පතිලාභ ගන්නෙකොට
ෙරෝහලට ගියාම රක්ෂණ card එක ෙදන්න අවශPයි. මම හිතන
හැටියට අෙප් රෙට්ත් ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න ඕනෑ. මම
කියන්ෙන් නැහැ, අපි රක්ෂණෙයන්ම ජීවත් විය යුතුයි කියා.
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රක්ෂණය ශක්තිමත් කිරීම තුළ ඒ සෑම ෙකෙනකුටම තමන්
එක්ක තමන්ෙග් අම්මා, තාත්තා ඉන්නවා වාෙග් විශ්වාසයක් ඇති
ෙවනවාය කියන එකත් අපි ඉතාම පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒක තමයි ෙම් රෙට්
රක්ෂණෙය් තිෙබන පාෙයෝගික බව. කථාවක් තිෙබනවා නPාය
කප්පරකට වැඩිය පාෙයෝගිකත්වය මංචාඩියක් වටිනවාය කියලා.
ඒ පාෙයෝගිකත්වයත් එක්ක ජීවත් වීෙම්දී, ඒ පාෙයෝගිකත්වයත්
එක්ක කටයුතු කිරීෙම්දී රක්ෂණ වPාපාරය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම
ඉතාම වැදගත් වනවා.
ධීවර ජනතාව ෙවන්න පුළුවන්,
කර්මාන්තකරුවන් ෙවන්න පුළුවන්, ෙගොවීන් ෙවන්න පුළුවන් ෙම්
අය ෙවනුෙවන් ඉතාම වැදගත් අණපනත් ෙගනැල්ලා අපි ඒවා
සම්මත කරනවා. අපට වැරදුණු අවස්ථා තිෙබන්න පුළුවන්.
කෘෂිරක්ෂණ හා ෙගොවිජන ෙසේවා රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් යම්
ආකාරයක අසාර්ථක වීමක් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක
ගැටලුවක් කර ෙනොෙගන, ඒෙක් අත් දැකීම්, ඒෙක් තිෙබන
දුර්වලතාවන් ෙහොඳට ෙත්රුම් අරෙගන ඊට වඩා ශක්තිමත් රක්ෂණ
කමෙව්දයක් සකස් කිරීම තමයි අද අපට අවශP ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්
"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනය තුළ ෙම් රෙට්
රක්ෂණය තුළින් වඩාත් ආරක්ෂණයක් සහිතව ජීවත් වන
ජනතාවක් බිහි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශවලින් ෙම් රටට ඇදී එන
සංචාරකයන්ටත් රක්ෂණ කමයක් අවශPයි. අපි දැක්කා, ඊෙය්
සීගිරිෙය් සිංහ පාදය අසල යම් ආකාරයක සිදු වීමක් ෙවලා තිෙබන
බව. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවසක ෙමරටට පැමිණි ෙකොරියානු
ජාතිකයන් ෙදෙදෙනකුට අකුණු වැදීෙම් සිද්ධියක් වාර්තා වුණා.
ස්වාභාවික විපතකදී ඇෙරන්න අෙනක් සෑම අවස්ථාවකදීම ෙම්
රෙට් තිෙබන ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ වගකීම ෙලෝකයට ජාතPන්තරයට- ෙදන්න පුළුවන් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
රක්ෂණයත් එක්ක අද ෙම් රට තුළ කියාත්මක කිරීම ඉතාම
වැදගත් ෙවනවා.

වPාපාරයක් පටන් ගත්තා "දිවි නැගුම" කියලා. දිවි නැගුම
වPාපෘතිය අද ෙම් රෙට් දැවැන්තම සංවර්ධන කියාවලිය බවට පත්
කරන්න අද බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අවශP කටයුතු කර
තිෙබනවා. අපි ෙපෙර්දා ෙම් රට පුරාම ආරම්භ කළා, දිවි නැගුම
වPාපෘතිය හරහා බීජ හා පැළ ෙබදා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ. පවුල්
ලක්ෂ පනහක්ම ඒ සඳහා සම්බන්ධ කර ගත්තා.

සංවර්ධනය ෙවන්න ෙවන්න සංවර්ධනයත් එක්ක රක්ෂණය
ඉදිරියට යනවා. රක්ෂණෙය් පතිලාභ ලැෙබනවා. ඒ පතිලාභ
ජනතාවට ෙබදී යන ආකාරය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්ෙන් ආපදාවන් අවම කර
ගන්නයි. මම නිෙයෝජP ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන
පවාහන අංශෙය් සියලු කටයුතුවලදී එක පැත්තකින් අෙප්
පතිපත්ති කියාත්මක කරන ගමන් ආපදාවන් අවම කර ගන්න,
ආපදාවක් ෙනොවී කටයුතු කරන්න අවශP සියලු කටයුතු රජය
මඟින් ලබා දී තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒක එක පැත්තකින්
රක්ෂණයට ලබා ෙදන ෙලොකු ශක්තියක්. යටිතල පහසුකම් වැඩි
දියුණු කිරීම, නව තාක්ෂණ කමෙව්දයන් ෙම් රට තුළ කියාත්මක
කිරීම, සුබසාධන කියාවලින් ෙම් රෙට් කියාත්මක කිරීම යනාදී ෙම්
සියලු ෙද්වල් තුළින් ආපදාවන් අවම කරෙගන ෙම් රට ඉස්සරහට
ෙගන යාම තමයි වැදගත් ෙවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, රාජP අංශෙය් රක්ෂණ සමාගම් ෙවන්න පුළුවන්,
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂණ සමාගම් ෙවන්න පුළුවන් යම්
ආකාරයක ආපදාවකට ලක් ෙවන තැනැත්තාට සහ ඔහුෙග් පවුලට
සහනයක් ලබා දීම තමයි ඉතා වැදගත් ෙවන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රක්ෂණ සමාගම්
පිළිබඳව සඳහන් කරමින් රක්ෂණ සමාගම් 23ක් මඟින් ෙම් රෙට්
රක්ෂණ වPාපාරය ෙකෙරන බවත්, ඒ රක්ෂණ වPාපාරය ලාභ
ලබන බවත්, එය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට
ඉහළ අගයක් ගන්නා බවත් සඳහන් කළා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉස්ෙසල්ලා කියපු විධියට
ඡන්දෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි, රාජP නායකෙයකු වශෙයන්
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සහ රජය හැම ෙව්ලාවකම
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉතාම සංෙව්දීව තමන්ෙග් වගකීම ඉෂ්ට කර
තිෙබනවා. එතුමා දැන ගත්තා, කෘෂි රක්ෂණ හා ෙගොවිජන ෙසේවා
රක්ෂණ මණ්ඩලය යම් ආකාරයක දුර්වල තත්ත්වයකට පත් වුණු
බව. අන්න ඒ ෙව්ලාෙව්දී සංෙව්දී රාජP නායකෙයකු වශෙයන්
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඊට වඩා වැඩි පතිලාභ ඒ ෙගොවි ජනතාවට
ලබා ෙදන්න එතුමා අවශP කටයුතු කළා. ඒක තමයි රාජP
නායකෙයකුෙග් වගකීම. අපි දැක්කා, 2011 වර්ෂෙය්දී මහා ගං
වතුරක් ගැලුවා. ඒ ගං වතුර ගැලූ ෙව්ලාෙව්දී සමහර නායකෙයෝ
ගිහිල්ලා මිරිස් කරල් ෙපන්වා ෙගන තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන නPාය
පතය ෙව්දිකාවට ෙගනාවා. මිරිස් කරල හැටයි, ෙපොල් ෙමච්චරයි,
හාල් කාලා ඉවරයි කියලා කිව්වා. අන්න එෙහම කියන ෙව්ලාවට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අලුත්

පළමුවන වතාෙව් සම්බන්ධ කර ගත්ෙත් ලක්ෂ දහයයි. ඊට
පස්ෙසේ ලක්ෂ දාහතරයි. ෙම් වතාෙව්දී ලක්ෂ පනහක් සම්බන්ධ
කර ගන්නවා. ලක්ෂ පනහක් සම්බන්ධ කර ගන්නෙකොට ෙම්
රක්ෂණ කමෙය් දායාද, පතිලාභ ඒ ජනතාවට ලැෙබනවාය
කියන එක පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද, රක්ෂණ කර්මාන්තය
විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්මත කර ගැනීමට
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින්
මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

[අ.භා.
භා. 3.37]
37]
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදය තුළ සාකච්ඡාවට
ගැෙනන ෙරගුලාසි පිළිබඳව අෙප් වාදයක් නැහැ. එෙහත් ගරු
සරත් අමුණුගම අමාතPතුමා ෙම් විවාදය පුළුල් කළා, රක්ෂණ
වPාපාරය සහ ඒ රක්ෂණ වPාපාරය තුළ ඇති වී තිෙබන
පෙබෝධය, ඒ රක්ෂණ වPාපාරය තුළ රජය ලබා තිෙබන
සාර්ථකත්වය පිළිබඳව හපන්කම්, පුරසාරම් කියන්නට.

ඇත්තටම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රක්ෂණ
වPාපාරය නිකම් ලාභ ලබන වPාපාරයක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට්
වPාපාරික ක්ෙෂේතය තළ අධික ලාභ ලබන ක්ෙෂේතයක් බවට
රක්ෂණ වPාපාරය අද පත් වී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් වPාපාර
ක්ෙෂේතය තුළ රක්ෂණ වPාපාරය අධික ලාභ ලබන ක්ෙෂේතයක්
නිසාම පාග්ධනය හිමි ෙවනත් ආයතන සහ පුද්ගලයන්
තමන්ෙග්ම රක්ෂණ වPාපාර පටන් ගන්නා පවණතාවක් අද
ඇති වී
තිෙබනවා.
ෙවනත්, ෙවනත් ක්ෙෂේතවල ඉන්න
වPාපාරිකෙයෝ, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් ෙවනත් ක්ෙෂේතවල ඉන්න
සමාගම් අලුත් රක්ෂණ සමාගම් ෙගොඩ නඟනවා. ෙමොකද,
රක්ෂණ වPාපාරය අධික ලාභ ලබන වPාපාරයක් බවට පත් වී
තිෙබන නිසා. හැබැයි රක්ෂණ සමාගමක් ලාභ ලබනවාය
කියන්ෙන් ෙමොකක් ද? රක්ෂණ සමාගමක් ලාභ ලබනවාය
කියන්ෙන්,
තමන්ෙග්
පාරිෙභෝගිකයාෙග්
පැත්ෙතන්
පාරිෙභෝගිකයාට පාඩුවක් ෙවනවාය කියන එකයි. රක්ෂණ
සමාගමක් අධික ෙලස ලාභ ලබනවා නම් ඒෙක් අෙනක් ෙත්රුම
පාරිෙභෝගිකයාට
රක්ෂණ පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ
අඩුෙවන්, නැත්නම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. රක්ෂණ
සමාගම් ඔවුන්ෙග් අෙලවිකරණය පිළිබඳව ශූර උපකම ෙයොදා
ෙම් රෙට් අහිංසක, දුප්පත් මිනිසුන් සූරා කෑමට ලක් කරනවාය
කියන කාරණය මම කියන්නට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වවිදPාලෙය් ගණිතය
විෂයයක් වශෙයන් හදාරපු, සංඛPායනය
විෂයයක් වශෙයන්
හදාරපු ෙකෙනක් හැටියට ෙපෞද්ගලිකව මෙග් විශ්වාසය තමයි
ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය තුළ තමන්ෙග් පාරිෙභෝගිකයාට ලබා
ෙදන්ෙන් ඉතාම අල්ප වූ සහනයක් කියන එක. එෙසේ නැත්නම්
සහනයක් ඇත්ෙත්ම නැහැ. එම නිසා රක්ෂණ සමාගම් තමන්ෙග්
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ගනුෙදනුකරුවන්ෙගන් අය කරන premium මුදල් සාධාරණ ද,
ඒ පතිලාභ සාධාරණ විධියට ලබා ෙදනවාද, අයුතු ෙලස ධනවත්
වීමක් ෙම් රක්ෂණ සමාගම් කරනවාද කියන කාරණය ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් ආණ්ඩුකම වPවස්ථාෙව් 148 වන
වPවස්ථාව අනුව, ෙම් රෙට් මූලP පාලනය පිළිබඳව වගකීම
පැවරී තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. නීති පැනවීම පමණක්
ෙනොෙවයි, ඒ නීති කියාත්මක කිරීම පිළිබඳවත් වගකීම පැවරී
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. එම නිසා ෙම් රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය්
ඇති වී තිෙබන පශ්න පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ඒ ගැටලු පිළිබඳව
අධPයනය කර රටට ගැලෙපන නීති හදන එක අෙප් වගකීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කල් තියා සූදානම් වුණ
මාතෘකාවක් ගැන ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාතPතුමා එතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු ෙරෝහණ දිසානායක
නිෙයෝජP අමාතPතුමාත් ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ
තමයි, තුන් වන පාර්ශ්වයන්ෙග්
හිමිකම් පෑම පිළිබඳ පශ්නය.
ෙම් පශ්නය අදාළ වන්ෙන් ෙමෝටර් රථ වාහන අනතුරු
පිළිබඳවයි.
ෙම් තුන් වන පාර්ශ්වය කියන්ෙන් පාෙර් ගමන්
කරන මගියා; එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් රථයක ගමන් කරමින්
අනතුරකට පත් වන පුද්ගලයා; තමා ගමන් කළ රථෙය් වරද නිසා
ෙනොෙවයි ෙවනත් රථයක වරද නිසා අනතුරකට පත්වන
පුද්ගලයා.
ෙම් තුන්වන පාර්ශ්වෙය් ඉල්ලීම් - third-party claims - සඳහා
අද රක්ෂණ සමාගම් සෘජුව වන්දි ෙගවීම කරන්ෙන්ම නැහැ.
එෙහම කරනවා නම් ඉතාම අල්ප වශෙයනුයි කරන්ෙන්. තුන්වන
පාර්ශ්වයක් වශෙයන් හිමිකම් පාන්ෙන් එක්ෙකෝ අනතුරකින්
තුවාල ලැබූ පුද්ගලයකු ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්
තමන්ෙග් අම්මා තාත්තා මිය ගිය අවස්ථාවක ඒ දරුවන් ෙවන්න
පුළුවන්. එෙහමත් නැත්නම් තමන්ෙග් බිරිඳ, ස්වාමි පුරුෂයා මිය
ගිය අයකු ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් තවත් අවස්ථාවක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි අසරණ ෙදමාපියන් තමන්ෙග් දරුවා මිය
ගියාම ඒ ෙවනුෙවන් හිමිකම් පෑම. ෙමවැනි හිමිකම් පෑම්වලදී
සාධාරණ වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්න ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් රජයට අයිති රක්ෂණ සංස්ථාෙව්- ඉඳලා ෙම් රෙට් සියලුම
ෙපෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම් කටයුතු කරන්ෙන් නැහැයි කියන
කාරණය මා වගකීෙමන් කියනවා. පරිපාලන කටයුතුවල සුළු සුළු
ආකල්පමය ෙවනස්කම් දැරුවත් සමස්තයක් විධියට තුන්වන
පාර්ශ්ව සඳහා හිමිකම් පෑම් ෙගවන්ෙන් නැත. ඒවා කැමැති නම්
අධිකරණයට ෙගොස් ලබා ගත යුතුය. අධිකරණයට ෙගොස් ඒ
අයිතිය ලබා ගත්ෙතොත් පුළුවන් තරම් පමාද කරලා, හැකි තරම්
අභියාචනා ගණනක් දමලා අන්තිමට බැරිම තැනදී අඩුම ගණන
ෙදන්නම්ය කියන පදනමට එනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගිය මාසෙය් දිනයක මාෙග්
ෙසේවා දායිකාවක් මා මුණ ගැෙහන්න ආවා. එතුමියෙග් ස්වාමි
පුරුෂයා මීට අවුරුදු 16කට කලින් පානදුර, ෙහොරණ පාෙර් ෙමෝටර්
සයිකලයකින් යද්දී සිදු වුණු අනතුරකදී මිය ගියා. ඒ අසරණ
කාන්තාව එදා වසරක් වයස තමන්ෙග් දරුවාත් එක්ක මාව මුණ
ගැෙහන්න ආෙව් හදිසි අනතුර සඳහා වන්දි ලබා ගන්න නීතිමය
සහෙයෝගය ලබා ගන්නයි. ඒ අදාළ රියැදුරා
මෙහේස්තාත්
අධිකරණෙය් පැවැති නඩුෙව්දී වරද පිළිෙගන තිබුණා.
ෙනොසැලකිලිමත්කම ගැන කිසිම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම පුද්ගලයා මිය ෙගොස් තිබුණා. මරණය ගැන සැකයක්
නැහැ. විවාහය ගැන, දරුවාෙග් පීතෘත්වය ගැන සැකයක් නැහැ.
නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා වයස අවුරුදු 1ක්
ෙවච්ච ඒ දරුවාට ඒ අදාළ අනතුර නිසා වන්දිය ලැබුෙණ් ගිය
මාසෙය්යි. එනම්, අවුරුදු 15කට පස්ෙසේයි. ෙම්ක ඉතාම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. තාත්තා මැෙරන ෙකොට ෙම් දරුවාට
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වයස අවුරුදු 1යි. ෙම් දරුවාට අවුරුදු 16ක් වුණාට පස්ෙසේ තමයි
වන්දි මුදල ලැබුෙණ්. ඒ බිරිඳට හිමි වන්දි මුදල ලැබුෙණ්ත් අවුරුදු
15කට පස්ෙසේයි. දැන් ෙම්ක තමයි රක්ෂණ ක්ෙෂේතෙය් තුන්වන
පාර්ශ්වයන් පිළිබඳ හිමිකම් පෑම පිළිබඳව තිෙබන අසාධාරණ
තත්ත්වය. ෙම් කාරණය පිළිබඳව අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී මා සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. මා
ඉල්ලා සිටියා කරුණාකර ෙම් ගැන නීති සකස් කරන්න, ෙම් ගැන
සිවිල් නඩු විධාන සංගහය සංෙශෝධනය කරන්නය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණාව සම්බන්ධව
පළපුරුද්දක් තිෙබන නීතිඥවරයකු වශෙයනුත්, අදටත් වෘත්තීය
කටයුතුවල නිරත ෙවලා ඉන්න නීතිඥවරයකු හැටියටත් මා
දන්නවා කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම එක ෙදයයි කියලා. ඒ තමයි
හදිසි අනතුරු වන්දි නඩු පිළිබඳව ලඝු කාර්ය පටිපාටියක් summary procedure එකක්- හඳුන්වා දීම. හදිසි අනතුරු වන්දි
නඩුවක් උපරිම වශෙයන් වසරක් ඇතුළත අහලා තීන්දුවක් දීලා
අවසන් ෙවන්න පුළුවන් ආකාරයට -ඒකත් වැඩියි කියලා ෙකනකු
කියාවි. නමුත් අපි පාෙයෝගික ෙවන්නත් අවශPයි- ඒ ඉල්ලීම
ඉදිරිපත් කරන්නාෙග් ඔප්පු කිරීෙම් භාරය පහසු කරන, හිමිකම්
පෑම පිළිබඳව අභිෙයෝග කරන රක්ෂණ සමාගෙම් වගකීම වැඩි
කරන අලුත් කමයක් හඳුන්වා දිය යුතුයි. අපිට ඇෙහනවා, ජනතා
හිතවාදී, මානව හිතවාදී, ෙද්ශෙපේමී පතිපත්ති ෙම් ආණ්ඩුවට
තිෙබනවා කියලා කියනවා. ෙද්ශෙපේමී කථා කිව්වාට, මානව
හිතවාදී කථා කිව්වාට ඒවා යථාර්ථයක් බවට පත් ෙවන්න නම්
ඒවා කියාෙවන් ෙපන්විය යුතුයි. ඒවා ෙපන්වන්න සුදුසුම,
ගැළෙපනම තැන තමයි ෙම් උත්තරීතර සභාව. -ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව- එෙහම නම් ෙම් ක්ෙෂේතය ගැන තිෙබන අෙනකුත්
තාක්ෂණික පශ්න, අයුතු ෙලස රක්ෂණ සමාගම් ධනවත් වීම,
අධික premiums මඟින් තමන්ෙග් ෙසේවා දායකයින් ගසා කෑම, ඒ
වාෙග්ම කූට අෙළවි කරන උපකම පාවිච්චි කරලා අහිංසක
දුප්පත් මිනිස්සුන්ව රැවටීමට ලක් කිරීම කියන කාරණා එක
පැත්තක තියලා, එයට ඉතාම සරල, හඳුනාගත්ත, පහසුෙවන්
පිළියම් ෙයොදන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි
තුන්වන පාර්ශ්ව රක්ෂණ හිමිකම් පෑම් සඳහා ලඝු කාර්ය
පටිපාටියක් හඳුන්වා ෙදමින් සිවිල් නඩු විධාන සංගහය
සංෙශෝධනය කිරීම. ඒ වාෙග්ම ඊට ගැළෙපන පරිදි සාක්ෂි
ආඥාපනෙත් සුදුසු සංෙශෝධන කිරීම.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට
සංෙව්දී නැත්නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වැඩක් නැහැ. අද ෙම්
වාෙග් වැදගත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව කථා කරන ෙමොෙහොෙත්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් විෂය භාර ඇමතිවරයා වන ජනාධිපතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. එතුමා එන්ෙන් ඉඳලා හිටලා,
එතුමා කැමැති දවසකයි. ඒ වාෙග්ම විෂය භාර නිෙයෝජP
ඇමතිවරයා වන ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමා
සාමානPෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දවසකට රැඳිලා ඉන්ෙන් එක
පැයක් පමණයි. ඒ පැෙයත් එතුමා කරන්ෙන් පශ්නය සඳහා
මාසයක් කල් ෙදන්න, මාස තුනක් කල් ෙදන්න කියා කියන
එකයි. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරමින් කථා කෙළේ
ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමායි. එතුමාෙග් විෂය "මුදල්"
ෙනොෙවයි, ෙමොකක්ෙදෝ ෙවනත් විෂයයක්. මට ඒක හරියටම
ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ඒ විෂය ෙමොකක් ෙහෝ ෙව්වා එතුමාත් ෙම්
සභාෙව් නැහැ. එතුමාට IMF ඇමතිතුමා කියන්නත් පුළුවන්;
ෙලෝක බැංකු ඇමතිතුමා කියන්නත් පුළුවන්. ෙකොෙහොම වුණත්
අෙප් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න එතුමා ෙම් සභාෙව් නැහැ.
අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු ෙශහාන්
ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා තනිවම ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්නවා.
එතුමා හරි ෙම් සභාෙව් රැඳී සිටීම ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත
විය යුතුයි.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු
පනාන්දු මහතා

மாமி அதிக பனா )

(

(The Hon. Arundika Fernando)

ඇයි? තව ඉන්නවා.
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ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

மாமி அஜி . ெபேரரா)

(

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්. පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අරුන්දික
පනාන්දු මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. එතෙකොට ෙදෙදනායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් එක්ක තුන්ෙදනායි.
ඒක තමයි පශ්නය. මම ෙම් ෙවලාෙව් ගණපූරණය පිළිබඳ පශ්නය
මතු කෙළොත්, ඔබතුමා කියාවි ෙම් ෙවලාෙව් කාරක සභා
තිෙබනවා කියලා. හැබැයි, දැන් පවතින කාරක සභා එකින් එකට
ගිහිල්ලා ඒ එක එක කාරක සභාවල මන්තීවරු කී ෙදෙනක්
ඉන්නවාද කියලා ගණන් හැදුෙවොත් විසිෙදෙනක් නැහැයි කියලා
මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි. රජෙය් ගිණුම් කාරක සභාෙව් ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි. අන්න, ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජP ඇමතිතුමා එනවා. ඔබතුමා ෙම්
සභාෙව් ඉන්නවා නම් ෙකොච්චර වටිනවාද? ෙම්ක තමයි අද
තිෙබන තත්ත්වය. අෙප් දුක්ගැනවිලි, රෙට් ජනතාවෙග්
දුක්ගැනවිලි, ෙව්දනා ගැන ෙම් සභාෙව් කිව්වාම ඒ පිළිබඳව
විධායකයට දැනුම් ෙදන්න, වPවස්ථාදායකය තුළ ඊට ගැළෙපන සුදුසු- නීති හදන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අසනීප තත්ත්වෙයන්
ඉන්න නිසා මම වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா உ பின அவக!)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, are you raising a point of Order?

ෙහොඳයි. එතුමා
ඇමතිවරෙයක්.

(மாமி கீதாஜன ணவதன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

නමුත්, මෙග් නම සඳහන් කරපු හින්දා,-

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමා ෙම් සභාෙව් නැහැයි කියලා කිව්ෙව්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி கீதாஜன ணவதன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ඒ ටික කිව්වා නම් කමක් නැහැ. ඔබතුමා කිව්වා, මම පැයක්
පමණයි ෙම් සභාෙව් ඉන්ෙන් කියලා.

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

සාමානPෙයන්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி கீதாஜன ணவதன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාල
සටහන් අරෙගන බැලුෙවොත් ඔබට ෙපෙනයි පැයක් විතරක්
ඉනෙ
් න් කවුද, පැයකට වඩා ඉන්ෙන් කවුද කියලා. ඒක ෙම්
ගැලරිෙය් ඉන්න මාධP වාර්තාකරුවන් සියලු ෙදනාමත්, ෙම් සභා
ගර්භෙය් ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාත්, මුල් පුටුෙව් ඉන්න
ඔබතුමාත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාත් දන්නවා. නවක
මන්තීවරුන් දන්ෙන් නැහැ. මා 1989 ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කාර්ය භාරය එෙලසම ඉෂ්ට කරපු මන්තීවරෙයක් හැටියට මට
ෙමෙලස ෙචෝදනා නැඟීම පිළිබඳව කනගාටුව විතරයි මම පකාශ
කරන්ෙන්.

හැම

විටම

සභාෙව්

ඉන්න

නිෙයෝජP

ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි. එතුමා ඉතිහාසය පකාශ කළා. මම නවක
මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගත කරන තුන්වැනි
අවුරුද්දයි. මෙග් අත් දැකීමයි මම පකාශ කෙළේ. මෙග් ඇහැට
ෙපෙනන ෙද් මම කිව්ෙව්. මට හැෙඟන ෙද් මම කිව්ෙව්.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி கீதாஜன ணவதன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

Sir, the Hon. Member cannot refer to the conduct of a
Member.
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා

மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අපි ෙම් කථාව ෙමතැනින් එහාට ෙගනියන්න ඕනෑ නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(

தைலைமதா உ பின அவக!)

(The Presiding Member)

Hon. Member, do not refer to his conduct. Referring
to his presence and absence is also a reference to his
conduct.
ගරු අජිත් පී.
පී. ෙපෙර්රා මහතා
(

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

தைலைமதா உ பின அவக!)

(The Presiding Member)

(

(மாமி கீதாஜன ணவதன)
(The Hon. Gitanjana Gunawardena)
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மாமி அஜி

. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අද ෙම්
නිෙයෝග පිළිබඳ විවාද කරන්න බරපතළ කරුණක් නැති වුණත්, ඒ
පිළිබඳව අපි හැෙමෝම එකඟ වුණත්, රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් හා
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් මතු ෙවච්ච තුන්වන පාර්ශ්ව රක්ෂණ
හිමිකම් පෑම පිළිබඳව රෙට් සාමානP දුප්පත් මහ ජනතාවට ඇති
ෙවලා තිෙබන පශ්නය විසඳන්න පාෙයෝගික හා තීරණාත්මක
පියවරක් ගැනීමට රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙව්වා! ජනතා හිතවාදී
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජP ඇමතිතුමාෙග් අවධානයත්
ඒ පිළිබඳව ෙයොමු ෙව්වා කියලා මම පාර්ථනා කරනවා.

[අ.භා.
භා. 3.50]
50]
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාෙව් කථා කරන්න
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කවුරුවත්ම නැහැ. විපක්ෂයටම තමයි විවාදය
අරෙගන යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු
ෙවනවා.

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (ෙයෞවන කටයුතු හා
නිපුණතා සංවර්ධන නිෙයෝජP අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

மாமி மித திசாநாயக இைளஞ அ%வ&க',
திற* அபிவிதி பிரதி அைமச)
(

-

(The Hon. Duminda Dissanayake - Deputy Minister of
Youth Affairs and Skills Development)

අපි අහෙගන ඉන්නවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අහෙගන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ෙවන ෙමොනවා කරන්නද?
සාමානPෙයන් ඒ පැත්තට ගියා නම් දැන් ෙම් පැත්තට එන්න ඕනෑ
ෙවලාවයි. කමක් නැහැ. ඒ පැත්තට යන්න කවුරුවත් නැහැ.
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙගෙනන
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අපට ඇත්ත වශෙයන්ම විශාල යමක්
කථා කරන්න නැති වුණත්, ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් කාරණය ගැන කථා
කරන්න මා කැමැතියි. අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා
රක්ෂණ සංස්ථාව ඇතුෙළේ තිබුණු පශ්නයක් පිළිබඳව රටට විශාල
ෙහළි කිරීමක් කළා. ෙම් ගැන තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරන්න
මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, එතුමාෙගන් කියැවුෙණ්
ෙපොඩ්ඩයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ රක්ෂණය අදාළ වන්ෙන් ලංකා
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් රක්ෂණ ඔප්පුවටයි. ෙතල්
සංස්ථාව ෙම් රෙට් දැවැන්තම වියදමක් කරන ආයතනයක්. අපි
වැඩිම වියදමක් දරන්ෙන් රටට ෙතල් ෙගන්වන්නයි. ඒ වාෙග්ම
ෙතල් සංස්ථාව, ෙතල් පිරිපහදුව, ආරක්ෂා කරන්න තමයි අපි
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ෙම් මුදල් පමාණය ෙගවන්ෙන්. ෙම් ෙගවා
තිෙබන ගණන දිහා බැලුවාම, අපි 2009, 2010 වර්ෂවල ෙගවලා
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 92යි. ඊළඟට රුපියල් මිලියන 116යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි වැදගත්ම කාරණය
වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම්වා ගැන එකින් එක කල්පනා කරලා
බැලුවාම ෙපෙනනවා, FZDC නැමැති රක්ෂණ ෙබෝකර් සමාගම
සහ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව අතර තමයි ෙම් පතිරක්ෂණ ගිවිසුම
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. එහිදී මතුවන පළමුවැනි පශ්නය
ෙම්කයි. 2009, 2010 වර්ෂවලදී ෙමවැනි සමාගමක් නැහැ කියලා
ඔප්පු කර ගත්තා. ෙම්ක ෙකොෙහේවත් නැති සමාගමක්. ෙම් සමාගම
එක්සත් අරාබි එමිර් රාජPෙය් සංස්ථාපනය කරලා තිෙබනවා
කියලා තමයි කිව්ෙව්. නමුත් එෙහම සමාගමක් තිබුෙණ් නැහැ,
එක්සත් අරාබී එමීර් රාජPෙය්. එක්සත් අරාබී එමීර් රාජPෙය්
එෙහම සමාගමක් නැහැයි කියලා 2009, 2010 වර්ෂවල දී හඳුනා
ගත්තට පස්ෙසේත්, ෙම් සමාගම් එක්ක 2010, 2011 වර්ෂවල දී
ආපසු ගිවිසුමක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
මිලියන 116ක ගිවිසුමක්. එතෙකොට මට තිෙබන පශ්නය ෙවන
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. ෙහොඳ ෙවලාවට තමයි 2009, 2010, 2011
වර්ෂවල ෙම් ගිවිසුම ඇති කර ගත්ෙත්. බැරි ෙවලාවත් ඊට
ෙපොඩ්ඩක් කලින්, අර ෙකොටි තස්තවාදය තිබුණු කාලෙය් ෙම්
ගිවිසුම ඇති කර ෙගන, ඒ කාලෙය් යම් අනතුරක් සිදු වුණා නම්,
එෙහම නැත්නම් ස්වාභාවික අනතුරක් සිදු වුණා නම් කාෙගන්ද
ෙම් සල්ලි අය කර ගන්ෙන්? ෙමන්න ෙමතැන තමයි පශ්නය
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම COPE එෙක්
දී කථා කළා. හැබැයි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ් කියලා රටට ෙහළිදරවු කරන්න
පුළුවන් කිසිම තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි අපි දැකපු
කාරණය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන කථා
කරනෙකොට අෙප් අජිත් පී. ෙපර්රා මන්තීතුමා කියපු කාරණයත්
මා මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, තුන්වැනි පාර්ශ්වෙය්
රක්ෂණය පිළිබඳව - third-party insurance -අපට දවසින් දවස
ෙම් වාෙග් අත් දැකීම් ලැෙබන නිසා. අෙප් නිෙයෝජP මුදල් අමාතP
ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් අහෙගන සිටින නිසා මා
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. එතුමාෙගන් මා
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් රක්ෂණ සමාගම් එක්ක එකට
එකතු ෙවලා යම් කිසි නීතියක් වහාම ෙගෙනන්න අවශP කටයුතු
කරන්න කියලා. දැනට ෙම් සම්බන්ධව විවිධ පාර්ශ්ව එක්ක විවිධ
කාරණා ගැන සාකච්ඡා ෙවමින් පවතිනවා. ඔබතුමාෙගන් මා
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ සම්බන්ධව මැදිහත් ෙවන්නය
කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා ෙම් ගැනත්
කියන්න ඕනෑ.
ළඟදීම අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට
ෙපරුම්පුරමින් සිටින ෙවලාවක් ෙම්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් අය
වැයට කලින් බඩු මිෙලහි කරන්න තිෙබන වැඩිවීම් ඔක්ෙකොම
කරලා ඉවරයි. තව ෙදක, තුනකයි, වැඩි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙහට අනිද්දා වනෙකොට ෙතල් මිලත් වැඩි කරයිද දන්ෙන් නැහැ.
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අද දැන ගන්නට ලැබුණු විධියට ලංකාවට ඛනිජ ෙතල් ෙගන්වීම
පිළිබඳවත් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සපුගස්කන්ද
ෙතල් පිරිපහදුව ෙහට අනිද්දා වනෙකොට වහන්න සිදු ෙවනවා
කියලා තමයි ආරංචිය තිෙබන්ෙන්. ඒ කාරණයත් එක්ක සමහර
ෙවලාවට හදිසිෙය්ම අය වැයට කලින් ෙතල් මිලත් වැඩි කරන්න
අවශP කටයුතු ටික තමුන්නාන්ෙසේලා ලෑස්ති කරයි කියලා තමයි
මම හිතන්ෙන්. මීට කලිනුත් ෙපටල්, ඩීසල් මිල වැඩි ෙකරුවා.
ඊළඟට බහු ජාතික සමාගම් කිහිපයක් එක්ක එකතු ෙවලා,
කුට්ටියක් අරෙගන කුකුළු මස්වලයි, සිෙමන්තිවලයි මිල වැඩි කර
ගත්තා.
සිෙමන්ති මිල වැඩි කළා, බහුජාතික සමාගම් එක්ක සම්බන්ධ
ෙවලා. ඊළඟට, ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට තවත් කුට්ටියක් එක්ක
ෙතල් මිලත් වැඩි වුණාම, රෙට් ජනතාවට නැවත අය වැෙයන්
කරන්න ෙදයක් ඉතිරි ෙවන්ෙන් නැහැ. කරන්න තිෙබන වැඩ ටික
කරලා ඉවරයි. ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒ කියන ගණන් හිලවු ටික
අහගන්න තමයි අපට සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
අද සමස්ත රට ඇතුෙළේ විශාල අර්බුදයක් තිෙබනවා. ඒ
අර්බුදය මම දළ වශෙයන් කියන්නම්. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව්
අවුරුදු ෙදකක වර්තන වියදම් සංසන්දනය කර බලමු. 2007
වර්ෂෙය් වර්තන වියදම රුපියල් මිලියන 7,43,710යි. ෙම් රුපියල්
මිලියන 7,43,710න් අපි ණය හා ෙපොලී ෙගවීම්වලට සියයට 28ක්
ෙවන් කරලා තිබුණා; වැටුප්වලට සියයට32ක් ෙවන් කරලා
තිබුණා; ශුභසාධනවලට සියයට 23ක් ෙවන් කරලා තිබුණා. අෙප්
සමස්ත වියදම ෙවලා තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 9,96,126යි. ඒ
කියන්ෙන් වර්තන වියදමයි, ආෙයෝජන වියදමයි ෙදකම එකට
එකතු කළාට පසුව. 2011 වන ෙකොට අෙප් වර්තන වියදම රුපියල්
දස ලක්ෂ 6,633ක් ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් දසලක්ෂ 7,00,000
ගණනක තිබුණු වර්තන වියදම දසලක්ෂ 6,633ක් ෙවලා
තිෙබනවා. ගණන් හදලා බැලුෙවොත් ණය හා ෙපොලී ෙගවීම්වලට
සියයට 35ක් ෙවන් කරන්න අපිට දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
සියයට 28ක්ව තිබුණු ණය හා ෙපොලී ෙගවීම 2011 වර්ෂය වන
ෙකොට සියයට 35 දක්වා වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.
වැටුප් හා ෙව්තන ගත්තාම ඒ ෙවනුෙවන් සියයට 30ක
පමාණයක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ද වන ෙකොට ඒක තවත් වැඩි
ෙවයි. ෙමොකද, උපාධිධාරින් 40,000කට විතර ඌන ෙසේවා
නියුක්තියක් සහිතව රැකී රක්ෂා දුන්න නිසා, රුපියල් 10,000ක
වැටුපකට. පළමුවන පන්තිෙය් උපාධිය ගත්ත අෙප් තරුණ
සෙහෝදරවරු අද කිසි වැඩක් ගන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා, ගස් යට.
ඌන උපෙයෝජනයක් තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙමතැනට අද ඒ අය
වැටිලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් දීමනාවත් එක්ක වැටුප් හා
ෙව්තනවලට සියයට 30ක් 2011 දී වැය කරලා තිෙබනවා.
සහනාධාරවලට සියයට 21.5යි. ඒ කරුණ විෙශේෂෙයන් අෙප්
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපන්නුම්
කළා. අෙප් රට ඇතුෙළේ අර්බුදයක ස්වරූපය තිෙබන්ෙන් ෙවන
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. වැටුප්, සහනාධාර, ෙපොෙහොර සහ
ශුභසාධනය වැනි ෙද් ෙවනුෙවන් සාමානPෙයන් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කර ඇති මුළු මුදලින් සියයට 40 - 45
ඉක්මවලා තිබුණ කාල වකවානු ෙම් රෙට් තිබුණා. දැන් ඒක
පහළට බැහැලා. අෙප් පළමුවන වැඩ පිළිෙවළ බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ණය හා ෙපොලී ෙගවීම්. ඒකයි මම කිව්ෙව්. 2008 වන
ෙකොට ණය හා ෙපොලී ෙගවීම ෙවනුෙවන් ෙවන් ෙකොට තිබුණු
සියයට 28 පමාණය, 2011 වන ෙකොට සියයට 35 දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්, 2012 වසෙර්
පසු ගිය මාස හත ඇතුළත අපි දවස ගණෙන් ගත්ත ණය පමාණය
- දිගු කාලීන හා ෙකටි කාලීන ණය - විශාල වශෙයන් වර්ධනය
ෙවලා රුපියල් බිලියන 2,800 ඉක්මවන දැවැන්ත ණයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබන බව. එෙහම නම් අෙප් ශුභසාධනය
ෙකොෙහේටද ෙම් අරෙගන යන්ෙන්? ශුභසාධනයට අය වැෙයන්
ෙවන් ෙවලා තිබුණු පමාණය සියයට 21.5 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. 2007 දී ශුභසාධනයට ෙවන් කර තිබුණා, සියයට
23ක්. දැන් ඒක සියයට 21.5ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට
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අපි දියුණුවන රටක් විධියට සහනාධාර ටික තව තවත් අඩු කරලා
ණය හා ෙපොලී ෙවනුෙවන් ෙගවනවාද, නැත්නම් ඊටත් එහාට
ගිහිල්ලා අෙප් සහනාධාර කප්පාදු කරනවාද කියලා අහන්න මම
කැමැතියි.
ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2012 ෙවන
ෙකොට ෙම්ක තවත් වර්ධනය ෙවන්නයි ඉඩකඩ තිෙබන්ෙන්. ඒකයි
මා විෙශේෂෙයන් කිව්ෙව්, අපි ෙමය විශාල වර්ධනයක් විධියට
දකිනවා කියලා. රට ඇතුෙළේ අලුත් අර්බුදයක ෙමෝවිටට අපි
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එවැනි අර්බුදයක් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා.
අද ආර්ථිකමය වශෙයන් රට ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවමින් තිෙබන
කාරණය පිළිබඳව අපට අනාගතෙය්දී තවත් කියන්න පුළුවන්.
නමුත් ෙමන්න ෙම් කාරණය තමයි දැනට සිද්ධ ෙවමින්
තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මා විෙශේෂෙයන්ම
තවත් කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. අද උෙද් අෙප් විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා කථා කළා, නිවාස හැදීම සම්බන්ධව සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා අහපු කාරණයක් සම්බන්ධෙයන්. ෙගවල්
55,000ක් හදන්න ඉන්දියාෙවන් කරපු ෙවන් කිරීම ගැන ගරු
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කථා කළාම -ඉන්දියාවයි, ඉන්දියාෙව්
මුදල් ගැනයි කථා කළාම- විමල් වීරවංශ මැතිතුමා භූමි ෙතල්
ගෑවිච්ච ගැරඬියකු වාෙග් දඟල දඟලා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා.
"RAW" එක ගැන තමයි කථා කෙළේ. ඉන්දියාෙව් "RAW" එක
ගැනයි කථා කෙළේ. අපි කථා කෙළේ ෙමොකක් ගැනද? ඒ ෙගවල්
55,000 හදන ලැයිස්තුව ෙදන්ෙන් නැතිව ෙලොකු පශ්නයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අපි කථා කෙළේ ඒ ගැනයි. ඒ ෙගවල් ටික
හදාගන්න විධියක් නැහැ. ආණ්ඩුව එපමණ ෙගවල් හදන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි ඉන්දියාව ෙගවල් 55,000ක් හදන්න ලෑස්ති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ අය ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා අපට ෙගවල් හදන්න
ලැයිස්තුව ෙදන්න කියලා. ඒත් ෙකොෙහොමද ෙගවල් හදන්ෙන්? ඒ
මුදල් ටික ෙදන්ෙන් නැහැ. මුදල් ටික තියාෙගන ඉන්නවා.
ආණ්ඩුව ලැයිස්තුව ෙදන්ෙන් නැති නිසා මුදල් ටික ෙදන්න විධියක්
නැතිව යනවා. ඒ නිසා ලංකාෙව් උතුෙර් නැෙඟනහිර ෙගවල් හැදීම
අඩ පණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ගැන තමයි සජිත් ෙපේමදාස
මහත්මයා කිව්ෙව්. හැබැයි ඒ ලැයිස්තුව ෙකොෙහන්ද ෙසොයා
ගත්ෙත්? ෙම් කාරණා ෙකොෙහන්ද ෙසොයා ගත්ෙත්? "RAW" එකද
ෙම්වා දුන්ෙන්? ෙම්වා ගැන කථා කරනවා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? දැන් ඉන්දියාවත් එක්ක ආෙරෝවක පැටලිලා
තිෙබනවා 13 ඕනෑද, එපාද කියන එක සම්බන්ධෙයන්. ඒක ෙන්
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන පශ්නය?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா+ேதவ நாணாயகார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අපට නම් පශ්නයක් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාට කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ඒක ඉතාම ෙහොඳට,
හරියට කරෙගන යනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா+ேதவ நாணாயகார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අෙප් ආණ්ඩුවටත් පටලැවිල්ලක් නැහැ.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. පටලැවිල්ල ගැන මා
කියා ෙගන යන්නම්. ඔබතුමන්ලාට පටලැවිලා තිෙබන්ෙන් ෙවන
එකක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාට පටලැවිලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අය
වැයත් එක්කයි. ෙම් රටට තවදුරටත් සහනාධාර ෙදන්න පුළුවන්,
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පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම රෙට් උද්ධමනය අඩු
කරන්න පුළුවන්, රටට අලුත් සංවර්ධනයක් ෙගෙනන්න පුළුවන්
වPාපාරයක්, වැඩ පිළිෙවළක් අය වැෙයන් හදාගන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක දන්නවා.
ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අද තිෙබන්න ඕනෑ සටන් පාඨ ෙවනත්
පැත්තකට කරකවලායි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ෙමොකටද
ෙම් හදිසිෙය් 13 ගැන කථා කරන්ෙන්? දැන් තිෙබන සටන් පාඨය
අෙනක් පැත්තට හරවලායි තිෙබන්ෙන්. දැන් අය වැය ගැන, අය
වැෙයන් ෙදන සහන ගැන කථා කරන්න එපායැ? අපි පඩි වැඩි
කරනවා, අපි සහනාධාර වැඩි කරනවා, අපි අලුත් වPාපාර
පටන්ගන්නවා, අලුත් වPාපාරිකයන්ට අපි අරාධනා කරනවා, අෙප්
ආෙයෝජන වැඩි කරනවා කියන ඒවා ගැන කථා කරන්න එපායැ.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. දැන්
කථා කරන්ෙන් ෙමොකක් ගැනද? දැන් 13 ඕනෑද, එපාද කියන එක
ගැන කථා කරනවා. ෙකොෙහේ තිෙබන 13ක් ගැනද ෙම් කථා
කරන්ෙන්? ඒකයි මා කිව්ෙව් අද ආණ්ඩුව සටන් පාඨ අෙනක්
පැත්තට හරවලායි තිෙබන්ෙන් කියලා. මිනිසුන්ෙග් ඇෙඟ් ආපසු
ෙද්ශ ෙපේමී භූමිෙතල් ටිකක් ගාලා මිනිසුන්ෙග් මතවාදය නැවත
කරකවන්න පුළුවන්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා
කරනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா+ேதவ நாணாயகார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්න එපා. සමහරුන්-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සමහරුන් තමයි. ඔව්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙන්.
ෙම් කාරණයත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා -සමහරු- කල්පනා
කරනවා අද ආණ්ඩුවත් එක්ක දීග කනවාද නැද්ද කියලා. 13
එක්ක ඉන්නවාද, නැද්ද, යනවාද, ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා
කල්පනා කරනවා. ඉන්දියාවට, "RAW" එකට බණින විමල්
වීරවංශ මහත්තයාෙග් අමාතPාංශය ගහනවා ගිවිසුම් ඉන්දියාවත්
එක්ක. රෙට් තිෙබන ඉඩම් ටික ඔක්ෙකෝම ෙදනවා ඉන්දියාවට.
රාජP ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවයි, රාජP මූලP සංස්ථාවයි, ජාතික
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියයි එකට එකතු ෙවලා ෙබ්ස්ලයින්
පාෙර් පර්චස් 317ක ඉඩමක ෙගවල් 560ක් හදන්න කැබිනට්
පතිකාවක් දැම්මා. ඒ ෙයෝජනාව ආෙව් අර කිව්ව ආයතන තුන
එකතු ෙවලා සල්ලි දාලා හදන්නයි. ෙද්ශ ෙපේමී, ඉන්දියානු
විෙරෝධී, "RAW" විෙරෝධී විමල් වීරවංශ මහත්තයාෙග් ෙද්ශ
ෙපේමයට දැන් ෙමොකද වුෙණ්? ඉන්දියානු ආෙයෝජකයකුට දුන්නා
ඒ නිවාස හදන කටයුත්ත. ෙඩොලර් මිලියන 48කට ඉන්දියානු
ආෙයෝජකයකුට දුන්නා -ෙබ්ස්ලයින් පාෙර්- ඒ නිවාස ඉදි කිරීෙම්
වPාපෘතිය.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා නම් කථා කරන ඒවා
ගැන කිසි පශ්නයක් නැහැ. කථා කරන ඒවාත් එකයි, කරන
ඒවාත් එකයි; ෙදකම එකයි. ෙම්ක එෙහම ෙනොෙවයි. කියන
ෙකොට එකයි; කරන ෙකොට තවත් එකක්. කියන්ෙන් එකක්;
කරන්ෙන් තවත් එකක්. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙමෙහේ ඇවිල්ලා
කෑ ගහනවා ඉන්දියානු විෙරෝධීව. අරෙහේ ගිහිල්ලා අත යටින්
ගනුෙදනු කරනවා ඉන්දියාවත් එක්ක, ඉන්දියාෙව් ඉන්න
වPාපාරිකයනුත් එක්ක, ෙකොමිස් කාක්ෙකෝත් එක්ක. නමුත් ෙම්වා
ගැන එෙහම ෙනොෙවයි ෙන් කථා කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් භූමිය
සම්පූර්ණෙයන්ම පාවා ෙදන වැඩයි ෙම්. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා
කරන්ෙන් එෙහම ෙන්. අපි ඒවා කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන්,
අන්තර් රාජPයන් අතර ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම්වලට පශ්නයක්
ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අරෙගන ෙන් කිව්ෙව්,
ඉන්දියාවට ෙම් රට පාවා ෙදන්න හදනවා; "RAW" එක තමයි රට
කන්ෙන්; අපි ආණ්ඩුව ෙපරළන්න හදනවා; ෙම්වා කුමන්තණ
කියලා. දැන් ෙම් කුමන්තණ තිෙබන අස්ෙසේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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බලන්න ෙම්ෙක් තිෙබන අනික් පශ්නය. ෙගවල් 560ක් හදනවා.
වර්ග අඩි 850, වර්ග අඩි 600 නිවාස 560ක් හදනවා. ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමනි, දළ වශෙයන් ගණන් හදලා බලන්න.
ෙඩොලර් මිලියන 48, ෙම් ෙගවල් 560න් -වර්ග අඩි 850, 600
ෙගවල්වලින්- ෙබදලා බැලුෙවොත්, වර්ග අඩියකට යනවා රුපියල්
16,220ක්. තමුන්නාන්ෙසේට හිතා ගන්නවත් පුළුවන්ද, ලංකාව
ඇතුෙළේ ෙකොතැන ෙහෝ වර්ග අඩියක් හදන්න රුපියල් 16,220ක්
යන නිවසක් ගැන. කමක් නැහැ ඒක පැත්තකින් තියමු ෙකෝ. ෙම්
කැබිනට් පතිකාව දාලා තිෙබන්ෙන් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා.
ඔබතුමාත් දකින්න ඇති. ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලන්න. ෙම්
කැබිනට් පතිකාෙව් දාලා තිෙබනවා, ෙම්ක භාර ගන්න ෙකොට
සියයට 60ක් මුදලින් ඒෙගොල්ෙලෝ ෙගවනවා කියලා. කවුද
ෙගවන්ෙන්? විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමාෙග් අමාතPාංශෙයන්. රාජP
මූලP සංස්ථාවයි, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියයි, රාජP
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවයි. ඒ ඔක්ෙකෝම එකට එකතු ෙවලා කරන වැඩ
පිළිෙවළක්. එක ෙගයක් විකුණලා ගන්න මුදල මා ගණන් හදලා
බැලුවා. කලින් අත්තිකාරමක් ගන්නවා ෙන්. ෙගවල් 560 හදන්න
කලින් අත්තිකාරමක් ගන්නවා ෙන්. එක ෙගයක ගණන මා
ෙහොයලා බැලුවාම, එක්ෙකෝටි තිස්හත් ලක්ෂයයි. ෙම් වර්ග
කිෙලෝමීටර් 850, වර්ග කිෙලෝමීටර් 600 -

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

மாமி வா+ேதவ நாணாயகார)

(

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වර්ග කිෙලෝමීටර් ෙනොෙවයි, වර්ග අඩි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாமி தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සමාෙවන්න, වර්ග අඩි 600, 850 ෙගදරක මුදල රුපියල්
එක්ෙකෝටි තිස්හත් ලක්ෂයක්. ඉතින් මා අහනවා, ෙබ්ස්ලයින්
පාෙර් වර්ග අඩි 600ක ෙගයක් රුපියල් එක්ෙකෝටි තිස්හත්
ලක්ෂයකට, ෙම් ලංකාෙව් කවුරුවත් ගන්නවාද කියලා. අපි
අහන්ෙන් ෙමොකක්ද ෙම් හදන ෙගවල්වල තත්ත්වය කියලා.
ඉඩෙම් වටිනාකම ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුවයි මා ෙම් කිව්ෙව්.
වැට් බදු ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුවයි මා ෙම් කිව්ෙව්. ෙම්ක දීලා
තිෙබනවා ෙඩොලර් මිලියන 48කට. ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑගහනවා
"RAW" එක ගැන. ෙමතැන ඇවිල්ලා මරා ගන්න හදනවා. ෙම්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙවන පශ්නයක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ජනපියතාව කඩා ෙගන වැෙටන ෙකොට, ආණ්ඩුවට කථා කරන්න
ෙද්වල් නැති වුණාම, සටන් පාඨ නැති වුණාම, ආණ්ඩුවට ෙදන්න
සහන නැති වුණාම, ජනතාවෙග් මනස අනික් පැත්තට හරවන්න
ඕනෑ වුණාම, Thirteen, Thirteen Plus ෙදනවාද, නැද්ද, හා ද
එපාද කියලා ඒවා ගැන කථා කරනවා දැන්. හැබැයි ෙම්ක ඇතුෙළේ
එෙහම කථා කරලා එළියට ගිහිල්ලා ෙහොෙරන්, අත යටින්
ගනුෙදනු කරනවා ඉන්දියානු සමාගම් එක්ක. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් අක්කර 8ක භූමියක් දුන්නා. එතැනින් නතර
වුෙණ් නැහැ. අද උතුරු, නැෙඟනහිර හැම තැනකම ඉන්දියානු
සමාගම්. ඊළඟට ඩාලි පාෙර් දුන්නා තව ඉඩමක්. ඒකත් ෙම්
විධියටම දුන්නු ඉඩමක්. අෂ්ෙරොෆ් මැතිතුමියෙග් කාලෙය් ෙම්
ඉඩම අරෙගන තිෙබන්ෙන් යම් කිසි වටිනාකමට හදලා ෙදන්නම්
කියලා. දැන් ඒක උගස් තියලා ෙවන එකක් ගන්න හදනවා. ඉතින්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මා අහනවා, ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩ
පිළිෙවළ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ළඟදී චීෙනක්
දියමන්තියක් ගිල්ලා ෙන්. චීන්නු අෙප් මුළු රටම ගිලලා ඉන්න
එෙක් දියමන්තිය ගිල ගැනීම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවන්න විධියක්
නැහැ. එෙහම ෙන්ද? චීනා රටම ගිලලා ඉවරයි. චීෙනක් ෙමෙහේ
ඇවිල්ලා දියමන්තියක් ගිලලා. ඉතින් ඒක ෙලොකු පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, චීනා රටම ගිලලා ඉන්න එෙක් දියමන්තියත්
කජ්ජක්ද? අර කියමනක් තිෙබනවා ෙන්, "ෙවෙහර ගිල්ල එකාට
අග්ගලාවත් කජ්ජක්ද" කියලා. අන්න ඒ වාෙග් තමයි. ඉතින්
ෙම්කයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. චීනයයි, ඉන්දියාවයි අද රටම ගිල
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ගන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශ ෙපේමී ෙකොඩිය උස්සා ෙගන
යනවා, දහතුන ෙදනවාද නැද්ද කියලා. ෙමන්න ෙමතැනට තමයි
ෙම් රට අද වැටිලා තිෙබන්ෙන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලා විශාල
අර්බුදයක් ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්. ඒ අර්බුදෙය් ෙමෝවිටට අපි ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අද අෙප් ලංගම ෙසේවකයන්ට
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙගවා ගන්න විධියක් නැතුව
ඉන්නවාය කියලා. ලංගම ෙසේවකයන්ට රුපියල් බිලියන ගණනක්
ෙගවන්න තිෙබනවා. විශාම ගිහින් තමන්ෙග් ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල ලබා ෙගන, එයින් ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් කරන්න තමයි
අහිංසක මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ලංගම ෙසේවකයන්ට
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙගවා ගන්න ෙනොහැකිව සිටියදී ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ලංගම ෙසේවකයන්ට ෙගව්වා, ETF
එෙකන් මුදල් අරෙගන. දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් නඩුවකුත්
පවරලායි තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම් ලංගම ෙසේවකයන්ට ෙගවිය
යුතු මුදල කවුද ෙදන්ෙන්? දැන් මාස ගණනක්, අවුරුදු ගණනක්
ගත ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒකයි කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලා අද
මුදල් එකතු කර ගැනීෙම් ෙනොහැකියාවකයි ඉන්ෙන් කියලා. එම
නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඇඟට පතට දැෙනන්නම පුළුවන්
තරම් බදු ගහලා තිෙබන්ෙන්.
අය වැය එන ෙකොටම, අය වැය එනවාත් එක්ක බදු ගහලා
තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ ආනයනය සඳහා සියයට 80ක් බදු ගහලා
තිෙබනවා. එම නිසා දැන් ෙමෝටර් රථ ආනයනය කිරීම
සම්පූර්ණෙයන් නතර ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමෝටර් රථ
වPාපාරිකයන් අද ෙබල්ෙල් වැල දමා ගන්න තැනට වැටිලායි
ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්" ෙගන යන්න
අවශP කරන මුදල් ටික එකතු කර ගැනීෙම් වPාපාරයක තමයි
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන්. පුළුවන් තරම් ගන්න එකයි
කරන්ෙන්. අන්තිෙම්දී දැන් ගිහින් මල බද්දක් අය කර ගන්න
තැනටත් ඇවිත් තිෙබනවා. ළිං බද්ද ඊෙය් ඉඳලා මල බද්ද ෙවලා.
ඊෙය් ඇහුවා ෙන්, දැන් ළිං බද්ද ගන්නවාද, නැද්ද කියලා.
එතෙකොට කිව්වා, ළිං බද්ද ගන්ෙන් නැහැයි කියලා. දැන් ඒක මල
බද්දක් විධියට ගන්නවා. වළක් හෑරුෙවොත් රුපියල් 6,000ක්
ගන්නවා. දැන් එෙහමයි කරන්න යන්ෙන්. ළිඳක් ෙනොෙවයි, වළක්
හෑරුෙවොත් රුපියල් 6,000ක් ගන්නවා. දැන් ළිඳ ගැන කථා
කරන්ෙන් නැහැ. වළක් හෑරුෙවොත් රුපියල් 6,000ත්, රුපියල්
15,000ත් අතර මුදලක් අය කරනවා. ෙමන්න ෙමතැනටයි අද
වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොෙහන් ෙහෝ අය කර ගන්න පුළුවන්
බද්දක් එකතු කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා බලනවා. බදු පිළිබඳ
අතිවිශිෂ්ට විෙශේෂඥ අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන ශූරින් ඇවිත්
ඉන්නවා. එතුමා බදු ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව ෙවන ෙදයක්
ගැන කථා කරයි කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මා හිතන
හැටියට විශාල අර්බුදයකයි අපි ඉන්ෙන්. Liquidity problem
එකකයි ඉන්ෙන්. ෙගවා ගන්න මුදල් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට ඇතුළුව දකුණු
පළාෙත් පාරවල් හදා තිෙබනවා. ඒ හදපු පාරවල්වලට රුපියල්
මිලියන දහස් ගණන් ෙගවන්න තිෙබනවා. අද හමුදාවට භාණ්ඩ
ලබා ෙදන සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් මිලියන දහස් ගණන්
ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් නෑදෑ
පරපුරටත් එක්කයි මා ෙම් කියන්ෙන්. රුපියල් මිලියන දහස්
ගණන් ෙගවන්න තිෙබනවා. කවදාවත් ෙමවැනි ඉතිහාසයක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒකයි මා කිව්ෙව් liquidity problem එකක්
තිෙබනවාය කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අපට එදිෙනදා මුදල් ටික ෙගවා
ගන්න බැරි තරමට දවශීලතාව පිළිබඳ පශ්නයක් අද තිෙබනවා.
රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳ විශාල පශ්නයක් තිෙබන නිසා ෙම්
සම්බන්ධව අවශP පියවර ගන්න කියලා මා ෙගෞරවෙයන්
ඉල්ලනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වන
තුරු ආර්ථිකය සම්බන්ධ පශ්නයට විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
එම නිසා රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් මා මතු කරපු කාරණා
පිළිබඳව කරුණාකරලා අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ එක්කම අෙප්ම පැත්ෙත් තවත්
ෙකනකුට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
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தைலைமதா-. உ01பின அவக')

(

(The Presiding Member)

We have to go according to the order of the name list
that has been submitted.
ඊළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා.

[අ.භා.
භා. 4.15]
15]
ගරු අරුන්දික පනාන්දු
පනාන්දු මහතා

மாமி அதிக பனா )

(

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙමම
උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට අද දින ඉදිරිපත් කළ රක්ෂණ කර්මාන්තය
විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අදහස්
පකාශ කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, මට ෙපර කථා කළ අෙප් දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු සම්බන්ධෙයන් යම්
කිසි පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑය කියා මා හිතනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම එතුමා රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත්
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් කථා කරන එක
සීමා කරලා වැඩි වශෙයන් කථා කෙළේ, අද එතුමාට හැෙඟන,
එතුමාට ෙපෙනන, එතුමාට හැම දාමත් ෙපනුණු, එතුමාට විතරක්
මැෙවන ඒ භයංකාර චිතය සහ එතුමාට හැෙඟන මාතෘකා ගැනයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාට මා ෙම් කාරණය කියන්න
ඕනෑ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා හැම දාමත් ෙම් භයංකාර
චිතය පාර්ලිෙම්න්තුවට, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්වනවා.
එතුමන්ලාට සමහරක් ෙවලාවට සටන් පාඨ තිෙබනවා, සමහරක්
ෙවලාවට සටන් පාඨ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු
ගිය කාලෙය් ඇති වුණු විශ්වවිදPාල ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නෙය්දී
තිබුණු ෙහොඳ සටන් පාඨයක් අපට මතකයි. ෙමතුමන්ලා සෑෙහන
කාලයක් බලා ෙගන හිටියා, ෙම් සටන් පාඨයත් එක්කලා ෙම් රට
අකර්මණP ෙවයි, විශ්වවිදPාල ක්ෙෂේතය, උසස් අධPාපනය
සම්පූර්ණෙයන් කඩා ෙගන වැෙටයි කියලා. එෙහම හිතලා
ෙමතුමන්ලා ඒ සටන් පාඨයත් එක්ක හිටියා. දැන් ෙම් ටිෙක් සටන්
පාඨ නැහැ. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් ඉන්නවා සමහරක් අය, යම්
යම් කාලවලට තමුන්නාන්ෙසේලාට සටන් පාඨ සපයන. දැන් ඔය
දහතුන කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා මතු කර ෙගන කථා කරන්ෙන්
එෙහම සටන් පාඨයක්. ෙම් පිළිබඳව ආණ්ඩුවට කිසිම පශ්නයක්
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව එක මතයක ඉන්නවා. ඒ මතය ෙමොකක්ද?
අෙප් රජය ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය අවසන් කරපු රජයක්. ෙදමළ
ජනතාවෙග් පශ්නය, එෙහම නැත්නම් උතුරු නැෙඟනහිර පශ්නය
විසඳන්න අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්න ඕනෑය
කියන තැන අප ඉන්නවා. ඒෙකදි ෙම් ආණ්ඩුව කරන සියලු
ෙදනාම ඒ මතෙය් ඉන්නවා. "උතුෙර් පළාත් සභාව පිහිටුවන්න
ඕනෑ, ඒ පළාත් සභාවට අවශP කරන ශක්තිය ෙදන්න ඕනෑ, ඒ
කාරණෙය්දී සාකච්ඡාෙවන්, සම්මුතිෙයන් ෙම් පශ්නය විසඳා
ගන්න ඕනෑ" කියන තැන ආණ්ඩුව ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා ෙම් දීෙග් කන්න කැමැති
නැති අය ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා කියලා. අපිත් එක්ක ෙම් දීෙග්
කන්න කැමැති නැති අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට පිට ෙවලා යන්න
පුළුවන්. ඒෙකදි ආණ්ඩුව හැටියට අප එක මතයක ඉන්නවා.
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම වPවස්ථා සංෙශෝධනය ශක්තිමත් කරමින්,
ඒ අනුව පිහිටවපු පළාත් සභා ශක්තිමත් කරලා උතුරු,
නැෙඟනහිර පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ තැන අප ඉන්නවා. අප
ජාතිවාදී රජයක් ෙනොෙවයි. අප එක පැත්තකින් ෙම් රෙට් තිෙබන
සිංහල ෙබෞද්ධ ශක්තිය අගය කරන රජයක්. ඒ විධියටම අනිකුත්
ජාතීන්ට, අෙනකුත් ආගමිකයින්ට සම තැන් දීලා ඒ අයෙග් පශ්න
ෙම් රට තුළ සාකච්ඡාෙවන් සම්මුතිෙයන් විසඳා ගන්න ඕනෑ කියන
මතෙය් ඉන්න ආණ්ඩුවක්. ඒක නිසා ඒ කාරණෙය්දී අෙප් කිසි
පශ්නයක් නැහැ.

838

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු ඉන්දියාව සහ අපි
අතර පශ්න මතු කරන්න හදනවා. එෙහම පශ්න මතු කරන්න
බැහැ. ෙමොකද ඉන්දියාව ෙකෙරහි අෙප් ෙලොකු ෙගෞරවයක්
තිෙබනවා. අප යුද්ධය කරන අවස්ථාෙව්දී අෙප් අසල්වැසි පබලම
රාජPය හැටියට ඉන්දියාව අපට ශක්තිය ලබා දුන්නා. ඒ නිසා ඒ
අයටත් බලපාන ෙම් අර්බුදය සාකච්ඡා කරලා විසඳා ෙගන අප ෙම්
කාරණයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒකට කැමැති නැති අය
ඉන්නවා නම් ආණ්ඩුෙව් ෙමොන පබල තනතුරු දැරුවත් ඒ අයෙග්
මත පකාශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අයෙග් මතය ආණ්ඩුෙව්
මතය ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මතවලටත් අප ඇහුම්කන්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ මතවලටත් ඉඩ ලබා ෙදන්න ඕනෑ; ඒවා සාකච්ඡා
කරන්න ඕනෑ. හැබැයි එෙහමයි කියලා ෙම් ආණ්ඩුව ජාතිවාදී,
නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන්ම එක මතයක එල්බ ෙගන ඉන්න
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.
දැන් ෙමතුමන්ලා බලා ෙගන ඉන්නවා ෙම් සටන් පාඨත්
එක්කලා කථා කරන්න. පසු ගිය කාලෙය් ෙලොකුවට කථා කළා.
ෙම් ෙගොල්ලන්ට සම්බන්ධ ජනමාධP තිෙබනවා. රූපවාහිනිෙය්ත්
සමහර නාලිකා තිෙබනවා. සමහර පුවත් පත් තිෙබනවා. ෙම්
වාෙග් ෙපොඩි මාතෘකාවක් සැපයුවාම ඒවායින් ඒකට ෙලොකු අර්ථ
කථන ෙදනවා. දැන් කියනවා ළිං බද්දක් ගැන. ආණ්ඩුෙව් එෙහම
කල්පනාවක් නැහැ. මිනිෙහක් ළිඳක් කපන ෙකොට ඒකට බද්දක්
ගහන්න, ඒවායින් සල්ලි ෙහොයන්න ආණ්ඩුවට වුවමනා නැහැ.
ඊළඟට කියනවා මල බද්දක් ගැන. ෙම් රෙට් ඕනෑම පාෙද්ශීය
සභාවකට, පළාත් පාලන ආයතනයකට අයිති බල පෙද්ශයක
ඉන්න පුරවැසිෙයක් ඒ වාෙග් වළක් කපන ෙකොට ඒ වාෙග් මුදල්
ගන්නවා.
හැබැයි ඒවාෙයන් කියන්ෙන් නැහැ මල බද්දක් ගහනවාය
කියලා. අපි කනගාටු වනවා මාතෘකා නැතිව ඉන්න අය ගැන. දැන්
කිව්වා දවශීලතාව - liquidity - ගැන problem එකක් තිෙබනවාය
කියලා. එෙහම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් රජය සංවර්ධනය ගැන
සම්පූර්ණෙයන්ම විශ්වාසය තියලා වැඩ කටයුතු කරන රජයක්.
ඒක නිසා තමයි යටිතල පහසුකම් ලබා දීලා, වරායවල් ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළවල් හදලා සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ගරු
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් රජය ජනතාවෙග් සුබසාධනයට අත තියලා තිෙබනවාය;
සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළවල් කප්පාදු කරලා තිෙබනවාය කියලා.
ඇයි එතුමන්ලාට ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැද්ද? සමෘද්ධි වPාපාරය
ශක්තිමත් කරන්න දිවි නැඟුම වැඩසටහන ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
එමඟින් අද ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා. අනික්
පැත්ෙතන් හැම සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළක්ම දියත් කර තිෙබනවා.
රජය ෙනොමිෙල් ෙපොත් පත් ටික ලබා ෙදනවා; පාසල් නිල ඇඳුම්
ලබා ෙදනවා; ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ටික ෙදනවා. නිදහස් ෙසෞඛP,
නිදහස් අධPාපනය ආරක්ෂා කරමින් වැඩ කටයුතු කරන රජයක්
තමයි ෙම් රජය. ජනතාවෙග් සහන කපලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?
එෙහම සහන කපලා නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග්
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන ගමන් රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත්
කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයනුත් කථා කරන්න
ඕනෑ. රක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් තව තවත් විශ්වාසය ඇති කර
ගන්නා විධියට රජය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය වැඩ කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජීවත් වන ජනතාවෙගන් තවමත් රක්ෂණය එක්ක
එක්කාසු ෙවලා ඉන්ෙන් සියයට අටක විතර පමාණයක්. හුඟක්
ෙවලාවට ෙමෝටර් රථ වාහන වාෙග් කටයුතු ඇරුණාම ෙසෞඛP,
ජීවිත රක්ෂණය කියන ඒවාත් එක්ක සියයට අටක විතර
ජනතාවක් තමයි ෙමයට බද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය්
අනිකුත් රටවල් සාමානPෙයන් සියයට සියයක් රක්ෂණය හා
බද්ධ ෙවලා සිටිනවා. ඔවුන්ට compulsory, ඒ කියන්ෙන්
අනිවාර්යෙයන්ම රක්ෂණය තිබිය යුතුයි. ඉස්පිරිතාලයකට යනවා
නම් තමන්ෙග් රක්ෂණය ගැන අහනවා. පාසල්වලට යන විට,
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ඉස්පිරිතාලයට යන විට, උසස් අධPාපනය සඳහා යන විට රක්ෂණ
අංකයක්, රක්ෂණ ඔප්පුවක්, රක්ෂණ හිමිකමක් තිෙබන්න ඕනෑ.
හැබැයි එක පැත්තකින් අෙප් රෙට් ජනතාවට රක්ෂණය පිළිබඳව
අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. හුඟක් ෙවලාවට රක්ෂණ සමාගම් ෙබොරු
කියනවා. රක්ෂණ සමාගම් නිෙයෝජිතවරු එවලා ෙබොරු කියලා,
ෙබොරු ගිවිසුම්වලට ජනතාව එක්කාසු කර ගන්නවා. සමහරක්
ෙවලාවට ජනතාව පතිලාභ ලබා ගන්න ගියාම ඒ ගිවිසුම ෙබොරු.
එෙහම නැත්නම් ඒ ආපු නිෙයෝජිතයා - agent - සල්ලි ටික රක්ෂණ
සමාගමට දීලා නැහැ. ෙම් වාෙග් පාෙයෝගික පශ්න නිසා ජනතාවට
රක්ෂණය පිළිබඳ අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒ අවිශ්වාසය නැති
කරන්න ඕනෑ. ඒ අවිශ්වාසය නැති කරන්න පුළුවන් රජයට සහ
රක්ෂණ සමාගම්වලටයි. එක පැත්තකින් රක්ෂණ සමාගම්වලත්
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. අපි පසු ගිය කාලෙය් දැකපු
ෙදයක් තමයි, ෙපොදුෙව් හැම ෙකනාටම රක්ෂණෙය් පතිලාභ
ලැෙබන්න ඕනෑ කියන කාරණය. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ
සමාගම්වලටත් ෙපොදුෙව් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ලැෙබන්න ඕනෑ.
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වුණත් මා කියනවා, අද
ආණ්ඩුෙව් හුඟක් වPාපෘති, වPාපාර හුඟක් ෙද්වල් ෙදන්ෙන්
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවටයි කියලා. ඒ අයට විතරක් ෙනොෙවයි,
අනිකුත් රක්ෂණ සමාගම්වලටත් ඒවා සම ෙසේ ෙබදිලා යන්න වැඩ
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි ඒ රක්ෂණ සමාගම්
ශක්තිමත් වන්ෙන්. එක පැත්තකින් අපි සතුටු වනවා, ෙසලින්ෙකෝ
රක්ෂණ සමාගම වැෙටන්න ගිය ෙවලාෙව් ෙම් රජය අත දීපු එක
ගැන. විෙශේෂෙයන්ම ෙසලින්ෙකෝ ටකා ෆුල් වැනි රක්ෂණ සමාගම්
වැෙටන්න ගිය ෙවලාෙව්දීත්, ෙසලාන් බැංකුව වැෙටන්න ගිය
ෙවලාෙව්දීත්, ඒ වාෙග් ජනතාවට පතිලාභ සපයන ජනතාවෙග්
මුදලින් නඩත්තු වන මූලPමය ආයතන වැෙටන්න ගිය
ෙවලාෙව්දීත් ෙම් රජය අත දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හැම
තිස්ෙසේම රජයක් හැටියට ෙම් රක්ෂණය සපයන ෙපෞද්ගලික සහ
රජෙය් ආයතනවල මූලPමය තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරන්න
ඕනෑ. හැම තිස්ෙසේම ෙම්වා පරීක්ෂාවට යටත් වන්න ඕනෑ.
මූලPමය හයිය තිෙබනවාද, ෙම් සල්ලි ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්, ඒ
අය බැඳිලා තිෙබන ගිවිසුම් ෙමොනවාද, reinsurance කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙමොන රක්ෂණ ආයතනත් එක්කද
කියන කාරණා පිළිබඳව නිරන්තර පිරික්සුමක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ
රක්ෂණ සමාගම්වලින් ලබා ෙදන පතිලාභ ෙමොනවාද කියන
කාරණය පිළිබඳවත් නිරන්තර ෙසෝදිසියක් තිෙබන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි රක්ෂණ
සමාගම්වල වැඩ කරන අතිවිශාල ෙසේවක පිරිසක් ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි හුඟක් ෙව්ලාවට දැකලා
තිෙබනවා, සමහර රක්ෂණ සමාගම් සාමානP ෙපළ, උසස් ෙපළ
ඉවර ෙවලා ෙගදර ඉන්න ළමයි අරෙගන, ඔවුන්ට ටයි පටියක් දීලා
හරියට හිඟමන් ඉල්ලනවා වාෙග් ෙගවල් ගණෙන් යවනවා.
එෙහම යවනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ අයෙග් ෙසේවක
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව රජෙය්
අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ. රක්ෂණ සමාගම්වල ෙසේවකයින්ෙග්
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ශී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සහ
ඒ අදාළ ආයතනවල අවධානය ෙයොමු වන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අර දිගින්
දිගටම කිවූ third-party insurance පිළිබඳ කාරණය. ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් මම හිතන්ෙන් ෙම් රෙට් නීතිෙය් ෙවනසක් ඇති
වන්න ඕනෑ. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා එක්ක මම එකඟ
වනවා. ෙම්ෙක් බැඳීම තිෙබන්ෙන් රක්ෂණ සමාගම්වලට
ෙනොෙවයි. හුඟක් ෙව්ලාවට නඩු තීන්දුවලින් තමයි third-party
insurance ෙගවන්ෙන්. ඒක නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය
ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ කාලය ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

840

අවස්ථා අපි දැකලා තිෙබනවා. තමන්ට සල්ලි ටිකක් මදි වුණාම,
මුදල් ටිකක් ගන්න ඕනෑ වුණාම විෙශේෂෙයන්ම ඒ insurance
company එක රවටලා; ෙබොරු කරලා ඒ සල්ලි ගන්නා
මැදිහත්කරුෙවක් නැහැ. රජයට පුළුවන් නම්, රක්ෂණ
මණ්ඩලයට පුළුවන් නම්, නැත්නම් ෙවනත් ආයතනයකින් ෙහෝ
මැදිහත්කරුෙවක් වන්න පුළුවන් නම් ෙම් පශ්නයට සහනයක්
ලබා ගන්න පුළුවන් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රක්ෂණ සමාගම්
සහ පතිලාභින් අතර තිෙබන නිරන්තර ගැටුම, පතිලාභ ලබා
ගන්න ගියාම ඇති වන ගැටුම මඟ හරින්න යම් කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් අපට ඇති කරලා ෙදන්න පුළුවන් නම්, ඒ සඳහා
ආයතනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම්, එෙහම නැත්නම් ෙම්
තිෙබන රක්ෂණ මණ්ඩලය තව ශක්තිමත් කරලා ඒක කරන්න
පුළුවන් නම් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුබසාධනයට එය ඉවහල්
වනවා.
විෙශේෂෙයන් අපි කියන කාරණයක් තමයි -අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත් පසු ගිය දවසක පකාශ කළා- හැම ෙද්ම
රක්ෂණයට යටත් කරන්න ඕනෑය කියන එක. ෙම් රෙට්
සුබසාධනය, ෙම් රෙට් සියලුම මූලP ෙද්වල්, ජනතාවට ලැෙබන්න
තිෙබන ෙසෞඛP, අධPාපනය වැනි සියලු ෙද් පිට රටවල වාෙග්
රක්ෂණයත් එක්ක බැෙඳන්න ඕනෑ. මම හිතන්ෙන් ඒ තැනට ෙම්
රට ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒකට අවංක රක්ෂණ සමාගම් වුවමනා
කරනවා වාෙග්ම රජෙය් මැදිහත් වීමකුත් ඕනෑ. රජය හැටියට ඒ
සඳහා ෙදන්න පුළුවන් පහසුකම් සියල්ලක්ම ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
අද ෙගෙනන ෙම් නිෙයෝග ඒකට විශාල පිටුවහලක් වනවා කියලා
අපි හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රක්ෂණ සමාගම් ගැන
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, එක පැත්තකින් ඒ අය ගැන අපි සතුටු
වන තැන් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති සුනාමි
වPසනය ආපු ෙව්ලාව. කවදාවත් අපි එෙහම වPසනයක් දැකලා
තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම experience එකක් අපට තිබුෙණ් නැහැ.
අෙප් රෙට් රක්ෂණ සමාගම් reinsurance කරලා තිබුණු ආයතන
convince කරලා ඒ ආයතනවලට ගිහිල්ලා, reinsurance කරපු
අෙනකුත් ආයතනවලට කථා කරලා ගංවතුර කියන අංශය යටෙත්
හුඟක් ෙව්ලාවට ෙම් රක්ෂණ පතිලාභ ෙගව්වා. අෙප් රෙට් සුනාමි
වPසනයට ලක් ෙවච්ච විශාල පිරිසකට ඒ විධියට රක්ෂණ
පතිලාභ හම්බ වුණා.
එක පැත්තකින් ගත්තාම ෙම් රක්ෂණ සමාගම්වලින් ෙලොකු
ෙසේවයක් වනවා වාෙග්ම, රජය පැත්ෙතනුත් රක්ෂණ
සමාගම්වලට ෙලොකු ෙසේවයක් වනවා. ඒ වාෙග්ම රජය මැදිහත්
වීම තුළ ෙම්ෙක් අතරමැදියන් වන පතිලාභින් සඳහා රාජP සහ
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂණ සමාගම්වලින් නියමාකාර විධියට
පතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. එෙසේ ලබා ගන්න පුළුවන් විධිමත්
කියාවලියක් ආරම්භ වන්න ඕනෑ. ඒක දැනටමත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය්ත් ඒ ෙද් ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම
හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රක්ෂණ
සමාගම් අද රට තුළ විශාල මාතෘකාවක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් හුඟ ෙදෙනකුට රක්ෂණ සමාගම් ගැන
විශ්වාසයක් නැහැ. සමහර අයට ෙම් රක්ෂණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව
දැනුවත් වීමක් නැහැ. පාසල් අධPාපනෙය් ඉඳලා ෙම් සියලු ෙදනා
දැනුවත් කිරීමත් අනිවාර්ය අංගයක් බව කියමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

தைலைமதா-. உ01பின அவக')

(

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
පතිලාභින් පැත්ෙතන්
ගත්තාම සමහර ෙව්ලාවට පතිලාභිනුත් රක්ෂණ සමාගම් රවටන

ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. එතුමා
නැහැ. ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කථා කරන්න.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

(தைலைமதா-.

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් එතරම් කථා කරන්න අවශPතාවක් නැහැ
කියා මම හිතනවා. ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙවනස් කිරීම් වගයක් තමයි
කර තිෙබන්ෙන්. එතැනදී අපි ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න ඕනෑ කියලා
මම හිතන්ෙන් නැහැ. පනත යටෙත් රක්ෂණ වPාපාරය
පවත්වාෙගන යාමට, රක්ෂණකරුවකු ෙලස ලියා පදිංචි වීමට
අදහස් කරන යම් තැනැත්තකු ෙගවිය යුතුව තිබූ රුපියල් ලක්ෂ
ෙදකහමාර රුපියල් පන්ලක්ෂය කරලා තිෙබනවා. පවතින
උද්ධමනයත් එක්ක එය ඊටත් වඩා වැඩි කරන්න තමයි අවශP
ෙවන්ෙන්. ෙකෙසේ නමුත් රක්ෂණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව යම් කරුණු
කිහිපයක් කථා කරන්නට මම කල්පනා කළා. ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණාවලට අමතරව ගරු
දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සහ රට
දැනුවත් කළා. ඊටත් වඩා ෙපොඩ්ඩක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත්
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

But, before that, Mr. Presiding Member, I want to
make a few points on some of the issues affecting the
insurance industry and I got information on these issues
from the Insurance Association. A lot of the time, what
happens is, we only consider one specific stakeholder. We
found the Hon. Members almost criticizing certain
insurance companies for making profits. If they do not
make profits, how are they going to reinvest and insure
more people? You know that only about 11 per cent of the
population of this country is insured. That is solely
inadequate.
Then, if you look at what happened in the recent crop
failure in Anuradhapura and Polonnaruwa areas, where
over 100,000 hectares of paddy land was destroyed due to
bad management of water, the Government said that each
farmer would get Rs. 100,000 as compensation.
ආණ්ඩුෙව් වැරදි ජල කළමනාකරණය නිසා ෙපොෙළොන්නරුෙව්
සහ අනුරාධපුරෙය් ෙගොවීන්ෙග් වී වගාවට වතුර ෙනොලැබීම නිසා
සිදු වුණ විපත්තියට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ෙදනවා කියලා
ආණ්ඩුව කිව්වා. මම ඡන්ද කාලෙය් අනුරාධපුරෙය් සහ
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ගිය ෙවලාෙව් ෙම් ගැන ෙසොයා බැලුවා. ෙම්
කියපු රුපියල් ලක්ෂය එක් අෙයකුටවත් හම්බ ෙවලා තිබුෙණ්
නැහැ. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව? ඒකට ෙහේතුව රුපියල් ලක්ෂයක
insurance එකක් ෙගවනවා කියලා ආණ්ඩුව කිව්වාට, ආණ්ඩුවට
ෙගවන්න කමයක් නැහැ. ෙගොවි රක්ෂණ කමයට ෙමොකද වුෙණ්?
ෙම් ආණ්ඩුව කිව්වා ෙගොවි මහත්වරුන්ව රක්ෂණය කරනවා
කියලා. අන්තිමට ඒකට වුණ ෙදයක් නැහැ. ඒක එෙහමම කඩා
ෙගන වැටුණා. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්, නිෙයෝජP
ඇමතිවරුන් කවුරුවත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වචනයක්වත් කථා
කෙළේ නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ආයුර්ෙව්ද ෙදොස්තරලාට pension එකක් ෙදනවා කියලා
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර ආණ්ඩුකාරතුමා කියලා තිෙබනවා අද
පත්තරෙය් තිෙබනවා මම දැක්කා. හැබැයි, ඒ වාෙග් pension
එකක් ෙදන්න සල්ලි නැහැ. Insurance ෙගවනවා කියනවා;
pension ෙදනවා කියනවා. ඒවා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් කියන
කථාවලට පමණක් සීමා වුණ කාරණා හැටියට තමයි මම
දකින්ෙන්.

உ01பின அவக'

)

ගරු මන්තීතුමා, මම හිතනවා එතුමා ෙයෝජනා කරලා
තිෙබන්ෙන් එතුමාෙග් පළාෙත් -ඌව පළාෙත්- ආයුර්ෙව්ද
ෙදොස්තරලා ගැනයි කියලා.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

එතුමාෙග් පළාෙත්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

ඔව්. සබරගමුව පළාෙත්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

එතුමාෙග් පළාෙත් වැඩක් කරන්න එතුමාට පළාත් සභාවක්
තිෙබන්න එපායැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

එතුමා ඒ පළාෙත් ආණ්ඩුකාරතුමා ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

එතුමා ඒ පළාෙත් ආණ්ඩුකාරතුමා බව ඇත්ත. හැබැයි, සමහර
විට ෙහට හදිසි පනතක් ෙගනැල්ලා ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා
ඔක්ෙකොමලා ෙගදර යවන්න ආණ්ඩුවට පුළුවන්. ගරු විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා දැන් ෙපොඩ්ඩකට කලින් කියනවා මම අහෙගන
සිටියා, ෙම් පළාත් සභා කිසි වැඩක් නැහැ කියලා. පළාත්
සභාවලට ඡන්දය ඉල්ලනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
පළාත් සභාවලට වියදම් කරන මුදල් පමාණය ගැන ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 08ෙවනි දාට බලා ගන්න පුළුවන්. අති විශාල මුදල්
පමාණයක්, රුපියල් ෙකෝටි සිය ගණනක් පළාත් සභාවලට වියදම්
කරනවා. හැබැයි, පළාත් සභා ඕනෑකමක් නැහැ කියලා කියනවා.
පළාත් සභා ඕනෑ නැත්නම් රුපියල් ෙකෝටි සිය ගණන් වියදම්
කරන්ෙන් ෙමොකටද? එෙහම නම් හදිසි පනතක් ෙගනැත් පළාත්
සභා ටික විසුරුවා හරින්න පුළුවන් ෙන්. ආණ්ඩුකාරතුෙමක්
ඉන්ෙන් පළාත් සභාවක් තිෙබනවා නම් ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. පළාත් සභාවක් නැත්නම් ආණ්ඩුකාරතුමාෙගන්
වැඩක් නැහැ. එතෙකොට වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා කියන
කථාවල, පළාත් සභාවල ඇමතිවරුන් සහ මන්තීවරුන් කියන
කථාවල ඇත්ත වශෙයන්ම මහ ෙලොකු ෙදයක් නැහැ.
මම කියන්ෙන්, ෙම් ආයතන යම් කිසි පමාණයකට ලාභ
ලබන්න ඕනෑ කියන එකයි. ලාභ ලබන්ෙන් නැතිව ඔවුන්ෙග් ඒ
කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ. සමහර රටවල බදු
ෙගවන ෙකොට බදු සහන ෙදනවා.
Tax benefits are there;

exemptions are there. So, if you have a life insurance, a
health insurance or some sort of an insurance, some
amount could be written off when you pay taxes. There
are incentives. නමුත් ලංකාෙව් කිසිම විධියක incentive එකක්
ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙදන්ෙන් නැති වුණාම ජනතාව රක්ෂණය
ෙවන්ෙන් නැහැ. රක්ෂණයක් නැත්නම් ෙමොකක් හරි කරදරයක්
වුණාම ඔවුන්ට කිසිම විධියක සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක
තමයි ඇත්ත. You do not expect a calamity. But, when
calamities occur, you have to be able to somehow get out
of those. ෙගොඩක් ෙවලාවට කාලගුණික පශ්න, එෙහම නැත්නම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

මුදල් උපයන එක්ෙකනා ෙරෝගාතුර වීම වැනි පශ්නවලදී ඒ පවුල්
සම්පූර්ණෙයන්ම ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ට පත් ෙවනවා. Insurance
එකක් නැත්නම් ඔවුන්ට කර කියා ගන්න ෙදයක් නැති ෙවනවා.

Therefore, Mr. Presiding Member, I think we have to
look at both sides of the coin. In a market economy, there
is not only one stakeholder; there is not only the person
receiving the service but also the person providing the
service. So, in that context, I want to make a few
observations.
The reinsurance commissions and reinsurance claim
recoveries have been exempted from VAT from January,
2011. But, what I understand is that there are billions of
claims already made on these insurance companies for
years preceding that year. So, if the Government has
made a policy decision that reinsurance commissions and
reinsurance claim recoveries must be exempted from
VAT, then they might as well make the claims made in
the years preceding 2011 also exempt from VAT.
The other fact is, the National Insurance Trust Fund,
which manages the Strike, Riot, Civil Commotion and
Terrorism Fund, has unilaterally and without any notice,
decided to refrain from paying profit commissions ceded
by insurance companies since 2009. Sir, what happens is
that commissions are made on profits made by the
National Insurance Trust Fund because they have the
exclusive right to do this business. So, when an insurance
company passes on some business to the NITF and if the
claims are low relative to the premiums, what happens is there is a large profit - that large profit gets shared. That is
what the NITF used to do for a long period of time, but
suddenly they have stopped it. Those are two technical
points, but those are issues that need to be discussed
because this is the other side of the coin. We want
insurance companies, both private and public, to be
sustainable and to make a certain amount of profits.
Otherwise, they cannot go forward.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන මතු වුණ කාරණා
කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් දැන් මම කථා කරන්න කැමැතියි.
පධාන කාරණාව වුෙණ් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු, COPE වාර්තාෙව් තිබුණ ෙද්. Sri Lanka

Insurance Corporation එක TransAsia Management
Advisors කියන ආයතනයත් එක්ක reinsurance එකක් කරලා
තිෙබනවා. ඒෙකන් 2009-2010 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 92කුත්
2010-11 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 116කුත් පාඩු ෙවලා
තිෙබනවාය
කියනවා. COPE වාර්තාෙව් තිෙබන හැටියට,
TransAsia Management Advisors කියලා ෙකොම්පැනි එකක්
ඇත්ත වශෙයන්ම තිබුෙණ් නැහැලු. ඒක ෙහොර ෙකොම්පැනියක්ලු.
ඒෙක් අයිතිකාරෙයෝ නැහැලු. Directorsලා නැහැලු. ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම bogus company එකක් කියලා තමයි ෙකෝප්
වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා දැන් අපට
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළට iPad එක ෙග්න්න ඉඩ ෙදනවා. අෙප්
විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, iPad එක හරහා
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Google එෙකන් අපට ෙගොඩක් ෙද්වල් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්.
මම Google එෙකන් බැලුවා, TransAsia Management
Advisors කියලා ආයතනයක් තිෙබනවාද කියලා. එෙහම
ආයතනයක් තිෙබනවා කියලා ෙම්ෙක්
තිෙබනවා. ඒෙක්
අධPක්ෂවරයාෙග් නම ෙමහි තිෙබනවා. ඒෙක් අධPක්ෂවරයාෙග්
නම සුෙර්ශ් බාලකිෂ්ණන්. ඔහු ඉන්ෙන් ඉන්දියාෙව් මුම්බායි නුවර
කියලාත් තිෙබනවා. තව දුරටත් ෙම් විධියට තිෙබනවා: "He has
been a Director of TransAsia Management Advisors
which is a strategic and reinsurance advisory". It is right.
It is a strategic and reinsurance advisory. This person
lives in Bombay; his address is given here; his e-mail
address and phone number are given here. Hon. Minister,
this is what we heard when the Hon. Lakshman Kiriella
spoke this morning. According to the COPE Report, this
person is not traceable. But, he is here.
රුපියල් මිලියන ෙදසිය ගණනක් වංචා කරපු මනුස්සයා
ඉන්නවා! ඔබතුමන්ලා ඔහු ෙසොයා ෙගන යන්න. ෙම් විස්තර
ඔක්ෙකොම මම ෙදන්නම්. රුපියල් මිලියන ෙදසිය ගණනක්
ෙසොරකම් කරපු මනුෂPයාෙග් විස්තර ෙමතැන තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

From where are you quoting, Hon. Member?
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

I will give this to you. It is Suresh Balakrishnan, the
Director of TransAsia Management Advisors. You can
contact him. If you press this button of the iPad, you can
contact him. Why do you not do that?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

You have to produce it in print form.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

I have it right here with me. I will table this. Then,
you take a photocopy.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

You cannot table laptops in the House. You can keep
it on your lap.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

I do not mean the laptops.
Sir, I think we should have printing facilities here also
so that when we quote something using the iPad, and
when you ask for if, I can press the button and you can
get printouts. Sir, Google is a wonderful thing.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

(தைலைமதா-.

உ01பின அவக'

)

(The Presiding Member)

Anyway, the House demands that you get it printed.
Otherwise, it will not be recorded.
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

Okay. I will table* it in print form. I completely
disagree with my Friend, the Hon. Wimal Weerawansa
that we should not use Google.
මම Google එක පාවිච්චි කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් රුපියල්
මිලියන 220ක් ෙහොරකම් කළ පුද්ගලයා ෙසොයා ගන්න පුළුවන්
ෙවනවාද? Google එක පාවිච්චි කළ නිසා තමයි, රුපියල් මිලියන
220ක් ෙහොරකම් කළ පුද්ගලයා ෙසොයා ගන්න අපට හැකි වුෙණ්.
දැන් අපි ඒ පුද්ගලයා ෙසොයා දීලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා
ඒ මිනිහාව අත් අඩංගුවට අර ෙගන ඒ සල්ලි ටික ගන්න.
ආණ්ඩුෙව් කට්ටිය ෙමතැන මහා ෙලොකුවට කථා කළා, ශී ලංකා
ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය ලාභ ලබනවා කියලා. ඒක ෙහොඳයි. ශී
ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ආයතනය ලාභ ලබනවා නම් ෙහොඳයි.
එතෙකොට ෙම් ෙද්ශෙපේමී ආණ්ඩුව, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටින ආණ්ඩුව හැරී ජයවර්ධන යටෙත් තිබුණු Sri Lanka
Insurance Corporation එක නැවත ලබා ගත්තා. ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිවරයා නඩු දමා ඒක ආණ්ඩුවට ලබා ගත්තා.
ඒක ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ ජනාධිපතිතුමා අත උස්සා ෙගන ඉන්න
පින්තූරයක් පත්තරෙය් තිබුණා මට මතකයි.
එතුමා පිළිගන්න Sri Lanka Insurance Corporation එෙක්
වැඩ කරන සිය දහස් ගණනක් එතැනට ආවා. එතෙකොට ආණ්ඩුව
කිව්වා, ෙමන්න බලන්න, යූඑන්පී එෙකන් ෙපෞද්ගලික අංශයට
භාර දීලා තිබුණු රක්ෂණ සංස්ථාව නැවතත් අෙප් රජය ජනතා
අයිතියට ලබා ගත්තා කියලා. නමුත් මම අද කියනවා, ෙම් Sri
Lanka Insurance Corporation එක තව අවුරුදු තුනක් යන්න
කලින් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන බව. කවුරු ෙහෝ ඒක "නැහැ"
කියනවාද? දැන් මුදල් අමාතPවරයා නිෙයෝජනය කරන නිෙයෝජP
අමාතPවරයා ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඒ
කාට හරි පුළුවන් නම් කියන්න ඒ ෙද් කරන්ෙන් නැහැ කියලා.
පුළුවන් නම් කියන්න ඔබතුමන්ලා ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන් නැහැ කියලා! පුළුවන් නම් කියන්න.
[බාධා කිරීමක්] අවුරුදු තුනකට එච්චර කාලයක් නැහැ. මම
කියන්ෙන් ඒක ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා කියන එකයි. කවුරු
ෙහෝ ඒක නැහැ කියනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, -
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රක්ෂණ ෙරගුලාසිය මම කියවන්නද? It states,
“Every insurer shall be required within three years of
being issued with a licence under Section 15 of this
Act, to have itself listed on a licensed stock exchange.”

15 වන

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ඔබතුමන්ලා
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගත්තා,
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න. ඒක
"නැහැ" කියනවාද? එෙහම නම් ඒක කියන්න. ෙමතැන ඉන්න
මන්තීවරු 225 ෙදනාෙගන් 160 ෙදෙනක් ආණ්ඩුෙව්
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙන්. ඒ එක් ෙකෙනකුට හරි ෙකොඳු ඇට
පද්ධතියක් තිෙබනවා නම්, ෙකොඳු නාරටියක් තිෙබනවා නම්,
නැඟිටලා කියන්න "හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කියන්ෙන්
ෙබොරු" කියලා. බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා
මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. එතුමාට කියන්න බැහැ, "හර්ෂ ද
සිල්වා කියන්ෙන් ෙබොරු" කියලා. ෙමොකද, ඒ කාරණය ඇත්ත.
ඒක තමයි ඇත්ත. මට පශ්නයක් නැහැ, ශී ලංකා රක්ෂණ
සංස්ථාව ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ දමා ෙහෝ ෙවන
ෙකොෙහෝ ෙහෝ දමා ෙහෝ ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා නම් ඒක
ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරයක්. විපක්ෂෙය් ඉන්න අපිට කිසි
ෙදයක් ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න බැහැ. නමුත් ෙම් රට දැන
ගන්න ඕනෑ, ඇත්ත ෙමොකක්ද කියන එක. මම කියන්ෙන් ඇත්ත
නම්, මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට ජනාධිපතිවරයාට කියන්න
ෙහට ෙම් ෙයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගන්න කියලා. නැත්නම්
Budget එෙක්දී කියන්න, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව මම
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකරන්ෙනමි කියලා. මම ඒ challenge
එක මුදල් ඇමතිවරයාට සහ මුළු ආණ්ඩුවටම ඉදිරිපත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුරුද්ෙද් සැප්තැම්බර්
මාසෙය් 6වන දා “Daily News” පත්තරය මා ළඟ තිෙබනවා.
ඒෙක් ෙමන්න ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:
“SLIC IPO was expected to be this year, possibly after a
holding company has been formed to bring in all SLIC
investments under one roof, but it did not materialise due to
certain technicalities and other reasons.
SLIC form a holding company in which it was to divest
around a 40% to 49% stake, adding that the SLIC directors had
discussed the matters.”

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුෙමෝ ෙමොකක්ද ෙම්? ඇමතිතුෙමෝ
ෙමොකක්ද ෙම්? ෙමොකක්ද ෙම් කථාව? කාටද, කවුද ෙබොරු
කියන්ෙන්? ෙමන්න, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාෙව් අධPක්ෂ
මණ්ඩලය කථා කරලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවාලු සියයට 49ක්
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න!

ගරු මන්තීවරෙයක්
මන්තීවරෙයක්

(மாமி உ01பின ஒவ)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න
විකමරත්න මහතා

(An Hon. Member)

(மாமி இரா* விகிரமரன

Laptop එෙකන් කථා කරන්ෙන්.

(The Hon. Eran Wickramaratne)

)

නැහැ!

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

Laptop එක ෙනොෙවයි. මම ෙපන්වන්නම්. ෙමොකක්ද මම
කියන්න යන්ෙන් කියලා. Laptop එෙකන් මම ගන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් ගිය වතාෙව් රක්ෂණ ෙරගුලාසි. 2011 වර්ෂෙය්
——————-——————
ඇත..
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත
*

உைரயினிதியி தர ப ள.

* Produced at end of speech.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சி&வா

)

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

නැත්ෙත් නැහැ, ඉරාන් මන්තීතුමා. නැත්ෙත් නැහැ, රුවන්
රණතුංග මන්තීතුමා. ඒ කථාව ඇත්ත. ඔබතුමන්ලා දැන ෙගන
හිටිෙයත් නැහැ ෙම් කථාව. If you are to consolidate the

investments of Sri Lanka Insurance Company, what are
you talking about Apollo Hospitals? ලංකා ෙරෝහල
නැවත ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා,- [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

තමයි ෙම් කියන්ෙන්. ඊළඟට ජනාධිපති මන්දිරය -ෙටම්පල් ටීස්
එක - ඉස්සරහ තිෙබන
මිෙල්නියම්
ෙහෝටලය, ඒකත්
ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා. ෙමොකද, ඒෙක් අයිතිකරුවාත් Sri
Lanka Insurance Corporation එකයි. එතැන ෙලොකු පශ්නයක්
තිෙබනවා. Sir, these are the things which you do not

know. When I say these things today, everybody is
patiently listening without disturbing. They are
flabbergasted as they also do not know any of these
things. Sir, the valuation of this property of Ceylinco
Celestial was Rs. 9.2 billion. Then, there was an offer for
Rs.7.8 billion but a company called Sinolanka Hotels and
Spa (Pvt.) Limited had purchased it for Rs.4.2 billion,
Rs.5 billion less than what should have been paid. Golden
Key එෙක් කට්ටිය එදාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් තිබුණා. එදා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් කියා තිබුණා, ෙකෝටි 920ට එෙහම නැත්නම්
ෙකෝටි
780ට ෙම්ක වික්ෙකොත් අපට ඒ අසරණ
තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් නැවත ෙගවන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා. නමුත් ඒ කිසි ෙදයක් කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තවත්
ෙකොටස්කරුවන් ඉන්නවා. අද වන තුරු ෙම් ආණ්ඩුව කියලා
නැහැ, ෙම් ෙකොටස්කරුවන් කවුද, Sri Lanka Insurance
Corporation එකට ෙකොපමණ ෙකොටස් තිෙබනවාද, අනික් අයට
ෙකොපමණ ෙකොටස් තිෙබනවාද කියලා. ෙමොකක්ද ෙම් වහලා
ගහන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ෙම්කද ඔබතුමන්ලාෙග්
චින්තනය?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන තව කථා කරන්න
පුළුවන් වුණත් මම මීට වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම නැවතත් කියන්න ඕනෑ, ෙම් පධාන
කාරණය ගැන. රක්ෂණය කියන එක සාමානP ජනතාවට
අතPවශP ෙදයක්. ඒ රක්ෂණය ලබා ගන්න නම් ආණ්ඩුෙව්

[ෙමම ෙල්ඛනය පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත
ඇත.]
.]
[

இத ஆவண  நிைலயதி ைவக ப ள]
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රක්ෂණ ආයතන සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂණ ආයතන දිරි
ගන්වන්න ඕනෑ. අද වනෙකොට සියයට 11ක විතර පමාණයක්
රක්ෂණය ෙවලා තිෙබන ජනතාව සියයට 80ක්, 90ක් තරම්
එහාට ෙගනියන්න රක්ෂණ ආයතනවලට හැකි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ
ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ නැහැ. සාමානPෙයන්
''රක්ෂණය'' ගැන අපි හිතන්ෙන් කාර් එක එළවාෙගන යන
එක්ෙකනා ගන්නා රක්ෂණය, third-party රක්ෂණය ආදී
වශෙයන්. ඒ වාෙග් ෙනොෙවයි ෙගොවි මහත්මයාෙග් රක්ෂණය. ෙගොවි රක්ෂණය- කෘෂිකර්මය ගැන ෙමපමණ කථා කරන ෙම්
ආණ්ඩුවට, ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට, ඇයි කෘෂි රක්ෂණයක්
ෙගෙනන්න
බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අනුරාධපුරය,
ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශවල අක්කර ලක්ෂ ගණනක් පාළු වුණ
ඒවාට ඇයි රක්ෂණයක් ෙගවන්න බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එෙහම
නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන පුළුල්ව කල්පනා
කර බලන්න ඕනෑ.
අවසන් වශෙයන් මම ෙම් මුදල් ෙහොරකම් කරපු අයෙග්
විස්තර ඇතුළත් photocopy එකක් ෙදනවා. ගිහින් ඔහුව අල්ලා
ගන්න. අද මීට ෙපර ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාත් ෙම්
ගැන කථා කළා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා ඒ තර්කය තව
එහාට ෙගන ගියා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, අපි
ෙසොයා ගත්තා TransAsia Management Advisors කියන
ආයතනය පිළිබඳව. ඒෙක් අධPක්ෂෙග් නම, ගම, telephone
number, e-mail address එක පවා අපි ෙසොයා ගත්තා. මිලියන
ෙදසිය විස්සක් ගණනක් ෙහොරකම් කරපු මනුස්සයා ඉන්නවා. අපි
ෙම් ෙතොරතුරු රටට ෙහළිකරවා. ෙපොලීසියටත්, CID එකටත් දැන්
තිෙබන්ෙන් ෙම් කට්ටිය ෙසොයා ෙගන ඒ මුදල් නැවත ලබා
ගන්නයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය :
சபாடதி ைவ கபட ஆவண :
Document tabled:
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න
විකමරත්න මහතා
(மாமி இரா

வி

கிரமரன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Mr. Presiding Member, I want to speak on the
Regulations of the Regulation of Insurance Industry Act
and a few practical issues that need to be resolved. In
early 2011, this House passed an Act where companies
that had both life and general insurance business lines
together, had to be separated. It was a decision taken by
the Government and the Act was passed consequent to it.
During the Debate on that Act, I specifically requested the
Government, in an amendment, that actually five years be
given to basically separate these businesses in the existing
companies because, as you know, businesses are
extremely complicated. There are both accounting and
legal issues and also issues to do with values, stock
markets and shareholders. The Government did not
accede to the request of five years but I acknowledge that
they actually made a compromise and gave three years for
that change to be made.
I note with sadness today that nearly a year and a half
later and until now, there have been no instructions going
from the industry regulator as to what the model will be in
terms of operation of these new companies. The industry
is waiting for some kind of direction from the regulator in
terms of what this model will be so that there could be a
smooth transition into life insurance companies and
general insurance companies, both.
The next issue that the industry faces is that there is a
capital that has been basically required of Rs.500 million
for an insurance company.
This capital model is an outdated one. Banks used to
be regulated in this same way, but later they moved on to
risk-based capital and now follow the Basel rules on riskbased capital. The insurance industry has been requested
for quite some time to move on to risk-based capital
following the international practice. The insurance
industry has been growing in the last year at over 20 per
cent and general insurance will grow at 23 per cent. The
projections are that it will grow at over 20 to 21 per cent
over the next 3 to 5 years. Therefore, it is essential that
we move on to a risk-based capital system.
If you go through the Annual Report of the IBSL, over
the last five years it has actually been stating that there is
going to be a risk-based capital system. Even though it
states so, that has not yet been implemented as a policy
and I would urge the Government, along with the
Regulations in the separation of general insurance with
life insurance, to actually adopt a risk-based capital
system so that scarce capital could be used in a better way
for a better return rather than tying it up unnecessarily in
regulation.

850

The other thing that I would like to point out is that
the National Insurance Trust Fund was set up basically to
do local reinsurance. But, unfortunately, without sticking
to the primary objective of why that Fund was set up, it
has strayed into writing insurance policies. I think the
distinction should be clear between insurers and
reinsurers that this Fund was set up for reinsurance. So, I
think the Minister and the Deputy Minister should take
note that they should get that Fund basically to do its
reinsurance again. It also does not create a level playing
field when a Government Fund is used in this way
because it hampers the effectiveness of the private sector
insurance and the Insurance Corporation of Sri Lanka, the
Government players, particularly in the retail sector.
The next important thing that I need basically to point
out at this time is that when we examine the growth in the
insurance industry, one thing is very stark and clear. That
is, insurance is obtained by the wealthy, and largely by
those with high incomes or otherwise insurance has been
given as a benefit for those in the formal employment
sector. Actually, there is a need to provide insurance in a
much wider sector.
In many countries including India, nearly a hundred
million of the population at the bottom of the pyramid has
been provided with insurance policies. These insurance
policies to the poor have been possible with insurance
companies, health suppliers and other industry
stakeholders getting together. But, we have seen no such
significant initiative in this country. So, we urge the
Government which makes numerous rhetorical
statements about insurance for everybody, to provide
insurance at least to the poor.
Here is a case in point where there has been
absolutely no significant initiative in providing insurance
to the poor and to those who are on low incomes. We
know that there was an attempt sometime ago to provide
insurance for farmers but that insurance scheme too ran
into trouble. The Government discontinued that scheme
and payments had not been made to that insurance
scheme for farmers for a considerable period of time.
I would also like to bring to your attention that the
Insurance Corporation of Sri Lanka has had some
deliberate frauds brought upon it. I think the Hon.
Lakshman Kiriella pointed it out earlier today : the fact
that the Auditor-General needs to pursue it because we
have not been able to see a satisfactory conclusion to the
frauds that had been perpetrated on the Insurance
Corporation of Sri Lanka. But, the Auditor-General’s
independence or lack of independence, we believe, does
not provide for the Auditor-General to actually go after
and find out the truth about these frauds and bring the
culprits to book.
අද අපි කථා කරන්ෙන් රක්ෂණය පිළිබඳවයි. මම
විෙශේෂෙයන්ම කරුණු දැක්වූෙය් ෙම් රක්ෂණය පිළිබඳ
ආයතනවලට තිෙබන පශ්න ගැනයි. ගිය අවුරුද්ෙද් අපි මුල්

851

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

භාගෙය්දී පනතක් සම්මත කර ගත්තා. ඒ පනත කියාත්මක කිරීම
පිළිබඳව යම් ගැටලු තිෙබනවා. ඒ පනත කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ
තිෙබන අඩු පාඩු අධීක්ෂණය ෙකෙරන ආයතන මඟින් මඟ
ෙපන්වීමක් ෙනොමැති බව කියන්නට අවශPයි. නමුත් මම වැදගත්
කරුණු ෙදකක් කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට යනවා. අපි
බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් රක්ෂණය තිෙබන්ෙන්, ධනවත් අයටයි.
විශාල ආදායම් තිෙබන අයට තමයි රක්ෂණය තිෙබන්ෙන්. අඩු
ආදායම් ලාභින්ට ෙම් රෙට් රක්ෂණය නැහැ. රාජP ආයතන
තිබුණත් අඩු ආදායම් ලාභින්ට රක්ෂණයක් ෙම් රෙට් නැහැ කියලා
කියන්නට ඕනෑ.
ඉන්දියාව වාෙග් ආසන්න රටක් දිහා බලපුවාම අපි දන්නවා, ඒ
රෙට් ජනතාවෙගන් මිලියන සියයකට වැඩිය අඩු ආදායම් ලාභින්ට
රක්ෂණය තිෙබන බව. ඒ රක්ෂණය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ
පෙද්ශෙය් ෙරෝහලුත්, ඒ රක්ෂණ සංස්ථාවනුත් එකතු ෙවලායි.
අලුත් කමයකට රජෙය් සහාය ඇතුව ඒ රක්ෂණ කමය ඇති කරලා
ඒ ජනතාවට රක්ෂණය දීලා තිෙබනවා. අපි ෙරෝහලකට ගිෙයොත්
අපට තුන්ඩුවක් ලියලා ෙදනවා. දීලා කියනවා, ෙම් පරීක්ෂණය test එක- ෙම් ළඟින් කර ෙගන එන්න කියලා. නැත්නම් තුන්ඩුවක්
දීලා කියනවා, ෙම් ෙබෙහත් ෙම් රජෙය් ෙරෝහල තුළ නැහැ,
ෆාමසියකට ගිහිල්ලා ෙම් ෙබෙහත් අරෙගන එන්න කියලා. ඉතින්
ෙම් අඩු ආදායම් ලාභින්ට රක්ෂණයත් නැහැ; සීමා සහිත මුදලකුයි
තිෙබන්ෙන්.
අපට දැන් ලැබී තිෙබන ෙල්ඛනවලට අනුව අපි දන්නවා,
2010 දී පවුලකට ලැෙබන මුදලින් සියයට 39ක් වියදම් කෙළේ
ආහාර සඳහායි කියලා. 2011 දී සියයට 43.7ක් ආහාර සඳහා
වියදම් කරනවා. ඉතින් ෙසෞඛPයට, රක්ෂණයට වියදම් කරන්න
මුදලක් ෙම් අයට නැහැ. අපි දන්නවා, අෙප් ෙසෞඛP ක්ෙෂේතයට
රජය රුපියල් බිලියන 89ක් ගිය අවුරුද්ෙද් වියදම් කල බව. නමුත්
පුරවැසියන් හැටියට අපට කියන්න පුළුවන් සාමානPයක් හැටියට
රුපියල් බිලියන 80ක් වියදම් කළා කියලා. ඉතින් අඩු ආදායම්
ලාභින්ට රක්ෂණය ගන්නවා කියලා හිතන්නවත් බැහැ. අසනීප
වුෙණොත් අපට රජෙය් ෙරෝහලකට යන්න ෙවනවා. රජෙය්
ෙරෝහලකට ගිෙයොත් හුඟාක් ෙව්ලාවට බිම තමයි නිදා ගන්න
ෙවන්ෙන්. ඇඳක්වත් හුඟාක් අයට ලබා ගන්නට බැහැ. ෙසෞඛP
ෙසේවාව ෙබොෙහොම දුර්වල තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
රක්ෂණය තිබුණා නම් ඒ අයට ෙතෝරා ගැනීමක් කරන්නට
පුළුවන්. රජෙයන් යම් කිසි පතිලාභ ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ඇතුළු ෙවලා ෙපෞද්ගලික
ෙරෝහල්වලිනුත් පතිකාර ලබා ගන්නට පුළුවන්.
ෙගොවීන්ට රක්ෂණ කමයක් ඇති කළා. නමුත් ෙකටි
කාලයකට පස්ෙසේ ඒ රක්ෂණ කමය නැති කළා. නතර කළා. ඒ
ෙගොවීන්ට ඒ ෙගවීම් කෙළේ නැහැ. ඉතින් රජය හැම දාම කථා
කළාම කියනවා, -අදත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිහිප
ෙදෙනකු කිව්වා- ජනාධිපතිතුමා පකාශයක් කරලා තිෙබනවාය
කියලා හැම එක්ෙකනාටම රක්ෂණය ෙදන්න ඕනෑය කියලා.
හුඟාක් පකාශන ෙම් රජෙයන් කරනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒවා
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඉතින්
ශීඝෙයන් රක්ෂණය වැඩි ෙවනවා. සියයට 23කින් වැඩි ෙවලා.
ඉදිරි අවුරුදු තුන, හතෙර්දී සියයට 21කින් විතර වැඩි ෙවන්නට
යනවා. නමුත් අපි ගැඹුරුව ෙහොයලා බැලුෙවොත් අඩු ආදායම්
ලාභින්ට ඒ රක්ෂණ ආවරණය නැති බව සම්පූර්ණෙයන්ම
පැහැදිලියි.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්නට යන කරුණ ෙමයයි. අෙප්
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ගත්ෙතොත් එතැන මුදල් ෙහොරකම්
කිරීමක් සිදු වී තිෙබනවා. විශාල පමාණෙය් ෙහොරකම් කිරීමක්
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එතැන සිදු වී තිෙබනවා. ඒ ෙහොරකම් කිරීම් ෙසොයා බැලීමටත්, ඒ
අය නීතියට ලක් කිරීමටත් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියා
කරන්නට ඕනෑ. නමුත් අෙප් විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ස්වාධීනත්වය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. මම ෙම්ක හරියට
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ
කරන නිලධාරින් ගැන නම් පශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම ෙහොඳ
නිලධාරින් ඉන්නවා.
දක්ෂ නිලධාරින් එතැන වැඩ කරනවා. නමුත් ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ස්වාධීනත්වය ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙමොකද අප ෙම් පනත දිහා බැලුෙවොත්, දකුණු ආසියාෙව් රටවල
ඇති ෙමවැනි පනත් එක්ක සංසන්දනය කෙළොත් ෙවනසක්
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, විගණකාධිපතිෙග් පත්වීම කරන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමා. ඒ වාෙග්ම ඔහුව අයින් කරන්ෙන්ත්
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කථාවක් කිරීෙමනුයි. විධායකය
ස්වාධීන නැහැ කියා මම සඳහන් කරන්ෙන් ඒ නිසා යි. නමුත් ඒ
පශ්නය අප ෙවන දවසක දීර්ඝව කථා කරන්නට යනවා. එම
නිසා ඒ ගැන මම දැන් කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රක්ෂණ සංස්ථාෙව් කර තිෙබන ෙහොර, ෙබොරු, වංචාව එක
අවුරුද්දක මිලියන අනූ ගණනක්, තව අවුරුද්දක මිලියන 110කට
වැඩියි. ෙම්ක ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලා
ඒ අයවත් උසාවියකට ෙගනැල්ලා වැරදිකරුවන්ට වරද
පටවන්නටය කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(தைலைமதா

உ

பின அவக)

(The Presiding Member)

ඊළඟට පිළිතුරු කථාව, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
අමාතPතුමා. ඊට පථම ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ආර්.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ"ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ඒ..එච්
එච්..එම්
එම්.. අස්වර් මහතා මූලාසනෙයන්
අනතුරුව ගරු අල්හාජ් ඒ
වූෙයන්,, ගරු ආර්
ආර්.. ෙයෝගරාජන් මහත මූලාසනාරූඪ විය
විය..
ඉවත් වූෙයන්

அத பிற, மா மி அஹா ஏ.எ.எ. அவ
அவக அகிராசனதினி அகலேவ, மா மி ஆ.
ேயாகராஜ அவக தைலைம வகிதாக.

Whereupon THE HON. ALHAJ A.H.H. AZWER left the
Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ.භා.
භා. 5.09]
09]
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධPාපන
අධPාපන අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)

(மாமி பல ணவதன - கவி

அைமச)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙමන්ම මුදල් හා කම සම්පාදන අමාතPතුමා වශෙයන් සාදන
ලද රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග
පිළිබදව පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදෙය්දි මතු කළ කරුණු හා
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සම්බන්ධිතව අදහස් කිහිපයක් මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි.
අෙප් රෙට්ත්, ෙලෝකෙය්ත් ඉතාමත් පචලිත සහ දිෙනන් දින
වටිනාකම වැඩිෙවමින් යන ෙලෝක රක්ෂණ වPාපාරයක්
තිෙබනවා. ෙගොදුරු වන්නට ඉඩ තිෙබන එක හා සමාන අවදානම්
ඇති පුද්ගලයන් සමූහයක්, ෙපොදු අරමුදලක් තනා ෙගන
සතPවශෙයන්ම අවදානමට මුහුණ ෙදන ස්වල්ප ෙදනාට වන්දි
ෙගවීම තුළින් ෙම් අලාභ තුනී කර හැරීමට ඇති කර ගත් යහපත්
කියා මාර්ගයක් ෙලස බනිෙයොන් ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය
හඳුන්වා තිෙබනවා. සුළු පිරිසක් විසින් ඉතාම දුකෙසේ දැරිය යුතු
වන මහ බරක් අතිවිශාල සංඛPාවක් ෙවත පැටවීෙමන් ඒ බර
සැහැල්ලු බරක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා ෙලෝකෙය්
රක්ෂණ වPාපාරය ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බිතානP යටත් විජිත යුගෙය්දී
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය, සමාජය, ෙද්ශපාලනය හා සංස්කෘතිය ෙවනස්
වුණා. ස්වයංෙපෝෂිතව යැපුණු කෘෂිකර්ම ආර්ථිකය ෙවනුවට
බිතානP අධිරාජPවාදීන් වැවිලි කෘෂිකර්මය හඳුන්වා දුන්නා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට වතු වගාව ආරම්භ කරනෙකොට ෙකොළඹ
ෙක්න්දීය සංවර්ධනය ඇති කරන්නට මංමාවත්, විදුලිය, දුම්රිය,
මාර්ග, බැංකු, රක්ෂණය, පවාහනය, ගබඩාකරණය, සංනිෙව්දනය
වැනි අංශ සංවර්ධනය කරන්නට සිදු වුණා. එම නිසා රක්ෂණ
වPාපාරය ලංකාෙව් බිතානPයන් විසින් තමයි ආරම්භ කෙළේ.
විෙද්ශීය සමාගම් විසින් තමයි බිතානP යටත් විජිත යුගෙය්දී
රක්ෂණ කටයුතු කෙළේ. එයින් වැඩි පමාණයක් ජීවිත රක්ෂණ
ෙනොෙවයි, සාමානP රක්ෂණ.
එහිදී ඔවුන් ෙත්, රබර්,ෙපොල්
අපනයන - ආනයන ෙවළඳාම්වලදී එම කටයුතුවලට අවශP
රක්ෂණ ආවරණය ලබා ගැනීම සඳහා තමයි ඒ රක්ෂණ ෙකොම්පැනි
ලංකාව තුළ තිබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. පසුව, 1956 වර්ෂෙය් මහජන
එක්සත් ෙපරමුණ රජය යටෙත් ෙම් රෙට් ෙපොදු මහජන යුගය ඇති
වීෙමන් පසු, ඒ රජෙය් එදා හිටපු ටී.බී. ඉලංගරත්න අමාතPතුමා
තීන්දු කළා, රක්ෂණ වPාපාරය ජනසතු කරන්න. ඒ අනුව සියලුම
ෙපෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම් ජනසතු කර, ශී ලංකා රක්ෂණ
සංස්ථාව ෙම් රෙට් රක්ෂණය පිළිබඳව ඒකාධිකාරී බලය ලබා
ගත්තා. ඒ බලය ලබා ගත්තාම, ෙවොක්ෙෂෝල් වීදිෙය් ආරම්භ කළ
රක්ෂණ වPාපාරය ඒකාධිකාරයක් ෙලස පවත්වා ෙගන ගියා.
ෙවන කවුරුවත් නැහැ. මුළුමනින්ම රක්ෂණ වPාපාරෙය් සියලු
කටයුතු කෙළේ ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විසින්.
එහිදී ජීවිත රක්ෂණ වාෙග්ම අෙනකුත් සාමානP රක්ෂණත් ෙසොර බිය, ගිනි බිය, හදිසි අනතුරු, විවිධ අන්දෙම් මුහුදු උවදුරු
රක්ෂණය කිරීම- ආරම්භ වුණා. ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය දීර්ඝ
කාලයක් ඒකාධිකාරයක් ෙලස තිබියදී, ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි
ඇමතිතුමා ෙවෙළඳ අමාතPවරයා වශෙයන් සිටි එක්සත් ජාතික
පක්ෂ පාලන සමෙය්දී ෙම් සියල්ල ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න
රජයට අවශP වුණා.
අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ආචාර්යතුමා ෙම් රක්ෂණ ඉතිහාසය
දැන ගැනීම වැදගත් ෙව්විය කියා හිතපු නිසායි මා ෙම් ටික සඳහන්
කෙළේ. ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න කියාපු අවස්ථාෙව්දී අපිත්
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්
ෙලස
ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි
ඇමතිතුමාෙග් උපෙද්ශක කාරක සභාවල හිටියා. එතුමාට
ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ,
ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය
ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න. ඒ නිසා එතුමා ඇමතිවරයා වශෙයන්
ෙලෝක බැංකුව හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට උපෙදස් ෙදන
කණ්ඩායම්වලට කිව්වා, ෙම් රක්ෂණ වPාපාරය ෙබොෙහොම
ෙහොඳින් ලාභ ලබමින්, වඩා ඵලදායක, කාර්යක්ෂම මහජන
ෙසේවයක් සලසමින් පවත්වා ෙගන යන නිසා ෙමය
ෙපෞද්ගලීකරණය ෙනොකළ යුතුයි; කරන්න බැහැ කියලා.
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නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය වශෙයන්
අනිවාර්යෙයන්ම එය කළ යුතුයි කියලා බල කරන ෙකොට එතුමා
කල්පනා කළා රාජP අංශෙය් තව රක්ෂකෙයක් හදන්න. එතුමා
කරපු ෙද් තමයි රජෙය් අයිතිය හා පාලනය යටෙත් ඒ හා සමාන
කාර්යයක්ම කරන තවත් රක්ෂණ සංස්ථාවක් හැදීම. එය
හඳුන්වනු ලැබුෙව් ජාතික රක්ෂණ සංස්ථාව කියලායි. ලංකාෙව්
කීර්තිමත් පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරියකු වුණු ලයනල් පනාන්දු
මහතා එම රක්ෂණ සංස්ථාෙව් සභාපති ධුරයට පත් වුණා. ඒ
විධියට ෙම් රක්ෂණ සමාගම් ෙදක තිබුණා.
ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවත්, ජාතික රක්ෂණ සංස්ථාවත්
රාජP රක්ෂකයන් ෙලස ෙපෞද්ගලික අංශය නැතිව ෙද්ශීය ෙහෝ
විෙද්ශීය රක්ෂණ කටයුතු කරෙගන ආවා. එතෙකොට ෙම් වාෙග්
රක්ෂණ කටයුතු නියාමනය කරන්න ආයතනයක අවශPතාවක්
තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් අමාතPාංශය විසින් ඒ කටයුතු ටික
හසුරුවනු ලැබුවා. ෙවනම නියාමක ආයතනයක් තිබුෙණ් නැහැ.
රාජP අංශෙය් රක්ෂකයින් පමණයි සිටිෙය්. ඊට පසු එක්දහස්
නවසිය අසූ ගණන්වල ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා මුදල් අමාතPතුමා
වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය් රක්ෂණ වPාපාරය
ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා පනතක් ෙගෙනන්න සූදානම්
වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්
වශෙයන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, මාත්, ගරු
ගීතාංජන ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්
විපක්ෂය වශෙයන් පාරට බැහැලා ඉතා විශාල අරගලයක් අරෙගන
ගියා, ෙම් මහා ජාතික සම්පත ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්නට එපාය
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ඇතුෙළේ හිටපු සමහර අයත්
ඊට විරුද්ධ ෙවද්දී රක්ෂණය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න තීරණය
කළා. ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවත් ආපසු ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ, සීමාසහිත ශී ලංකා රක්ෂණ
සංස්ථාව කියා සමාගමක් බවට පරිවර්තනය කරලායි තිබුෙණ්. එය
රජය විසින් රාජP සමාගමක් වශෙයන් ලියා පදිංචි කරනු ලැබුවා.
එය සංස්ථාවක්, වPවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් කියන එෙකන් බැහැර
වුණා. ඊට පස්ෙසේ විවිධ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රක්ෂණ සමාගම්
ආවා. ෙසලින්ෙකෝ රක්ෂණ සමාගම, ඊගල් රක්ෂණ සමාගම,
Union Assurance ආදී විවිධ අන්දෙම් ෙපෞද්ගලික, ෙද්ශීය හා
විෙද්ශීය රක්ෂණ සමාගම් ලංකාවට පැමිණියා. ඒ අනුව රක්ෂණ
සමාගම් 22ක් අද රක්ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලියා පදිංචි ෙවලා
ඉන්නවා.
ෙම් රක්ෂණ සමාගම් 22න් ජීවිත රක්ෂණ සහ සාමානP
රක්ෂණ - life insurance and general insurance - කටයුතු කරන
සමාගම් 12ක් තිෙබනවා. සාමානP රක්ෂණය පමණක් කරන
ජීවිත රක්ෂණය ෙනොකරන සමාගම් 07ක් තිෙබනවා. ජීවිත
රක්ෂණය පමණක් කරන සාමානP රක්ෂණය ෙනොකරන සමාගම්
03ක් තිෙබනවා. ඒ අනුව ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගමත්, රාජP
අයිතිය යටෙත් තිෙබන, හැරී ජයවර්ධන මහත්මාට විකුණා ආපසු
පවරා ගත්ත රක්ෂණ සමාගමත් සමඟ රක්ෂණ සමාගම් 22ක්
තිෙබනවා.
රක්ෂණ පාලක මණ්ඩලය තුළ ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන
රක්ෂණ සමාගම් 22ට උපකාරක ෙසේවාවන් සපයන ෙබෝකර්
සමාගම් 50ක් තිෙබනවා. එම රක්ෂණ සමාගම් 22 සහ ෙබෝකර්
සමාගම් 50 විසින් තමයි සමස්ත ශී ලංකාව තුළ රක්ෂණ වPාපාරය
පවත්වා ෙගන යාෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්ෙන්.
සාමානPෙයන් රටක් වැෙටනවා නම්, ආර්ථිකය කඩා ෙගන
වැෙටනවා නම්, අර්බුදයක් තිෙබනවා නම් එය රක්ෂණ
වPාපාරයට ඍජුව දැෙනනවා. ඍජුව දැෙනන ෙකොට අෙනක් අංශ
වාෙග්ම ඉස්ෙසල්ලාම බැංකු හා රක්ෂණෙය් තිෙබන ෙසේවා
සපයන අංශ තමයි කඩා ෙගන වැෙටන්ෙන්. දැන් ෙද්ශපාලන
වPාපාරයක් ෙලස පදනම් විරහිතව ෙගන යන ආර්ථික කඩා වැටීම්
පිළිබඳ ෙචෝදනාව ලංකාෙව් රක්ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළ විසින්
ෙබොරුවක් බවට පත් කර තිෙබනවා; අසතPයක් බවට පත් කර
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තිෙබනවා. මක් නිසාද යත්, 2011 වන විට රක්ෂණ සමාගම්වල
පවතින වත්කම් පමාණය රුපියල් බිලියන 261ක් ෙවනවා. සියලුම
රක්ෂණ ආයතනවල සම්පූර්ණ වත්කම් - total assets - පමාණෙය්
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 261ක් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාර්ෂික වාරික ආදායම 2007
දී තිබුෙණ් රුපියල් බිලියන 51යි. 2008 දී රුපියල් බිලියන 58යි.
2009 දී රුපියල් බිලියන 57යි. 2010 දී රුපියල් බිලියන 66යි.
2011 දී රුපියල් බිලියන 78යි. දිගින් දිගටම රක්ෂණ වාරික
ආදායම් පමාණය වාර්ෂිකව ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. 2007 දී
රුපියල් බිලියන 51ක් වූ වාර්ෂික වාරික ආදායම 2011 දී රුපියල්
බිලියන 78 දක්වා වැඩි වීෙමන් රක්ෂණ වPාපාරෙය් වPාප්තියක්
ෙපන්වනවා. 2012 පළමු මාස 6 තුළ රුපියල් බිලියන 43ක
ආදායමක් ලැබිලා තිෙබනවා. එය 2011 මුල් මාස 6 සමඟ
සැසඳීෙම්දී සියයට 13.4ක වර්ධනයක් ෙපන්වනවා. ඒ නිසා ෙම්
වර්ෂෙය් අනිවාර්යෙයන්ම රක්ෂණ වාරික ආදායම රුපියල්
බිලියන 80 ඉක්මවයි කියලා උපකල්පනය කරන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒ නිසා රක්ෂණ වPාපාරෙය් මෘදු පැවැත්මක් පවතින
ෙකොට සමහර අය ඒකත් සමඟ පටලවා ෙගන ෙගොවීන්ෙග්
වගාවලට හානියක් වුණාය, වන්දි ෙගවන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ඒ
වගාවන්ට වන්දි ෙගව්ෙව් නැතය යනාදී වශෙයන් විවිධ
ෙද්ශපාලන කථා පමාණයකුත් ෙම් අතර කියැවුණා. ෙම් රක්ෂණ
කතාන්තරයට ෙගොවි රක්ෂණය, ධීවර රක්ෂණය අදාළ ෙවන්ෙන්
නැහැ. මක් නිසාද යත්, ෙගොවීන්ට කෘෂි කාර්මික රක්ෂණ ෙයෝජනා
කමය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙම් ගරු සභාව සම්මත කරපු ෙගොවි
විශාම වැටුප් හා සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමය යන
විෙශේෂිත නීතියක් යටෙත්යි. ධීවර විශාම වැටුප් හා සමාජ
ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමයත් එෙහමයි. කෘෂි රක්ෂණ
මණ්ඩලය කියන ෙවනම වPවස්ථාපිත රාජP සංස්ථාවක් විසින්
තමයි කෘෂි රක්ෂණය කියාත්මක කරන්ෙන්. එතෙකොට ඒ කෘෂි
රක්ෂණය කියන එක රක්ෂණ පාලකට අදාළ වන එකක්
ෙනොෙවයි. ඒ වෙග් තවත් රක්ෂණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි
අපනයන ණය රක්ෂණය. අපනයන ණය රක්ෂණය ගත්තත් ඒක
රක්ෂණ පාලකට අයිති වන්ෙන් නැහැ.
රක්ෂණ පාලකට අයිති ෙවන්ෙන් රක්ෂණ පාලන පනත
යටෙත් ලියා පදිංචි කරන ලද රක්ෂණ සමාගම් 22හි කටයුතු
පමණයි. ෙගොවි විශාම වැටුප්, ධීවර විශාම වැටුප් හා රක්ෂණ කෘෂි
රක්ෂණ මණ්ඩලයටත්, අපනයන ණය රක්ෂණය අපනයන
රක්ෂණ මණ්ඩලයටත් අදාළ ෙවනවා. අපි අද ෙමතැනදී සාකච්ඡා
කරන්ෙන් රක්ෂණ පාලක පිළිබඳවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් රක්ෂණ පාලන පනත යටතට ගැෙනන ආයතන
බවට ඒවා පත් කළ ෙනොහැකි වී තිෙබන්ෙන්, ජීවිත රක්ෂණ හා
සාමානP රක්ෂණ ෙලෝකෙය් පිළිගනු ලබන්නා වූ විෙශේෂිත
රක්ෂණ මූලධර්ම පමාණයක් මත කියාත්මක වන නිසායි.
උපරිම විශ්වාසය, රක්ෂP හිමිකම, හානි පූරණය, ආෙද්ශනය,
දායකත්වය, ආසන්නතම ෙහේතුව කියන මූලධර්ම හයක් මත තමයි
ෙලෝකෙය් හැම රටකම රක්ෂණ වPාපාරය පවතින්ෙන්. එතෙකොට
උපරිම විශ්වාසය, රක්ෂP හිමිකම, හානි පූරණය, ආෙද්ශනය,
දායකත්වය, ආසන්නතම ෙහේතුව වාෙග් ෙද්වල් මූල ධර්ම
අනුකූලව පාෙයෝගිකව ස්වභාවික වPසනයන් වන කෘෂි
රක්ෂණයට එෙහම අදාළ කරන්නට බැහැ. ෙලෝකෙය් රක්ෂණය
රඳා පවතින්නා වූ ඒ මූලධර්ම අදාළ කරෙගන තමයි ෙලෝකෙය්
සියලුම රටවල්වල රක්ෂණය සම්බන්ධ විසඳුම් කියා මාර්ගවල දී
අධිකරණ තීන්දු ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මූලධර්ම කෘෂි රක්ෂණ
හා අෙනකුත් ෙද්වල්වලට ආෙද්ශ කළ ෙනොහැකි වන විට ඒ සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සකස් කළ විෙශේෂිත අණපනත් මඟින් ඇති
කරපු වPවස්ථාපිත මණ්ඩලවලින් තමයි අෙනකුත් විශාම වැටුප්,
කෘෂි රක්ෂණ යනාදිය තීන්දු වන්ෙන්. එෙහත් ෙම් රක්ෂකයන්ටත්
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අවශP නම් කෘෂි රක්ෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. අදPතන
ෙලෝකෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන විවිධ රක්ෂණ ෙවනස්කම්වලට
අතිෙර්කව මූලPමය වශෙයන් ඇස්තෙම්න්තු කළ හැකි ඕනෑම
අලාභයක් තිෙබනවා නම් රක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්. ඉදිරිෙය් දී
රක්ෂණ කටයුතු දියුණු වන විට ආදරය, කරුණාව නැතිවීම වාෙග්
ෙදයක් හැර මුදලින් ඇස්තෙම්න්තු කළ හැකි ඕනෑම අලාභයක්
රක්ෂණය කරන්නට පුළුවන්ය කියන මූලධර්මය යටෙත් එවැනි
අංශ ෙකෙරහිත් දියුණු රටවල්වල අවධානය ෙයොමු කර, ඒ සඳහා
අවශP ෙවනත් ෛනතික විධි විධාන ෙයොදා ගැනීෙමන් පසුව කෘෂි
රක්ෂණයත් ෙම් රක්ෂණ සමාගම් විසින් කරන්න පුළුවන්.
ඒ ෙකෙසේ වන්ෙන් නමුත් අද දිනෙය් දී ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙම් රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් පනත යටෙත් නිෙයෝග
මඟින්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාතPවරයා ෙලස අදහස් කරන්ෙන් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී අය
කරන ගාස්තුවත්, වාරිකවලදී රක්ෂණ පාලන කටයුතු සඳහා අය
කරන ගාස්තුවත් ඉහළ නංවන්නයි. ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාත් කිව්වා, ෙම් පවතින ගාස්තු මීටත් වඩා ඉහළ නැංවිය
යුතුයි කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, ෙම් රක්ෂණ ආයතන හැම
එකක්ම මූලික වශෙයන් ලාභ පරමාර්ථය මුල් කරෙගන තමයි
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය කරන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික පිරිවැය හා ෙපෞද්ගලික පතිලාභ අෙප්ක්ෂාෙවනුයි.
බැංකු ආයතන වැඩ කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික පිරිවැය හා
ෙපෞද්ගලික පතිලාභ අෙප්ක්ෂාෙවනුයි. රක්ෂණ සමාගම් කටයුතු
කරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික පිරිවැය හා පතිලාභ අනුවයි. එහිදී
රක්ෂිතයාට -රක්ෂණ ආවරණය ලබා ගන්නා තැනැත්තාට- වඩා
ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක් ලබා දීම සඳහාත්, වෘත්තියමය
වශෙයන් ෙගෞරවාන්විත රක්ෂණ ෙසේවාවක් පවත්වාෙගන යාම
සඳහාත්, රක්ෂණ වPාපාරය නියාමනය කිරීම සඳහාත් තමයි
රක්ෂණ පාලක මණ්ඩලය පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්. එහි කාර්යය
වඩාත් වPාප්තෙකොට, කාර්යක්ෂමෙකොට, වඩාත් ඵලදායී කිරීම
සඳහා එයට ලැෙබන ආදායම වැඩි වන්නට ඕනෑ. ඒ වැඩි වීම
සඳහා අවශP කරන විධිවිධාන තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය මඟින්
නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඉදිරියට අවශP කරන
ෙවනස්කම් පිළිබඳව රක්ෂණ නියාමක මණ්ඩලය විසින් තීන්දු කර
තිෙබනවා, 2016 වන විට ලංකාෙව් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබන
සියලුම රක්ෂණ සමාගම් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ලැයිස්තු ගත
කරන්නට අවශPයි කියලා. ඒක ෙපෞද්ගලීකරණයක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද, අෙප් රෙට් සමාගම් වර්ග පධාන වශෙයන් ෙදකක්
තිෙබනවා.
පළමුවැනි එක ෙපෞද්ගලික සමාගම්. ෙදවැනි එක ෙපොදු
සමාගම්. ෙපොදු සමාගම් වර්ග ෙදකක් තිෙබනවා, ලැයිස්තුගත කර
තිෙබන ඒවා හා ලැයිස්තු ගත ෙනොකර තිෙබන ඒවා - quoted
companies and unquoted companies කියලා.
රුවන්
විජයවර්ධන මන්තීතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව දන්නවා ඇති,
තමන්ෙග් පවුෙල් උදවියට පමණක් සමාගෙම් අයිතිය සීමා කර
ගන්නට අවශP නම් ඒක ලැයිස්තු ගත කරන්ෙන් නැහැ කියලා.
ඒක ෙපෞද්ගලික සමාගමක් - private company එකක්- විධියට
පවත්වා ෙගන යනවා. ලැයිස්තු ගත කෙළොත් වනෙ
් න්, ඒ
ලැයිස්තුගත කරන සමාගෙම් ෙකොටස්වලට ඉතාම කුඩා ආදායම්
ලබන පිරිස්වලට රුපියල් දහයක ෙකොටසක්, එෙහම නැත්නම්
මධPම පන්තිෙය් අයට රුපියල් දහයක, විස්සක ෙකොටසක්
වශෙයන් දායක වන්නට පුළුවන්. ෙමෙහම ෙකොටස් ගත්තාම
සමහර ෙවලාවට අවුරුදු ගණනාවක් යනෙකොට ආරම්භකෙයෝ මූලිකව සමාගම පටන් ගත් අය- දන්ෙනත් නැහැ, පරම්පරාව
ෙනොෙවයි ෙවන කවුරුහරි නන්නාඳුනන මහජනයා තමයි සමාගම
පවත්වාෙගන යන්ෙන්.
මම උදාහරණයක් සඳහන් කෙළොත්, ආර්පිෙකෝ වPාපාරෙය්
ආරම්භකෙයෝ රිචර්ඩ් පීරිස්ලායි. නිදහස් අධPාපනය ලබලා
නුවරඑළිය පළාෙත් ඉතාම දුෂ්කර පළාතක මධP මහා
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විදPාලයකට -හැදුණුවැව මධP මහා විදPාලයට- විදPා ගුරුවරයකු
ෙලස පත්වීම ලැබූ ගුරුවරෙයක් හිටියා. ඔහු ෙම් රෙට් අෙනකුත්
විදPා ගුරුවරුන්ට වඩා වැඩිෙයන් යමක් හිතලා නව නිර්මාණයක්
හැදුවා. ඒ, ෙමෝටර් රථවල ෙදොර අගුළු ස්වයංකීයව අගුළු ලන
කමයක්. එය සකස් කරලා ඒ සඳහා ෙප්ටන්ට් බලපතය ලබා
ගත්තා. ඒ ෙප්ටන් බලපතය විශාල ෙමෝටර් රථ සමාගම්වලට
අෙළවි කළා; විශාල ආදායමක් ලැබුණා. විදPා ගුරුවරයා
ජාතPන්තර වPාපාරිකයකු බවට පත් වුණා. ඔහු නමින් ෙසේන
යක්ෙදහිෙග්. ඔහු ඇවිත්, ආර්පිෙකෝ සමාගෙම් ෙකොටස් වැඩි
පමාණයක් ගත්තා. දැන් එහි සභාපති ෙවලා. එෙහම පුද්ගලයන්ට
-විදPා ගුරුවරුන්ට එෙහම- වැඩිෙයන් හිතන්න පුළුවන් නම්
ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහිල්ලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙකොටස් අරගන්න
පුළුවන්. ෙම් නිෙයෝග ෙගෙනන්ෙන් ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගමට
පමණක් ෙනොෙවයි. රක්ෂණ ආයතන 22ම -දැනට ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් සමාගම් ෙලස කියාත්මක කරන ඒවාත්- 2016 වන විට
ලැයිස්තුගත ෙපොදු සමාගම් - listed companies - බවට පත්
කරන්න ඕනෑ කියලායි නියම කරලා තිෙබන්ෙන්.
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ෙපොදුෙව් රක්ෂණ පාලකවරයා ගත්ත තීන්දුව ගැනයි. ඒ තමයි ෙම්
සියල්ෙල් අයිතිය පුළුල් කරලා ජනතා සහභාගිත්ව වPාපාර බවට
පත් කළ යුතුය කියන මූලධර්මය අනුව රක්ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළට
ෙකොටස් නිකුත් කරන වPාපාර බවට පත් විය යුතුයි කියන එක.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි. අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරපු පනතක් ඒක. ඒක IBSL එකට,
Insurance Regulatorට සම්බන්ධතාවක් නැහැ. මම කියන්ෙන්
Treasury එෙක් තිෙබන ෙකොටස් ටික ෙවන කාට ෙහෝ ගිෙයෝතින්
ඒක ෙපෞද්ගලීකරණය කියලායි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයක් අහන්නද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙහොඳයි.

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙපෞද්ගලීකරණයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන අපි ෙවනම සංවාදයක් කරමු.
ෙපෞද්ගලීකරණය වීම හා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ නිල ලැයිස්තුවට
ඇතුළත් කරන්ෙන් දැනට තිෙබන සමාගමක්. රක්ෂණ සංස්ථාව
දැනට සමාගමක්. ඔබතුමා සඳහන් කරන්ෙන් එක සිද්ධියක්.
සිද්ධියක් කියන්ෙන් වPාපාරිකයකුට ෙපෞද්ගලිකව පවරා දී තිබුණ
රක්ෂණ සමාගම අධිකරණ තීන්දුවක් මත තමයි ආපහු අරන්
තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙවනම කරුණක්. ඒවා අපි පටලවා ගන්න
නරකයි. උසාවිය විසින් තමයි -

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

[බාධා කිරීමක්] -ශී ලංකා රක්ෂණ සමාගම පිළිබඳව පමණයි.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම්ෙක් එක රක්ෂණ සමාගමකට විතරක් නීති ෙගෙනන්න
කියලා නැහැ. රක්ෂණ පාලකවරයා නියාමනය කරලා තිෙබන්ෙන්
ලංකාෙව් රක්ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළයි. රක්ෂණ ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙපොදු
පතිපත්තියකට අනුව ගමන් කරන්න සියලුම රක්ෂණ ආයතන
2016 දී ලැයිස්තුගත සමාගම් බවට පත් ෙවන්නට ඕනෑ කියලායි
කියන්ෙන්. ඒ පිළිබඳ විවාදයක් තිෙබනවා නම් ෙපොදු අයිතියට
පැවරීම, මහජනයා ෙවතට යම් කිසි ෙකොටස් පමාණයක් ලබා දීමට
පක්ෂද විපක්ෂද යන්න පිළිබඳව ෙවනම විවාදයක් ඇති කර ගන්න
පුළුවන්, 2016ට ඉස්ෙසල්ලා. අද බිල්ෙලක් මැවීම පිළිබඳ -

නැහැ, නැහැ ගරු ඇමතිතුමා. මම ඔබතුමාට ගරු කරනවා.
ඒකයි මම ෙම් වැදගත් විධියට පශ්නය අහන්න යන්ෙන්, කෑෙකෝ
ෙනොගහා. මම කියන්න යන්ෙන් ෙම්කයි. හැරී ජයවර්ධනෙග්
ආයතනය නැවත පවරා ගත්තා ෙන්. එතෙකොට දැන් එහි සියයට
100ක් ෙකොටස් හිමි වන්ෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයටයි. නමුත්
ඔබතුමා දැන් පිළිගන්නවා, රක්ෂණ සංස්ථාව නැවතත් මහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙකොටස් පමාණයක් ෙවනත් ෙපෞද්ගලික
අංශයකට පවරන්න යනවා කියලා. ඒ හැරී ජයවර්ධනට ෙවන්න
පුළුවන්, දුලිප් ජයවීරට ෙවන්න පුළුවන්, ධම්මික ෙපෙර්රාට
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන්, කවුරු හරි ෙවනත් පුද්ගලෙයක්.
ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු ඇමතිතුමනි, බිල්ෙලක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවට තිෙබන්ෙන්
එක් රක්ෂණ ආයතනයයි ෙන්. ආණ්ඩුවට තිෙබන රක්ෂණ
ආයතනය ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළින් ජනතාව අතෙර් ෙබදා
ෙදනවා කියන එකද ඔය කියන්න හදන්ෙන්? ඔබතුමා එන්ෙන්
එතැනටද?

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නැහැ. අපි කියන්න හදන්ෙන් රක්ෂණ වPාපාරය වඩා
ෙගෞරවාන්විත, මෘදු, ඒ වාෙග්ම බහුතරයට යහපත වන පිණිස වූ
වPාපාරය ෙලස සකස් කිරීම සඳහා ඒ වPාපාරය සම්බන්ධෙයන්

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ පිළිබඳව එෙසේ සිතන්න තමුන්නාන්ෙසේට සම්පූර්ණ අයිතිය
තිෙබනවා. නමුත් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට දැම්මාම පුද්ගලයන්
නම් කරලා, අහවලාට ෙම් ෙකොටස් යනවා කියලා කියන්න බැහැ.
පසිද්ධ ෙවළඳ ෙපොෙළේ සාමානP ගනුෙදනුවක් ෙලස තමයි එය සිදු
වන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)

(

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

ගරු ඇමතිතුමා, IPO එකක් දැම්මාම applications ෙගොඩක්
එනවා. Applications ෙගොඩක් ආවාම, ඔබතුමාට ෙමච්චරයි,
ඔබතුමාට ෙමච්චරයි, ඔබතුමාට ෙමච්චරයි කියලා නමින් තමයි
දන්වන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

නමින් තමයි දන්වන්ෙන්. නමුත් එෙහම එක් ෙකනකුට ෙකොටස්
ෙදන්න බැහැ. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙකොටස් සඳහා මිලක්
තිෙබනවා. ඒ මිලට ඉල්ලුම් කරන ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළ
ගනුෙදනුවක් තිෙබනවා. ඒ ගනුෙදනුව කරන ආකාරය අනුව තමයි
එය තීන්දු වන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)

(

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

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් අවසාන පශ්නය ෙම්කයි. ජාතික ඉතිරි
කිරීෙම් බැංකුව The Finance ආයතනය ගත්තු ෙවලාෙව් ෙකොටස්
ෙවළඳ ෙපොෙළන්ම තමයි ඒ කියාවලියත් වුෙණ්. නම් කරන ලද
පුද්ගලයකු තමයි ඒක ලබා ගත්ෙත්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ලබා ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. ඒ ගනුෙදනුව නතර කළා ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)

(

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

ඒ අපි කථා කරපු නිසා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

එෙහම ඉස්සරහටත් කථා කරන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචාර්ය)
ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

மாமி (கலாநிதி) ஹஷ த சிவா)

(

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

මම තමයි ඒ ගැන ඉස්සර ෙවලාම කථා කෙළේ.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඉස්සරහටත් එෙහම කථා කරන්න පුළුවන්. රටට අහිතවත්,
ජනතාවට අහිතවත් එවැනි ෙදයක් ෙවනවා නම් ඒ ගැන කථා
කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලීකරණය කරන අවස්ථාෙව් එයට විරුද්ධව
අපි දීර්ඝ ෙලස ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත්, ඉන් පිටතත් කථා
කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එවකට පැවතුණු තත්ත්වය තුළ
රක්ෂණ වPාපාරෙය් ෙමවැනි තරගකාරි වාතාවරණයක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒකාධිකාරයක් තිබුෙණ්. තනි රාජP අංශෙය් රක්ෂකයකු
පමණයි හිටිෙය්. ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය රක්ෂණ සමාගම්වලට
ෙවළඳ ෙපොළට ඇතුළු ෙවන්න ඉඩක් තිබුෙණ් නැහැ. වඩා ඵලදායි
ෙලස රක්ෂණ වPාපාරය ෙමෙහයවමින් තිබුෙණ්. අද ඒ තත්ත්වය
ෙවනස් ෙවලා ෙපෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම් විශාල පමාණයක් 22ක්- ඇති වුණාම එක රක්ෂකයකුට එක නීතියකුත්, තව
රක්ෂකයකුට තව නීතියකුත් පනවන්න බැහැ. ෙවළඳ ෙපොළ
කමවත් කරන්න නම් ෙපොදු නීතියක් සියලු රක්ෂකයන් ෙවනුෙවන්
ඇති ෙවන්න ඕනෑ, රක්ෂණ වPාපාරෙය් ස්වභාවය අනුව. එයයි ෙම්
කරලා තිෙබන්ෙන්. මට ෙත්ෙරන ෙලස, අද රක්ෂණ වPාපාරෙය්
වැඩි වශෙයන් නියාමනය කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. රක්ෂණ
සමාගම් අවශPෙයන්ම ලාභ ලබන්න ඕනෑ. ඒ ලාභ
පුනරාෙයෝජනය කරන්න ඕනෑ. ඒ වPාපාරය තවත් වPාප්ත
කරන්න ඕනෑ; සාමානP ජනතාව අතරට ෙගන යන්න ඕනෑ. නමුත්
ඉතා විශාල ෙලස රක්ෂණ වන්දි පදානය කරන අවස්ථාවලදී
ෙබොෙහොමයක් රක්ෂණ මූල ධර්ම හා නීති කමෙව්ද පාවිච්චි
කරන්ෙන් රක්ෂකයාෙග් පැත්තට වැඩි වාසියක් වන ෙලසයි. ඒ
වාෙග්ම රක්ෂිතයාට ෙහවත් රක්ෂණ ආවරණය ලබාගන්නා
ෙකනාට සාධාරණ වන්දි මුදල ලබා ගැනීම පිළිබඳ අෙන්ක විධ
දුක්ඛ ෙදෝමනස්සයන්ට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. හානියක් සිදු

860

වූ අවස්ථාවලදී හානිය පූරණය කිරීම සඳහා අවශP වන්දි මුදල
රක්ෂකයන්ෙගන් පමාණවත් ෙලස රක්ෂිතයන්ට ලැෙබන්ෙන්
නැති වීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට යන්න ෙබොෙහෝ ෙවලාවට
සිදු ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

தைலைமதா உ

(

பின அவக)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කළ යුතුයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி பல ணவதன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් විනාඩි ෙදකකින් කථාව
අවසන් කරන්නම්.
විශාල සමාගම් නම්, විශාල මුදල් ෙගවලා රක්ෂණ ක්ෙෂේතය
පිළිබඳ ෙලෝකෙය් ඉන්න විශිෂ්ටතම නීතිඥයන් ලවා
අධිකරණෙය්දී කථා කරවලා තමයි වන්දි මුදල් පමාණය ලබා
ගන්ෙන්. නමුත් අසරණ ජනතාව, ''රක්ෂකයා නිර්වPාජ ෙලසම
අපට ෙම් වන්දිය ෙගවයි'' කියන උපරිම විශ්වාසෙයන් කඩදාසියක්
තමයි මිල දී ගන්ෙන්. රක්ෂකයා ඔවුන්ට අෙළවි කරන්ෙන්
ෙකොළයක් විතරයි. ඒ අෙළවි කරන ෙකොළය ජනතාව ලබා
ගන්ෙන් මට දුකක්, කරදරයක්, ගැහැටක් වැද්ද සිද්ධ වුෙණොත්
දැන්වීම්වල කියන ආකාරයට රැකවරණය ලබා ෙදයි කියලා
උපරිම විශ්වාසෙයන්. ඒ නිසා අෙළවිකරණෙය්දී දැන්වීම්වලින්
කියන ආකාරයට ජනතාවට පතිලාභ ලබා දීම පිළිබඳව, ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන් කියා කරන ආකාරය පිළිබඳව හිතලා,
රක්ෂණ පාලක මණ්ඩලය මීට වඩා වැඩිපුර ජනතාවෙග් පැත්ෙත්
හිටෙගන, රක්ෂිතයන්ෙග් පැත්ෙත් හිටෙගන, රක්ෂණ ආවරණය
ලබන අයෙග් පැත්ෙත් හිටෙගන කටයුතු කරන්න අවශPයි කියලා
අපි රජයක් ෙලස විශ්වාස කරනවා. රක්ෂණ ආවරණය ලබන
අතිමහත් බහුතර ජනතාවෙග් පැත්තට වැඩි වශෙයන් මැදිහත්
වීමක් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රක්ෂණ වPාපාරය විශාල
ෙලස අෙළවිකරණය සඳහා වැඩි වශෙයන් භාවිත කරන බාල
උපාය උපකම තිෙබනවා. කලින් සඳහන් කළාක් ෙමන්
ෙසේවකයන් ලබාගන්ෙන් නැතිව, අ.ෙපො.ස. සාමානP ෙපළ, උසස්
ෙපළ සමත් ෙවලා ඉන්න ළමයි ෙගවල්වලට පිටත් කරලා ගිරව්
වාෙග් කථා කරවනවා. ඒ දරුෙවෝ රක්ෂණය ගැන දන්ෙන්ත්
නැහැ; රක්ෂණය ගැන කියලා ෙදන්න දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අය
ගිහිල්ලා, ඇෙඟ් එල්ලිලා, ෙකොෙහොම හරි රක්ෂණයක් ලබා ගන්න
කියලා, රක්ෂණාවරණය ලබා ගන්නා ෙකනාට කරදරයක් වන
පමාණයට ෙපෞද්ගලික අෙළවිකරණයක් - personal selling කරන්න යෑම සාර්ථක අෙළවිකරණ කමෙව්දයක් ෙලස මා
ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම රක්ෂණ
වPාපාරෙය් පචාරණය සඳහා දරන අතිමහත් ධනස්කන්ධය අඩු
කර ගන්න පුළුවන්, ෙම් රෙට් රක්ෂණ වPාපාරය පිළිබඳව
අධPයනය කරන අයට, දරුවන්ට, ඒ විෂයානුබද්ධ අධPයනක්
ලබන අයට, විශ්වවිදPාලවල ෙම් විෂය අධPයනය කරන අයට
වැඩි දැනුම් සම්භාරයක් රක්ෂණ ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ලබා ෙදන්න
පුළුවන් ආකාරයට මැදිහත් වීමක් රක්ෂණ සමාගම් විසින් කරනවා
නම්. ඒ අවෙබෝධය තුළින් රක්ෂණයට එන පිරිස වැඩි කර
ගැනීෙම්
අවශPතාවක්
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්
මුළු
ජනගහනෙයන් අඩු පතිශතයක් රක්ෂණාවරණ ලබා ගන්නා
ලංකාව වාෙග් රටක, ඒ පතිශතය විශාල ෙලස ඉහළ නංවා ගැනීම
සඳහා රක්ෂණ වPාපාරය පිළිබඳව නිවැරැදි දැනුවත් බවක් ලබා
ෙදන්නත්, ඒ සඳහා ඔවුන් නිසි ෙලස ෙමෙහය වීම සඳහා රක්ෂණ
මණ්ඩලයට වැඩි කාර්ය භාරයක් ඉෂ්ට කරන්නත් ෙම් නිෙයෝග
තුළින් ඉඩ පස්තාව ලැෙබ්වා කියලා පතමින් මෙග් වචන කීපය
අවසන් කරනවා.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.
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චන්දිම වීරක්ෙකොඩි පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
சதிம ர ெகா மற ( ைணத)
சடல

862

ச டல இதப , இரடா "ைற மதி பிட ப 
நிைலக டைள 48(3)இப நிைல*+ "ஏ"* தைலைம
தா-* உ பின/ அவ/களா1 சா ட ப ட.
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under Standing
Order 48(3).

CHANDIMA WEERAKKODY FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

කල්තැබීම

ஒதிைவ

ලදී..
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී

இரடா மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.

ADJOURNMENT

Order for Second Reading read.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
(மாமி

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி

திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Bill be now read a Second time."

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ලදී..
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී

வினா எ3தியப ெப ற.
Question proposed.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

தைலைமதா உ

(

ලදින්,, 48
48((3)
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
යටෙත්,, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තී
මන්තීතුමා
ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
තුමා විසින් එය
ලදී..
''''ඒ
ඒ'' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී

ச டல இதப , இரடா "ைற மதி பிட ப 
நிைலக டைள 48(3)இப நிைல*+ "ஏ"* தைலைம
தா-* உ பின/ அவ/களா1 சா ட ப ட.
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
PRESIDING MEMBER to Standing Committee "A" under Standing
Order 48(3).

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
நிம சிறிபால த சிவா ம ற
(ைணத) சடல

NIMAL SIRIPALA DE SILVA FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL
ලදී..
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී

இரடா மதி பி கான க டைள வாசிக ப ட.
Order for Second Reading read.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாமி

திேன ணவதன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,
"That the Bill be now read a Second time."

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ලදින්,, 48
48((3)
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්
යටෙත්,, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තී
මන්තීතුමා
ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
තුමා විසින් එය
ලදී..
''''ඒ
ඒ'' ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී

பின அவக)

(The Presiding Member)

The Adjournment Motion will be moved by the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer.

ෙදමළ මාධP සඟරා පකාශකයන්ට
පකාශකයන්ට මූලPාධාර
මූලPාධාර

தமி சசிைக ெவளி டாளக நிதிதவி
FINANCIAL ASSISTANCE TO PUBLISHERS OF TAMIL
MAGAZINES

ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

மாமி அஹா$ ஏ.எ.எ. அ(வ)

(

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

Sir, it is my pleasure today to move this Adjournment
Motion before the House with a view not only to help
Tamil writers develop their talents but also to bring about
a closer understanding between the Sinhala, Tamil and
Muslim writers. I move:
"A large number of weekly, bi-monthly and monthly magazines are
being published in Tamil language in several parts of the country.
This House resolves that the relevant Ministries should take
appropriate steps to extend financial and other assistance to those
publishers who find such assistance is essential, so that such publishers
could publish their magazines and help the Tamil readers to acquire
knowledge in literature, social, religion and political affairs and on other
subjects unhindered and on a regular basis enriching the Tamil language
and culture in the country".

இத பிேரரைணயான தமிழி சிகளதி
இடெபறேவெம ேக!"ெகா, அதைன%
*சபா'டதி( சம)பி"கிேற.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙයෝජනාව :

சபா5ட3தி1 ைவக ப ட பிேரரைண:
Motion tabled:

"දැනට ෙමරෙටහි පෙද්ශ ගණනාවක සතිපතා, මාසික සහ ද්වී මාසික
සඟරා විශාල සංඛPාවක් ෙදමළ භාෂාෙවන් පළ කරනු ලැෙබ්.
ෙදමළ භාෂාව සහ සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය කරමින්, ෙදමළ භාෂාෙවන් එම
සඟරා පළ කර, ෙමරෙටහි සිටින ෙදමළ පාඨකයින්ට සාහිතP, සමාජ, ආගමික
සහ ෙද්ශපාලන සිදුවීම් සහ අෙනකුත් විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් බාධාවකින්
ෙතොරව සහ කමානුකූල පදනමකින් දැනුම ලබා දීමට කටයුතු කරන එම
පකාශකයින්ට මූලP සහ අෙනකුත් සහනාධාර ලබාදීම අතPාවශP වන බැවින්,
ෙදමළ භාෂාෙවන් එම සඟරා පළ කරනු ලබන පකාශකයින්ට මූලP සහ
අෙනකුත් සහනාධාර ලබා දීම සඳහා අදාළ අමාතPාංශ විසින් සුදුසු පියවර ගත
යුතු යැයි ෙමම ගරු සභාව ෙයොජනා කර සිටියි."

"நா!,
ப(ேவ
ப-திகளி(
பாாிய
எணி"ைகயான வாராத, மாததி( இ/ தடைவக0
ம1  மாதாத ச2சிைகக0 தமி3 ெமாழியி(
ெவளியிடபகிறன.
சபதப!ட அைம%4"க0 நிதி ம1  ஏைனய
உதவிகைள அைவ அவசியமானைவெயன க/
ெவளி7! டாள)க8"- விாி9பத ெபா/தமான
நடவ,"ைககைள எபத :ல அ<வாறான
ெவளி7!டாள)க0 அவ)கள ச2சிைககைள ெவளியி!
அத:ல இல"கிய, ச:க, சமய, அரசிய( விவகாரக0
ம1  ஏைனய விடயக0 ெதாட)பான அறிைவ
தைடயிறி= ஒ?கான @ைறயி தமி3 ெமாழி
வாசக)க0 ெப1 அத:ல தமி3 ெமாழிைய=,
கலாசாரைத= இநா!,( ேமபதலா என
இபாரா8மற தீ)மானி"கிற."
ெகளரவ தைலைமதா- உ பின) அவ)கேள,
இலைகயி தமி3 ச2சிைக வரலா1ைற நாக0 ச1
பிேனா"கி பா)"க ேவ.1946களி( ம மல)%சி
இய"கதி ச2சிைகயாக வரத) அவ)கைள ஆசிாியராக"
ெகா ெவளிவத 'ம மல)%சி' சி ச2சிைக=ட
இலைகயி( தமி3 ச2சிைக வரலா ஆரபிதெத
நாக0 ெசா(லலா. அேத காலக!டதி( ேக. கேணH
அவ)கைள ஆசிாியராக ெகா 'பாரதி' ச2சிைக=
ெவளிவத. இப,யாக 'கைல%ெச(வி', 'க1பக', 'கவிஞ'
எ ப(ேவ ச2சிைகக0 ெவளிவதன.
வட"- மணிேல பிறத பிரப(யமான ஓ)
இல"கியவாதி= சாகிதியவாதி= @1ேபா"-வாதி=மான
4ைப) இளகீர அவ)கைள ஆசிாியராக" ெகா
'மரகத' எற ச2சிைக அ ெவளிவத. அதைன
ெதாட) 'இளபிைற' எற ச2சிைக ெகா?K,
ஆ!ப!,ெத/விேல
இ/த
'இளபிைற'
அ%சகதிL/ ெவளிவத. மிக9 பிரசிதி ெப1ற
எ?தாளரான எ.ஏ. ரMமா அவ)க0 அத% ச2சிைகைய
@ைறயாக ெவளியி! வதா). ெதனிதியாைவ% ேச)த
அவ), மீ அேக தி/பிவி!டா). எ?பகளி
பின/ கணிசமான ச2சிைகக0 ெவளிவதன.
ஈழவாணைன ஆசிாியராக" ெகா 'அ"னி' எO
ச2சிைக ெவளிவத. 'கீ1 ', விPக' என இப,யாக பல
சி ச2சிைகக8 ெவளிவதி/"கிறன.
அ<வா ெவளிவத பல ச2சிைககைள இைடயிேல
நி தேவ,ய நி)பத அத ெவளி7!டாள)க8"ஏ1ப!ட. அத1- பல காரணக0 இ/"கிறன.
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@தைமயான
காரணமாக%
ெசா(லப!ட
எனெவறா(, தமி3 நா!,L/ ெவளிவ/ வணிக
ச2சிைககளி ஆதி"க இநா!,( தமி3 இல"கிய வளர
தைடயாக அைமத எபதா. அதி( தமி3
சி ச2சிைகக8 அட-. அ நாக0 வி/ேபா
வாகி வாசித ஆனத விகட, க(கி, தீ, ம2சாி, -@த,
ராணி, ஜூனிய) விகட, தமி3வாணனி க(க
ேபாற ச2சிைககெள(லா தமி3 நா!,L/தா
ெவளிவதன. ஆனா(, அ%ச2சிைககளி( இலைக
எ?தாள)க8"- உாிய இட வழகபடவி(ைல. அ
ஒ/வழி இல"கிய பாைதயாகதா இ/த. இ/வழி
இல"கிய பாைதயாக அ அைமயவி(ைல. எத%
ச2சிைககளி வ/ைக காரணமாக இ- எக8ைடய
ச2சிைகக0 வளர @,யாத ஒ/ நிைல ஏ1ப!டேதா,
அத1காக அத" காலக!டகளி( பல ேபாரா!டக0
நைடெப1றன. இதைகய ச2சிைகக0 இலைக"-0
வ/வைத" க!பத ேவெமபத1காக இலைக
@1ேபா"- எ?தாள) சக ேபாற இய"கக0 களதி(
இறகின. அ @1ேபா"-வாதிக80 ெப/ K0ளியாக
விளகிய எ%.எ.பி. ெமாஹிதீ ேபாறவ)க0 @னி
அத ேபாரா!டதிைன வழிநடதி% ெசறா)க0.
அ சிறிமாேவா படாரநாய"க அவ)க8ைடய
ஆ!சியிெபா? எ%.எ.பி. ெமாஹிதீ அவ)க0 அ
சபதப!ட ஓ) அறி"ைகைய"Tட பிரதமாிட
சம)பித இ  என"- ஞாபகதி( இ/"கிற.
அதாவ, தமி3நா!,L/ வ/கிற ச2சிைகக8"- ஒ/
க!பா விதி"கபட ேவ; அெபா?தா
எக8ைடய ச2சிைகக0 இேக ெதாட) ெவளிவர
@,=; ந நா!டவ)களி ச2சிைககைள பிர4ர
ெசVவத1-ாிய சகல வசதிவாVK"க8 கிைட"- எ
ெசா(லப!ட. இத விடயதி( இதிய% ச2சிைககளி
ஆதி"க ெகா2ச தளர ேவ எபதா அ
வி"கப!ட அத" ேகாாி"ைக.
இ இலைகயி( எதைனேயா ேப) ப(ேவ
ச2சிைககைள ெவளியி! வ/கிறா)க0. ெகா?K
நகரதிL/ மாதிரம(ல, ெவளிP)களிL/ அத%
ச2சிைகக0 ெவளிவ/கிறன. அத வைகயி( எ
அைனவ/"- நறாக ெதாித ஒ/ ச2சிைகதா
ெடாமினி" ஜீவா அவ)கைள ஆசிாியராக" ெகாட
'ம(Lைக'. யா3பாணதி( பிறத அவ), ெதாட) 30
ஆ காலமாக இத% ச2சிைகைய" ெகா?பிL/
ெவளியி! வ/கிறா). தமி3 ேப4 ம"க0 வா3கிற
யா3பாணதி( மண பரபிய 'ம(Lைக' எற அத
தமி3 ச2சிைகைய அ-0ள =த Y3நிைல காரணமாக
அவரா( ெதாட) ெவளியிட @,யவி(ைல. இதனா(
ெகா?K"- வ 201/4, \ கதிேரச ]தி, ெகா?K 13
எற @கவாிைய தன இ/பிடமாக ேத)ெத
அ- 'ம(Lைக பதL(' இ/ ெவளியி! வ/கிறா).
அ தனி மனிதனாக" ெகா?K"- வத அவ), இத%
ச2சிைககைள ஒ/ 'ேப"'கிேல ேபா! தைலயிேல
ைவ"ெகா ]தி ]தியாக% ெச வி1பைன ெசV
வதா). அதைன அவ) தமி3 க1ேறா/"- பாடசாைல
மாணவ)க8"- இல"கியவாதிக8"- மாதாமாத ஒ/
ெப/ பாிசாக அளி வதா) எ தா Tற ேவ.
இ வைரயி அதைன ெதாட) ெசV வ/
சாதைனயாள) அவ).
இத% ச2சிைகயி 400வ இத3 இ- எOைடய
ைகயிேல இ/"கிற. அ இெபா? 50வ ஆைட
ேநா"கி ] நைட பயி(கிற எபைத நா இத%
-
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சைபயிேல மி"க மகி3%சி=ட ெதாிவி"ெகா0ள
வி/Kகிேற. இ ஒ/ ெப/ சாதைன. அதிேல,
"ம(Lைகயி 400வ இத? இைறய ேதைவ=" எற
தைலபி( அவ) எ?தியி/பைத நா இ- ேம1ேகா0
கா!ட வி/Kகிேற.
"ம)ைகயி+

,தலாவ
இத./
எ0தைகய
மனநிைல1ட3
ெபா ண5ட3
ஆசிாிய
தைலயக தீ89ேனேனா, அேத ெபா ணசி1ட3,
மன,.ைம1ட3,
த+னபி/ைக1ட3தா+ இத
ம)ைகயி+
400வ
இத./
தைலயக
தீ8<கி+ேற+.
இத இைட/ காலக8ட0தி - >மா 47 ஆ<க@/
இைடேய
எ0தைன
எ0தைனேயா
இல/கிய
அAபவகைள1, தா/ககைள1 ெபC
ம)ைக
விடா பி9யாக - இைடயிைடேய சில 10த ெநD/க9யி+
காரணமாக
இட ெபய5கைள1
ெசாெலாணா
சிரமகைள1 ெபC
திய திய அAபவக@ட3
  பிரேதச FGநிைலயி+ தா/ககைள1 அ9
உரமாக ெபC ம)ைக 0H/க0ட+ ெதாட
ெவளிவ ெகாேட இD/கி+ற.
அத உநா8< 10த அவல0தி+ காரணமாக ம)ைக திய
திய அAபவகைள1 திய இல/கிய நபகைள1
ெபC 0 த+ைன0தாேன  ெமDI89 வளைத
தரமான வாசக வ8ட )யமாகேவ ந+ அறி1."

அவ) உைமைய% ெசா(கிறா)! அதாவ பயகர
=ததி காரணமாக அவரா( வட"கிேல ெசய1பட
@,யவி(ைல.
300 இC ேமCப8ட நலறிஞகளின தரமான
கைலஞகளின மதி/க0த/க பைட பாளிகளின
உDவக ம)ைகயி+ ,க பி அ8ைட படமாக பதி5
ெசLய ப8< வள எதிகால சாி0திர வரலாCறிC
பதி50 தகவலா."
"

இ- 'உ/வக0' எ -றிபிடபவ Kைக
படகைளயா-. அவ) இதைன ஒ/ ேதசிய ச2சிைகயாக
வியாபி"க% ெசV0ளா). இலைகயி( சிகள ப-திகளி(
வா3கிற தமி3 ெதாிதவ)க0Tட இத% ச2சிைக"-
தாராளமாக எ?கிறா)க0. -றிபாக நா aரா9 வா?
@bL ஆ, ெப ஊடகவியலாள)க0 அதிகமாக எ?தி
வ/கிறா)க0.
"ஒD

சி சOசிைகயி+ 400வ இதG எ+ப ெபD
சாதைனதா+ எ+றெபா., இ 50வ ஆைட
ேநா/கி பயணி/ ெபD சாதைனயி+ ஒD I தா+"

எனேவ, ெடாமினி" ஜீவா அவ)கைள இலைக "தமி3%
ச2சிைககளி தைத" என வாV Tசாம( அைழ"கலா
எ  நா இ%சைபயி( Kக3 நாம Y!கிேற.
ஆ<த பா<த சி0திர கவி ஆதியிைனய கைலகளி
உள ஈ<ப8ெட+  நட பவ பிற ஈன நிைலக<
@வ”
“

எற வாசககைள அவ) தOைடய ச2சிைகயி
ம-டமாக எ?தி=0ளா). அ மாதிரம(ல, ேவ சில
வாசகக8 இ- ெபாறி"கப!0ளன. அவ/ைடய
ச2சிைககளி( ப(லா காலமாக இத வாசக
இடெப1 வ/கிற. அதாவ,
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"உலக

பாரா@ம+ற
வரலாCறிேலேய
இலைக
நாடா@ம+ற0தி மா0திரதா+ ஓ இல/கிய சOசிைக
வித பாரா8ட ப8ட ெப மதிமி/க சபவ இட
ெபC ள. அ பாரா8ட ப8ட சOசிைக ம)ைக.
இதைன நாடா@ம+ற பதிேவடான ஹ+சா8 (4.7.2001)
பதி5
ெசLதட+
எதிகால
சததியினD/காக
ஆவண ப<0தி1,ள.
அ0ட+
,த+,த)
சTனி இD ெவளிவத இல/கிய சOசிைக1
ம)ைகேயதா+."

அவ) அ1Kதமாக தOைடய ச2சிைக ெவளி7!,
ஆரபைத மிக9 பணிவேபா இல"கிய
வ!டக8"-% சம)பிதி/"கிறா). இ நா இ
ப1றி ச1  பிேனா"கி பா)ேத. அ<வாசகக0 நா
அ பாரா8மறதி Tறியி/தைவ. இ
சபதமாக 2001ஆ ஆ Pைல மாத 04ஆ திகதி
ஹசா! அறி"ைகயி 1620ஆ நிரL( இடெப1 0ள.
அேக, "නැෙගනහිර පළාෙත් අත්යන්ත ෙප්ෂකර්මාන්ත
-

සංවර්ධන මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම - Setting up of a Handloom
Textile Industrial Development Board in the Eastern
Province’

எற பிேரரைணைய% சம)பி நா
உைரயா1றியேபாதா, இ<வித Tறியி/"கிேற
-

நா+ ெச+ற வார எம நா89+ பிரபல கவிஞD
எ.0தாளD >மா 39 வDட காலமாக ெகளரவமான
'ம)ைக' எ+ற அDைமயான - மிக5 கD0தாழமி/க சOசிைகைய0 தவறா ெவளியி8< வDகி+றவDமான
சOசிைக ஆசிாிய திDவாள ெடாமினி/ ஜீவா
அவகைள சதி0ேத+. அவDைடய பவளவிழா5/காக
அத 'ம)ைக பதைல' ேநா/கி நா3 ெச+ேற+.
அவ இல/கிய
பணிைய வாG0திேன+; ஆசி
Iறிேன+. அவDIட 'கத' உ<0திDத பாணிைய
நா+ கேட+; ெசா/கி ேபாேன+."
"

அதைனதா ேம1ெசானவாறாக வ)ணிதி/"கிறா).
இெபா?, அவ) 80 அகைவைய= தா, வயதி(
@தி)தவராக" காணபகிறா). ெடாமினி" ஜீவா
ஐயாவி ேதகாேரா"கிய"காக நா ஆசி T கிேற!
இேதேபா 'ஞான' எற ஒ/ ச2சிைக= ெவளி
வ/கிற. இத ஆசிாியரான டா"ட) தி. ஞானேசகர
அவ)க0 ஆரபதி( ேபராதைன]தி, க, எற
விலாசதிL/ ெவளியி!டா). அவேரா ேச)
இைணயாசிாியராக அவ/ைடய அK மைனவி ஞான
ஞானேசகர அவ)க0 கடைமயா1 கிறா).
"பகி)தL :ல விாி9 ஆழ@ ெப வ ஞான"
எபதா அவ/ைடய ச2சிைகயி ம-ட வாசக!
"ெவள0தி+

ெபD/ைக ேபா
கைல ெபD/
கவி ெபD/ ேம5மாயி+, பள0தி WGதிD/
Dடெரலா விழிெபC
பதவி ெகாவா"

எ  அவ) அழகாக% ெசா(Lவ/கிறா).

இ<வாேற, அ 'மதீனா' எற ச2சிைகைய அ(ஹாf
எ.பி.எ. மாஹி) அவ)க0 இbலாமிய ெசயலகதி
ெசயலராக இ/ அழகாக ெவளியி! வதா). அ
மானா ம"கீ எ பல/"- அறி@கமான என
ப0ளிேதாழ எ.எ. ம"கீ அவ)க0 'நிலா' எற
ச2சிைகைய ெவளியி! வதா). இவ) இேபா தமி3நா
ச"கரப0ளி எO @bL ஊாி வரலா1ைற எ?த
அைழ"கப!0ளா) எபைத= ெப/ைமயட
-

-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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இ%சைபயி( T கிேற. அேதேபா தா அகில
இலைக @bL g"கிL/ 'ெசரதீ' எற ஒ/
ச2சிைக= ெவளிவத. அத ஆசிாிய) பிரபல
சமா)"க பிர%சாரகரான ஏ.h.ஏ.வi ஆவா).
@bL வாLப' எற ச2சிைகைய அகில இலைக
YMMA மகாநா ெவளியி!ட.
அேதேபா தா A magazine called “Radio Times”
'
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அேதேபா தா தி/ேகாணமைலயிL/ 'ெதா'
எற ஒ/ ச2சிைக= ம!ட"களபிL/ தி/.த.ேகாபால
கி/Hணைன ஆசிாியராக"ெகாட 'ெசகதி)' எற
ச2சிைக= ெவளிவ/கிற.
வரலா1றி( @த@தலாக ஒ/ சிகள நாவ( தமிழி(
ெமாழிெபய)"கப! தமி3நா!,( ெவளியிடப!0ள.
இத% சாதைனைய% ெசVதி/பவ) நமவரான உபாL
gலாரன அவ)க0. இவ) இதியாவி( பாி4ெப1ற @த(
சிகள இல"கியவாதியாவா).

-

was published by the Radio Ceylon at that time. It had the
style of a very good magazine because photographs of all
artistes, their productions and programme schedules were
all published in it. I hope the present Chairman of the Sri
Lanka Broadcasting Corporation, Mr. Hudson
Samarasinghe, a very senior media personality who is
knowledgable in everything about literature, culture,
journalism and men and matters will also take an interest
in publishing that magazine again. Sir, I must tell you that
there have been very many people who have been helping
the publishing of this magazine then.

இதியாவி -ஜரா மாநிலதிL/ இலைக"வத 'பாV' ச:கைத% ேச)த ஒ/வ), அழகான தமிழிேல
எ?கிறா) எறா(, கவிபாகிறா) எறா(,
அேவா) உலக சாதைன! அவ)தா ேமம கவி எ
அைழ"கப அ( ரஸா". அேதேபா
கைல%ெச(வ அ( றk அவ)க8 இப,யான பல
விடயகளிேல மிக9 ஈபா ெகா உைழ
வ/கிறா). இெபா? அவ) State Art Council இ(
இடபி,தி/"கிறா). இ ப1றி மாKமி- அைம%ச)
ஏ"கநாய"க அவ)க8"- நறாக ெதாி=. மாKமிஅைம%ச) டலb அழஹெப/ம அவ)க0 நடகிற தமி3
பயி1சி ப!டைறைய ெநறிப பணியி அவ)
ஈப! வ/கிறா). இப,யாக எதைனேயா ேப)
எ? ைற"-" ைகெகாதி/"கிறா)க0.
We cannot forget the Godage Book Publishers. The
owner of the Godage Book Publishers, Mr. Sirisumana
Godage, has taken so much of trouble in establishing a
very close alliance and understanding amongst the Tamil,
Muslim and Sinhala writers and being a Sinhala person,
he has been very helpful in promoting the Tamil writers.
There is another one called - ப,க0' எற ச2சிைகைய
அOராதKரைத% ேச)த வh அ"ர எ?கிறா). 'ஜீவ
நதி' எற ச2சிைகைய யா3பாணைத% ேச)த பரணீதர
எ?கிறா).
இைவகைளெய(லா
நாக0
தாபனபவ எதி)கால% சததியின/"- நைம
பய"-ெம நா நிைன"கிேற. அேதேபா தா
அேக "-றி2சி மல)" எற ச2சிைக= ெவளிவ/கிற.
அதனி ஜீவா அவ)கைள ஆசிாியராக"ெகாட, மைலயக
மைண பிரதிநிதிவப 'ெகா?' எO
ச2சிைக நீட காலமாக ெவளிவ/கிற. "நீக8
எ?தலா" எறெதா/ ச2சிைகைய ஆ). தனபாலசிக
அவ)க0 எ?திவ/கிறா). 'யாரா' எற ஒ/ கவிைத%
ச2சிைகைய பிரபல எ?தாள) அHர ஷிஹாதீ
அவ)க0 வாைழ%ேசைன ஓ!டமாவ,யிL/ எ?தி
வ/கிறா).
'

—

What I would like to recommend to the Hon. Minister
is that more and more magazines should be published.
The Government might not be able to directly help but
the Government can influence the advertisers and
Government departments like the Sri Lanka Insurance,
Bank of Ceylon et cetera, to give them advertisements so
that these magazines will not stop half way. There will be
a continuous flow and healthy growth of Tamil language
and culture.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

தைலைமதா உ

(

பின அவக)

(The Presiding Member)

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

மாமி அஹா$ ஏ.எ.எ. அ(வ)

(

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

I will conclude, Sir. I think we must direct the
National Library and Documentation Services Board to
promote Tamil culture, art and craft. The Hon. Minister
just gave me an invitation to participate at the "Rajya
Lama Chithra Ulela" which will be held at the National
Art Gallery on 2nd of November, Insha Allah! I will also
be there. From the time the Hon. Minister assumed office
of this portfolio, there has been a tremendous amount of
development in all spheres of art and culture in this
country. I wish him good luck!

அகில இலைக நைக%4ைவ மறதி 'கல"க
ேபாவ யா/' எO சிறK நிக3%சி அத தைலவ/
சிேரHட ெபாLb அதிய!சக/மான ேக.அரசரதின
அவ)களி தைலைமயி( ெகா?K தமி3%சகதி(
நைடெப1ற. ெபாLb திைண"களதி( கடைமKாி=
ேக.அரசரதின அவ)க0 தமி3%சகட இைண
தமி3 ெமாழிைய வள)பத1காக அ/பணியா1 கிறா).
அைறய தின கலாaஷண இ.சிறிbகதராஜா ேஜ.பி
அவ)களி 'கதபமல)' எற 18ஆவ m( ெவளி7
இடெப1ற.
இத நா!,( தமி3 ெமாழிைய வள)பத1காக எம
அரசாக மாKமி- வா4ேதவ நாணாய"கார அவ)கைள
ேதசிய ெமாழிக0, ச:க ஒ/ைமபா! அைம%4"-
ெபா பாக நியமிதி/"கிற. மாKமி- அைம%ச)
அவ)க0 அைன விடயக8 தமி3 ெமாழியி
இடெபறேவ எபதி( கnக/மாக
இ/"கிறா). ஆகேவ, இநடவ,"ைககளி வாயிலாக
எதி)காலதி( அைன ம"க8 இன ஐ"கியட
வாழ"T,யதாக இ/"-. அட, யா3பாணதி0ள
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ஒ/ தமி3 மக அபாேதா!ைடயி0ள சிகள மகOட
ேந/"-ேந) சிகளதி தமிழி உைரயாட"T,ய ஓ)
அ1Kதமான Y3நிைல =க உ/வாக ேவ. அத1இ நா இ%சைபயிேல ெகாவ0ள இத
பிேரரைண வழிவ-"-மாக இ/தா(, என வா3நாளி(
ெப/ சாதைன Kாிதவ என எணி மன
நிைறவைடேவ. மி"க நறி.
-

-

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා

(மாமி ஹுைன( பாY/)
(The Hon. Hunais Farook)

பிமிலாஹி ர மானி ரஹீ.

ெகளரவ தைலைமதா- உ பின) அவ)கேள, இ
மாKமி- அ(ஹாf ஏ.எ%.எ. அbவ) அவ)களா(
சம)பி"கப!0ள இத ஒதிைவK பிேரரைணைய
நா ஆேமாதி"கிேற. 'க(ேதாறி மேதாறா"
கால"- @ேதாறிய இத :த தமி3' எ
ெசா(வா)க0. உைமயிேல தமி3 ெமாழிைய வள)"க
ேவ,ய பாாிய ெபா K தமிழ)க8"- மாதிரமறி தமி3
ேப4கிற @bL ம"க8"- உ. ஏெனனி(
இலைக நா!ைட ெபா தம!,(, ெப/பாலான
@bL ம"க0 தமி3ெமாழி ேப4பவ)களாக இ/"கிறா)க0.
அவ)க0 தமி3 ெமாழிைய வள)பத1காக ெப/
ெதாடா1றியி/"கிறா)க0. -றிபாக வட"-, கிழ"-
பிரேதசைத% ேச)த @bLக0 இல"கிய, நாடக,
ச2சிைக, கவிைத ேபாற ப(ேவ ைறகளி(
ெதாடா1றிய வரலா க0 இ/"கிறன.
இத% சத)பதி( நா ஒ/ விடயைத
ஞாபகபதேவ,ய வனாக இ/"கிேற. நா கடத
மாத இேத நா0 பாாிய விப"-0ளாேன. இ நா
உயி/ட இ%சைபயி( நி உைரயா1 வத1- உதவிய
இைறவO"- @தL( நறி ெதாிவிபேதா, அத%
சத)பதி( எைன= எOட பிரயாண ெசVத
ஏைனய ஐேபைர= காபா1றி உடன,யாக
ம/வமைன"- எ% ெசற @த( பிரேதச ெபாLb
உதிேயாகதா்க8"- அ<விடதி( நி உதவிய
சிகள ம"க8"- நா இ% சைபயிpடாக மனமா)த
நறிகைள ெதாிவி"ெகா0கிேற. அேதேவைளயி(
நா -ணமைட மீ ந(ல நிைலைம"-
தி/பேவெமன என"காக இைறவைன ேவ,
பிரா)தைன ெசVத என ஆதரவாள)க8"-
உறவின)க8"- நப)க8"- பாரா8மற
உ பின)க8"- அைம%ச)க8"-
நா
இ%சத)பதி( நறிைய ெதாிவி"ெகா0கிேற.
எம நா!,( @bLக0 பல) தமி3 இல"கியைத=
தமி3ெமாழிைய= வள)பத1காக ெதாட)
பகா1றியி/"கிறா)க0. என தைதயி தைதயான
கி) @கம P4 இலைகயி( பிரபல யாைன பி,
பணி"க) என ெபய)ெப1றவ). அவ) க, தலதா
மாளிைக"-
யாைன
பி,
அபளிK%
ெசVதி/"கிறா) எ
நா நிைன"கிேற.
அவ/ைடய சேகாதர) அ( ரMமா எபவ) @சL
பிரேதசதி0ள கர,"-ழி கிராமதி( சிறத Kலவராக
விளகினா). அேதேபா மனா) மாவ!டதி( அமீ)
ெமாகம! Kலவ), ெநா, Kலவ), விடத(தீ9 காசி
Kலவ) ஆகிேயா) தம இல"கிய நயகைள=
Kலைமவைத= @ென% ெச தமி3 ெமாழிைய
வள)பத1காக பாப!,/"கிறா)க0.
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இ வராத ெவளிவ/கிற பதிாிைகக0 :ல@
ப(ேவ ெசVதிக0 ெவளியிடப! வ/கிறன.
உதாரணமாக 'நவமணி' பதிாிைக! இத பதிாிைக
உைமயி( பல ெசVதிகைள தாகி ெவளி வ
ெகா,/"கிற. இ @bL ம"க8"- மாதிரமறி
ஏைனய தமி3 ேப4 ம"க8"- ேசைவ ெசVகிற.
இத பதிாிைக உைமயி( நHடதி( இய-கிற
ேபாதி அதைன ெவளியிகிற சேகாதர) எ.எ.
அமீ அவ)க0 ச:கதி1-% ேசைவ ெசVய ேவ எற
ந(ண)ேவா அதைன ெவளியி! வ/கிறா). அத
பதிாிைக தினேதா  ெவளி வரேவ எ நாக0
பிரா)திபட அதைன ஓ) ஆேலாசைனயாக9
T கிேறா. இேதேபா தா 'எக0 ேதச',
'மீ0பா)ைவ', 'சாி நிக)', 'கிழ"கி உதய' @தLய
பதிாிைகக8 ெவளிவ/கிறன. யா3பாணதிL/
'எ?%சி' எற பதிாிைக மாதேதா  ெவளிவ/கிற.
இத பதிாிைக =த காலதி( ஆரபி"கப!
இைடயி( நி தப! மீ ெவளிவ/கிற எ
நா நிைன"கிேற. அேதேநர 'அ( ஹஸனா' எற
பதிாிைக மாதாத ெவளி யாகிற. உைமயி( 'அ(
ஹஸனா' பதிாிைக, @bLக8"- அ/ளப!,/"கிற
அ( -)ஆ T கிற விடயக0 அேதேபா நபி
ஸ(ல(லாஹு அைலஹிவஸ(ல அவ)கள வா3"ைக
வழி@ைறக0 எபன ப1றிய ெசVதிகைள அவ)க8"-
பிரேயாசன மளி"க"T,யவைகயி( மாதாமாத ெதா-
வழ- கிற. இ<வா நாக0 பல பதிாிைககைள
ெபய) -றி Tறலா. இத பதிாிைககளி வரலா1ைற
அ(ல அத பினணிைய பா)"-ெபா? எதவித
இலாப ேநா"க@ இ(லாம( ச:க ேதைவ"காக அ(ல
ச:க"- எைதயாவ ெசVயேவ எற
ந(ண)ேவா இ%ேசைவைய பல/ இைண
ெசVகிறா)க0.
என"- ஒ/ விடய ஞாபக"- வ/கிற. அதாவ,
நா @bL சமய, பபா! அவ(க0
திைண"களதி( கடைமKாிகிற காலதி( இல"கிய
Kதககைள அ(ல ச2சிைககைள எ?பவ)க0,
கவிைத ெதா-K"கைள ெவளியிகிறவ)க0 ம1 
எ?தாள)க0 பல) தகள Kதககைள" ெகா0வன9
ெசV=மா அ- வ ேக!பா)க0. ஆனா(, அத
ேநரதி( Kதக" ெகா0வன9"காக இத திைண"
களதி1- ஒ"கிய பணெதாைக மிக% ெசா1பமாக
இ/ததனா( ஐ அ(ல ப Kதகக0தா
ஒ/வாிடமி/ ெகா0வன9 ெசVயப!ட. இ
அரசாக"- ஒ<ெவா/ ைறயி எ?தாள)கைள
ஊ"-வி"கேவ,ய ெபா K இ/"கிற. மஹித
சிதைன :லமாக9 ம1  ெவ<ேவ தி!டகளி
ஊடாக9 எதைனேயா ந(ல பல விடயக8"ஊ"-விK பண வழ-கிற எம அரசாக
இல"கியைற வள)%சி"- பண9தவிகைள வழக
ேவ. தமி3 ெவளி7களாக இ/தாெலன அ(ல
சிகள ெவளி7களாக இ/தாெலன அவ1ைற"
ெகா0வன9 ெசV பிரேயாசன@0ளதாக ஆ"-வத1விேசட நிதிைய ஒ"க ேவ,ய ேதைவ இ எம
அரசாக"- இ/"கிற.
ගරු අල්හාජ් ඒ.
ඒ.එච්.
එච්.එම්.
එම්. අස්වර් මහතා

(மாமி அஹா$ ஏ.எ.எ. அ(வ)
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Mr. Presiding Member, I want to make a small
intervention.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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, மஹெகாட ேப/வைளயிL/ 'அ(லfனா' எற
ஓ) இதைழ கaாியா அரபி" கலாசாைல பிரபல@ அத
பழைமமி"க மாணவ)களி( ஒ/வ/மான எ.ஐ.எ. ஸாLM
(கaாி) அவ)க0 ெவளியி! வ/கிறா). அ சமா)"க
ச2சிைக. 4ன வ( ஜமாஅ சபதமான ெகா0ைகக0
எ(லா இதி( அடகியி/"கிறன எற விடயைத=
நா இ- பதி9 ெசVய வி/Kகிேற. நறி.
193

-
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நறி T கிேற. இத @ெமாழி9 பிரேயாசன
@0ளதாக அைமவத1-, ெகளரவ அைம%ச) அவ)க0
எக8ைடய ஆேலாசைனகைள= உ0வாகி அத1ேக1ற
வைகயி( நடவ,"ைக எ"கேவெமன" ேக!, விைட
ெப கிேற. நறி. வbஸலா.
ගරු ෙජ්.
ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(

மாமி ெஜ. Z றகா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා

(மாமி ஹுைன( பாY/)
(The Hon. Hunais Farook)

-ைறத, அத Kதககைள ெவளியிவத1-%
ெசல9 ெசVகிற பணைதயாவ அவ)க0 ெப1 "
ெகா0வத1உதவ ேவ,ய ெபா K எம
அரசாகதி1- சபதப!ட ெகளரவ அைம%ச)
அவ)க8"- இ/"கிற. இத% சத)பதி(
இ<வாறான விடயகைள @ெமாழிவ ந(ல எ
க/தி, இO சிலவ1ைற நா இ- -றிபிட
வி/Kகிேற.
ெகளரவ உ பின) அ(ஹாf அbவ) அவ)க0
'ம(Lைக' எற ச2சிைகயி 400 வ ெவளி7
சபதமாக" -றிபி!டா). அத @தலாவ ெவளி7
என, 400வ ெவளி7 என எபைத ப1றிெய(லா
நாக0 ெதாியாத நிைலயி( இ/"கிேறா. எனேவ, இத
விடயகைள ெதாிெகா0வத1- இ<வாறான ந(ல
ச2சிைககைள ஒ ேச) ைவ"க"T,ய museum ஒைற
உ/வா"க ேவ. இத:ல -ைறதப!ச கடத
காலதி( எ<வா தமி3 ெமாழி, தமி3 இல"கிய எபன
வள) வதி/"கிறன எப ப1றி எதி)கால%
சததியின) அறி ெகா0ள% சத)ப கிைட"-.
அேதேவைள அதைகய எ?தாள)கைள இனக
அவ)கைள" ெகளரவி"க ேவ. இ மிக9 ெசா1ப
அளவின/"-தா கலாaஷண வி/ வழகபகிற.
இbலா மததவாி( ஒ/ சில/"- இ மததவாி( ஒ/
சில/"- எ ஒ<ெவா/ சமயதவ/"- அவ)கள
ைற"ேக1ப இத" கலாaஷண வி/ வழகபகிற.
எனேவ, வி/ வழகபபவ)களி ெதாைகைய=
அதிகாி"க ேவ. அேதேநர அவ)க8"-" ெகா"க
பகிற சமான அ(ல ஊ"-விK ெதாைக மிக9
ெசா1பமாக இ/"கிற. ஒ/ Kதக ெவளி7!"-%
ெசலவா- ெதாைகTட அவ)க8"- வழகபவதி(ைல
ெயன நா நிைன"கிேற. எனேவ, அவ)கைள"
ெகளரவிபத1- ஊ"-விபத1- இO பல
தி!டகைள வ-"கேவெம Tறி"ெகா0கிேற.
அேதா, இவ)கள ெவளி7கைள ெகா0வன9
ெசVவத1காக @bL சமய, பபா!டவ(க0 ம1 
இ சமய, பபா!டவ(க0 ேபாற திைண"கள
க8"- ஒ"கபகிற ெதாைகைய எதி)வ/ வர9
ெசல9தி!டதிலாவ அதிகாி"ெகா"க ேவ.
ஏெனறா(, ச:க"காக எ?கிற, உைமைய
எ?கிற இல"கியவாதிகைள= எ?தாள)கைள=
ம1  ச2சிைகக0, வாராத பதிாிைககைள
ெவளியிகிற ெவளி7!டாள)கைள= ஊ"-வி"க
ேவ,ய தா)மீக ெபா K இத அரசாகதி1இ/"கிற. அத வைகயி(, ெகளரவ உ பின) அவ)க0
இத பிேரரைணைய @ெமாழிதைம"காக அவ/"-

ெகளரவ தைலைமதா- உ பின) அவ)கேள, இத%
சைபயிேல ெகளரவ உ பின) அbவ) அவ)க0 ெகா
வத ஒதிைவK பிேரரைண மீ உைரயா1 வதி(
மகி3%சியைடகிேற. இ
ஒ/ @"கியமான
விடயதிைன அbவ) அவ)க0 தன உைரயிேல Tறினா).
அதாவ, இத பிேரரைண :ல தா எதி)பா)"கிற
விடய ஈேடறினா( தன வா3"ைகயிேல தா ெப1ற
பா"கியமாக அைத" க/வதாக அவ) Tறினா). அவ)
ெகாவதி/"கிற
பிேரரைணக80 இத
பிேரரைணதா மிக9 @"கியமானெதன நா
நிைன"கிேற.
இ இலைகயி ெமாத% சனெதாைக 4மா) 20
மி(Lயனாக இ/"கிற அேதசமய, உலகி( தமி3
ேப4கிற ம"களி ெதாைக 4மா) 90 மி(Lயவைர
அதிகாிதி/"கிற. இவ)களி( கி!டத!ட 70 மி(Lய
அளவி( தமி3 நா!,( இ/"கிறா)க0. இலைக,
மேலசியா, சிகa), ெமாாீசியb, ெதனாபிாி"கா, ப)மா,
பிஜி தீ9க0 எ உலக நாகைள எ பா)தா( 80
மி(LயO"- அதிகமான தமி3 ேப4 ம"க0 அ- வசி
வ/வைத" காணலா. உலகதிேல 80 மி(LயO"-
அதிகமான ம"க0 ேப4கிற ஒ/ ெமாழியாக இத தமி3
ெமாழி இ/"கிற. அத ெமாழியி வள)%சி"உதலாக இத% ச2சிைகக0 அைமதி/"கிறன. அத
ெமாழிைய ேப4கிற ம"களி ஆ1றைல, கைல,
கலாசாரகைள இத% ச2சிைகக0 ெசVதிகளாக
ெவளியி! வ/கிறன. உலகதிேல 1863 ச2சிைகக8
353
தினசாி
பதிாிைகக8
தமிழி(
ெவளிவெகா,/"கிறன. ஏைனய ெமாழிக8ட
ஒபிகிறெபா? தமி3ெமாழியி(தா அதிT,ய
ச2சிைகக8 தினசாி பதிாிைகக8 ெவளிவ/வைத
அவதானி"கலா. அப,ப!ட சிறKமி"க இத தமி3
ெமாழி இலைக, சிகa), மேலசியா ேபாற நாகளி(
அரசக/ம ெமாழியாக" காணபகிற. ஆனா(,
இலைகயி( இத ெமாழி"- உாிய அதb
ெகா"கபகிறதா? அரச நி வனகளிL/ உாிய
@ைறயிேல அத1கான நிதிக0 ெச(கிறனவா? எற
ேக0விக0 தமி3 ேப4 ம"க0 மதியி( எ?கிறன.
ெகளரவ ஹுைனb பாv" அவ)க0 Tறியேபா( பல
சிரமக8"- மதியிேலதா ச2சிைகக8 நாேளக8
ெவளிவெகா,/"கிறன.
அவ1 "- ஆதரவான விளபரக0 உாிய @ைறயி(
ெகா"கபகிறனவா? எப ேக0வி"-றியாகேவ
இ/"கிற. எனேவ, இைத ப1றி இ%சைபயி(
உைரயா1 வ சாலெபா/தெம நிைன"கிேற.
இ எம நா!,( தமி3 ெமாழியான ஓ) அரச க/ம
ெமாழியாக அகீகாி"கப!டேபாதிTட, அரச
திைண"களகளி நி வனகளி விளபரக0
எ<வள9 iர தமி3 ச2சிைககளிேல ெவளிவ/கிறன
எப9 ேக0வி"-றியாகேவ இ/"கிற.
-

-
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இ நாக0 இதியாைவ எ"ெகாடா(, அ28 மாநிலக0 உ0ளன. அதி( இதியாவிOைடய
சனெதாைகயி அ,பைடயி( 13ஆவ இடதி(
இ/"கிற தமி3நா ெபா/ளாதாரதி( இரடாவ
இடதி0ள. இ இலைகயான அபிவி/திைய
ேநா"கி நக)ெகா,/"கிற இ<ேவைளயி(, நாக0
தமி3 ெமாழி"- @"கிய வழ-ேவாேமயானா(
நி%சயமாக எம நா!,Oைடய ெபா/ளாதாரைத
@ேன1ற"T,ய நிைலைமக0 ஏ1ப. இ உலகி(
இதியா9 சீனா9 ெபா/ளாதார ாீதியி( @ேனறி
வ/கிறன. சிகaாி தைலவ) சிகaாி தைத
எ Tறபகிற தி/. Lேகானி அவ)க0 அ
இலைக"- வ/ைக ததெபா?, பல விடயகைள"
Tறி%ெசறா). அவ1ைற அவ) தOைடய Kதகதி
எ?தியி/"கிறா). அதி( அவ), பபலபி!,யி(
இ/"கிற flats system ஐ பா)வி!, - கிய
நிலபரK"-0 எப, அ உ/வா"கப!ட எபைத
தா Kாிெகாடதாக" -றிபி!,/"கிறா). இ
சிகaாி( அரச க/ம ெமாழிக80 ஒறாக
தமி3ெமாழி= பயபதபகிற. ஏ1ெகனேவ,
மாKமி- ஹுைனb பாv" அவ)க0 Tறியேபா(, =த
கால க!டதி( பல @bL கவிஞ)க8 எ?தாள)க8
தமி3 ெமாழிைய வள)பத1காக9 பாகாபத1காக9
பாப!டைத நாக8 பா)தி/"கிேறா.
-

-

தைலைமதா உ

பின அவக)

(The Presiding Member)

Hon. Member, there are two more speakers.
ගරු ෙජ්.
ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாமி ெஜ.

ற

இ ஆசியாவி( தமிழ)க0 ெப/பாைமயாக
வா3கிறா)க0. நா @K -றிபி!டேபா(, தமி3
நா!,( மாதிர 4மா) 80 மி(Lய தமிழ)க8
மேலசியா, சிகa), இலைக, ப)மா, பிஜி தீ9க0 ஆகிய
நாகளி( 90 மி(Lய தமிழ)க8 வா3கிறா)க0.
எனேவ, நாக0 எம நா!,( தமி3 ெமாழி"- @"கிய
வ ெகா, ேமேல -றிபி!ட நாகளி( வா3கிற
தமிழ)களி கவனைத ஈ)"க%ெசV, அவ)க8 எம
நா!"- வ, தம கைல, கலாசாரகைள வள)"கிற
ஒ/ நிைலைமைய ஏ1பத ேவ. இத காரணமாக
இலைகயி ெபா/ளாதார வள)வத1கான வாVK"க0
ஏ1ப. இத1- @"கியமாக நா ஏ1ெகனேவ
Tறியேபா(, இதிய ம"களா( ெபாி ேபா1றபகிற
இராமாயணட ெதாட)Kைடய பல இடக0
இலைகயி( உ0ளன. அவ1றி( -றிபாக தி/ேகாண
மைலயி0ள தி/"ேகாேணbவர, wவெரLயா வி0ள
சீதாவ"ைக சீதாஎLய, இராவணா எ(ைல எபன @"கிய
இடைத வகி"கிறன. இவ1ைற பா)ைவயிவத1காக
ெப/ெதாைகயான ம"க0 தமி3 நா!,L/ ,(LயிL
/ வ/கிறா)க0. இ<வா இலைகயான
கலாசார, சமய, ெமாழி எபவ1றி :ல இதியா9ட
பினிபிைணதி/"கிற. இ உலக சனெதாைக
7.5 பி(Lயனாக இ/"கிறெபா?, இதியாவிOைடய
சனெதாைகயான ஒ/ பி(Lயைன தா,யி/"கிற.
எனேவ, ஒ/ பி(Lய ம"களிOைடய கவனைத நாக0
எம நா!,மீ உ(லாச ேநா"க க8"காகேவா
அ(ல வியாபார ேநா"கக8"காகேவா அ(ல
ெபா/ளாதார ேநா"கக8"காகேவா ஈ)"கிறெபா?,
எம நா!, ெபா/ளாதார வள)%சியைட=. இத1நாக0 தமி3 ெமாழி"- @"கியவ ெகா"க ேவ.
அேபாதா, அதைன ஒ!,யதாக இலைகயி
ெபா/ளாதார@ வள)%சியைடய @,=.
ஆனா(, இ ச2சிைககளாக9 வரலா களாக9
பிர4ாி"கப! ெவளிவ/கிற Kதககைள பா)"கிற
ெபா?, அவ1றி( அரச நி வனகளி விளபரக0
எ9 பிர4ாி"கபடாத நிைலைமைய" காகிேறா.
=த காலதி( நைட@ைறயி( இ/த இநிைலைம இ 
ெதாட)தவண காணபகிற.
மாKமி- அ(ஹாf ஏ.எ%.எ. அbவ) அவ)க0 உாிய
சத)பதி( இத பிேரரைணைய @ைவ0ளா).
எனேவ, இயக @,யாத நிைலயி( கிடபி( காணப
ச2சிைகக0மீ விேசட கவனெசதி, அத% ச2சிைக
கைள= உயி)வாழ ைவ"கேவ என" ேக!,
விைடெப கிேற. நறி.
-

-

-

-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා
(
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கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

Okay, I will wind up.

இதைனவிட, அ பிாிதானிய ஆ!சி" காலதி( பல
தமி3 m(க0, இதிகாசக0 எபன ெமாழிெபய)K%
ெசVயப!, அவ)களினா( பயபதப!,/பைத
இ நாக0 பா)"கிேறா. -றிபாக, தி/"-ற0,
ஐெப/ காபியகளி( உ0ளட-கிற சிலபதிகார,
மணிேமகைல எபவ1ைற= அவ)க0 ஆகில"ெமாழிெபய)K% ெசV ப,தி/"கிறா)க0. இ
நாக0 பிாிதானியா9"-% ெச பா)தா( ெதாி=.
அஅவ)க0 தி/"-றைள ஆகில"ெமாழிெபய)K% ெசV, print பணி Kதகமாக
ைவதி/"கிறா)க0. நா ஏ1ெகனேவ Tறியேபா(,
க(ேதாறி மேதாறா" காலதி( @ேதாறிய :த
தமி3 இ- வாழேவ; அதைனெயா!,
இயகி"ெகா,/"கிற ச2சிைகக8"- உாிய இட
அளி"கபடேவ.
இ global economy எ Tறி"ெகா பல
நாக0 இைண ெபய) மாறி"ெகா,/"கிறன.
உதாரணமாக, ேஜ)ம, பிராb, பிலா எ
ெவ<ேவறாக இ/த நாக0 இ European
countriesஆக மாறியி/"கிறன. அ<வாேற, ேநா)ேவ,
4]ட எ இ/த நாக0 இ Nordic countriesஆக
மாறியி/"கிறன. எனேவ, இ நாக0 இைண
வா3கிறன. இத1-" காரண ெபா/ளாதார ாீதியாக
தாக0 வள)%சி அைடயேவ எபேத.

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය
(

மாமி (ெசவி) கமலா ரணக)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී
අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක් හැටියට මා දකිනවා. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කර තිෙබන අවස්ථාෙව්දී කලාවට ළැදි, ඒ වාෙග්ම ජාතික සමඟිය
පාර්ථනය කරන අෙප් සංස්කෘතික අමාතP ගරු ටී.බී. ඒකනායක
මැතිතුමාත් සභා ගර්භෙය් සිටින එක අපට ෙලොකු සතුටක්.
වර්තමානෙය් සතිපතා, මාස්පතා, ඒ වාෙග්ම ද්විමාසිකව
පවෘත්ති පත වාෙග්ම සඟරා රාශියක් පළ වනවා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ජාති ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු ෙදනාම ශී ලංකා
පුරවැසියන් හැටියට සලකා තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක නිසාම
සිංහල, ඉංගීසි, ෙදමළ යන ෛතභාෂාව පිළිබඳව ජනතාවට, පාසල්
ශිෂPයින්ට පුහුණුවක් සහ දැනුමක් ලබා දීම සඳහා වර්තමානෙය්
කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය]

අවුරුදු තිහක් තිස්ෙසේ අපි යුද්ධෙයන් බැට කෑවා. සිංහල, ෙදමළ
ජාතීන් අතර තාලම තමයි භාෂාව. අපි ෙපොඩි කාලෙය් ඉඳලාම
ඉංගීසි භාෂාව පිළිබඳව උනන්දුවක් දැක්වූවා. ඉංගීසි භාෂාෙවන්
කථා කරන්න, ඉංගීසි භාෂාෙවන් ලියන්න පුහුණුවක් ලබා ගන්න
හැම ෙකෙනක්ම උනන්දුවක් දැක්වූවා. නමුත් දවිඩ භාෂාව ඉෙගන
ගන්න ඒ තරම් උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැහැ. අද එහි අවශPතාව
වඩාත්ම වුවමනා වී තිෙබනවා. ඒක නිසා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් දවිඩ භාෂාව පිළිබඳව
පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා අද කටයුතු සලස්වා තිෙබනවා.
අපි යුද්ධෙයන් ජය ගත්තා වාෙග්ම, ෛතභාෂාවත් ජය ගන්නට
ඕනෑ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැන අපි ආඩම්බර වන්න ඕනෑ.
ෙමොකද එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් රැස්වීෙම්දී සිංහල සහ
දවිඩ භාෂා ෙදෙකන්ම එතුමා කථා කළා. කිසිම රාජP
නායකෙයකුට කරන්න බැරි වුණු ෙදයක් විධියට -කිසිම රාජP
නායකෙයක් ෙනොකළ ෙදයක් විධියට- ඉතාම දක්ෂ ෙලස එතුමා
දවිඩ භාෂාෙවන් එම රැස්වීමට පැමිණ සිටි පිරිස ආමන්තණය කළා.
ඒක අපට ෙලොකු සතුටක්. කථාෙවන් ෙනොෙවයි, කියාෙවන් එතුමා
ඒක ඔප්පු කරලා ෙපන්වූවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දවිඩ
භාෂාෙවන් කථා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. දවිඩ ජනතාව
ජීවත් වන පෙද්ශයකට ගියාම ඒ ජනතාව දවිඩ භාෂාෙවන් අසන
පශ්නවලට දවිඩ භාෂාෙවන්ම එතුමා පිළිතුරු සපයනවා. ජාතීන්
අතර සමගිය -එක්වීම, එකමුතුකම- ඇති වන්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා
කියවීම අතPවශPයි. දවිඩ භාෂාෙවන් පළ වන සඟරා දියුණු
කරන්න ඕනෑ. ජාතීන් අතර සමගිය ඇති කරන, සමගිය වර්ධනය
කරන, එකමුතුකම ෙගොඩ නඟන ආකාරෙය් ලිපි තමයි ඒ සඟරාවල
පළ කළ යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව ඩයස්ෙපෝරාවට මුක්කු ගහන ලිපි
ෙනොෙවයි. ජාතීන් අතර එකමුතුකම -සමගිය- ඇති කරන ලිපි
තමයි ඒ සඟරාවල විෙශේෂෙයන් පළ විය යුත්ෙත් කියලා මම පකාශ
කරනවා. එවැනි සඟරාවලට අත හිත දීම, ඒවා දියුණු කරන්නට, වර්ධනය කරන්නට- ජනතාව අතර පචලිත කරන්නට ෙදන්න
පුළුවන් හැකි සෑම උපකාරයක්ම, සහෙයෝගයක්ම දීම ඉතාම
වැදගත් බව පකාශ කරමින් අෙප් ගරු අස්වර් මන්තීතුමා ඉදිරිපත්
කළ ෙයෝජනාව ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්ථිර
කරනවා.
සිංහල ෙදමළ සමගිය තව වැඩි
ජාති ෙභ්ද කුල මල හැම දුරු
එක ධජයක් යටම මෙග රට
මව් බිම අෙප් ෙලොව ඉහළින්

ෙව්වා
ෙව්වා
බැබෙළේවා
බැබෙළේවා

ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මන්තීතුමා

தைலைமதா உ

(

பின அவக)

876

සාහිතPය ඉතාම ෙපෝෂණය වූ, ඉතාම දියුණු සාහිතPයක්. සිංහල
භාෂාව ෙපෝෂණය කර ගන්න අප එහි හරවත් ෙකොටස් ලබා ගත
යුතුව තිෙබනවා. "තිරුක්කුරල්" වැනි උපමා හා උපෙද්ශ සහිත ඒ
වටිනා ගන්ථ අෙප් සිංහල පාඨකයිනුත් කියවන්න ඕනෑ.
අද ෛතභාෂා පතිපත්තිය යටෙත් පාසල්වලත් සිංහල දරුවන්
ෙදමළ භාෂාව ඉෙගන ගැනීමට ෙලොකු උනන්දුවක් දක්වන බව මා
දකිනවා. කමකමෙයන් ඒ උනන්දුව වැඩි ෙවමින් පවතිනවා. ඒ
නිසා ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් මා කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
ෙම් ගන්ථ පකාශකයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙදමළ ෙල්ඛකයන්
උනන්දු කරවීමටත් සුවිෙශේෂ වැඩසටහන් කියාත්මක විය යුතු
බවයි. අෙප් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා
ෙමතැන ඉන්න එක ගැන මා සතුටු ෙවනවා. අද ෙදමළ ඉෙගන
ගැනීමට උනන්දු වන සිංහල ජනතාවට, ඒ දරුවන්ට, වර්තමාන
පරම්පරාවට, තරුණ පරපුරට මාහැඟි ෙදමළ සාහිතPය කියවන්න
පුළුවන් වන විධියට ෙදමළ සාහිතP ගන්ථත්, එවැනි පකාශනත්
ඉතාම සරලව ෙහෝ ලැෙබන්න ඕනෑ; ඒවා ඔවුන් අතර පචලිත
ෙවන්න ඕනෑ. මාධPයටත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙලොකු ෙසේවාවක්
කරන්න තිෙබනවා. ඒ ෙල්ඛකයන්ෙග් කාර්ය භාරය වශෙයන් මා
දකින්ෙන් එයයි. ඇතැම් සිංහල පත්තරවල ළමා පිටු තිෙබනවා. ඒ
ළමා පිටුෙව් පුංචි ෙදමළ කථාත් ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
සමහර ෙපොත්වල එක කථාවක් සිංහෙලන් තිෙබන ෙකොට ඊළඟ
පිටුෙව් තිෙබන්ෙන් ඒ කථාවම ඉංගීසි භාෂාෙවන්. අපට ඒ කමයත්
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙදමළ කථාවත් එක්ක, ඒෙක්ම
සිංහල පරිවර්තනයත් පළ කරන්න පුළුවන්. ඒ විධියට කියැවීෙම්
පහසුව, කියැවීෙම් අවස්ථා වැඩි වන විධියට ෙපොත්පත්, සඟරා
අෙප් රෙට් වැඩි වැඩිෙයන් පළ ෙවන්න නම් අපි දිරි ගැන්වීමක්
කරන්න ඕනෑ. අන්න ඒ සඳහා ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්
ෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාෙව් වටිනාකම ෙපෙනන්ෙන් අද ෙනොෙවයි,
තව අවුරුදු 25ක් ෙහෝ 30කින්.
ෙම් භාෂා ෙදකම සම සමව භාවිත කරන එක්සත් ලංකාවක්
අනාගත පරපුරට දකින්න පුළුවන් වන විධියට ෙම් ෙයෝජනාව
වැඩිදියුණු කරලා ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඕනෑය කියන අදහස
මම ඉදිරිපත් කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම්
ෙයෝජනාව අගය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගරු ටී.
ටී. බී.
බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාතPතුමා
අමාතPතුමා)
තුමා)
(மாமி

அைமச)

ாி. பி. ஏ/கநாய/க - கலாசார, கைல அ\வக

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදමළ භාෂාව හා සංස්කෘතිය
ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා, ෙදමළ භාෂාෙවන් සඟරා පළ කිරීම සඳහා
ආධාර ලබා දිය යුතුයි කියලා සභාව කල් තබන ෙමොෙහොෙත්දී
ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා ෙහොඳ කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කළා.

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා.

ගරු වයි.
වයි.ජී.
ජී. පද්මසිරි මහතා
(

மாமி ைவ.ஜீ. ப0மசிாி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව වශෙයන් අද ඉදිරිපත්
කර තිෙබන ෙයෝජනාව ඉතාම වැදගත්, වටිනා, කෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක් හැටියට මා දකිනවා.
අපි ඈත් වුෙණ් භාෂාව නිසායි. අපි ළං ෙවන්න ඕනෑත් භාෂාව
මුල් කර ෙගනයි. විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් තිෙබන පධාන භාෂා
ෙදක වන්ෙන් සිංහල භාෂාව හා ෙදමළ භාෂාවයි. එක භාෂාවකින්
අෙනක් භාෂාව ෙපෝෂණය වන්න ඕනෑ. එක සංස්කෘතියකින්
අෙනක් සංස්කෘතිය ෙපෝෂණය වන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ

විෙශේෂෙයන් අපි කියන්න ඕනෑ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දමිළ
භාෂාවත්, දමිළ සාහිතPයත් පිළිබඳව වාෙග්ම අෙනකුත් භාෂා
පිළිබඳවත් විෙශේෂ උනන්දුවක් රෙට් ඇති කරන වැඩ පිළිෙවළක්
දියත් කරලා, එයට අනුගත වන විධියට ජාතික භාෂා හා ඒකාබද්ධ
අමාතPාංශයකුත් පිහිටුවලා, ඒ පිළිබඳ කැබිනට් අමාතPවරෙයකුත්
පත් කරලා විෙශේෂ වූ වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා තිෙබන
බව. සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ශී ලංකා කලා
මණ්ඩලයත්, සාහිතP අනුමණ්ඩලයත් විෙශේෂෙයන් දමිළ භාෂාව
හා දමිළ සාහිතPය ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා විෙශේෂ වූ වැඩ
පිළිෙවළක් දියත් කර තිෙබනවා. ඒ සඳහා විශ්වනාදන් සදානන්දන්
මැතිතුමා ශී ලංකා කලා මණ්ඩලෙය් විෙශේෂ උපෙද්ශකවරෙයකු
විධියට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එස්.
මුරලිදරන් මහතා විෂයය අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකු විධියට
සාහිතP අනුමණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු වශෙයන් පත් කරලා
තිෙබනවා.
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ගම්පහදී පැවැත්වූ 2012 රාජP සාහිතP සම්මාන උත්සවෙය්දී
එස්.ඒ. උදයන් මහතා ලියන ලද ඉතාමත් ගැඹුරු අර්ථ දක්වන
ගන්ථයක් වන "ෙසොඩුදා" කියන ගන්ථය ෙහොඳම දමිළ සාහිතP
කෘතිය විධියට රාජP සම්මාන ලැබුවා. අපි ඒ ෙමොෙහොෙත්දී
එතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. උදයන් මහත්මා විවිධ අත් දැකීම්
බහුල සාහිතPධරයකු වාෙග්ම පළපුරුද්ද ඇති සාහිතPධරයකු
විධියට "ෙසොඩුදා" ගන්ථය නිර්මාණය කරලා තිෙබනවා. රාජP
සම්මානයක් ලබපු කෘතියක් විධියට අපි එහි පිටපත් මුදණය කරලා
දමිළ
ක්ෙෂේතෙය්
සාහිතPධරයන්ට
විතරක්
ෙනොෙවයි,
පුස්තකාලවලට, සිංහල සහ අනිකුත් පාඨකයන්ට ලබා දීමට
කටයුතු කරනවා. ෙම් යුගයට ගැළෙපන පරිදි භාෂාව හැසිරවීමත්,
එහි විචිතභාවයත්, නිර්මාණෙය් ගැඹුරුභාවයත් කියන රාජP
සම්මානයක් ලබන නිර්මාණයක තිබිය යුතු වැදගත් ලක්ෂණ
සලකා එම කෘතියට රාජP සම්මානය හිමි වුණා. ඒ දිනෙය්ම ඒ
සාහිතP උත්සවෙය්දී අපි සිංහල, දමිළ සහ ඉංගීසි භාෂාෙව්
පගමනය ෙවනුෙවන් අතිවිශාල කාර්යභාරයක් කරපු අය
ෙවනුෙවන් "සාහිතP රත්න" සම්මානය පුද කරනු ලැබුවා. 2012
රාජP සාහිතP සම්මාන උත්සවය ගම්පහ සියනෑ විදPා පීඨෙය්දී
ආර්ථික කටයුතු අමාතP බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
පදානත්වෙයන් පැවැත්වුණා. ෙම් රාජP සාහිතP සම්මාන
උෙළෙල්දී සාහිතP රත්න සම්මානෙයන් මහාචාර්ය ෙක්.
අරුණාචලම් මැතිතුමා පුද ලැබුවා. එතුමා එදා විශාල
සන්ෙතෝෂයකින් එතුමාෙග් පවුෙල් ඥාතීන්, හිතවතුන්,
සාහිතPධරයන් එක්ක පැමිණිලා හිටිෙය්. ඒ වාෙග් උද්දීපන අපි
ඇති කළ යුත්ෙත් දමිළ සාහිතP ෙවනුෙවන් කරන ලද කාර්යයට
විතරක් ෙනොෙවයි, ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් වාෙග් සාහිතP රත්න
සම්මානවලින් පුදන්නට තවත් දමිළ සාහිතP නිර්මාණකරුවන් බිහි
කිරීම සඳහායි.
අනිකුත් කථිකයන් පැහැදිලි කරපු ආකාරයට දමිළ භාෂාෙව්
පමාණාත්මක සංවර්ධනයක් සහ සාහිතPෙය් ගුණාත්මක
වර්ධනයක් ඇති කිරිම සඳහා යම් යම් උත්ෙත්ජන ඇති කරන්නට
අපි ෙම් වන ෙකොට කටයුතු කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්, අදහසක් පළ කළා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් දමිළ සාහිතPයට යම් පළුදු තත්ත්වයන් ඇති
වන අවස්ථාවන් තිෙබනවා. නීතPනුකූල ෙනොවන මාර්ගෙයන්
විෙශේෂෙයන් තමිල්නාඩුෙවන් සහ ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට එන
බාල භාෂා විලාසෙයන් යුත් සමහර දමිළ ෙපොත් තරුණයන්
අතෙර්, දමිළ පාසල් ශිෂPයන් අතෙර් භාවිත වනවා. මා හිතන
හැටියට එම නිර්මාණවල රසඥානය පිළිබඳව, ඒවායින් ෙදන
පණිවුඩය පිළිබඳව එතරම් ගුණාත්මක තත්ත්වයක් නැහැ. විවිධ
මාර්ගවලින් තමිල්නාඩුෙවන් සහ ෙවනත් පෙද්ශවලින් ලංකාවට
ලැෙබන දමිළ කථා, ෙපේම කථා හා ෙවනත් නිර්මාණ කියවීෙමන්
ඔවුන්ෙග් නිර්මාණශීලිභාවය ෙමොට වනවා. රජය සහ මීට අනුගත
වන ආයතන ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්යය තවත් ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් වන
ෙකොට ෙදමළ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් අත් පිටපත් ලබා ගනිමින්
සිටිනවා. ෙම් වන ෙකොට අපට ෙදමළ නිර්මාණශීලි අත් පිටපත්
20ක් පමණයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලැබී තිෙබන්ෙන්.
එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත්, දමිළ සාහිතPය පිළිබඳව
උනන්දුවක් දක්වන අයටත් අපි කියන්න කැමැතියි, සිංහල භාෂාව
වාෙග්ම දමිළ භාෂාව පවර්ධනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිතුමාත්,
රජයත් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත් කිරීම
ඉතාමත් වැදගත්ය කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යාපනය
ඇතුළු උතුරු පෙද්ශයට ෙමෙතක් විධිමත් ෙලස සංස්කෘතික
නිලධාරින් වශෙයන් උපාධිධාරී දමිළ තරුණයන් පත් කරලා
සිටිෙය් නැහැ. ෙම් කාර්යය තවදුරටත් පගුණ කිරීම සඳහා ෙම්
දිනවල උපාධිධාරී දමිළ තරුණයන් පුහුණු කරමින් සිටිනවා.
අනිද්දා, ඒ කියන්ෙන් සිකුරාදා ඒ උපාධිධාරී දමිළ තරුණයන්
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25ෙදනකුට යාපනය පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට
පත්වීම් ලබා ෙදනවා. දශක තුනක් තිස්ෙසේ වැළලී තිබුණු සාහිතP,
භාෂාව, සංස්කෘතිය, හින්දු සංස්කෘතිය, හින්දු නර්තන
කමෙව්දයන්,
පාරම්පරික
හින්දු
නර්තනෙය්
විවිධ
නෂ්ටාවෙශේෂයන් යළි උද්දීපනය කිරීම සඳහා නැෙඟනහිර
කලාපෙය් හා උතුරු පෙද්ශෙය් සංස්කෘතික මධPස්ථාන ෙක්න්ද
කර ගනිමින් ඒ කටයුතු කියාත්මක කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා යාපනය කච්ෙච්රියට ගිහින්, පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන් සහ ඒ පෙද්ශවල සිටින සංස්කෘතික නිලධාරින්
කැඳවා ඒ සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. කියන්න කනගාටුයි, එම
පෙද්ශෙය් කිසිම කලායතනයක් ෙම් වන කල් ලියා පදිංචි කරලා
නැහැ. පසු ගිය යුද සමය නිසායි එෙසේ සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා අපි උතුරු පෙද්ශෙය් හින්දු සංස්කෘතියට අදාළව,
නැෙඟනහිර කලාපෙය් මුස්ලිම් සංස්කෘතියට අදාළව ඔවුන්ෙග්
අනනPතාව අනුව, ඔවුන්ෙග් නිර්මාණශීලිභාවය අනුව සංස්කෘතික
කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් එම කලායතන ලියා පදිංචි
කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අපට කියන්න සතුටුයි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ෙම් වන ෙකොට
උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය් කලායතන 280ක් ලියා පදිංචි
කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යාපනය ජාතික පුස්තකාලය හැර අනිකුත්
පෙද්ශවල පුස්තකාල පවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික පුස්තකාල
හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලයත්, අධPාපන අමාතPාංශයත්, ඒ
වාෙග්ම තානාපති කාර්යාලත් කටයුතු කරනවා. ෙම් වන ෙකොට
ෙනෝර්ෙව් තානාපති, ජර්මන් තානාපති, ෙසෝවියට් තානාපති ඇතුළු
තානාපතිවරුන් 12ෙදනකු හමු ෙවලා එම තානාපති කාර්යාල
අනුගහෙයන් දශක තුනකට පසුව උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
පුස්තකාල සඳහා ඉංගීසි සහ දමිළ ෙපොත් පත් ලබා ෙදන්න, මුදල්
ලබා ෙදන්න, ෙපොත් කියවීම සඳහා අල්මාරි, කියවීම් ෙම්ස යනාදී
උපකරණ ලබා ෙදන්න අනුකූලතාව දක්වා තිෙබනවා.
ෙම් වැඩසටහනත් එක්ක ෙලොකු පෙබෝධයක් ඇති ෙවයි
කියලා මා හිතනවා. ඒ පෙද්ශයට ගියාම අපට ෙප්නවා අලුත්
ෙද්වල් කියවන්න දමිළ තරුණයන් තුළ ෙලොකු පිපාසයක් තිෙබන
බව. අලුත් ෙද්වල් ෙසොයන්න, අලුත් සිතුම් පැතුම් අනුව හිතන්න,
බලන්න, ෙලෝකය ගැන බලන්න, ෙලෝකෙය් අලුත් අදහස් දැන
ගන්න, භාෂා ඉෙගන ගන්න ඔවුන්ට ෙලොකු උනන්දුවක් තිෙබන
නිසා ෙම් හරහා එයට විශාල ශක්තියක් ලැෙබයි කියලා මා
හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනවල යාපනෙය්
දමිළ නාටP සන්දර්ශනයක් පැවැත්වූවා. ඒක තමයි මෑතකදී වැඩිම
ආදායම් ලබපු නාටP සන්දර්ශනය. එයින් රුපියල් ලක්ෂ තුනක
ආදායමක් ලැබුණා. අපි ඒ ලක්ෂ තුනම ඒ අයට ලබා දුන්නා, ඒ
පෙද්ශෙය් ඒ සංස්කෘතික කාර්යයන් පවර්ධනය කරන්න. එයින්
ලැබුණු ආදායම අතිවිශාලයි. එය තවත් දින ගණනාවක් ෙපන්නුවා
නම් තවත් අතිවිශාල ජනකායක් එය නැරඹීමට එනවා. ඒ වාෙග්ම
තමයි, පසු ගිය දවස්වල රාජP ළමා නාටP උෙළල සඳහා අපි
ඉල්ලුම් පත කැෙඳව්වා. ඉතාම සතුටුයි කියන්න, එහිදී නැෙඟනහිර
පළාෙතන්, යාපනය, කිලිෙනොච්චිය, මුලතිව් වැනි දිස්තික්කවලින්
ඉතාම නිර්මාණශීලී පිටපත් විශාල සංඛPාවක් ලැබුණා. ඒ අතරින්
නිර්මාණකරණයට ආෙද්ශ වන දමිළ ළමා නාටP 36ක් ෙත්රුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන්ෙන් ෙමෙතක් ලංකාෙව්
උතුරු, නැෙඟනහිර පෙද්ශවලින් නාටP 36ක් වාෙග් සංඛPාවක්
ෙත්රුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පමාණයට සම්මාන ලබා ෙදන්නටත්
අපට ඉදිරිෙය්දී පුළුවන්කම ලැෙබනවා. අෙප් ගරු මන්තීතුමාටත්
මම කිව්වා, එන මාසෙය් 2වැනි දා උෙද් දහෙය් සිට ජාතික කලා
භවෙන්දී ළමා චිත පදර්ශනය ඇරෙඹනවා. එහිදීත් දමිළ දරුවන්
යුද්ධෙය් දශක තුනක අත්දැකීම් මත අතිවිශාල චිත පමාණයක්
ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. මම පසු ගිය දිනක
යාපනෙය් හින්දු විදPාලෙය් චිත පදර්ශනයක් විවෘත කළා. එහිදීත්
අප දැක්කා යුද්ධෙය් අත්දැකීම් ඒ දරුවන් විසින් චිතයට නඟා

879

පාර්ලිෙම්න්තුව
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තිබුණු හැටි. ෙම් ළඟදී ජපානෙය් තිබුණු චිත, මූර්ති උෙළෙල්දී
ආසියාෙව් ෙහොඳම චිතයට ෙත්රුෙණ් ලංකාෙවන් යවපු මූර්තියයි.
ඒ නිර්මාණය කර තිබුෙණ් යුද්ධ කාලෙය් යාපනය පෙද්ශෙය්
ඉතුරු වුණු පතෙරොම් ෙකොපුවලින්, කාල තුවක්කු උණ්ඩවලින්.
ඒක තමයි ආසියාෙව් ෙහොඳම නිර්මාණයට ෙත්රුෙණ්. "යුද්ධෙය්
නටබුන්" කියලා ඒ දරුවා ඒ මූර්තිය නම් කර තිබුණා. ඒ
ෙවනුෙවන් ඒ දරුවා රන් පදක්කමක් ලැබුවා. චීනය තමයි හැම
දාම ෙම් පදක්කම දිනලා තිෙබන්ෙන්. චීනයත් පරාජය කරලා
ලංකාෙව් දරුවා මුළු කලාපෙය්ම ෙහොඳම නිර්මාණයට හිමි
සම්මානය ලැබුවා. ඒ නිර්මාණය ඉතුරු වුණ කෑලි එකතු කරලා
කරපු නිර්මාණයක්. ඒෙකන් අපට ෙපෙනනවා තරුණයන් අලුත්
නිර්මාණ කරන්න ෙකොපමණ ස්වාභාවික ෙද්වල් පාවිච්චි කරනවාද
කියලා. ඒ නිසා අප ෙම් අයට අත දීමක් විතරයි කරන්න
තිෙබන්ෙන්. සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතPාංශය විධියට අප
කැමැතියි ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාතPාංශය සහ
අධPාපන අමාතPාංශයත් සමඟ ඒකාබද්ධ ෙවමින් ෙමම
වැඩසටහන් පවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන්න.
විෙශේෂෙයන්ම ෙඩොමිනින් නිර්මාණ ශිල්පියාෙග්, මලීෙග්
නිර්මාණ දිහා බැලුවාම අපට ෙප්නවා ඒවාට ඒ කාලෙය් තිබුණු
ස්ථානය ෙකොතරම්ද කියලා. අද ඒ භාෂා විලාසය නැහැ. අපට
මතකයි, ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක අගාමාතPතුමියට එතුමිය
ඒ කාලෙය් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළා, "ෙම් නිර්මාණවලට
අවස්ථාවක් ෙදන්න, ෙම් පත ෙපොත මුදණය කිරීම සඳහා
අවස්ථාවක් ෙදන්න" කියලා. ඒ වාෙග් ඉතා ෙහොඳ පෙව්ශගත වුණ
යුගයක් තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අප අවධානය ෙයොමු
කරනවා ඉන්දියාෙව් තමිල්නාඩුෙව් "කුමුදම්", "මංජරී" වාෙග්
නිර්මාණ හා ඒකාබද්ධ වුණ සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහන්
දියත් කරන්න. ඉන්දියාෙව් සම්භාවනීය මහා කාවPයන් ෙදක වන
මහා භාරතය හා රාමායණෙය් ලංකාව ගැන සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. අප දරුවන්ට ෙම් පිළිබඳව අදහස් ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඉන්දියාෙව් අතිවිශාල ජනතාවක් කැමැත්ෙතන් ඉන්නවා රාවණා
වඳින්නට ලංකාවට එන්න. නමුත් ඒක උත්ෙත්ජනය කරන්න අප
ළඟ වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ලංකාෙව්ත් ඉන්දියාෙව් වාෙග් ෙද්වාල,
පූජා ස්ථාන තිෙබනවා. නමුත් ලංකාෙව් විෙශේෂෙයන්ම රාවණා
ඇල්ල, සීතාඑළිය වාෙග් පෙද්ශවලට ෙගනිහිල්ලා ෙම් පිළිබඳව
භක්තිමතුන්ට අලුත් අදහසක් ෙදන්න -ඔබතුමා ඉන්න
දිස්තික්කයටත් සම්බන්ධව- වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. ඉතිහාසෙය්
ෙම් වත ෙගොත, මීට අවුරුදු 5,000කට කලින් ඉතිහාසෙය් නිර්මාණ
පිළිබඳව අෙප් දරුවන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අවශPයි.
භාෂාෙව් දමිළ ස්වරයන් පිළිබඳව අෙප් පුස් ෙකොළ ෙපොත්
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුරාවිදPාඥයින් සහ
පුරාවිදPා විෂය හැදෑරූ තරුණෙයෝ ෙයොදලා ලංකාෙව් සියලු
පුරාවිදPා ස්ථාන, විහාරස්ථාන, නිවාස හා පැරණි ස්ථාන අනුගතව
මධPම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් පුස් ෙකොළ ෙපොත් පිළිබඳව
සමීක්ෂණයක් කරනවා. අපිට ඉතාමත් නිර්මාණශීලී, අලුත්
පණිවුඩ ෙදන දමිළ පුස් ෙකොළ ෙපොත් හම්බ ෙවලා තිෙබනවා.
වයඹ පළාෙත් මී ඔය අයිෙනන් අපිට දමිළ ෙසල් ලිපියක් හම්බ
ෙවලා තිෙබනවා. දමිළ භාෂාෙවන් කළ ඒ ෙසල් ලිපිෙය් ඒ
කාලෙය් විවිධ කාර්යයන් කළ අයට සුබ පතලා ලියපු කවි 4ක්
තිබුණා. ෙම් පුස් ෙකොළ ෙපොත්වල විවිධ භාෂා තිෙබනවා. අපි
දන්නවා ෙපොෙළොන්නරු යුගෙය්, දඹෙදනි යුගෙය්, කුරුණෑගල
යුගෙය්, ෙකෝට්ෙට් යුගෙය් සහ මහනුවර යුගෙය් දමිළ භාෂාෙවන්
ඉතාමත් නිර්මාණශීලී වPාකරණ ෙපොත් මතු වුණා. සාමානPෙයන්
සිංහල වPාකරණ පිළිබඳව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්. නමුත්
දමිළ වPාකරණ ෙපොත් අපට හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. අද බුද්ධිමත්
මහා සංඝරත්නය ෙම් පිළිබඳව ෙලොකු සංවාදයකට භාජනය ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් වPාකරණයන් පිළිබඳව යළි ෙදපාරක් හිතලා
කටයුතු කාරණා කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ගිය සැෙර්
මධPම සංස්කෘතික අරමුදෙල් මෙග් පධානත්වෙයන්
තිබුණු
රැස්වීෙම්දී අපි විෙශේෂ වූ මුදණාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන
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ගණනක මුදල් ෙවන් කිරීමක් කළා. අපි ඒ මිලියන ගණන ෙවන්
කෙළේ, තමන්ෙග් නිර්මාණය මුදණය කර ගන්න හැකියාව නැති,
ආර්ථික අමාරුකම් තිෙබන දමිළ සහ සිංහල නිර්මාණකරුවන්ට
අෙප් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාතPාංශය යටෙත් තිෙබන
මධPම සංස්කෘතික අරමුදෙලන් සහනදායී ෙලස ඒ නිර්මාණය
මුදණය කරලා ෙදන්නයි. ෙපෞද්ගලික අංශයට යන්ෙන් නැතිව, ෙපෞද්ගලික අංශයට ගිහින් විශාල මුදලක් දීලා ඔහු අවතැන්
ෙවන්න ෙනොදී- ජනාධිපතිතුමාෙග් අදහසක් අනුව රජය විසින්
නවීන පන්නෙය් මුදණාලයක් පිහිටුවීම සඳහා වැඩ සටහන
කියාත්මක කරනවා. අපි ෙම් මුදණාලය පිහිටු වීම සඳහා ෙවනම
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙම් වන විට මිලදී ගත්තා, නිදහෙසේ පත ෙපොත
නිර්මාණය කරන්නට. අපි ළඟට විශාල පමාණයක් කවි ෙපොත්
ෙග්නවා.
මම
අදත්
අමාතPාංශෙය්
ඉන්දැද්දී
දමිළ
නිර්මාණකරුවන් ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් කවි ෙපොත් ලියා
ෙගන ආවා. උතුරු පෙද්ශෙය්, නැෙඟනහිර කලාපෙය් අය දමිළ
භාෂාෙවන් තමන් දශක තුනක කාලය තුළ ඇහැට දැකපු අත්
දැකීම් සහ සිද්ධිවාචකයන් පිළිබඳව, තමන්ෙග් පවුෙල්
කථාන්තරය පිළිබඳව, තමන්ෙග් ආහාර, හින්දු චාරිතානුකූලව
තමන්ෙග් ආහාර වට්ෙටෝරුෙව් තිෙබන ඖෂධීය භාවය පිළිබඳව
ලියපු කවි ෙපොත් අපි ගාවට අරන් ආවා. ඒ වාෙග් ඒවා සිංහල
ජනතාවටත්, අෙනක් පෙද්ශවල ජනතාවටත් අලුත් අත් දැකීමක්
විධියට ලබා ෙදන්නට අපි කැමැතියි. ඒවා සඳහා මුදණ වියදම
රජය මැදිහත් ෙවලා ලබා ෙදන්න තමයි ෙම් වැඩ සටහන අපි
හදලා තිෙබන්ෙන්.
1950 ගණන්වල ඉදලා මතු වුණ යම් යම් නිර්මාණවල අද
දක්වා තිෙබන පෙභ්දයන්වල පවණතාව මදි කියලා අපි හිතනවා.
අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පවණතාව තව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා
රජය විධියටත්, අමාතPාංශය විධියටත්, කලා මණ්ඩලය විධියටත්,
සාහිතP අනු මණ්ඩලය විධියටත්, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන දමිළ භාෂාව කථා කරන මහජන නිෙයෝජිතයින් විධියටත්, ඇමතිවරු ෙවන්න පුළුවන්, නිෙයෝජP ඇමතිවරු ෙවන්න පුළුවන්,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙවන්න පුළුවන්- එකතු ෙවලා
සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන එකයි අෙප් අදහස. ෙමොකද, ෙම්ක
ෙහොඳ පෙව්ශයක්. ෙමොකද, විවිධ භාෂා ශාස්තඥයින් පිළිබඳව
කථා කරන ෙමොෙහොතක අලුත් නිර්මාණ පිළිබඳව හිතන්න අද
තරුණෙයෝ ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තරුණයින්ෙගන් මතු
ෙවන නිර්මාණ ෙහොඳ භාෂාවක් එක්ක, ෙහොඳ වPාකරණත් එක්ක
එකතු කරලා ෙහොඳ පණිවුඩයක් ලබා ෙදන නිර්මාණකරණය
තමයි අෙප් වැඩ සටහෙනන් කියාත්මක විය යුතු වන්ෙන්. ඒ නිසා
අද ෙයෝජනා කළ වැඩ සටහන එතුමා හුඟාක් ෙතොරතුරු ලබා
ෙගන, සඟරා කියවලා, විවිධ පණිවුඩ, ෙතොරතුරු ලබා ෙගන,
ෙල්ඛකයන් පිළිබඳව අධPයනයන් කරලා ඉදිරිපත් කළ එකක්.
නිකම්ම කළ කථාවක් ෙනොෙවයි.
ඒ නිසා ෙම් ගමන දිගට ගිහිල්ලා, දමිළ භාෂාෙව් සහ
සාහිතPෙය් උන්නතිය ෙවනුෙවන් අලුත් පිටුවක්, අලුත්
ආරම්භයක් ඇති කිරීම තමයි ෙමහි විෙශේෂ වැදගත්කම වන්ෙන්.
ඒ සඳහා අපි අනිද්දාට පත් කරන උපාධිධාරී දමිළ තරුණයන්
තුළින් ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්.
උතුරු හා නැෙඟනහිර පෙද්ශවල -කිලිෙනොච්චි, මුලතිව් පෙද්ශවල
- තිෙබන ගම්වල පැරණි නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා. සැඟවී සිටින
නිර්මාණකරුවන් ඉන්නවා. අපි ඒ අය මතු කරලා ගන්න වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අපි ඒ තරුණයන්ට කථා
කෙළේ ඒක නිසායි. ඒ නිසා ඒ අයත් එක්ක එකතු වුණාම ඔවුන්ෙග්
පශ්න ෙත්රුම් අර ෙගන, ඔවුන්ෙග් නිර්මාණ කිරීෙම් හැකියාව
ෙත්රුම් අර ෙගන කියාත්මක ෙවයි. ඒ නිර්මාණකරණයට අවැසි
ස්ථානයක් සකස් කර දිය යුතුයි. කවියක් ලියන්න, නවකථාවක්
ලියන්න, චිතපටියක් ලියන්න, ෙටලි නාටPයක් ලියන්න අවශP
කරන ඉහළම පහසුකම් තිෙබන ස්ථානයක් අපි දැනට මහනුවර
කුණ්ඩසාෙල් පිහිටුවා තිෙබනවා. ඒක ලබන වසෙර් මුල් කාර්තුෙව්
විවෘත කරනවා. ඒක ෙලොකු මුදලක් අය කරන තැනක් ෙනොෙවයි.
මහවැලි ගඟ අසබඩ ඉඳ ෙගන ඒ නිර්මාණකරණයට සම්බන්ධ විය
හැකි ස්ථානයක්. අපි තවත් තැනක් ගාල්ෙල් පැරෑලිෙය් නිර්මාණය
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කර ෙගන යනවා. ඒත් ෙම් වාෙග් නිදහෙසේ ෙපොත පත කියවන්න,
ෙපොත පත ලියන්න, නිර්මාණකරණයට සම්බන්ධ ෙවන්න හැකි
ස්ථානයක්. දමිළ නිර්මාණකරුවන්ට, සිංහල නිර්මාණකරුවන්ට
ෙම් සඳහා අවැසි ස්ථාන ලංකාෙව් තිබුෙණ් නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා විධියට ඒ කාර්යය
සඳහා අවශP පතිපාදන අපට ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම
හිතනවා, ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි හැම ෙදනාම
ෙම් කාර්යයට ඉතාමත්ම අවංකව, දැඩිව අනුගත වුෙණොත් ෙමයින්
හුඟක් පතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. අෙප් නිර්මාණ
ෙලෝකයටම යවන්න පුළුවන් ෙවයි. ඉන්දියාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙලෝකෙය්ම දමිළ භාෂාව කථා කරන ෙලොකු පිරිසක් ඉන්නවා.
අලුත් දමිළ නිර්මාණ කියවන්න කැමැති අය, ඒවා තමන්ෙග්
පුස්තකාලෙය් තියා ගන්න කැමැති අය ඉන්නවා. ඒ සඳහා අන්තර්
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් අපට නැහැ. ඒ නිසා සංස්කෘතික
ෙදපාර්තම්න්තුව මට්ටමින්, විෙද්ශ කටයුතු අමාතPාංශය
පැත්ෙතන්, තානාපති ෙසේවාවන් පැත්ෙතන්, හුවමාරු වැඩසටහන්
කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්. ඒ හුවමාරු වැඩසටහන්
කියාත්මක කරන්න නම් ෙහොඳ නිර්මාණ බිහි විය යුතුයි. ෙහොඳ
නිර්මාණ බිහිවීම සඳහා අදාළ පසුබිම නිර්මාණය කරන්න, ඒ
සඳහා අවශP කටයුතු කරන්න රජයත්, සංස්කෘතික හා කලා
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කටයුතු අමාතPාංශයත්, සංස්කෘතික කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්
අෙප් අමාතPාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු නිලධාරින්
සම්බන්ධ වන බව පකාශ කරනවා.
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින්, ස්ථිර කරමින්, එයට අවශP
උත්ෙත්ජනයන් සඳහා විවිධ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් කථා කළ
මැති ඇමතිවරුන්ට අමාතPවරයා විධියට මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය,
පණාමය ෙම් ෙමොෙහොෙත් පුද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ලදින්,, සභා සම්මත විය
විය..
පශ්නය විමසන ලදින්

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட

.

Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.
අ. භා.
භා. 6.49ට
49ට, 20012
ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වන බහස්
බහස්පතින්දා අ.
අ.භා.1.00
භා.1.00 වන ෙතක්
කල් ගිෙය්ය.
ගිෙය්ය.

அதப பி.ப 6.49 மணி பாராமற, 2012
ஒேராப
வியாழகிழைம பி.ப 1.00 மணிவைர
ஒ!திைவக"ப#ட%
.

25,

.

.

Adjourned accordingly at 6.49 p.m. until 1.00 p.m. on
Thursday, 25th October, 2012.

සැ.
සැ.යු.
යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා 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.
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