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I
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

2013 ஏப்பிரல் 09, ெசவ்வாய்க்கிழைம

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE

Tuesday, 09th April, 2013
—————————–———-

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

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

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව,
2013 මාර්තු මස 22 වැනි දින වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුපල සංවර්ධන බදු (සංෙශෝධන)
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන)
සුරාබදු (සංෙශෝධන)
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන)
ෙර්ගු (සංෙශෝධන)
නමැති පනත් ෙකටුම්පත්වල ද,
2013 මාර්තු මස 28 වැනි දින නැවත පදිංචි කිරීෙම් අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
නමැති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ද, මවිසින් සහතිකය සටහන්
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා:

II
පනත් ෙකටුම්පත් : ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණ
சட்ட

லங்கள் : உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்

BILLS : DETERMINATIONS OF THE SUPREME COURT

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
“ශ



ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වැනි ව්යවස්ථාව අනුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද පහත
දැක්ෙවන පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණ
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි.

ලංකා ජනාප

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka
අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2013 අෙපේල් මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන)
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති (සංෙශෝධන)
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන)
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන)
ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන)
බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව (සංෙශෝධන)
මුදල්
ෙනොතාරිස් (සංෙශෝධන)
ෙල්ඛන ලියාපදිංචි කිරීෙම් (සංෙශෝධන)
ඇෙටෝර්නි බලපත (සංෙශෝධන)
ඉහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත් ෙහෝ ඒවාෙය් විධිවිධාන
කිසිවක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බව 123
වැනි ව්යවස්ථාව පකාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇත.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණ අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන නිල
වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි.

1269
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණ :

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் :
Determinations of the Supreme Court:

පාර්ලිෙම්න්තුව

1270

1271

2013 අෙපේල් 09

1272

1273
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1274

1275

2013 අෙපේල් 09

1276

1277
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1278

1279

2013 අෙපේල් 09

1280

1281
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1282

1283

2013 අෙපේල් 09

1284

1285
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1286

1287

2013 අෙපේල් 09

1288

1289
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1290

1291

2013 අෙපේල් 09

1292

1293
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1294

1295

2013 අෙපේල් 09

1296

1297
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1298

1299

2013 අෙපේල් 09

1300

1301
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1302

1303

2013 අෙපේල් 09

1304

1305
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1306

1307

2013 අෙපේල් 09

1308

1309
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1310

1311

2013 අෙපේල් 09

1312

1313
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1314

1315

2013 අෙපේල් 09

1316

1317
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1318

1319

2013 අෙපේල් 09

1320

1321
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1322

1323

2013 අෙපේල් 09

1324

1325
[ගරු කථානායකතුමා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1326

1327

2013 අෙපේල් 09

1328

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

2011 අංක 52 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2012; සහ

(ii)

2012 වර්ෂය සඳහා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් පාලන වාර්තාව.
- [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the House
of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත් සියල්ල
පිළිබඳ ෙම් වන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ඇවිල්ලා තිෙබන
නිසා පළාත් සභාවල අනුමැතිය අවශ්යයි. ඒ අනුමැතිය සමහර
පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
ගැන සාකච්ඡා කර, නිසි ෙලස සකස් කර අද දින සාකච්ඡාවට
ගන්නා පනත් ෙකටුම්පත් ගැන තීරණයක් ගැනීම සඳහා පක්ෂ
නායක රැස්වීමක් වහාම කැඳවිය යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් පිටපතක්
අපට ලැෙබන්න සලස්වනවා නම් ෙහොඳයි. ෙකොන්ෙද්සි ෙමොකුත්
තිෙබනවාද කියා දැන ගන්න අවශ්යයි.

(i)

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 25අ වගන්තිය යටෙත් උපාධි
පදානය කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් “ජාතික ව්යාපාර
කළමනාකාරීත්වය පාසල (NSBM)” පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් උසස්
අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013 මාර්තු 05 දිනැති අංක
1800/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය; සහ

(ii)

1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්යාල පනෙත් 25අ වගන්තිය යටෙත් උපාධි
පදානය කිරීෙම් ආයතනයක් වශෙයන් “ශී ලංකාෙව් වරලත්
ගණකාධිකාරීවරයන්ෙග්
ආයතනය
(ICASL)”
පිළිගැනීම
සම්බන්ධෙයන් උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2013
මාර්තු 12 දිනැති අංක 1801/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරන ලද නියමය. - [ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

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

ගරු එස්.බී.
අමාත්යතුමා)

(Mr. Speaker)

දැන් එය ලබා ෙදන්නම්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාෙව් කටයුතු
විනාඩි 10කට අත්හිටුවා පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා සාකච්ඡා
කරමු. සියලුම සාමාජික ගරු මන්තීවරුන්ට මාෙග් නිල කාමරයට
පැමිෙණන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
පූ.භා. 9.57ට නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்ப அமர்
.ப.9.57 வைர இைடநி த்தப்பட் , மீண் ம்
ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 9.57 a.m. and then resumed.

මහතා

(උසස්

අධ්යාපන

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2008 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ
විශ්වවිද්යාලෙය් මානව සම්පත් අභිවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම් මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව උසස් අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

·

1980 අංක 26 දරන ආහාර පනෙත් 32 වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා විසින් ආහාර උපෙද්ශක කමිටුව විමසා සාදන ලදුව 2011
ජනවාරි 14 දිනැති අංක 1688/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරන ලද නිෙයෝග;

·

1980 අංක 26 දරන ආහාර පනෙත් 32 වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා විසින් ආහාර උපෙද්ශක කමිටුව විමසා සාදන ලදුව 2011
ෙනොවැම්බර් 25 දිනැති අංක 1733/47 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරන ලද නිෙයෝග; සහ

·

1980 අංක 26 දරන ආහාර පනෙත් 32 වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා විසින් ආහාර උපෙද්ශක කමිටුව විමසා සාදන ලදුව 2012
ජනවාරි 26 දිනැති අංක 1742/26 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරන ලද නිෙයෝග. - [ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දිසානායක

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

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)
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පනත් ෙකටුම්පත ''බී'' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2013 අෙපේල් මස 10 වන බදාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.

சட்ட லம் நிைலக்கு 'பி' இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2013 ஏப்பிரல் 10, தன்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee "B" to be considered upon
Wednesday, 10th April, 2013.

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

ෙපත්සම්

ம

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්,
2010 වර්ෂය සඳහා පශ්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය
යටෙත් පවාහන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ෙපබරවාරි 08
දිනැති අංක 1796/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝග. - [ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා]

க்கள்

PETITIONS
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කිරිවත්තුඩුව, පිටිපන දකුණ,
අඹෙහේන, අංක 260/2 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ජී. රත්නායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත.

2011 අංක 46 දරන පනත මඟින් සංෙශෝධිත 2000 අංක 46 දරන
ෙගොවිජන සංවර්ධන පනෙත් 1ආ වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එම පනෙත්
95 වැනි වගන්තිය යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන
ලදුව 2013 මාර්තු 15 දිනැති අංක 1801/36 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය්
පළ කරන ලද නිෙයෝග.- [ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

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

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

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පිටිගල, මහවත්ත පාර,
කුරුඳුවත්ත පදිංචි සී.ආර්. අෙබ්සුන්දර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිගන්වන ලද වාර්තා

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்
REPORTS PRESENTED

හඟුරන්ෙකත මාදන්ෙවල රජමහා විහාර සංවර්ධන
පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ஹங்குரான்ெகத மாதன்வல ரஜமகா விகாைர
அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA VIHARA
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම හඟුරන්ෙකත මාදන්ෙවල රජමහා
විහාර සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) නමැති පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳ "බී" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි
කාර්ය සටහන් ඉදිරිපත් කරමි.
"වාර්තාව
හඟුරන්ෙකත මාදන්ෙවල රජමහා විහාර සංවර්ධන පදනම (සංෙශෝධන)
නමැති පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද
සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා
ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත්
ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත."

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
(1) තංගල්ල, හම්බන්ෙතොට පාර, අංක 91/22 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි රංජිත් ජයදීර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2) අම්බලන්ෙතොට, ලුණම, උහපිටෙගොඩ, අංක 284 යන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී. ගම්ෙහේවා මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා - පැමිණ නැත.

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

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

මාකඳුර නගර සංවර්ධන සැලසුම: හරිත නගරයක්
සහ කීඩා සංකීර්ණයක්

மாகந் ர நகர அபிவி த்தித் திட்டம்: பசுைம நகரம்
மற் ம் விைளயாட் த் ெதாகுதி

(a)

Is he aware that even though construction of a
green city and a green sports complex was started
under the Makandura Town Development Plan
implemented by the Pannala Pradeshiya Sabha of
Kurunegala District, its construction work has
been stopped halfway at present?

(b)

Will he state -

1894/’11

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (2) :
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, පන්නල පාෙද්ශීය සභාව මඟින්
කියාත්මක කරන මාකඳුර නගර සංවර්ධන සැලසුම යටෙත්
හරිත නගරයක් හා හරිත කීඩා සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීෙම්
කටයුතු ආරම්භ කළ නමුත්, ෙම් වන විට එහි ඉදි කිරීම්
කටයුතු අතර මඟ නවතා දමා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ෙමහි ඉදිකිරීම් නවතා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

එම ඉදි කිරීම් සඳහා අරමුදල් සපයන ලද ආයතනය
ෙහෝ ආයතන කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

හරිත නගරෙය් හා හරිත කීඩාංගණෙය් ඉදි කිරීම්
නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ)

உள்நாட்ட

வல்கள்

(c)

(d)

(i)

the reasons for stopping the construction
work; and

(ii)

the institution or institutions which provided
funds for the aforesaid construction; and

(iii)

the amount of money allocated for that
purpose?

Will he inform this House (i)

whether construction work of the green city
and the green sports complex will be
recommenced; and

(ii)

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

If not, why?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන
හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ெபா
நிர்வாக,
ேகட்ட வினா:

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:

MAKANDURA TOWN DEVELOPMENT PLAN: GREEN CITY AND
SPORTS COMPLEX

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(අ)
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அைமச்சைரக்

கு நாகல்
மாவட்டத்தின்
பன்னல
பிரேதச
சைபயினால் நிர்வகிக்கப்ப கின்ற மாகந் ர நகர
அபிவி த்தித் திட்டத்தின் கீழ் பசுைம நகரெமான்ைற
ம் பசுைம விைளயாட் த் ெதாகுதிெயான்ைற ம்
நிர்மாணிக்கின்ற பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேபாதி
ம் தற்ேபா
இவற்றின் நிர்மாணப் பணிகள்
இைடந வில் நி த்தப்பட் ள்
் ளன என்பைத அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) (i)

இதன் நிர்மாணப் பணிகள் நி த்தப்பட்ட
ைமக்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
நிர்மாணப்
பணிக க்காக
நிதி
வழங்கிய நி வனம் அல்ல
நி வனங்கள்
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இதற்காக
ஒ க்கப்பட்ட
எவ்வளெவன்பைத ம்

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඇත්ත වශෙයන්ම මෙග්
අමාත්යාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමම පශ්නය නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළ පශ්නයක්. ෙකෙසේ නමුත් මට
පිළිතුරක් ලැබිලා තිෙබනවා. මම එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවා.
(අ)
(ආ)

ඔව්.
(i)

ෙම් සඳහා වැඩ විෂයයන් කිහිපයක් යටෙත් පරිසර
අමාත්යාංශෙය් තිරසාර පරිසර වැඩ සටහන
යටෙත් මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර ඇත. පරිසර
අමාත්යාංශය මඟින් 2011.10.31 දින කුරුණෑගල
දිස්තික් ෙල්කම් ෙවත එවූ ලිපිය මඟින් කීඩා
පිටිෙය් ඉඩ පමාණය වැඩි වන පරිදි කීඩා
සංකීර්ණෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු නැවත සැලසුම්
කරන ෙලස දන්වා ඇත. ඒ වන විට
ෙකොන්තාත්කරුට අත්තිකාරම් ෙගවා ඔහු විසින්
වැඩ ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය දව්ය වැඩ බිමට
ෙගනැවිත් තිබුණද පසුව වැඩ නවත්වා සැලසුම් හා
ඇස්තෙම්න්තු නැවත සකස් කිරීම ෙහේතුෙවන්
2011 වසෙර් එහි වැඩ නිම කිරීමට ෙනොහැකි වී
ඇත.

(ii)

පරිසර අමාත්යාංශය මඟින් "තිරසර පරිසර
වැඩසටහන" යටෙත් ෙම් සඳහා මුදල් පතිපාදන
ෙවන් කර ඇත.

பணத்ெதாைக

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

பசுைம நகரத்தின ம் பசுைம விைளயாட் த்
ெதாகுதியின ம் நிர்மாணப் பணிகள் மீள
ஆரம்பிக்கப்ப மா என்பைத ம்;

நி வாக,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

කීඩාංගණය වටා වැට ඉදි කිරීම - 2010.10.27
දින රු. 4,629,000.00ක පතිපාදන පරිසර
අමාත්යාංශෙයන් එවා ඇත.
කීඩාගාරය ඉදිකිරීම - I අදියර - 2011.08.25
දින රු. 12,715,240.47ක පතිපාදන පරිසර
අමාත්යාංශෙයන් එවා ඇත. ෙමම මුදලින් 2011
වසෙර් වියදම් කර ඇත්ෙත් රු. 2,090,808.24ක
මුදලක් පමණි. එම ඉතිරි මුදල් අවලංගු වූ අතර
ෙමහි ඉතිරි වැඩ සඳහා රු. 9,695,111.25ක
මුදලක් 2012.05.22 දින ෙවන් කර ඇත.
කීඩාගාරය ඉදි කිරීම - II අදියර ඉතිරි වැඩ නිම
කිරීම. - 2012.10.15 දින රු. 788,715.00කට
ගිවිසුම් ගත වී වැඩ ආරම්භ කර ඇත. 2012.12.28
වන විට වැඩ නිම කර අවසන් වී ඇත.

(ඇ)

(i)

හරිත නගරෙය් සහ කීඩා සංකීර්ණෙය් ඉතිරි ඉදි
කිරීම් කටයුතු කියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම්
සකස් කරන ෙලස පරිසර අමාත්යාංශය විසින්
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට දැනුම් දී ඇත.

ෙමම කටයුතු අවසන් වීෙමන් පසු ඉදි කිරීම්
කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා පරිසර
අමාත්යාංශය විසින් තිරසර පරිසර වැඩසටහන
යටෙත් මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර දුන් පසුව
නැවත වැඩ ආරම්භ ෙකෙර්.
(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ආකාරෙය් මැදිහත්වීමක් ද කරන්න පුළුවන් කියලා මම දැන
ගන්න සතුටුයි. ඒ වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන් ෙමොන ආකාරයටද?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ෙම් ඉඩෙම් විශාලත්වය වැඩි කරන්න කියලා දිසාපතිතුමියට
ලිපියක් ආවා. එතුමිය ඒ ලිපිය පරිසර අමාත්යාංශයට ෙයොමු
කළා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන අතුරු පශ්නය විධියට මම
අහන්න කැමැතියි, ෙම් ෙවනුෙවන් යම් ආකාරෙය් කටයුත්තක්
කරන්න අඩු ගණෙන් රාජ්ය ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට ෙම් ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ගරු
ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද කියලා. කාෙගන් වියදම් වුණත් ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් සල්ලි ෙන්.

(ii)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ කාරණයක්
ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම් පශ්නය අපට එවා තිබුණු නිසා අප දන්නා
විධියට සකස් කළා. ෙමොකද, දිස්තික් ෙල්කම්වරයාත් ෙම්කට
යම්කිසි පමාණයක සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය අතුරු පශ්න ඒ අදාළ
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව රැස්
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
ගරු
ඇමතිතුමා එතුමාට හැකි ආකාරෙයන් ෙම් පශ්නයට විධිමත්
පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා, රු. 4,629,000.00ක මුදලක්
පරිසර අමාත්යාංශෙයන් එවා තිෙබනවාය කියා. 2011දී ෙමහි වැඩ
නැවතිලා තිෙබනවා. අපි 2013ත් මැද කාර්තුවට ළං ෙවමින්
ඉන්ෙන්. එෙහම නම් යම් මුදල් පමාණයක් වියදම් කරලා අවුරුදු
ෙදකක් වැඩ නැවතිලා තිබීම සම්බන්ධෙයන් අමාත්යාංශයට
දිස්තික් ෙල්කම්තුමිය හරහා කරන්න පුළුවන් ෙමොන වාෙග්
මැදිහත් වීමක්ද?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න මට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම්ක මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ කාරණයක්
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කරුණාකර, අදාළ අමාත්යාංශෙයන් අහන්න.
ඉදි කිරීම් කටයුතු කරන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන්.
සැලසුම් කරන්ෙන් පරිසර අමාත්යාංශෙයන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
දිසාපතිතුමියට යම් මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් කියලා එතුමා
සඳහන් කරන්න ෙයදුණා. ෙම් ෙවනුෙවන් දිසාපතිතුමියට ෙමොන

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. අදාළ අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න.
පශ්න අංක 2-1935/11-(2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නය මම අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3-2139/'11-(2), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා.
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
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අඩු ආදායම් නාගරික ජනාවාස ව්යාපෘතිය යටෙත්
ඉඩම් : අයිතිය

குைறவ மானம் ெப ேவா க்கான நகர கு ேயற்றக்
க த்திட்டத்தின்கீழான காணி: உாிைம
LAND UNDER URBAN HOUSING SCHEME FOR LOW-INCOME
FAMILIES : OWNERSHIP

2210/’12

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්.
ෙම්
පශ්නයට දිගින් දිගටම කල් ඉල්ලනවා. ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති
අමාත්යතුමා එන්ෙන්ත් නැහැ. මම අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
අමාත්යතුමා අපහසුතාවට පත් කරන්න සූදානම් වන්ෙන්ත් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. වැදගත් නිසා තමයි කල් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

තව මාස ෙදකක් ඉල්ලන්ෙන්. පගීත් එක්නැලිෙගොඩ ඉන්නවා
කියලා කියනවා ෙන්. ඉන්නවා කිව්වාට ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඉන්නවා නම් කියන්න එපායැ.

4. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ) "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති මාලාෙව්
ජන ෙසවණ වැඩ සටහන අනුව, අඩු ආදායම් නාගරික
ජනාවාස ව්යාපෘතිය යටෙත් නිවාස තැනීමට ෙදන ලද
පර්චස් ෙදකක ඉඩම් කැබැල්ෙල් පූර්ණ අයිතිය එහි
වත්මන් පදිංචිකරුවන්ට ලබා ෙදන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත වැඩ සටහන යටෙත් ෙම් වන විට පර්චස් ෙදකක
පූර්ණ අයිතිය හිමිවූ පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4 - ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය තුන්වැනි වතාවටත්
අහනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)

ගරු කථානායකතුමනි, උත්තර ෙදන්නයි හදන්ෙන්. ඇයි?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

හරි. ඇයි, මට අහන්න තහනම්ද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

උත්තර ෙදන්න හදන්ෙන්.

டைமப் ,ெபா

மஹிந்த சிந்தைன, இலங்ைகைய ெவற்றிெபறச்
ெசய்ேவாம் ெகாள்ைககளில் ஜனெசவன நிகழ்ச்சித்
திட்டத்தின்ப , குைறவ மானம் ெப ேவா க்கான
நகர கு ேயற்றக் க த்திட்டத்தின் கீழ்
டைமப்
பதற்காக வழங்கப்பட்ட 2 ேபச்சஸ் காணித் ண் க்
கான
ைமயான உாிைமைய அக்காணி களில்
தற்ேபா வசிப்பவர்க க்கு வழங்குவதாக வாக்கு தி
யளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) ேமற்ப
நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் தற்ேபா
2
ேபச்சஸ்
காணிக்கான
ைமயான
உாிைம
கிைடக்கப்ெபற் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a) Is he aware that a pledge was made under the
Janasevana Programme of “Mahinda Chintana Dinawamu Sri Lanka”manifesto that the full
ownership of the two-perch plot of land provided
for construction of houses under the Urban
Housing Scheme for low-income families would
be given to the current residents of such lands?
(b) Will he inform this House the number of families
that have got the full ownership of two-perch land
by now, under the aforesaid programme?
(c) If not, why?
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ඒම පශ්නය
අහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(අ)

ඔව්.

මෙගන් අහන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න.

(ආ) පූර්ණ අයිතිය හිමි වූ සංඛ්යාව - 1,431කි.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. අප දන්නා වූ සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුකූලව පර්චස් 2ක
පදිංචි වී සිටින පවුල් 60,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙකොළඹ
නගර පෙද්ශෙය් ජීවත් ෙවනවා. 2005 මහින්ද චින්තන දිනවමු
ශී ලංකා වැඩ සටහෙන් ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි ඒ පර්චස් ෙදෙක් බිම්
කැබැලි අයිති, ඒවාෙය් පදිංචිව සිටින ජනතාවට සින්නක්කර ඔප්පු
ලබා දීම. ගරු කථානායකතුමනි, දැනට වසර 8ක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. 2005 දීයි ෙපොෙරොන්දුව ලබා දුන්ෙන්. 60,000ක්
අතරින් ඔප්පු ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 1,431කටයි. මා ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඉතිරි 58,000ට
ඔප්පු ලබා දීම සඳහා තවත් අවුරුදු කීයක් ගන්නවාද කියලා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, මුලින්ම ෙමතුමාට පැහැදිලි කරන්න
ඕනෑ 2005 මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශනය නැවත 2010
ජනතාව ඉදිරියට ගිය බව. එෙහම නම්, 2010 දී "මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ම" තමයි ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතර ජනතාව අනුමත
කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් සංඛ්යා
ෙල්ඛන වැරැදියි. 60,000ක් ෙනොෙවයි, වර්තමාන සමීක්ෂණය
අනුව ෙකොළඹ පැල්පත් වාසින් 68,000ක් ඉන්නවා. අෙප්
අමාත්යාංශයත්, විෙශේෂෙයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත්
මැදිහත් ෙවලා පර්චස් ෙදෙක් ඔප්පුව පමණක් ෙනොව, කිව්වාටත්
වඩා ඉදිරියට පියවර තබලා ඒ අයට මහල් නිවාසයකුත් සමඟ
ඔප්පුව ලබා දීමට අවශ්ය කියා මාර්ග රජය ෙම් වන විට ෙගන
තිෙබනවා.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටෙත් ෙම් වන විට ෙගවල්
13,000ක් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන විට
ෙගවල් 20,000ක ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඉන්
පළමුවැනි අදියර වශෙයන් ඒ අයට නිවාසයත්, ඔප්පුවත් ලබා දීෙම්
කටයුතු අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ආරම්භ කරන්නට දැනට කටයුතු
ෙයොදලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම පර්චස් ෙදෙක් බිම් කැබැල්ෙල්
සින්නක්කර අයිතිය ලබා දීම පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා මුද්දර
ගාස්තුත්, ඔප්පු ගාස්තුත් අය කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක මහින්ද
චින්තන දිනවමු ශී ලංකා වැඩසටහෙන් 22වැනි පිටුෙව් සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා මම ගරු
නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාට
කියන්නට
කැමැතියි
2010
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර 2005 දී ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ටික ඉෂ්ට
කරන්නට ඕනෑ කියන එක. 60,000කෙගන් 1,431 ෙදෙනකුට
විතරයි ඔප්පු ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ගරු
කථානායකතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි,-

ඔබතුමා හරහා අහන්ෙන්. ෙම් රෙට් අගනුවර වටිනා
ඉඩම්වලින් අක්කර 10ක් ෂැන්ගි-ලා ආයතනයට ලබා ෙදන
ෙකොට, අක්කර 6ක් කැටික් ආයතනයට ලබා ෙදන ෙකොට,
පැල්පත්වාසින්ෙග් සින්නක්කර අයිතිය ලබා ෙදන්නට ඇයි
ෙමච්චර මැළි ෙවන්ෙන්? ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉබි ගමනින් යන්ෙන්
ඇයි කියන එක මම අහන්නට කැමැතියි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන්ෙන් ඒ පැල්පත්වලම
අයිතිය ඒ අයට ලබා ෙදන්න කියලායි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පමුඛ අෙප් රජය ඒ අයට පැල්පත්වල අයිතිය ෙදන්න ෙනොෙවයි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. රුපියල් ලක්ෂ 30ක් විතර වටිනා
ෙගයකුත් එක්කම ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න තමයි අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමතුමා කියපු කාරණය
සම්බන්ධෙයන් කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වාට ඒ අය ඒ
පැල්පත්වලම තියන්න අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්
නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතාමත්ම ෙගෞරවෙයන් තුන්වැනි
අතුරු පශ්නයත් අහනවා. පුනපුනාම ෙම් පශ්නය අහන්නට ෙහේතුව
තමයි පකාශන සහ කියාවලින් අතර ෙලොකු පරස්පරයක් තිබීම.
ෙමච්චර සංෙව්දීව ජනතාවෙග් පශ්නවලට විසඳුම් සපයනවා
නම් මම ෙම් කාරණය ගැනත් අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමාෙග් ගරු
ඇමතිතුමා අර මීෙතොටමුල්ල කුණු කන්ද ළඟට ගිහින් කිව්වා,
විපතට පත් වී සිටින ජනතාවට ෙගවල් ටික ඔක්ෙකොම හදා
ෙදනවාය කියා. ඒ නිකම් රංගනයක් පමණයි කෙළේ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔන්න කුණු කන්දල් අදිනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කයිවාරු ගැහුවාට මදි. ගරු ඇමතිතුමා
කයිවාරුව කියාවට
නංවන්ෙන් කවදා ද කියා මා අහන්නට
කැමැතියි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා පැමිණි විගස එතුමාට
ඒ පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
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(ii)

ස්තී දූෂණ, ලිංගික අපෙයෝජන හා ළමා අපචාර :
පැමිණිලි

வன் ணர்ச்சி, பா யல் ெதாந்தர மற் ம் சி வர்
ஷ்பிரேயாகம் : ைறப்பா கள்
RAPE, SEXUAL HARASSMENT AND CHILD ABUSE :
COMPLAINTS

2548/’12
6.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House (i) separately, at district level, of the number of
complaints of rape, sexual harassment and
child abuse received by the Sri Lanka
Police from the year 2009 up to now; and
(ii) of the number of complaints regarding
which investigations have been completed
out of the number of complaints mentioned
in a (i) above ?

(b)

If not, why?

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(i)

2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා ෙපොලීසිය
ෙවත ලැබී ඇති ස්තී දූෂණ, ලිංගික අපෙයෝජන හා
ළමා අපචාර සම්බන්ධ පැමිණිලි සංඛ්යාව දිස්තික්
මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම පැමිණිලි අතරින් ෙම් වන විට පරීක්ෂණ
අවසන් කර ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ேமற்ப
ைறப்பா களில் தற்ேபா
விசார
ைணகள் நிைற ெசய்யப்பட் ள்ள ைறப்பா
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(අ)
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(The Hon. Dinesh Gunawardena)
மத

அ

வல்கள்

2009 இ
ந்
இற்ைறவைர இலங்ைகப்
ெபாலீசுக்குக்
கிைடத் ள்ள
வன் ணர்ச்சி,
பா யல் ெதாந்தர
மற் ம் சி வர்
ஷ்பிர
ேயாக ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக மாவட்ட
மட்டத்தில்
தனித்தனியாக
எவ்வள
என்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ) (i), (ii) ඇමුණුෙමහි දැක්ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා අසා තිෙබන්ෙන් වාර්ෂිකව ෙකෙරන
පැමිණිලි සංඛ්යාවයි. දිස්තික් මට්ටමින් ෙනොවුණත් වර්ෂෙය්
පැමිණිලි එකතුව තිෙබනවා නම් දැන ගන්නට කැමැතියි. නැත්නම්
ෙමොකක්වත් උත්තරයක් නැහැ ෙන්. 2009 වර්ෂෙය් කීයද, 2010
වර්ෂෙය් කීයද යනාදී වශෙයන් කියන්න පුළුවන් ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

නමුත් පසු ගිය දවස්වල ෙම් නිල් රැල්ල ආරම්භ වීමත් සමඟ
මහරගම නගර සභාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ළමා
අපචාර සිද්ධියකට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා පත්තරවල
වාර්තා වුණා අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාත් නිෙයෝජනය
කරන ආසනය නිසයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. නිල් රැල්ල සාර්ථකව
කියාත්මක වන බව තමයි අපිට ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව දැනට
පක්ෂ මට්ටමින් සහ රජය හැටියට අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග
ෙමොනවාද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

දිස්තික්ක විසිපෙහේම සම්පූර්ණ විස්තර තිෙබනවා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එකතුව නැද්ද ගරු ඇමතිතුමා?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
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මහරගම නගර සභා මන්තීවරෙයක් ඒ ෙචෝදනාවට අත්
අඩංගුවට ගත් බව පුවත් පත්වල පළ ෙවලා තිබුණා. ගරු
කථානායකතුමනි,
අධිකරණය විසින් ඔහු රිමාන්ඩ්
බන්ධනාගාරයට යවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙමය අධිකරණයට
භාජනය ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ඒ ගැන කටයුතු කරනවා ඇති.
අධිකරණයට භාජනය ෙවලා තිෙබන පශ්නයකට මට මීට වඩා
විස්තර සහිත පිළිතුරක් දිය ෙනොහැකියි. ෙමය පරීක්ෂණයට ලක්
ෙවලා තිෙබන ෙදයක්.

එකතුව තිෙබනවා, දිස්තික්ක මට්ටෙමන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම මතින්
ෙතොර සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම ඉලක්ක කර
ෙගන තමයි මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවන්ෙන්.

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ජනාධිපතිතුමාම නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා
සම්බන්ධෙයනුත් ඒ වාෙග්ම සිද්ධියක් වාර්තා වුණා. ගරු
කථානායකතුමාත් ෙම් සිද්ධිය ගැන ෙහොඳටම දන්නවා ඇති.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

එවැනි කියා මාර්ග මඟින් එක පැත්තකින් රෙට් ෙමවැනි අපරාධ
කරන සාමාන්ය පුද්ගලයන්ට දිරි දීමක් තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
ෙමොකද, ඒ රාජ්ය බලය පාවිච්චි කර, ෙද්ශපාලන බලය පාවිච්චි
කර ළමා අපචාර, ළමා අපෙයෝජනයන් කරන ෙද්ශපාලන
බලවතුන් නිසා අධිකරණත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා;
නිලධාරිනුත් අපහසුතාවට පත් ෙවනවා.
ෙමොකද, ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගයක් නැහැ.
ඒ කියා මාර්ගය ඉතාමත්ම මන්ෙදෝත්සාහී ආකාරෙයන් සිද්ධ
ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් පිළිබඳවයි මම ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය
අහලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පැමිණිලිවලින් දැනට පරීක්ෂණ අවසන්
කරලා තිෙබන සංඛ්යාව අහලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමාෙග්
උත්තරෙය් කීයක් ෙහෝ සඳහන්ව ඇති. විෙශේෂෙයන්ම නගර සභා
සභාපතිවරු, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු වැනි විෙශේෂෙයන්ම නිල්
රැල්ලට අදාළ, නිල් රැල්ෙල් කට්ටිය තමයි ෙම්වා වැඩිපුර
කරන්ෙන්. නිල් රැල්ල අන්තිෙම්දී කාම රැල්ල ෙවනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම්ක නිල් රැල්ලට සම්බන්ධ නැහැ. නිල් රැල්ල කියන මහා
ගංවතුරට දැනටමත් ෙම් ෙගොල්ලන් යට කර ෙගන යනවා. ඔළුව
උඩ තියා ෙගන කෑ ගහනවා නිල් රැල්ලක් ගැන. ෙම් වාෙග් වැරදි
වැඩ කරන සියල්ලන්ටම නීතිය, අධිකරණය කියාත්මක වන බව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා. අධිකරණය
ගමන් කරන මාර්ග තිෙබනවා. ඒ මාර්ග ඉක්මන් කරන්න, හිමින්
කරන්න, ෙමෙහම කරන්න කියලා කියන්න බැහැ. ඒවා
අධිකරණයට භාර තීරණ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මහරගම -[බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම දන්ෙන් නැහැ. මම මහරගමට සම්බන්ධ නැහැ. ෙබොරුවට
මහරගම කියන්න එපා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ඒ ගැන
මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කරනවා, එතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙකෙනක්
නිසා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ මන්තීතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආපු ෙකෙනක්
ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ තැනැත්තා රිමාන්ඩ් කර තිෙබනවා. බන්ධනාගාරෙය්
ඉන්ෙන්. නීතිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව් කියලා
නිකම් ඉඳලා නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙද්ශපාලන පශ්නයක්
නම් පශ්නය ඒ විධියට අහන්න. නීති පශ්නයක් නම් ඒ විධියට
අහන්න පටලවා ගන්ෙන් නැතිව.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙක්න්ති ගන්න එපා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් නිල් රැල්ලට යට ෙවලා. නිල් රැල්ලට යට ෙවලා ඔළුව
උස්සා ගන්න බැරිව ඉන්නවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කරත්ත ෙරෝදයද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ, සීනුව. සීනුව ෙහොයන්නත් නැහැ දැන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නිල් රැල්ලට යට වුණු ඒවා තිෙබනවා. කරත්ත ෙරෝදය යට
ෙවලා තිෙබනවා. කහ රැලි යට ෙවලා තිෙබනවා. පංචායුධ යට
ෙවලා තිෙබනවා. තව ෙගොඩක් ජාති යට ෙවලා, කර කියා ගන්න
ෙදයක් නැතුවයි ඉන්ෙන්. ඒවා අපට වැඩක් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.
ඒ නිල් කියන වචනය ආෙව් නිල් චිතපට - blue films - එක්ක
ෙන්. මම කියන්ෙන් මෙග් මාතෘකාව යටෙත්. ඕවා ඇත්තටම
නතර කරන්න ඕනෑ ෙද්වල්. දැන් ෙම්ක රැල්ල වාෙග් එන ෙකොට
තමයි කියන්ෙන් නිල් රැල්ල කියලා. ඒ වාෙග්ම කාම රැල්ල.
මන්තීවරු ඒ වාෙග් අපචාර කියාවලට සම්බන්ධ වන ෙකොට ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ පහළ මට්ටෙමන් ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්,
නිල් රැල්ල කියන්ෙන් කාම රැල්ල කියලායි. ෙමොකද, ඒ
වැඩසටහන යන අතෙර් තමයි අපචාර සිදුවීම්වලට නඩු
පටලැෙවන්ෙන්. ඒ මන්තීවරයාත් ෙල්සි නැහැ. මෙග් හිෙත් අවුරුදු
ගණනක් ඒ දැරිවියයි, දැරිවියෙග් මවයි යන ෙදෙදනාම එක්ක
ඉඳලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථා පවත්වන්ෙන් නැතුව අතුරු පශ්නය අහන්න. අතුරු
පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

විෙශේෂෙයන්ම අපචාර සමාජ අර්බුදයක් බවට පත් වන එක
වළක්වන්න රජය ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද? අපචාර රැල්ල
අද සමාජ අර්බුදයක් බවට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒක
වළක්වන්න ඔබතුමන්ලා ගන්නා පියවර කුමක්ද කියලායි මා
අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රජය නීතිය කියාත්මක කරලා ඒ සියලු ෙදනා අධිකරණය
ෙවත පැමිණවීෙම් කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. ඉදිරි කටයුතු
කරන්න අධිකරණයට භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ගරු
මන්තීතුමා ෙහොඳින් දන්නවා. දැන ෙගනම ඒ ගැන අහන්ෙන් නිල්
රැල්ල නිසා උණ ගැනිලා තිෙබන නිසායි. උණ ගැනිලා.
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වැන්දඹු කාන්තාවන්ට ආර්ථික ස්ථාවරභාවයක් ලබා
දීමට සහාය වීම : පතිපත්ති
விதைவகளின் ெபா ளாதார ாீதியான
உ தித்தன்ைமக்கு உதவி : ெகாள்ைககள்

ASSISTANCE TO WIDOWS TO BECOME ECONOMICALLY STABLE :
POLICIES IMPLEMENTED

2831/’12

7. ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(i)

ශී ලංකාෙව් වැන්දඹු කාන්තාවන්ට ආර්ථික
වශෙයන් ස්ථාවරභාවයක් ළඟා කර දීමට සහාය
වනු පිණිස, රජය විසින් කිසියම් පතිපත්තීන්
සමූහයක් කියාත්මක කරමින් සිටින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එෙලස කියාත්මක කරනු ලබන
පතිපත්තීන් කවෙර්ද;

(iii)

එම කාන්තාවන්ට නැවත සමාජගත වීමට සහාය
වනු පිණිස අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කරනු
ලබන්ෙන්ද;

(iv)

(iii)

whether there is any action being taken in order
to assist those women to re-integrate with the
society; and

(iv)

if so, the plan to be implemented in that
regard?

If not, why?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(අ)

(b)

1348

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

* යුද්ධය හා ෙවනත් ෙහේතූන් නිසා වැන්දඹුභාවයට
පත් වූ කාන්තාවන් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වල
ආර්ථික, සමාජයීය, මෙනෝ සමාජයීය වශෙයන්
සවි බල ගැන්වීම.
* ෙමම කාන්තාවන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය
ගුණාත්මක වශෙයන් ඉහළ නංවා ඔවුන්
සමාජෙය් පිළිගත් කණ්ඩායමක් ෙලස සමාජගත
කිරීම.

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක කිරීමට
අදහස් කරන සැලසුම කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

* වැන්දඹු කාන්තාවන් මුහුණපාන සමාජ, ආර්ථික
ගැටලු හා අභිෙයෝග හමුෙව් ඇයෙග් පැවැත්ම හා
සංවර්ධනය, සුරක්ෂිතභාවය ෙකෙරහි වැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කිරීම.

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக்

(iii)

இலங்ைகயி ள்ள விதைவகள் ெபா ளாதார
ாீதியாக உ தித் தன்ைமைய அைடவதற்கு
உத ம் வைகயில் அரசாங்கத்தால் ஏேத ம்
ெகாள்ைககள்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றனவா
என்பைத ம்;

* වැන්දඹු කාන්තාවන් ආර්ථික වශෙයන් සවිබල
ගැන්වීෙමහිලා ස්වයං රැකියා පුහුණුව සහ
ආධාර ලබා දීම.
* වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා ෙගවතු වගා
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම.
* චකීය ණය වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම.

(ii)

அவ்வாறாயின்,
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்
அத்தைகய ெகாள்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

அத்தைகய ெபண்கைள ச கத் டன் மீண் ம்
ஒ ங்கிைணப்பதற்கு
உத ம்
ஏேத ம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;

* වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා උපෙද්ශන ෙසේවාව
ලබා දීම.

அவ்வாறாயின்,
அ
நைட ைறப்ப த்தப்பட ள்ள
யாெதன்பைத ம்

* වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා ව්යවසායකත්ව
පුහුණුව ලබා දීම.

(iv)

* වනිතා ශක්ති බැංකු වැඩසටහන.

* පජනන ෙසෞඛ්ය හා HIV/AIDS පිළිබඳ
දැනුවත් කිරීම.

ெதாடர்பில்
திட்டம்

* වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා නායකත්ව පුහුණුව
ලබා දීම.

அவர் கூ வாரா?

* වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා වෘත්තිය පුහුණුව
ලබා දීම.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

ඔව්.

Will he state (i) whether there are any policies being
implemented by the Government to assist the
widows in Sri Lanka to become
economically stable;
(ii) if so, the policies being implemented as
such;

(iv)

උක්ත වැඩසටහන් සියල්ල ඉහත සඳහන් කළ
ඉලක්ක කණ්ඩායම් ෙතෝරා ගනිමින් 2013 වසෙර්
කියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය හා ඒකාබද්ධව දිවිනැගුම ව්යාපෘතිය
යටෙත් කෘෂිකර්ම, ධීවර, සුළු කර්මාන්ත, කුඩා
ව්යාපාර, පශු සම්පත් ක්ෙෂේතවලට කාන්තා කාර්ය
සංවිධාන හරහා සහය ලබා දීමට ද දිවිනැගුම
වැඩසටහන යටෙත් ලැෙබන ව්යාපෘතිවලින්
ෙකොටසක් වැන්දඹු කාන්තාවන් සඳහා ද ෙවන්
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. එම සියලු වැඩසටහන්
සෑම
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්
දිවයිෙන්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1349
[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා]

ෙකොට්ඨාසයකටම ෙයොදවා ඇති වනිතා සංවර්ධන
නිලධාරින් හා සහන ෙසොයුරි නිලධාරින් මගින්
කියාත්මක කිරීමට හා පසුවිපරම් කිරීමට ද කටයුතු
සංවිධානය කර ඇත.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
වැන්දඹුවන් 89,000ක් සිටිනවා කියලා රජයම සඳහන් කරනවා.
Viluthu, the Centre for Human Resource Development එෙක්
ශාන්ති සචිතානන්දම් මහත්මියත්, Northern Mannar Women's
Development Federation එෙක් ෂරීන් සරූර් මහත්මියත් සඳහන්
කරනවා, ඔබතුමා කියපු මෙනෝ සමාජයීය උපෙද්ශන psychosocial counselling - අවස්ථාවන් ඒ වැන්දඹුවන්ට ලැබිලා
නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම විශාඛා ධර්මදාස මහත්මිය සඳහන්
කරනවා, අෙප් මිය ගිය ෙසොල්දාදුවන්ෙග් වැන්දඹු කාන්තාවන්ෙග්
ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් වුණත් ඒ අයටත් ෙම් වාෙග් මෙනෝ
සමාජයීය උපෙද්ශන ලබා ගැනීමට තිෙබන අවස්ථා අඩුයි කියලා.
රාජ්ය ෙනොවන ආයතන විසින් උතුරු පෙද්ශෙය්ත්,
නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය්ත් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා
ෙසේවය කරනවා; නමුත් ෙම් counselling ෙසේවාවන්වලට ඉඩ දීලා
නැහැ කියලා අපි දන්නවා. කරුණාකරලා අපට ඒ කාරණය
ෙපොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල පැවතුණු
යුදමය වාතාවරණය තුළ අවශ්ය නිලධාරින් ඒ පෙද්ශවලට ෙයොමු
කිරීෙම් අපහසුතාවක් රජයට තිබුණා. නමුත් ෙම් ෙවන ෙකොට අපි
උපාධිධාරින් විශාල සංඛ්යාවක් බඳවා ෙගන ෙම් කියාවලිෙය් ෙයදී
ඉන්නා බව මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන
හරහා ලැෙබන්නා වූ දත්ත සියල්ලක්ම සත්යයයි කියලා මට
පිළිගන්න බැරි අවස්ථා ද උදා ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්
counselling ෙසේවා කියන ඒ වැඩසටහන අදියෙරන් අදියර කර
ෙගන යනවා, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගණිකා වෘත්තිෙය් ෙයෙදන -ලිංගික ෙසේවාවන් සපයනගම්මාන තිෙබනවා කියලා මාධ්යවලත් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක ඇත්තද, නැද්ද, නැත්නම් ඒ ඇයි කියලා මා ඔබතුමාෙගන්
දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

එෙහම ෙදයක් අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මාධ්යයෙයන් අපට දැන
ගන්න ලැබුණා, ඔබතුමා ෙමෙහම සඳහන් කළා කියලා.
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"අපි කාන්තා අයිතිවාසිකම්වලට මුල් තැන දුන්නත්,
කාන්තාවකට ෙදපාර්තෙම්න්තුවක ෙහෝ අමාත්යාංශයක ආධිපත්ය
දුන්නාම ඒ කාන්තාවෙග් ආධිපත්ය යටෙත් සිටින අය යටපත්
කරමින් ඊර්ෂ්යාෙවන් ඒ කාන්තාව කියා කරනවා. ෙම් නිසා
ආයතනෙය් අකාර්යක්ෂමතාව වැඩි වනවා. ඒ නිසා සභාපතිත්වය
හැම තිස්ෙසේම පිරිමිෙයකුට ෙදන්න ඕනෑය, ෙදවැනි පුටුව තමයි
කාන්තාවට ෙදන්න ඕනෑ." ඔබතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කළා කියලා
සෑම මාධ්යයකින්ම වාෙග් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය
ඔබතුමාෙග් අදහසද, නැත්නම් රජෙය් අදහසද කියලා මා දැන
ගන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා කාන්තා කටයුතු
ඇමතිතුමා නිසා ෙම් පතිපත්ති සඳහා ඔබතුමා හිතන ෙද්
ෙබොෙහොම වැදගත්.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලිනුත් මාධ්යෙව්දින් මෙගන් ඔය
පශ්නය අහන ෙකොට එයට පිළිතුරු ෙදමින් මා ඔය කාරණය ගැන
කිව්ෙව් ෙවනත් ආකාරයකටයි. එනම්, පිරිමි ෙකෙනක් අංශ
පධානිෙයක් හැටියට ඉන්නවා නම්, එතැන ෙදවැනියා කාන්තාවක්
වුෙණොත් ෙහොඳයි; කාන්තාවක් අංශ පධානිෙයක් හැටියට ඉන්නවා
නම්, එතැන ෙදවැනියා විධියට පිරිමි ෙකෙනක් ඉන්නවා නම්
ෙහොඳයි කියන ෙද් තමයි මා පකාශ කෙළේ. ෙම් රෙට් පළමුවැනි
අගමැතිතුමියත් කාන්තාවක්. එතුමිය ෙහොඳට ෙම් රට පාලනය
කළා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඇයි, ජනාධිපතිතුමිය?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. පනින්න එපා, මට කථා කරන්න ෙදන්න.
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. එතෙකොට ඒක දිගින් දිගට යනවා.
ජනාධිපති විධියටත් කාන්තාවක් හිටියා.
ෙලෝක විවාහක රූප සුන්දරියත් අෙප් කාන්තාවක්. ඒ තමයි,
අෙප් රෙට් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමියක් වන ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය. ඒත් කාන්තාවක්. ඉතින් මම කළ පකාශය විකෘති
කරලා -[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා කලබල ෙවන්න ඕනෑ නැහැ.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා -අෙප් මිතයා- කලබල ෙවලා.
ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය ගැන කියන ෙකොට ගරු දයාසිරි
ජයෙසේකර මන්තීතුමා කලබල ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] කලබල
ෙවන්න එපා. මම පකාශ කෙළේ අර කිව්ව විධිෙය් ෙදයක්
ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි. මා පකාශ කළ ෙද් තමයි දැන්
කිව්ෙව්. මම කිව්ෙව්, අංශ පධානියා පිරිමිෙයක් වුෙණොත්
ෙදවැනියා කාන්තාවක් වුෙණොත් ෙහොඳයි; අංශ පධානියා
කාන්තාවක් වුෙණොත් ෙදවැනියා පිරිමිෙයක් වුෙණොත් ෙහොඳයි
කියන එකයි.
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நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(அ)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රූප සුන්දරිය කාන්තාවක් මිසක පිරිමිෙයක් ෙවනවාද? [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2010ஆம் ஆண்
ந் 2011 சம்பர் மாதம் 31ஆம்
திகதி
வைர
ஒவ்ெவா
அைமச்சின்
கீ ம்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள குைறநிரப்
மதிப்பீ களின்
எண்ணிக்ைக ம்
அவற்றின்
நிதி
ாீதியிலான
ெப மதி ம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஆ) (i)

2010ஆம் ஆண்
ந் 2012 சம்பர் 31ஆம்
திகதி வைர ேதசிய வர -ெசல த் திட்ட
திைணக்களத்தின் 240ஆம் இலக்க ெசல த்
தைலப்பின் கீழ் உதவிச் ேசைவகள் மற் ம்
அவசர ேதைவகள் ெபா ப் க் க த்திட்டத்தின்
லம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
குைறநிரப்
ஒ க்கீ கள்
பாரா மன்றத் க்கு
சமரப்பிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப குைறநிரப் ஒ க்கீ களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்

අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි.

2010 සිට 2011 දක්වා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු :
මූල්යමය වටිනාකම

2010 - 2011 வைரயான குைறநிரப் மதிப்பீ கள் :
நிதிப் ெப மதி
SUPPLEMENTARY ESTIMATES FROM 2010 TO 2011:
FINANCIAL VALUE

2907/’12

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

9. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(ආ)

වර්ෂ 2010 සිට 2011 ෙදසැම්බර් මස 31 දක්වා එක් එක්
අමාත්යාංශය යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු සංඛ්යාව හා ඒවාෙය් මූල්යමය වටිනාකම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

වර්ෂ 2010 සිට 2012 ෙදසැම්බර් මස 31 දක්වා
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ
අංක 240 යටෙත් අය වැය සහය ෙසේවා සහ හදිසි
අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු කළ
පරිපූරක ෙවන්කිරීම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කර තිෙබ්ද;

(ඇ) ඉහත කාල සීමාව තුළදී සිදු කළ එක් එක් පරිපූරක ෙවන්
කිරීමට අදාළව,
(i)

පතිපාදන සලසා දුන් දිනය කවෙර්ද;

(ii)

සලසා දුන් එක් එක්
ෙකොපමණද;

(iii)

පරිපූරක පතිපාදන ලබාගත් වැය ශීර්ෂ අංකය
කවෙර්ද;

(iv)

අමාත්යාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව වියදම් ඒකකය
කවෙර්ද;

(v)

පතිපාදන ලබාදුන් ෙහේතුව කවෙර්ද;

පතිපාදනෙය් වටිනාකම

යන්නත් එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙමම සභාවට
දන්වනෙ
් නහිද?
(ඈ) පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් ෙනොකර වැය ශීර්ෂ 240
යටෙත් සිදු ෙකෙරන පරිපූරක ෙවන් කිරීම් මගින් පතිපාදන
ලබා ගැනීමට තුඩු දුන් ෙහේතු කවෙර්ද යන්නත් එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(i)

நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட திகதி;

(ii)

வழங்கப்பட்ட ஒவ்ெவா
ெப மதி;

(iii)

குைறநிரப் நிதி ஏற்பா கள் ெபற் க்ெகாள்ளப்
பட்ட ெசல த் தைலப் இலக்கம்;

(iv)

அைமச்சு/திைணக்களச் ெசல

(v)

நிதி
ஏற்பா கள்
காரணம்

நிதி ஏற்பாட் ன ம்

அலகு;

வழங்கப்பட்டைமக்கான

ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பரா?
(ஈ)

குைறநிரப் மதிப்பீ கள் சமர்ப்பிக்கப்படா ெசல த்
தைலப்
240 இன் கீழ் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
குைறநிரப் ஒ க்கீ கள்
லம் நிதி ஏற்பா கைள
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு ஏ வாக அைமந்த காரணங்கள்
யாைவ என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

එෙසේ නම්, එම පරිපූරක ෙවන් කිරීම් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ேமற்குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தி ள் ேமற்ெகாள்ளப்
பட்ட ஒவ்ெவா
குைறநிரப்
ஒ க்கீட் க்கும்
ஏற் ைடயதான,

asked the Minister of Finance and Planning:
(a) Will he inform this House separately, the number
of Supplementary Estimates presented under each
Ministry from the year 2010 up to 31st December,
2011 and their financial value?
(b) Will he state (i) whether supplementary allocations made
from the Budgetary Support Services and
Emergency Liabilities Project under the
Head of Expenditure No. 240 of the
Department of National Budget have been
presented in Parliament from the year 2010
up to 31st December, 2012; and
(ii) if so, the number of such supplementary
allocations?
(c) Will he also inform this House separately in
respect of each supplementary allocation made
during the above period -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(i)
(ii)
(iii)

(d)

(e)

the date on which provisions were made;
the value of each provision;
the number of the Head of Expenditure
under which supplementary provisions
were obtained;
(iv) Ministry/department unit of expenditure;
and
(v) the reason for the allocation of provision ?
Will he also state the reasons that prompted the
seeking of provisions through the supplementary
allocations made under the Head of Expenditure
No. 240 instead of presenting Supplementary
Estimates ?
If not, why ?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

ඇමුණුම I හා II හි දක්වා ඇත.
(i)

ඔව්.
2010 සිට 2012.11.30 දක්වා කාලයට අදාළ ඉහත
වැය ශීර්ෂය යටෙත් සිදු කළ පරිපූරක ෙවන්
කිරීම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.
2012.12.01 සිට 2012.12.31 අදාළව ෙවන්කිරීම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්.

(ii)

2010 සිට 2012.12.31 දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර ඇති පරිපූරක ෙවන්කිරීම් සංඛ්යාව
පහත පරිදි ෙව්.
වර්ෂය

(ඇ)

පරිපූරක ෙවන්කිරීම් සංඛ්යාව

2010

536

2011

939

2012

813

(i), (ii), (iii), (iv), (v)
2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂයන්හිදී පරිපූරක ෙවන්කිරීම්
පිළිබඳ වාර්තා ඇමුණුම III හි සඳහන් දිනයන්හිදී
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර (ඇ) (i) සිට
(v) දක්වා පශ්නවලට අදාළ සියලුම ෙතොරතුරු එම
වාර්තාවල ඇතුළත් කර ඇත. එහි පිටපත් සංයුක්ත
තැටියක් (CD) මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම සංයුක්ත
තැටිය සභාගත* කරමි. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(ඈ)

අදාළ වර්ෂවල විසර්ජන පනත්වල 6(I) වන වගන්තිෙය්
පතිපාදන සලසා ඇති පරිදි ෙමම පතිපාදන ලබා ෙදනු
ලැෙබ්. ෙම් සඳහා උපෙයෝගී කරගනු ලබන
නිර්ණායකයන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත අය වැය
ඇස්තෙම්න්තුවල 2.1 හි සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇත.

(ඉ)

පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்:
Annexes tabled:
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, ෙමතරම් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු පමාණයක් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන් වියදම් කළමනාකරණය කිරීමට ෙම්
අමාත්යාංශවලට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබන නිසාද කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, හැම රටකම
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු එවා තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුවට

ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ වුණත්, ආදර්ශවත් අය වැයකින්
පක්ෙෂේපණය කරන ඒ මුදල්, ඒ අවශ්යතා යටෙත් වියදම් කිරීම
ෙහොඳයි කියලා අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. නමුත් සැබෑ ෙලෝකෙය්
ෙබොෙහෝ විට එය සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපට හසුරුවා ගන්න බැරි
පිටස්තර ෙහේතු නිසා එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වැඩ කරන අතර,
ඒ ඒ අමාත්යාංශවල අවශ්යතා ෙවනස් වන්න පුළුවන්. ඇතැම්
අවස්ථාවලදී අමාත්යාංශ ෙවනස් වනවා. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි,
එතැන වැදගත් වන්ෙන්. වැදගත් ෙද් තමයි, අපි ඒ පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු හැම එකක් ම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර, ඊට
ෙහේතු දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
සංකල්පයක් හැටියට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු අඩු කර ගැනීම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

අවශ්යයි. අපි කවුරුත් එය පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා අපි ව්යායාමයක්
දරනවා. නමුත් සැබෑ ෙලෝකෙය් පරිපාලන කටයුතු කර ෙගන යන
ගමන් ෙම්වා කරන්නත් අපට සිද්ධ වනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු අමාත්යතුමනි, දැන් ඔබතුමා කිව්ෙව් හදිසි තත්ත්වයන්
යටෙත් තමයි එෙහම කෙළේ කියලා. එෙහම කරන එෙක් වැරැද්දක්
නැහැ. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, ෙම් වැය ශීර්ෂ 173න් වැය ශීර්ෂ
30ක්ම වාහන මිල දී ගැනීම් සඳහා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත්
කර තිෙබන එකයි. මා විශ්වාස කරන හැටියට ෙම් කාරණා
හදිසිෙය් මතු වන ඒවාවත්, අය වැයට ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි
ඒවාවත් ෙනොෙවයි, ගරු අමාත්යතුමනි.

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

Question ordered to stand down.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

ගරු මන්තීතුමනි, එක් එක් අවස්ථාවලදී එෙහම තීන්දු ගන්න
සිද්ධ වනවා. මා හිතන හැටියට සමහර විට ඒ මිල ගණන් ෙවනස්
වනවා. වාහනවල මිල ගණන් ෙවනස් වුණාම ඒෙක් revision
එකක් කරන්නත් සිද්ධ වනවා. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි, මා කිව්ෙව්.
පධාන ෙද් තමයි, අපි ෙම්වාට නියම අනුමැතිය ලබා ෙගන තිෙබන
එක. ඒවා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන, ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියත් ලබා ෙගන තමයි ඒ
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. වර්ෂය අවසානෙය්දී අපි ඒවා balance
කරනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළ
රාජ්ය වියදම්වලට වඩා විශාල පමාණයක් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු
වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා, ඒත් එක්කම. උදාහරණයක්
හැටියට, 2011 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 125ක් පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු විශාල පමාණයක් මඟින් මුදල් ෙවන් කිරීම
නිසා අය වැය ෙල්ඛන ආශෙයන් ෙදන අදහස සම්පූර්ණෙයන්
ෙවනස් වනවා. දැන් ෙමහි රුපියල් බිලියන 49ක් පුනරාවර්තන
වියදම්. ෙමම අමාත්යාංශවලට ෙමම වියදම් සම්බන්ධෙයන් කල්
ෙව්ලා ඇතිව සැලසුම් සකස් කරන්න ඇයි බැරි?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙබොෙහෝ විට අපට හසුරුවා ගන්න බැරි ෙහේතු තිෙබනවා.
ෙහොඳම නිදසුන තමයි, සුනාමි ව්යසනය ඇති වුණ අවස්ථාව.
එතෙකොට හදිසිෙය් යම් යම් තීරණ ෙගන කටයුතු කරන්න සිද්ධ
වනවා. එවැනි පිටස්තර ෙහේතු සියල්ල ම සාධක වශෙයන් අපි
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය අරෙගන තිෙබනවා. අය වැයට
අනුමැතිය ගත්තා වාෙග්ම පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවලටත් අපි
අනුමැතිය ලබාෙගන තිෙබනවා.

ராட்சி, மாகாண

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 - 2143/'11 - (2), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
ෙමයට
උත්තරය නම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කීඩා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා ෙමම
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
සතියකින් වුණත් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ, ඔබතුමා මාසයක් කල් ගන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මාසයක්? ගරු මන්තීතුමා මාසයකින් උත්තර ඉල්ලනවා.
මාසයකින් උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මාසයකින් උත්තර ෙදන්න. හැබැයි, එදාට කියන්න එපා තව
සුමානයක් කල් ගන්නවා කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මාසයකින් උත්තර ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 3200/'12 - (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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13. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(b)

of the name and designation of the person
in authority who granted approval for the
recruitment of excess staff ?

If not, why?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(අ)

(i)

ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට 2005 වර්ෂෙය් සිට
ෙම් දක්වා කාලසීමාව තුළ බඳවා ෙගන ඇති
ෙසේවක සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

එම ආයතනෙය්
ෙකොපමණද;

අනුමත

ෙසේවක

සංඛ්යාව

(iii)

ෙම් වන විට එහි පවතින ෙසේවක අතිරික්තය ෙහෝ
ෙසේවක ඌනතාව ෙකොපමණද;

(iv)

අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා ෙසේවකයන්
බඳවාෙගන තිෙබ් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(v)

අතිරික්ත ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමට අනුමතිය
ලබා දුන් බලධරයාෙග් නම සහ තනතුර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

21

07

17

17

07

25

50

11

(ii)

ேமற்ப நி வனத்திற்கு அங்கீகாிக்கப்பட் ள்ள
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

தற்ேபா
அங்கு நில கின்ற ஊழியர் மிைக
அல்ல
ஊழியர் பற்றாக்குைற யாெதன்பைத
ம்;

(iv)

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்
ைகைய விஞ்சுகின்ற வைகயில் ஆட்ேசர்க்கப்
பட்
ப்பின் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;

(v)

மிைகயாக பணியாட்கைள ஆட்ேசர்ப்பதற்கு
அங்கீகாரம் வழங்கிய அதிகாாியின் ெபயர்
மற் ம் பதவி யாெதன்பைத ம்

Will he inform this House (i) separately, of the number of employees
recruited to the National Lotteries Board in
each of the years during the period from the
year 2005 to date;
(ii) of the approved cadre of the aforesaid
institution;
(iii) of the shortage or the excess of the staff
existing at the aforesaid institution;
(iv) of the reasons if recruitments have been
made exceeding the approved cadre; and
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(iv)

අනුමත ෙසේවක සංඛ්යා සටහෙනහි සඳහන්
ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා ෙසේවෙයහි නිරත
නිලධාරින් පහත පරිදි ෙව්.
අෙළවි පවර්ධන නිලධාරින්

14

කලාප කළමනාකාරවරුන්

11

නිෙයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරි

01

පධාන මුල්ය නිලධාරි

01

අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා ෙසේවකයන්
බඳවාෙගන ඇත්ෙත් ෙවෙළඳෙපොළ පුළුල් කර
ගැනීෙම් අරමුණිනි. ෙම් සඳහා විෙශේෂිත අංශ
පිහිටුවමින් ෙසේවකයන් බඳවාෙගන එම අංශවල
කියාකාරකම් ඉටු කර ගනිමින් ඒවාෙයහි ඉලක්ක
ළඟා කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වූ ෙසේවකයන්
වරින් වර බඳවා ගැනීම් කරන ලදී. ෙම් සඳහා
ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවකයන් බඳවාෙගන
ඇති අතර, එෙලස වසරක කාලයක් සඳහා
ෙකොන්තාත් පදනම මත බඳවා ගැනීම සඳහා
අමාත්යාංශ අනුමැතිය ලබාෙගන ඇත.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(a)

ෙකොන්තාත්

(iii)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

asked the Minister of Finance and Planning,:

ස්ථීර

2012.09.01 දිනට
අනුමත
ෙසේවක සංඛ්යාව

ேதசிய ெலாத்தர் சைபக்கு 2005ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம்
இற்ைற
வைர
ஆட்ேசர்க்கப்
பட் ள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக வ ட
வாாியாக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

கம)

(v)

යූ.ආර්. ෙසෙනවිරත්න මහතා - අතිෙර්ක ෙල්කම්,
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශය.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
සභාපතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, අනුමත කාර්ය
මණ්ඩලයට වඩා වැඩිෙයන් බඳවා ගැනීම් සිදු වනෙකොට මුදල්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1361

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

[ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා]

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

අමාත්යාංශෙයන් ෙහෝ Management Services Department
එෙකන් අනුමැතියක් ලබා ගත යුතු බව.
නමුත් ෙම් නියමිත විධියට ෙසේවකයන් ගන්ෙන් නැතිව දිගින්
දිගටම කටයුතු කරන්ෙන් ෙවනත් විධියකටයි. අනුමත කාර්ය
මණ්ඩලය 247ක් ෙලස තිෙයද්දී එය 284ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා
තිබුණා. ඊළඟට 2010, 2011 වර්ෂවලත් ෙමෙහම තිෙබනවා.
සැප්තැම්බර් 30වැනි දිනට අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 277යි. හැබැයි
තථ්ය කාර්ය මණ්ඩලය 311ක් ෙවනවා. කිසිම අනුමැතියක් නැතිව,
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අවසරයක් නැතිව
ෙම් විධියට දිගින් දිගටම ෙසේවකයන් තබා ගැනීම නිසා පඩි
ෙගවීම සම්බන්ධ විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක පළමුෙවනි
කාරණය.
ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි ගරු අමාත්යතුමනි. ෙම් අය දිගින්
දිගටම ඉන්ෙන් ෙකොන්තාත් පදනම මතයි. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා
ෙම් සම්බන්ධව යම් කිසි පියවරක් ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවාද?

තමුන්නාන්ෙසේ පළමුෙවනි වතාවට තමයි එෙහම ෙදයක්
ෙහළිදරවු කරන්ෙන්. අප දන්ෙන් නැහැ, එෙහම ෙදයක්-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

COPE එෙක්දී එෙහම ෙදයක් කියැවුණා. අප දිගින් දිගටම
ඇහුවා ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන්න හදන්ෙන් කියලා.
අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් එතැන හිටියා; අෙප්
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාත් හිටියා; අෙප් රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාත් හිටියා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර මම කියන ෙදය අහන්න. ෙම්
කාර්යාල හිෙතන හිෙතන විධියට එක එක තැන්වලට ෙගන
යන්න බැහැ. ඒක යම් කිසි-

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

கம)

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අයට භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතිය ලැබී
තිෙබනවා. ඒ අනුමැතිය දීලා තිෙබන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙය් අතිෙර්ක
ෙල්කම් යූ.ආර්. ෙසෙනවිරත්න මහතායි.
[බාධා කිරීමක්]
ෙකොෙහොම හරි අනුමැතිය තිෙබනවා. නමුත් ඒක ෙනොෙවයි
පශ්නය. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය වැනි
ආයතනයකට ෙකොන්තාත් පදනමින් ෙසේවකයන් ගන්න ෙවනවා.
ෙමොකද, ඒ ආයතනෙය් ෙනොෙයකුත් අෙළවි කටයුතු සිද්ධ ෙවන
නිසා. ඒ නිසා සමහර ෙවලාවට වැඩිෙයන් ෙසේවකයන් බඳවා
ගන්න ෙවනවා. යම් යම් විෙශේෂ ව්යාපෘති තිෙබනවා. ඒ සඳහා
ෙසේවකයන් බඳවා ගන්න ෙවනවා. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර
මන්තීතුමනි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේ ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා සමහර
අය දීර්ඝ කාලීනව ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින
බව. අප ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. ඒ අයෙග් ෙසේවා කාලය සලකා
බලලා පියවරක් ගන්නම්. ෙමතැන ඔබතුමාෙග් තර්ක ෙදකක්
තිෙබනවා. එකක් තමයි, ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම වැඩියි කියලා.
අනික් එක තමයි බඳවා ගත්ත අය ස්ථිර කරන්න කියලා. ඒවා
ඔක්ෙකොම සලකා බලලා අප තීන්දුවක් ගන්නම්.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
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ඒ ඔබතුමා කියන හැටි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. මම කියන්ෙන් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියලායි. [බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. මට ෙදන්න පුළුවන් ෙපොෙරොන්දුව ෙම්කයි.
අෙප් රජෙය්, අෙප් විතරක් ෙනොෙවයි හැම රජයකම පතිපත්තියක්
තිෙබනවා, රජෙය් ආයතන ස්ථාපනය කළ යුත්ෙත් ෙකොෙහේද
කියලා. පසු ගිය සතිෙය්ත් අපි ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කළා, එතුමා හදපු ඒ සංකීර්ණෙය්
ඉඩ තිෙබනවාද කියලා. සමහර විට ෙලොතරැයිවල ඒජන්සි එක එක
තැන්වල තිෙබන්නට පුළුවන්. සමහර විට තමුන්නාන්ෙසේලා
නිර්ෙද්ශ කළාමත් ඒජන්සි ෙදනවා. ඒවා කාර්යාලයක් විධියට
සලකනවා නම් වැරදියි. ඉතින් මම හිතන්ෙන් නැහැ, පධාන
කාර්යාලය තිෙබන තැන ෙවනස් කරයි කියලා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඔබතුමන්ලා වරාය හම්බන්ෙතොටට අරෙගන ගියා වාෙග්, මත්තල
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් එෙහේ හැදුවා වාෙග්, දැන් ජාතික
ෙලොතරැයි මණ්ඩලයත් හම්බන්ෙතොටට අරෙගන යන්න හදනවා.
මම අහන්න කැමැතියි ඒෙක් තිෙබන පාෙයෝගිකත්වය ෙමොකක්ද
කියලා. ෙමෙහේ ඉන්න මිනිස්සු හම්බන්ෙතොටට ගිහින් වැඩ
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙමෙහේ ඉඳලා එහාට යන්න පැය කීයක්
යනවාද? ගුවනින් රැෙගන ගිහින් ඒ අය එතැන බස්සන්න හදනවාද
කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. ජාතික ෙලොතරැයි
මණ්ඩලය වාෙග් ආයතනයක් අරෙගන ගිහින් හම්බන්ෙතොට
ස්ථාපිත කළාට පස්ෙසේ, ඒ ෙසේවකයන් එහාට ෙයොමු කළාට පස්ෙසේ
ඒ කියාදාමෙයන් ඇති වන පතිඵලය ෙමොකක්ද? ෙමොකද ෙම්
ආයතනෙය් වැඩිපුරම ෙසේවය කරන්ෙන් ෙකොළඹ අවට ඉන්න
අයයි.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තවත් අහන්න ෙදයක් තිෙබනවාද ඒ සම්බන්ධෙයන්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මුළු රෙට්ම තිෙබන වල්පල් ෙම්
සභාවට ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න බැහැෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කියන ෙද්වල් සාක්ෂි ඇතුව ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්]
සාමාන්ය පතිපත්තිය අනුව ෙමවැනි කරුණක් කියනෙකොට,
එක්ෙකෝ ෙල්ඛනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්
පකාශනයක් තිෙබන්න ඕනෑ.
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කරන්ෙන්. ෙම්වා වල්පල් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා විධියට ඔබතුමා ඒක දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්ෙන් නැද්ද? [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තවම ෙගනිහින් නැහැ ලු. එතුමා පිළිතුර ලබා දුන්නා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒවා තිෙබනවා.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එෙහම නැත්නම් අඩුම ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා සුපුරුදු පරිදි
ෙම් කරුණු මාධ්යයට ඉදිරිපත් කරලා, ඉන් පසුව අහන්නට ඕනෑ.
එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා අහෙසන්
වැෙටනවා වාෙග් මත්තලට ෙගන යනවාද, කිලිෙනොච්චියට ෙගන
යනවාද, මැදවච්චියට ෙගන යනවාද කියලා ඇහුවාට අපට උත්තර
ෙදන්නට බැහැ ෙන්. ඒවා කල් තියා කියන්න.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

එතුමා පිළිතුර දුන්ෙන් නැහැ, ඉඳ ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] මීට
වැඩිය ෙහොඳයි එතුමා ස්වීප් ටිකට් එකක් අරෙගන හීරුවා නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමා පශ්නය අහෙගන ඉඳලා පිළිතුරක් දුන්නා, එෙහම නැහැ
කියලා. පසුව ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒක තමයි. ඔබතුමා දන්නවා.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමතුමා කියනවා මම එෙහන් ෙමෙහන් ෙගනාපු වල්පල් ෙම්
සභාෙව්දී කියනවා කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම්
කාරණය සඳහන් කෙළේ පසු ගිය සතියක ජාතික ෙලොතරැයි
මණ්ඩලය COPE එකට ඉදිරිපත් කළ කාරණයත් සමඟයි. මම ඒ
ෙතොරතුරු ඔබතුමාට ලැෙබන්න සලස්වන්නම්. එහිදී ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව ෙම් කාරණය සාකච්ඡා වුණා. මම ඒකයි ඒ කාරක
සභාෙව් සිටිය මන්තීවරු කවුද කියන එකත් කිව්ෙව්. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ වාර්තාෙව් ෙම් කාරණය පිළිබඳව ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව තිෙබනවා.

''සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්'' වැඩ පිළිෙවළ :
ඉදි කළ මහල් නිවාස
“ெசமட நிவசக்-ஹிதட ெசவனக்” ேவைலத் திட்டம் :
நிர்மாணிக்கப்பட்ட மா
கள்
"SAMATA NIWASAK - HITHATA SEVANAK" PROGRAMME :
FLATS CONSTRUCTED
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14. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

කථානායකතුමා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවාද?
[බාධා කිරීමක්]

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

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වල්පල් කියවන්ෙන් නැහැ. වල්පල් කියවන්ෙන් ඇමතිවරු.
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය හම්බන්ෙතොටට ෙගන යන්න වැඩ
පිළිෙවළක් තිබුණා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා විධියට ඒ කාරණය
පිළිබඳව ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ.

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

கம)

(ආ)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව්, "සැමට
නිවසක් - හිතට ෙසවණක්" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්,
ෙකොළඹ නගරෙය් පැල්පත් වාසීන්ෙග් නිවාස ගැටලුව
විසඳීම සඳහා නිවාස ඒකක 40,000කින් සමන්විත මහල්
නිවාස ෙයෝජනා කම 20ක් ෙකොළඹ සහ තදාසන්න
නගරවල ඉදි කිරීම පිණිස රුපියල් ෙකෝටි 500ක ආරම්භක
පාග්ධනයක් ඉදිරි අය වැෙයන් ෙවන් කරන බවට
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන් බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සඳහන් ෙපොෙරොන්දුව පරිදි රුපියල් ෙකෝටි
500 ක් අය වැෙයන් ෙවන් කළ වර්ෂය කුමක්ද;

(ii)

එම මුදලින් ෙම් වන විට ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර
ඇති මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iii)

ෙම් වන විට ඉදි කිරීම් අවසන් කර ඇති මහල්
නිවාස ෙයෝජනා කම සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

ඉදි කිරීම් අවසන් මහල් නිවාස ෙයෝජනා කමවල
ෙම් වන විට පදිංචි කර ඇති පවුල් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නමුත් අරෙගන ගිහින් නැහැ ෙන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා විධියට ජනාධිපතිතුමා තීරණයක්
අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් ආයතනය හම්බන්ෙතොටට අරෙගන
යන්න. ඒ සඳහා කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කරන්නත්
ලැහැස්තියි. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් ෙවලා තමයි මම ෙම් කථා

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

டைமப் , ெபா

மஹிந்த சிந்தைன ெதாைலேநாக்குக் ெகாள்ைககளில்
“ெசமட நிவசக்-ஹிதட ெசவனக்” ேவைலத் திட்டத்தின்
கீழ், ெகா ம் நகாில் கு ைசவாழ் மக்களின் ட் ப்
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக 40,000
ட் க்கூ
களடங்கிய 20 மா
ட் த் திட்டங்கள் ெகா ம்
மற் ம்
றநகர்ப் பகுதியில் நைட ைறப்ப த்
வதற்காக 500 ேகா
பாைவ ஆரம்ப
லதனமாக
அ த் வ ம் வர ெசல த் திட்டத்தில் ஒ க்குவதாக
வாக்கு தி
அளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத
அவர்
அறிவாரா ?

(ஆ)(i)

குறித்த
பணத்ைதக்ெகாண்
இன்றளவில்
நிர்மாணப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள மா
ட் த் திட்டங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்
பைத ம்;

(iii)

இன்றளவில் நிர்மாணப் பணிகள் ர்த்தி ெசய்யப்
பட் ள்ள
மா
ட் த்
திட்டங்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(iv)

நிர்மாணப் பணிகள்
ர்த்தியாகி ள்ள மா
ட் த் திட்டங்களில் இன்றளவில் கு யமர்த்தப்
பட் ள்ள கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்
பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
இன்ேறல், ஏன்?

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 "Mahinda Chintana - Vision for the Future"
manifesto that an initial capital of Rs. 5 billion
would be allocated by the forthcoming budget to
construct 20 flats comprising of 40,000 housing
units in Colombo and suburbs with a view to
solving the housing problems of the slum dwellers
in the Colombo City ?

(b)

Will he inform this House (i)

(c)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම ෙමම පශ්නයට
පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)

ඔව්.

(ආ)

(i)

ேமற்ப வாக்கு தியின் பிரகாரம் 500 ேகா
பா எந்த ஆண் வர ெசல த் திட்டத்தில்
ஒ க்கப்பட்ட என்பைத ம்;

(ii)

(இ)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

of the year in which Rs. 5 billion was
allocated by the budget in accordance with
the above pledge;

(ii)

of the number of flats of which the
construction work has been started by now
using the above-mentioned allocations;

(iii)

the number of flats of which the
construction work has been completed by
now; and

(iv)

the number of families that have been
settled in the flats of which the construction
work has been completed by now?

If not, why?

වර්ෂය

ෙවන් කළ පතිපාදන
රුපියල් මිලියන

2011

660.22

2012

700.20

2013

430.00

එකතුව

1,790.42

(ii)

මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම සංඛ්යාව - 10කි.

(iii)

මහල් නිවාස ෙයෝජනා කම සංඛ්යාව - 01කි.

(iv)

පදිංචි පවුල් සංඛ්යාව 60කි.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ජනාධිපතිවරණය 2005
"මහින්ද චින්තන-දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති පකාශනෙය් 21 වන
පිටුෙව් කියලා තිෙබනවා, පැල්පත් නිවාස පශ්නය විසඳන්න
ෙගවල් 65,000ක් හදනවාය කියා. ජනාධිපතිවරණය 2010
"මහින්ද චින්තන-ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය් කියලා
තිෙබනවා, තට්ටු නිවාස 40,000ක් හදන්න වැඩසටහන්
කියාත්මක කරනවාය කියා. එතෙකොට 2005ත් 2010ත් අතර
පැල්පත් නිවාස පශ්නය විසඳන්නට නිවාස 25,000ක් හදලා
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, 2005 දී ෙපොෙරොන්දු වුණා, නිවාස
65,000ක් හදනවාය කියා. 2010 දී කියා තිෙබනවා, නිවාස
40,000ක් හදනවාය කියා. නමුත් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදස බලන විට
2005ත් 2010ත් අතර එක නිවසක්වත් ඉදි ෙවලා නැහැ. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,
2005දී නිවාස 65,000ක් හදනවාය කිව්වත් 2010දී ඒක හිටි
හැටිෙය් 40,000ට අඩු ෙවන්නත් නිවාස 25,000ක් සාදා
ෙනොතිෙබන්නටත් ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක මම ෙමතුමාට කලිනුත් පැහැදිලි
කළා. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය් පතිපත්ති පකාශනය 2010දී ෙම්
රෙට් ජනතාව ඊට වඩා වැඩි පතිශතයකින් අනුමත කළා. 2010
ජනාධිපතිවරණෙය් පතිපත්ති පකාශනය අනුව තමයි අපි කටයුතු
කළ යුතු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා සඳහන් කළ සංඛ්යාවට
වඩා ෙමහි පාෙයෝගික සත්ය තත්ත්වය ගත්තාම, 2010දී කරන ලද
සමීක්ෂණයට අනුව නිවාස 68,000ක අවශ්යතාවක් තිෙබනවා.
නිවාස 40,000වත් 60,000වත් ෙනොෙවයි. ෙම් නිවාස 68,000ම
සෑදීම සඳහා තමයි රජය ෙම් වන විට අවශ්ය කියා මාර්ග අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. මා කලිනුත් පැහැදිලි කළා, අෙප් අමාත්යාංශයත්,
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් නිවාස 13,000ක ඉදිකිරීම් කටයුතු
ෙම් වන විටත් කියාත්මක ෙවමින් පවතින බව. ෙම් වසර අවසාන
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වන විට නිවාස 20,000ක ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ෙම්
වසෙර් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ඔප්පුත් සමඟම ඒ නිවාස ලබා දීෙම්
කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ෙම්කයි සමස්ත වැඩ පිළිෙවෙළේ
තත්ත්වය. මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් කරුණු
කියාත්මක ෙනොවන තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ පතිපත්ති පකාශනෙය්
සඳහන් කරුණුවලටත් වඩා ඔබ්ෙබන් ෙම් පැල්පත් ෙවනුවට
නිවාස ෙයෝජනා කම සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග රජයක් විධියට
අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු උගත් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන්
මම ෙම් කාරණය අහනවා. 2005 දී නිවාස 65,000ක් හදනවාය
කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා. 2010 දී කියා තිෙබනවා, "නැහැ නිවාස
40,000යි" කියා. එතෙකොට නිවාස 25,000ක් හැදිලා තිෙබන්න
ඕනෑ. නමුත් එක ෙගයක්වත් හැදිලා නැහැ.
දැන් එතුමා නැවත වරක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට කියනවා,
"නැහැ, නැහැ, ෙගවල් 40,000ක් ෙනොෙවයි, 68,000ක් හදනවා"
කියලා. මම අහන්න කැමැතියි, ෙමොකක්ද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙදබිඩි
පිළිෙවත; දිව ෙදෙක් කථාව; ද්විත්ව රංගනය කියලා. ෙමොකක්ද
කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ජිල්මාට් එකක්- විජ්ජාවක්
- කියාත්මක කරන්ෙන් ඇයි?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ඒක එක වරක් ඇහුවා ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මම තවම ෙම් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයයි අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පළමුවැනි ඒවා ෙදකයි.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට පැහැදිලි උත්තරයක්
ලැබුෙණ් නැති නිසා මම ඒ පශ්නය ඇහුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම බැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගෙම්කමට ඔබතුමා මට ෙපොඩ්ඩක් උදවු කරන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම
ෙම් කාරණය දැන ගන්න කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් ගරු ඇමතිතුමා 2010 පගති වාර්තාව සහ 2011 ඉදිරි
සැලැස්ෙම් දී එතුමාෙග්ම වචනවලින් කියා තිෙබනවා "අෙප් රෙට්
නිවාස අවශ්යතාව ලක්ෂ 12යි" කියලා. ඊට පස්ෙසේ 2011 වසෙර්
එතුමාෙග් වාර්තාෙව් කියා තිෙබනවා "නැහැ, නැහැ. අෙප් රෙට්
නිවාස අවශ්යතාව ලක්ෂ 12ක් ෙනොෙවයි, ලක්ෂ 15යි" කියලා.
ඉතින්, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි , ෙම් රෙට් නිවාස
ෙනොමැති සංඛ්යාව පිළිබඳව හරිහැටි නිවැරදි අවෙබෝධයක්,
නිගමනයක් ෙනොමැතිව ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා සහ ඔබතුමා
පමුඛ අමාත්යාංශය ෙම් නිවාස පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා. එක අවුරුද්දක ලක්ෂ 12ක් කියනවා. තව අවුරුද්දක
ලක්ෂ 15ක් කියනවා. හරියට ෙතොරතුරු ෙනොදැන ඔබතුමන්ලා
ෙම් නිවාස පශ්නය විසඳන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමාෙග් අංක ගණිත ශාස්තය අනුව
විනාඩියකට ෙගවල් 1,000ක් හදන්න ඕනෑ. ඒක පාෙයෝගික නැහැ.
නමුත් ජනතාවට අවශ්ය ෙද් අපි ඉටු කරනු ලබනවා. ඔබතුමාෙග්
අංක ගණිත ශාස්තය අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න අංක 3. තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිවාස පශ්නය විසඳීෙම් යම්
ෙකොටසක් විතරයි අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් කරනු ලබන්ෙන්.
රජයක් විධියට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු තවත්
අමාත්යාංශ ගණනාවක් එකතු ෙවලා තමයි ෙම් කාර්ය භාරය ඉටු
කරනු ලබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවස්ථාවන් ගණනාවකදී
අපට ෙම් පිළිබඳව සත්ය ෙතොරතුරු තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් පැවැති
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන සමීක්ෂණෙයන් නිවාස අවශ්යතාව
පිළිබඳ ඉතාමත් සත්ය ෙතොරතුරු අද ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.
කලින් ඒ සියලුම ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කෙළේ ගාම නිලධාරිෙගන්
සහ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින්ෙගන් ලබා ගත්
ෙතොරතුරු අනුවයි. ඒ අනුව තමයි කලින් සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙම්
පතිපත්ති පකාශනවලට දමලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. නමුත්
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්
ෙගන් ෙගට ගිහිල්ලා සමීක්ෂණ කරලා අද අෙප් රෙට්
සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි අද ෙම්
රජය කටයුතු කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Parliamentary Delegation from
India, now present in the Speaker’s Gallery.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහලා ඉවරයි ෙන්ද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
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දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තු ආෙද්ශක ෙසේවකයින් :
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය

ைகயிரதத் திைணக்கள பதிலீட் ஊழியா்கள் :
ஆட்ேசா்ப் நைட ைற

SUBSTITUTE LABOURERS TO RAILWAY DEPARTMENT :
RECRUITMENT PROCEDURE

2980/’12

15.ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(Mr. Speaker)

පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) කිසිදු පසිද්ධ දැන්වීමකින් ෙහෝ අයදුම් පත
කැඳවීමකින් ෙතොරව ආෙද්ශක කම්කරුවන්
400කට
ආසන්න
පිරිසක්
දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට හදිසිෙය් බඳවා ෙගන ඇති
බවත්;
(ii) දැනටමත් සැලකිය යුතු ෙසේවක සංඛ්යාවක් සිටින
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තවත් ආෙද්ශක
ෙසේවකයින්
බඳවා
ගැනීම
නිසා
එම
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව තවත් පාඩු ලබන
ආයතනයක් බවට පත් වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ඉහත සඳහන් පරිදි අතිෙර්ක ෙසේවක පිරිසක් දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගනු ලැබූ
කියා
පටිපාටිය කවෙර්ද;
(ii) එපමණ ෙසේවක පිරිසක් අනුයුක්ත කරගනු
ලැබුෙව් කවර නිලධාරිෙයකුෙග් අධීක්ෂණය
යටෙත්ද;
(iii) එම ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීමට සම්බන්ධ
නිලධාරින් පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක්
පවත්වනු ලබන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

අහන්න ෙකෝ තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ேபாக்குவரத்

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඉවරයි, ඉවරයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි, මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථා පවත්වන්ෙන් නැතිව ඇහුෙවොත් හරියට ගණන් කර
ගන්න පුළුවන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මා තුන්වන අතුරු පශ්නය විධියට අහනවා,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(அ) (i)

பகிரங்க அறிவித்தல் அல்ல
விண்ணப்பம்
ேகாரல் எ
மின்றி சுமார் 400 பதிலீட் த்
ெதாழிலாளர்கள்
ைகயிரதத்
திைணக்களத் க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளார்கள்
என்பைத ம்;

(ii)

ஏற்கனேவ குறிப்பிடத்தக்கள ஊழியர்கைளக்
ெகாண் ள்ள
ைகயிரதத் திைணக்களத் க்கு
ேம ம்
பதிலீட்
ஊழியா்கைள
ஆட்ேசா்ப்பதனால்
ேமற்ப
திைணக்களம்
ெமன்ேம ம் நட்டமைடகின்ற ஒ நி வனமாக
மா ம் என்பைத ம்

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.
මීෙතොටමුල්ල පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. එය මහා ව්යසනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම, ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා
මාස ගණනාවකට ෙපර ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, ක්ෂණිකව ඒ නිවාස නැවත වරක්
ස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. එතුමා එෙසේ ෙලොකු
ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දුන්නා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මා
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමාෙග් ඇමතිතුමා ලබා දුන්
ඒ ෙපොෙරොන්දුව සත්ය වශෙයන්ම ෙපොෙරොන්දුවක්ද; එෙහමත්
නැත්නම් විකට රංගනයක්ද කියලා.

அவா் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
ைகயிரதத்
திைணக்களத் க்கு
ேமலதிக
ஊழியா்கள்
ஆட்ேசா்க்கப்பட்ட நைட ைற யா ;

(ii)

இவ்வள எண்ணிக்ைகயான ஊழியா்கள் எந்த
உத்திேயாகத்தர
ேமற்பார்ைவயின்
கீழ்
இைணத் க்ெகாள்ளப்பட்டார்கள்;

(iii)

ேமற்ப
ஊழியர்களின்
ஆட்ேசா்ப் டன்
ெதாடா் ைடய உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடர்பில்
ைறசார்ந்தெதா விசாரைண நடத்தப்ப மா

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙපොෙරොන්දුෙව් කරුණු ඉටු කරලා
තිෙබනවා. ෙමය විෙශේෂෙයන් ෙකොළඹ දිස්තික්කයට අදාළ
ගැටලුවක්. ඇත්ත වශෙයන් මා ඒ පිළිබඳව හරියට කරුණු දන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ගරු අමාත්යතුමාෙගන් ෙතොරතුරු විමසලා ඔබතුමා
දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් යම් යම්
අදහස් ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ඒවා ලබා ෙදන්න.

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

என்பைத அவா் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Transport:

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(a)

(The Hon. Kumara Welgama)

(b)

(i)

an urgent recruitment of a group of nearly
400 substitute labourers have been made by
the Railway Department without issuing
any public notification or calling for
applications; and

(ii)

recruiting more substitute labourers to the
Department of Railway which already has a
substantial cadre would make the aforesaid
Department an institution that incurs further
losses?

Will he inform this House -

(ii)

(iii)

(c)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

Is he aware that -

(i)

of the procedure followed when recruiting
additional cadre for the Department of
Railway in the aforesaid manner;
of the officer under whose supervision such
a large number of employees were attached
to the Department; and
whether a formal inquiry will be held
regarding the officers involved in the
recruitment of the aforesaid staff?

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(ආ)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසේවක අතිරික්තයක් නැහැ.
ෙසේවකයන් මදි. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ෙග් විශාල
පමාණයක අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙසේවෙය් අවශ්යතාව මත
ඒ බඳවා ගැනීම් -ආෙද්ශකයන් හැටියට- කරෙගන තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම හිතුවා ෙකෝචිචි ෙපට්ටි තල්ලු කරන්නත් මිනිසුන්
ගන්නවාද කියලා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙකෝච්චි ෙපට්ටි තල්ලු කරන්න නම් ඕනෑ නැහැ. එන්ජිම තවම
ෙහොඳට වැඩ කරනවා ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට අමතරව ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි, දුම්රිය ගාස්තු වැඩි ෙවනවාද කියලා.

If not, why?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා)

(අ)
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(i)

බඳවාෙගන ඇත.

(ii)

ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය භාරය ඉටු
කිරීමට පමාණවත් ෙසේවක සංඛ්යාවක් අවශ්ය ෙව්.
එබැවින් රාජකාරි අවශ්යතාව මත කළමනාකරණ
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආවරණ අනුමැතියට
යටත්ව යෙථෝක්ත බඳවා ගැනීම සිදු කර ඇත. ෙම්
සඳහා පවාහන ෙල්කම්ෙග් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

(i)

ෙසේවා අවශ්යතාව මත කඩිනමින් ෙසේවෙය් ෙයොදවා
ගැනීමට අවශ්ය වූ බැවින්ද, කම්කරු තාක්ෂණ
ශිල්පී සහායක තනතුරුවල පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ
කළ යුතු වූ බැවින්ද රැකියා අෙප්ක්ෂාෙවන්
පවාහන අමාත්යාංශයට අයදුම් පත් ඉදිරිපත් කර
තිබූ අයවලුන් අතරින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ
මණ්ඩලයක් මඟින් ආෙද්ශක තනතුරුවලට බඳවා
ෙගන ඇත.

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

(iii)

පැන ෙනොනඟී.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

දුම්රිය ගාස්තු තවම වැඩි වන්ෙන් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

"තවම" කියලා කියන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී වැඩි ෙවනවාද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ, නැහැ. ඉදිරිෙය්දීත් එෙහම වැඩි කරන්න සාකච්ඡා
කරලා නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

එච්චරද? මමත් TV එෙක් ෙපනී ඉන්න පුළුවන් ෙවයිද කියලා
බලාෙගන හිටිෙය්; වැෙඩ් ඉවරයි.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට දැනගන්න ලැබිලා තිෙබන
විධියට දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ෙග් අතිරික්තයක්
තිෙබනවා. එෙහම තිෙයද්දී බඳවා ගන්නවා කියලායි අපට
දැනගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි වටය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)

ரஜரட்ட
ம த் வ
பீடத்தின்
சிகிச்ைசப்
பயிற்சிக்கான
அ ராத ரம்
ெபாியாஸ்
பத்திாியின் ேபராசிாியர் பிாி ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திகதி யாெதன்பைத ம்;

(ii)

தற்ேபா ேமற்ப ேபராசிாியர் பிாிவில் பயிற்சி
ெப ம் ம த் வ மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

(iii)

அங்கு
பயிற்சி
ெப ம்
ம த் வ
மாணவர்க க்கு கற்பிப்பதற்குப் ேபா மான
ம த் வர்கள், சத்திர சிகிச்ைசக் கூடங்கள்,
வாட் கள்,
அவற்ைறக்
ெகாண்
நடாத் வதற்குத்
ேதைவயான
பணியாட்
ெடாகுதியினர் மற் ம் உபகரணங்கள் உள்ளதா
என்பைத ம்;

(iv)

இன்ேறல், ேமற்ப அ ப்பைடத் ேதைவகைளப்
ர்த்தி ெசய்வதற்கு எவ்வள காலம் எ க்கும்
என்பைத ம்

ேபராசிாியர் பிாி கைளக்ெகாண்ட
ம த் வமைனகள்: விபரம்

HOSPITALS WITH PROFESSOR UNITS : DETAILS

2531/’12

5. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨවල සායනික පුහුණුව
සඳහා වන මහාචාර්ය ඒකක (Professor Units)
ඇති ෙරෝහල් කවෙර්ද;

(ii)

එම එක් එක් මහාචාර්ය ඒකකවල 2012 මාර්තු 31
දින වන විට අනුයුක්තව සිටින මහාචාර්යවරුන්,
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්, පශ්චාත් උපාධිය හදාරන
ෛවද්යවරුන් (Senior Registrar සහ Registrar),
ෙජ්යෂ්ඨ ෛවද්ය නිලධාරින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

එම එක් එක් මහාචාර්ය ඒකකෙය් කටයුතු සඳහා
පවතින ශල්යාගාර සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

රජරට ෛවද්ය පීඨෙය් සායනික පුහුණුව සඳහා
වන අනුරාධපුර මහ ෙරෝහෙල් මහාචාර්ය ඒකකය
විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

දැනට එම මහාචාර්ය ඒකකෙය් පුහුණුව ලබන
ෛවද්ය සිසුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

එහි පුහුණුව ලබන ෛවද්ය සිසුන්ට ඉගැන්වීමට
පමාණවත් ෛවද්යවරුන්, ශල්යාගාර, වාට්ටු සහ
ඒවා පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය
හා උපකරණ තිෙබ්ද;

(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම මූලික අවශ්යතා සම්පූර්ණ
කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education:
(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Will he state (i)

the hospitals attached to the Medical
Faculties in Sri Lanka with Professor Units
for clinical training;

(ii)

separately, the number of Professors,
Medical Specialists, Doctors reading for
post graduate studies (Senior Registrars and
Registrars) and Senior Medical Officers
attached to each Professor Unit as at 31st
March 2012; and

(iii)

separately, the operating theatres available
for the relevant activities in each Professor
Unit?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயில் ம த் வ பீடங்களின் சிகிச்ைச
பயிற்சிக்கான ேபராசிாியர் பிாி கைள (Professor
unit)
ெகாண் ள்ள
ம த் வமைனகள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப ஒவ்ெவா ேபராசிாியர் பிாி க்கும் 2012
மார்ச்
மாதம்
31ஆம்
திகதியளவில்
இைணக்கப்பட்
ந்த ேபராசிாியர்கள், நி ணத்
வ
ம த் வர்கள், பட்டப்பின்
ப ப்ைப
ேமற்ெகாள் ம் ம த் வர்கள் (Senior Registrar
மற் ம் R e g i s t r a r ) , சிேரஷ்ட ம த் வ
உத்திேயாகத்தர்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்
ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

(b)

ேமற்ப ஒவ்ெவா ேபராசிாியர் பிாி களின ம்
அ வல்க க்காக காணப்ப ம் சத்திரசிகிச்ைசக்
கூடங்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

(c)

Will he inform this House (i)

the date on which the Professor Unit of the
Anuradhapura General Hospital assigned
for clinical training of the Rajarata
University, was opened;

(ii)

the number of medical students who are
undergoing training at that Professor Unit
at present;

(iii)

whether sufficient doctors, operating
theatres, wards and equipment and staff
required to maintain them are available at
the above-mentioned unit for the purpose
of providing training to the undergraduates
who are undergoing training there; and

(iv)

if not, the time to be taken to fulfil those
basic necessities?

If not, why?
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මහාචාර්ය ඒකකයක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.
ඒක හදාෙගන යනවා. හැබැයි එතැන ශික්ෂණ
ෙරෝහලක් හැටියට කටයුතු කරනවා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහල;
ෙකොළඹ ජාතික ශික්ෂණ ෙරෝහල;
කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහල;

ඇමුණුම I හි දක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුම II හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම් සභාගත*
කරමි.

(i)

2012 ෙපබරවාරි 09.

උතුරු ෙකොළඹ ශික්ෂණ ෙරෝහල;

(ii)

167 යි.

දකුණු ෙකොළඹ ශික්ෂණ ෙරෝහල;

(iii)

ඔව්.

ෙප්රාෙදණිය ශික්ෂණ ෙරෝහල.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

යාපනය ෙරෝහල ශික්ෂණ ෙරෝහලක තත්ත්වයට
තවම දියුණු ෙවලා නැහැ. නමුත් මහාචාර්ය
ඒකකයක් කියාත්මක ෙවනවා. මඩකලපුෙව් තවම

(ආ)

(ii)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට අදාළ
පිළිතුර මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි. රජරට
විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් සිසුන් සඳහා අවශ්ය කාලෙය්දී
මහාචාර්ය ඒකකයක් ෙගොඩනැඟීම පමා වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන ඒ
හා සමාන්තර අෙනක් විශ්වවිද්යාල ෛවද්ය පීඨවල සිසුන් හා
සන්සන්දනය කරන ෙකොට ෙම් වන විට ඔවුන් ඉන්ෙන් පිටුපසින්.
ඒ අයට රැකියා ලබා දීෙම්දී ෙහෝ ෛවද්ය වෘත්තියට බඳවා
ගැනීෙම්දී ෙහෝ ෙම් විධියට සිද්ධ වන කාල ෙවනස්කම සඳහා යම්
පියවරක් අනුගමනය කරන්න සූදානම්ද?
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහෙල්
කටයුතු පමාද ෙවලා ෙහෝ පටන් අරෙගන දැන් ඒ කටයුතු අවසන්
කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි දැනට ලංකාෙව් තිෙබන ෙලොකුම
ශික්ෂණ ෙරෝහල. හැබැයි යාපනෙය් හා මඩකලපුෙව් තවමත් එම
ඒකක පිහිටුවලා නැහැ. ඔබතුමා ඇහුෙව් නැති වුණාට ඒ පශ්නය
ඊට වඩා භයානක විධියට මඩකලපුෙව් හා යාපනෙය් විශ්වවිද්යාල
ෛවද්ය පීඨවල දරුවන්ට තිෙබනවා. ගැටලුවක් නැති විධියට
ඒවාෙය් කටයුතු කර ෙගන යනවා.

1381

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ දරුවන් එක වයෙසේ දරුවන්. ඒක
කාලයකදී ඉපදිලා, එක වයෙසේදී විශ්වවිද්යාලයට සමත් ෙවලා, එක
වයෙසේදී ෛවද්ය පීඨ සඳහා ගිය දරුවන්. සමහර ෛවද්ය පීඨවලදී
ඒ දරුවන්ට උපාධිය අරෙගන ෛවද්ය වෘත්තිය ලබා ගැනීෙම්දී
අෙනක් පීඨවල දරුවන්ට වඩා පිටුපසින් ඉන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. කිසිෙසේත්ම ඒ සඳහා ඒ දරුෙවෝ වග කියන්න ඕනෑ
නැහැ.
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පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලා විසඳන්නට ඕනෑ. ඒක විසඳන්ෙන්
නැතිව, ෙමතැන ඇවිත් ෙවන ෙවන කථා කියන එක වැඩක්
නැහැ. එම නිසා උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා -[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි. අතුරු පශ්න තුන අසා ඉවරයි.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

රජරට විශ්වවිද්යාලෙය් ෙහෝ මඩකලපුව විශ්වවිද්යාලෙය් ෙහෝ,
යාපනෙය් විශ්වවිද්යාලෙය් ෙහෝ ෛවද්ය පීඨෙය් දරුවන්ෙග්
පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ට පමා වී පත් වීම් ලැබීම. එය රජෙය්
පශ්නයක්. ෙලොකු ෙපොඩි ෙකොයිකද කියන එක ෙනොෙවයි, ගරු
ඇමතිතුමා. රජය ෙම් ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුව
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඔවුන් එක වයස් මට්ටෙම් ඉපදිලා, එක වයස්
ම්ටමකදී අධ්යාපය හදාරලා, එක වයස මට්ටමකදී විභාග පාස්
කරලා, එකට විශ්වවිද්යාලයට ගිහින්, නමුත් පීඨ ගණනාවක
දරුෙවෝ වෘත්තීය ලබා ගන්ෙන් පසු ෙවලා. ඒක අතිශය අසාධාරණ
තත්ත්වයක්. ඒ අසාධාරණ තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීම සදහා ගරු
ඇමතිතුමා ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර් ද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.
ෙමොකද, එකට ඉපදුෙන්ත් නැහැ. එකට විභාග කෙළේත් නැහැ.
එකට ගිෙය්ත් නැහැ. සමහර අය පළමුවන සැරෙය්, සමහර අය
ෙදවන සැරෙය්, සමහර අය තුන් වන සැරෙය්. එකට පටන්
ගත්ෙත්ත් නැහැ. ෙම් සියල්ලම වැරදියි ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමෙහම
උසස් අධ්යාපන
අමාත්යවරෙයක් උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය භාර ෙගන තිබීම
පිළිබඳව ඒ දරුවන්ට ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. ෙවන ෙමොකුත්
ආෙයත්
කියන්න
ෙදයක්
නැහැ.
ඇමතිවරයාෙගන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන -

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි අමෙනෝඥ පශ්න අහන නිසා
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටත් බුදුහාමුදුරුවන්ෙග්ම පිහිටයි.[බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුන අසා ඉවරයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

එෙහම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ගරු අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමාට තිෙබනවා. අපට එෙහම ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා
කිරීම්]

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වචන ෙදකම අස් කර ගන්න. වචන ෙදකම සභාවට සුදුසු
නැහැ. [බාධා කිරීම්]
ෙහොඳයි
ඒ පශ්නය අවසානයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදෙගොල්ෙලෝම නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.
ෙදවන වටය.

නුවරඑළිය විවිධෙසේවා සමුපකාර සමිතියට අයත්
ෙගොඩනැඟිල්ල : බදු දීම

வெர யா பலேநாக்குக் கூட் ற ச் சங்கத் க்கு
உாித்தான கட் டம் : குத்தைக

BUILDING BELONGING TO NUWARA-ELIYA MULTIPURPOSE
CO-OPERATIVE SOCIETY : LEASE-OUT

8. ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය-(3):
(අ)

(i)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එකට විභාග පාස් කළාය කියන්ෙන්, පළමුවන සැරය ද,
ෙදවන සැරය ද, තුන්වන සැරය ද කියන එක ෙනොෙවයි. ඔවුන්
එක විභාගයක් පාස් ෙවලා තමයි එකට විශ්වවිද්යාලයට ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පශ්න නිසා ඒ දරුවන්ට
ෛවද්ය වෘත්තියට යන්නට ෙවන්ෙන් අවුරුදු ෙදකක් පමා ෙවලා.
රජ රට විශ්වවිද්යාලෙය් දරුවන්ට ඒක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
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නුවරඑළිය විවිධෙසේවා සමූපකාර සමිතියට අයත්
ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් බදු දීමට 2011
ෙදසැම්බර් 19 දින පුවත් පත් දැන්වීමක් මඟින්
ෙටන්ඩර් කැඳවූෙය්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් කවෙර්ද;

(iii)

පිළිගත් පටිපාටිය අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවීමකදී
සලකා බලන සහ පමුඛතාවය ලබා ෙදන කරුණු
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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( i i ) தற்ேபா
கட் டம்
வழங்கப்
பட் ள்ளவாிடமி ந்
கூட் ற ச்
சங்கம்
ெபற் க்ெகாள்கின்ற பணத்ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(ආ) ඉහත ෙගොඩනැඟිල්ල,
(i)

ලබා ගැනීමට රුපියල් 320,000/- ක් සහ රුපියල්
355,000/- ෙලස මිල ගණන් ඉදිරිපත්ව තිබූ බවත්;

(ii)

ෙටන්ඩර් අයදුම්පතක් ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙනොකළ
පුද්ගලයකුට ෙම් වන විට ලබා දී ඇති බවත්;

(iii)

බදු දීෙම්දී අකමිකතාවක් සිදු වී ඇති බවත්;

(iv)

අකමිකව ලබා දීම නිසා අයදුම්කරුවන්ට
අසාධාරණයක් ෙමන්ම අදාළ සමුපකාර සමිතියට
අලාභයක් සිදුවී ඇති බවත්;

( i ii ) ேமற்ப ,
ைறேக
ெதாடர்பாக
ைறயான
விசாரைணைய
நடத்தி
ேகள்விப்
பத்திரதாரர்க க்கு நீதிைய நிைறேவற் வதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;
( i v ) ஆெமனில், அதற்கு எ க்கும் காலம் எவ்வள
என்பைத ம்

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහළම ෙටන්ඩරයට ෙගොඩනැඟිල්ල
ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)

දැනට ෙගොඩනැඟිල්ල ලබා දී ඇති අයෙගන්
සමූපකාර සමිතිය ලබා ගන්නා මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත
අකමිකතාව
සම්බන්ධව
විධිමත්
පරීක්ෂණයක් සිදුෙකොට ෙටන්ඩර්කරුවන්ට
සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

ලබා

1384

அவர் குறிப்பி வாரா?
( ஈ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade:
(a) Will he state (i)

whether tenders were called through a
paper advertisement published on 19th
December 2011 to lease out a two-storey
building that belongs to the Nuwara Eliya
Multipurpose Co-operative Society;

(ii)

if so, the values of the bids that have been
submitted; and

(iii)

the facts that are taken into consideration
and given priority when tenders are called
according to the accepted tender
procedure?

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගතෙව්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கூட் ற ,
வினா:
( அ) (i)

( i i)

உள்நாட்

வர்த்தக

அைமச்சைரக்

ேகட்ட

வெர யா
பலேநாக்குக்
கூட் ற ச்
சங்கத்திற்கு
உாித்தான
இரண்
மா க்
கட் டெமான்ைற குத்தைகக்கு வழங்குவதற்காக
2011
சம்பர் 19ஆம் திகதி பத்திாிைக
அறிவித்தல் லம்
ேகள்விப்பத்திரம்
ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விைலம
யாைவ என்பைத ம்;

(b)

அவர் குறிப்பி வாரா?
( i)

கட் டத்ைத,

ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
பா 320,000/- மற் ம்
பா. 355,000/- என்றவைகயில் விைலம க்கள்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
ந்தன என்பைத ம்;

( i i ) ேகள்விப்
பத்திர
விண்ணப்பத்ைதேய ம்
சமர்ப்பிக்காத
ஒ வ க்கு
தற்ேபா
வழங்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
( i ii ) குத்தைகக்கு
வழங்குவதில்
இடம்ெபற் ள்ள என்பைத ம்;
( iv )

bids with the values of Rs. 320,000/- and
Rs. 355,000/- had been submitted to obtain
the lease of the aforesaid building;

(ii)

the aforesaid building has been given to a
person who has not even submitted a tender
application;

(iii)

an irregularity has taken place when the
aforesaid building was leased out; and

(iv)

as a result of the aforesaid building being
given in an irregular manner the applicants
have been caused an injustice and the
relevant Co-operative Society has incurred
a loss?

(c)

Will he also state (i) the reason for not giving the building for
the highest bid;
(ii) the amount of money charged by the Cooperative Society from the person who
have been given the building at present;
(iii) whether action will be taken to conduct a
proper investigation into the aforesaid
irregularity and cause justice to the
tenderers; and
(iv) if so, the period of time that will be taken
for that?

(d)

If not, why?

ைறேக

ைறேகடான
ைறயில்
வழங்கியதன்
காரணமாக விண்ணப்பதாரர்க க்கு அநீதி ம்,
குறித்த கூட் ற ச் சங்கத்திற்கு நட்ட ம்
ஏற்பட் ள்ள என்பைத ம்

அவர் ஏற் க் ெகாள்வாரா?
( இ) (i)

(i)

க்கள்

( i ii) அங்கீகாிக்கப்பட்ட நைட ைறக க்கு அைமய
ேகள்விப்பத்திரங்கள்
ேகார ன்ேபா
கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப கின்ற ம் ன் ாிைம
வழங்கப்ப கின்ற மான விடயங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;
( ஆ) ேமற்ப

Will he admit that -

உச்சளவான ேகள்விப் பத்திரத் க்கு கட் டம்
வழங்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම්දී ෙටන්ඩර් පතක් ඉදිරිපත්
ෙනොකළ, එෙහත් දැනටමත් එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
බදුකරු ෙවත තවත් වසර 05කට සමිතිෙය්
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය පරිදි ලබා දී ඇත.

(iii)

ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල බදු දීම සමිතිෙය් අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලෙය් තීරණය මත සිදු වී ඇත.

(iv)

ෙටන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් කළ අයදුම්කරුවන්
අකමිකතාවක් සිදු වූ බවට ලිඛිතව පැමිණිලි කර
ෙනොමැති බව මධ්යම පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන
ෙකොමසාරිස් විසින් දන්වා ඇත.

- கூட் ற , உள்நாட்

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
නුවරඑළිය විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතිය සම්බන්ධෙයන්
මධ්යම පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් විසින් ලබා දී ඇති
ෙතොරතුරු සහ ෙර්ඛීය සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් විසින්
පවත්වන ලද පරීක්ෂණෙය්දී ලබා ගත් ෙතොරතුරු අනුව,
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඇමුණුම් 1 හි දක්වා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි,
මා එය කියවන්න ඕනෑ ද? [බාධා කිරීමක්] මම එය
කියවන්නම්.
නුවරඑළිය විවිධ ෙසේවා සමුපකාර සමිතියට අයත්
ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල බදු දීමට ෙටන්ඩර්
කැඳවීෙම්දී ඉදිරිපත් වූ මිල ගණන් ෙර්ඛීය
සමුපකාර සංවර්ධන ෙකොමසාරිස් විසින් සිදු කරන
ලද පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව අනුව, ෙටන්ඩර්
පතිකාවල ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ගණන් මසකට
සහ අවුරුදු 05කට වශෙයන් ගණනය කිරීෙම්දී
පහත පරිදි ෙව්.

වැඩිම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ෙටන්ඩර්
පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමකින් ෙතොරව තීරණ
ගැනීම නිසා සමිතියට ලැබිය යුතු ආදායමක් අහිමි
වී ඇති බව වාර්තා ෙව්.
(ඇ)

(i)

ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල පරිහරණය කරමින් සිටි
බදුකරු වන රිෙයන්සි විතානෙග් මහතා රු.
2,000,000.00 (රුපියල් මිලියන ෙදකක) වියදමක්
දරා ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීම මත
හා ඔහු විසින් මසකට රු. 159,690.00ක් (රුපියල්
එකසිය පනස්නවදහස් හයසිය අනූවක්) ෙගවීමට
කැමැත්ත පකාශ කිරීම මත අදාළ ෙගොඩනැඟිල්ල
ඔහුට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් තීරණය මත බදු දී ඇති
බවට වාර්තා කර ඇත.

(ii)

මසකට රු. 159,690.00කි. (රුපියල් එකසිය
පනස්නවදහස් හයසිය අනූවකි.)

(iii)

බදු ඔප්පුවක් අත්සන් කර ලබා දී ඇති බැවින්
අකමිකතාව නිවැරැදි කිරීමට කියාමාර්ගයක් ගත
ෙනොහැකි බව වාර්තා වී ඇත.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

[බාධා කිරීම්]
ෙටන්ඩර්කරුෙග් නම
ෙජයිනූල් ආබ්දීන් ෙමොහමඩ්
නසාර්
ෙක්.ඩී.අසංක නිෙරෝෂන
දයානන්ද
රිලයන්ස් ඉන්ෙවස්ට්මන්ට්
ෆිනෑන්ස්
ෆෑන් එෂියා බෑන්කින්
ෙකෝපෙර්ෂන්
සීතා ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් පයිවට්
ලිමිටඩ්
සීතා ෙහෝල්ඩින් පයිවට් ලිමිටඩ්
ෙමොෙහොමඩ් මියාන් බාවා
මියාන්

මසකට කුලිය
(රු.)

වර්ෂ 05කට
කුලිය (රු.)

105,330/-

6,319,800/
-

320,000/250,000/-

19,200,000/15,000,000/-

202,000/-

12,120,000/
-

(iii)
(ආ)

(i)

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

200,000/225,000/-

12,000,000/13,500,000/-

159,690/-

9,581,400/-

පහත ෙටන්ඩර් පතිකාවල සඳහන් කර ඇති වටිනාකම්
මාසයකට ද වර්ෂ 5කට ද යන්න පැහැදිලිව සඳහන් කර නැත.
ෙටන්ඩර්කරුෙග් නම
රංග පැතුම් මයා
ඩී. චමිලා කස්තුරි ජාෙගොඩ මිය

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

වටිනාකම (රු.)
303,000/355,000/-

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. නුවරඑළිෙය්, හාවාඑළිය, ෙල්ඩි මැක්ලම් පාර යන
ලිපිනෙය් පදිංචි කස්තුරි ජාෙගොඩ යන අය රුපියල් තුන්ලක්ෂ
පනස්පන්දාහක ෙටන්ඩර් එකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එහි
කුවිතාන්සි අංකය. 11730.
නමුත් ෙටන්ඩරය ලබා දී තිෙබන්ෙන් රුපියල් 150,000
එකටයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට එතැන අකමිකතාවක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට විරුද්ධව ඔබතුමා කටයුතු කරනවාද?
එෙහම නැත්නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?

ලියා පදිංචි සමුපකාර සමිති සහ රාජ්ය ආයතන
සඳහා පමුඛතාව ලබා ෙදනු ලැෙබ්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ඔව්.

(The Hon. Johnston Fernando)

රු. 320,000.00 (රුපියල් තුන්සිය විසිදහස) සහ රු.
355,000.00 (රුපියල් තුන්සිය පනස් පන්දහස) මිල
ගණන් සඳහා ෙටන්ඩර් පත් ඉදිරිපත් වී ඇති අතර,
අයදුම්කරුවන් තමන්ෙග් නමින් ෙටන්ඩර් පත්
ලබාෙගන ෙනොමැති බැවින් එය ෙටන්ඩර්
ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය වී ඇති බවට සලකා
ෙටන්ඩර් අනුකමිටුව විසින් එම ෙටන්ඩර් පත්
පතික්ෙෂේප කර ඇත.

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය පළාත් සභාවට අයිති
කටයුත්තක්. ෙම්ක අපට වාර්තා කර තිෙබන්ෙන් ජාෙගොඩ
මහත්මිය.
(ආ)

(ii)

පශ්නයට උත්තර මම දුන්නා, - මන්තීතුමා
අහෙගන හිටියාද මම දන්ෙන් නැහැ- "පහත
ෙටන්ඩර් පතිකාෙව් සඳහන් කර ඇති වටිනාකම
මාසිකවද, වර්ෂ පහකටද යන්න පැහැදිලිව සඳහන්
කර ෙනොමැත" කියලා. ෙටන්ඩර් ෙකොන්ෙද්සි
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උල්ලංඝනය කර තිෙබන නිසා තමයි ඔවුන්ව
පතික්ෙෂේප ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි මම
විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමා ෙමය උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන පශ්න කෙළොත් ෙහොඳයි
කියලා. එතෙකොට මට පුළුවන් ඒ පළාෙත්
ෙකොමසාරිස්තුමාව ෙගන්වන්න. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමාට පුළුවන් පළාත් සභාෙවන් ෙම් ගැන
ෙසොයා බලන්න,
ඔබතුමාෙග් පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරන පළාත් සභා මන්තීවරයකුට
ෙම් ගැන කිව්වා නම්. ෙමය විමධ්යගත විෂයයක්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය නැවත වාරයක් ෙටන්ඩර්
කෙළොත් වඩා ෙහොඳයි කියලා මමත් විශ්වාස
කරනවා. හැබැයි ෙම්ක විමධ්යගත වුණු ෙදයක්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට දීර්ඝව පශ්න
කරන්න ඕනෑ නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ෙකොමසාරිස්තුමා ෙගනැල්ලා ඒ අවස්ථාව ලබා
ෙදන්න මට පුළුවන්.
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

වඩා ෙහොඳට තමයි මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න කථා කරමු
කියලා.

යාපනය දිස්තික්කෙය් ගාම නිලධාරි වසම් :
පුරප්පාඩු
யாழ். மாவட்ட கிராம அ வலர் பிாி கள் :
ெவற்றிடங்கள்

GRAMA NILADHARI DIVISIONS IN JAFFNA DISTRICT :
VACANCIES

3172/’12

10.ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (ගරු ඊ. සරවනපවන්
මහතා ෙවනුවට)

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் - மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்
சார்பாக)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

(The Hon. M.A. Sumanthiran on behalf of the Hon. E.
Saravanapavan)

(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය. එම
සමිතියට විශාල පාඩුවක් දැන් සිදු වනවා, ෙම් ෙටන්ඩරය හරියට
කියාත්මක වුෙණ් නැති නිසා. ඒ පාඩුව විතරක් රුපියල් ලක්ෂ
123ක් විතර ෙවනවා. අකමිකතාවක් සිදු ෙවලා තිෙබන නිසා මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, පළාත් සභාෙව් අදාළ විෂය භාර
අමාත්යවරයාට උපෙදස් ෙදන්න කියලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැවත
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා.

රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (1):
(අ)
(i) මරුදන්ෙක්නි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට
අයත් ගාම නිලධාරි වසම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii)

ඒවාෙයහි ෙසේවය කරන ගාම නිලධාරින් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iii)

නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු සිදු කරන ෙමම
පෙද්ශවල පවතින ගාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම
සඳහා කඩිනම් පියවර ගන්ෙන්ද;

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔව්, මට ඒක කරන්නත් පුළුවන්. මම ඔබතුමාටත් ඉල්ලීමක්
කරනවා, -ඔබතුමාෙග් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන අය මධ්යම
පළාෙත් පළාත් සභාෙව් ඉන්නවා- පළාත් සභා මට්ටමින් ෙම්ක
විසඳා ගන්න කියලා. මම ඒ ගැන දැනුවත් කරන්නම්. මට
ගැටලුවක් නැහැ.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු ඇමතිතුමා,-

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒ යථාර්ථය. ඔබතුමා දැන ගන්න ඕනෑ, ෙම්ක විමධ්යගත
ෙදයක්. අපට සීමාවක් තිෙබනවා බලතලවලදී. මට පුළුවන්,
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙකොමසාරිස්ව ෙගන්වලා, ඔබතුමාට
පශ්න කරන්න එතැන ඉඩ සලසා ෙදන්න. ඔබතුමාට උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. ෙමතැනදී මම දැනුවත්
වුණා කියලා වැඩක් නැහැ.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද ?
(ආ)

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ඇමතිතුමා කියන කථාව හරි. හැබැයි ෙමතැන පශ්නය
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවකින් කියාත්මක වන්ෙන් නැත්නම් එය
විෂය භාර ඇමතිවරයාට තමයි අපට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වශෙයන් කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්.

යාපනය පරිපාලන දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 15 ක පවතින ගාම නිලධාරි
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

යාපනය දිස්තික්කෙය් ෙම් වන විට, ස්ථිර ගාම
නිලධාරින් ෙනොමැති වැඩබලන ගාම නිලධාරි
වසම් සංඛ්යාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
( அ) (i)
ம தங்ேகணி பிரேதச ெசயலாளர் பிாி க்கு
உாித்தான கிராம அ வலர் பிாி களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;
(ii)

இவற்றில்
ேசைவயாற் கின்ற
அ வலர்களின்
எண்ணிக்ைக
என்பைத ம்;

(iii)

மீள்கு ேயற்ற
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
இப்பிரேதசங்களில்
காணப்ப கின்ற கிராம அ வலர் பதவி
ெவற்றிடங்கைள நிரப்ப
ாித நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

(i)

கிராம
எவ்வள

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

யாழ்ப்பாண நிர்வாக மாவட்டத்தின் 15 பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி களி ம் காணப்ப கின்ற
கிராம அ வலர் பதவி ெவற்றிடங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව

1389
[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා]

யாழ்ப்பாண
மாவட்டத்தில்
தற்ேபா
காணப்ப கின்ற நிரந்தர கிராம அ வலர்கள்
இல்லாத பதில் கடைமயாற் கின்ற கிராம
அ வலர் பிாி களின் எண்ணிக்ைக பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி
மட்டத்தில் தனித்தனிேய
எவ்வள என்பைத ம்

(ii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
( இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs :
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

(c)

the number of Grama Niladhari Divisions
coming under the
Maruthankarni
Divisional Secretary's Division;

(ii)

the number of Grama Niladharis serving in
those Divisions; and

(iii)

whether speedy action will be taken to fill
the Grama Niladhari vacancies exist in
these areas where resettlement activities are
under way ?

Will he also inform this House (i)

the number of Grama Niladhari vacancies
exist in 15 Divisional Secretary's Divisions
of the Jaffna Administrative District; and

(ii)

separately, of the number of Grama
Niladhari Divisions which do not have a
permanent Grama Niladharis and are
currently under acting Grama Niladharis in
each of the Divisional Secretary's Division
in Jaffna District at present ?

(b)
(i)

1

Divisional
Secretary’s
Division
Delft

2

Velanai

30

8

3

Kayts

15

4

4

Karainagar

09

4

5

Jaffna

28

11

6

Nallur

40

11

7

Sandilipay

28

8

8

Chankanai

25

7

9

Uduvil

30

11

10

Thellippalai

45

15

11

Kopai

31

10

12

Thennamarachchi

60

18

13

Karaveddy

35

11

14

Point Pedro

35

11

15

Maruthankarni

18

09

Total

435

141

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

Sir, I table* the answer for Question No. 10.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

Number of
approved Grama
Niladhari posts
6

Number of
vacancies as at
31.12.2012
3

(ii)
Divisional Secretary’s
Division

If not, why?
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Number of Grama
Niladhari Divisions to
which Grama Niladharies
have been appointed on
acting basis
3

1

Delft

2

Velanai

8

3
4

Kayts
Karainagar

4
4

5
6
7

Jaffna
Nallur
Sandilipay

11
11
8

8

Chankanai

7

9

Uduvil

11

10

Thellippalai

15

(i)

18

11

Kopai

10

(ii)

09

(iii)

Yes. Calling for applications for filling the vacancies of
Grama Niladharies existing all over the Island has
already been concluded as per the Gazette notification
dated 05.10.2012. Accordingly, action will be taken to
conduct an open competitive examination and to call
the candidates who get qualified at the examination for
the interview. Further, recruitments will be made
according to the number of vacancies existing in each
Divisional Secretary’s Division.

12
13

Thennamarachchi
Karaveddy

18
11

14
15

Point Pedro
Maruthankarni

11
09

Total

141

(d) Not relevant.
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
A/HRC/22/L.1 අංක දරන ෙයෝජනාව පිළිබඳ
රජෙය් ස්ථාවරය

A/HRC/22/L.1 ஆம் இலக்க தீர்மானம் ெதாடர்பான
அரசின் நிைலப்பா
GOVERNMENT STANCE ON RESOLUTION NO. A/HRC/22/L.1

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
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This is a change of policy which amounts to accepting
the Resolution No. A/HRC/22/L.1 and signals a desire to
broaden the relationship with the United States. We
should all welcome this reversal of policy. I request the
Government to make a clear statement regarding the
changed policy. The media has also commented on this
change during the weekend. In particular, will this House
be informed:
(i)

Where these anticipated talks will take
place; whether it will be in Washington
DC, Geneva or Colombo?

(ii)

Will the Government consult all the
concerned stakeholders before proceeding?

(iii)

Will the Government indicate the
timeframe in which of the recommendation
of the LLRC are to be implemented?

(iv)

Will the discussions be confined to the US
Government or include India, United
Kingdom and the other countries who
voted to adopt the Resolution?

தல்வர்)

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

Mr. Speaker, soon after the Resolution No. A/
HRC/22/L.1 on "Promoting Reconciliation and
Accountability in Sri Lanka" was adopted, the Minister,
the Hon. Mahinda Samarasinghe is reported to have said
that the Government of Sri Lanka does not concur with
the Resolution or its contents and the reconciliation
programme initiated by the Government is at a
satisfactory level.
The Government officials’ position was that "Sri
Lanka is being selected for this kind of attention not
because of the gravity of the problem, but for other
reasons which have absolutely nothing to do with moral
or ethical considerations. They are considerations of a
political nature".
Subsequently, the Ambassador to the USA, Mr. Jaliya
Wickramasuriya stated in “The Hill's Congress Blog"
dated 27th March, 2013, "We agree that while much has
been accomplished since 2009, more needs to be done".
This has not been contradicted to date and therefore can
be accepted as reflecting the official Government
position.
The Ambassador also stated, “Commitment is not just
to democracy, but also to respecting the Rule of Law and
the principles of sovereignty”. This is in line with the
Resolution which states, “Welcoming and acknowledging
the progress made by the Government of Sri Lanka in
rebuilding infrastructure, demining, resettling the majority
of internally displaced persons, and noting nonetheless
that considerable work lies ahead in the areas of justice,
reconciliation and resumption of livelihoods, and
stressing the importance of the full participation of local
populations, including representatives of civil society and
minorities, in these efforts”. This, in fact, reflects Item 3
of the Resolution which states, “...call upon the
Government of Sri Lanka to implement effectively the
constructive recommendations made in the Report of the
LLRC”.

Thank you.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
ெவளிநாட்ட

(ேபராசிாியர்)
வல்கள் அைமச்சர்)

ஜீ.எல்.

பீாிஸ்

-

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)

Mr. Speaker, I am grateful to the Hon. Leader of the
Opposition for raising this issue because it gives me the
opportunity of clarifying the matters that he has referred
to. The whole basis of the question put to me by the Hon.
Leader of the Opposition is that there has been a change
of Government policy. I wish to state emphatically that
that is not the case. The basis on which the Hon. Leader
of the Opposition has come to the conclusion that there
has been a change in Government policy is the statement
attributed to Sri Lanka’s Ambassador to the United States
of America, Mr. Jaliya Wickramasuriya.
The Hon. Ranil Wickremasinghe quoted a statement
attributed to Mr. Wickramasuriya that was on the web
dated 27th March, 2013. All that the Ambassador said
was this.
I quote :
“We agree that while much has been accomplished sine 2009, more
needs to be done.”

That is all that the Ambassador said. That is selfevident. The LLRC Report consists of no fewer than
about 285 recommendations. A great deal has been
accomplished, during the last four years that have
elapsed. But, in regard to the wide range of matters
encompassed in those recommendations, it is all too
obvious that there is more to be done. No one can
reasonably expect the entirety of this work to be
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completed within the short period which has elapsed since
the cessation of hostilities.
So, that is what the
Ambassador said.
Then, the Hon. Leader of the Opposition went on to
quote from the text of the Resolution and he quoted the
following words.
I quote:
"Welcoming and acknowledging the progress made by the
Government of Sri Lanka in rebuilding infrastructure, demining, and
resettling the majority of internally displaced persons, and noting
nonetheless that considerable work lies ahead in the areas of justice,
reconciliation and the resumption of livelihoods, ..."

That is also obvious. Substantial work has already
been done and there is more to be done. This does not
mean that there has been any change in Government
policy at all. The position of the Government is very clear
and I wish to state it explicitly on the Floor of this House.
We do not concur with the Resolution and our
Representatives in Geneva distanced Sri Lanka very
clearly from the content of the Resolution.
Now, I would like to ask the Hon. Leader of the
Opposition in a spirit of fairness and objectivity to reflect
on the reasons why this country cannot possibly acquiesce
in the Resolution that was passed in Geneva a short while
ago. There are several reasons. I would like to outline the
more important reasons. Mr. Speaker, first and foremost,
this Resolution calls for an oral update on Sri Lanka to be
presented by the United Nations Commissioner for
Human Rights at the 24th Session of the Human Rights
Council to be held in September this year. That is not the
end of the matter. The Resolution then goes on to require
the Commissioner to submit a comprehensive report
followed by a discussion at the 25th Session of the Human
Rights Council which will be held in March 2014. So,
what is the effect of this? Every six months this country is
going to figure in the Agenda of the Human Rights
Council. That is one of the most important objectives that
had been achieved by the Resolution that was adopted a
few days ago. Now, the Government of Sri Lanka does
not accept this position; it never has, it never will. There
is absolutely no change in that position. The reason, Mr.
Speaker, is very simple. As we survey the global
landscape, can anybody in their senses seriously suggest
that Sri Lanka is in the most troubling situation in the
world? There is no proportionality in this at all. In an
increasingly troubled world where there are so many
crises which are crying out for attention, how is it that this
country which is living at peace with the violence of 30
years behind us, being specifically targeted in this way?
Why this selective treatment? I would like the Hon.
Leader of the Opposition to address that issue in a spirit
of objectivity. These are not partisan issues. These are not
matters that should be involved in the thrust and parry of
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party politics. On the contrary, these are national issues
which have a vital bearing on the well-being and the
future of this nation. We cannot possibly accept that
position why this sharp and exclusive focus on Sri Lanka
is recurring over and over again every six months. That is
certainly not acceptable. We will never accept it and there
will never be the slightest change in that position, which
is emphatically and explicitly adopted by the Government
of Sri Lanka.
There is another reason why this Resolution is
fundamentally unacceptable. The Resolution, Mr.
Speaker, seeks to incorporate the Report of the United
Nations High Commissioner for Human Rights. The High
Commissioner for Human Rights called for an
international investigation in respect of this country, not
this month or last month, but one week after the
hostilities ended in May, 2009. On what evidence did she
call for this international investigation? There was
absolutely no material on which she could have based
such a call. And then, subsequently, at regular intervals
doggedly and persistently, she has repeated that call for
an international investigation and her recent report which
was presented to the Human Rights Council contains a
reaffirmation. She reaffirms her call for an international
investigation. Sri Lanka absolutely rejects that claim. So,
that is yet another reason and, I am sure, the Hon. Leader
of the Opposition would agree that it is a compelling
reason why this Resolution cannot gain acceptance by us.
That is not all, Mr. Speaker. The text of the
Resolution seeks to incorporate also the Report of the socalled Panel of Experts, which we refer to as the
"Darusman Report". The Darusman Report has been
categorically rejected by the African Group of Countries
and the Organization of Islamic Conference. They have
clearly and categorically rejected the Darusman Report.
That is not surprising at all. It is a Report which was
prepared in a bizarre manner because the people whom
the three persons on that Panel spoke to asked for an
assurance that their identity would not be disclosed for 20
years. So, Mr. Speaker, these were assertions made in the
shadows: nobody knows who these people are; nobody
knows the basis on which they made these assertions;
there is no filtering process and there is no way of testing
the veracity or the reliability of the statements that were
made under cover of anonymity. You can say anything at
all, Mr. Speaker. So, that is the evidentiary foundation of
the Report which was submitted to the Secretary-General
by the Panel of Experts.
I also wish to tell the Hon. Leader of the Opposition
that this was a Report prepared entirely outside the interGovernmental process. So, these are among the reasons
why large swathes of the globe had no hesitation in
rejecting this Report. Nevertheless, that Report has found
its way into the text of the Resolution. So, there is
absolutely no doubt or equivocality about this; the
Government of Sri Lanka does not accept the Resolution
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that was adopted in Geneva. There is no change in that
position at all.
Therefore, Mr. Speaker, I would beg to disagree with
the Hon. Leader of the Opposition when he says that there
is a change of policy which amounts to accepting the
Resolution No. A/HRC/22/L.1. There is neither a change
of policy nor acceptance, expressly or by implication, of
the Resolution that is referred to by the Hon. Leader of
the Opposition.
We reject this Resolution, Mr. Speaker, because it is
perfectly evident to anyone who cares to be objective
what the consequences are. This Resolution has been the
most powerful catalyst for dissention, discord and even
violence. It has divided the Human Rights Council; it has
divided the world; it has divided this county and it has
also divided some neighbouring countries. It has spilt
over into areas like cricket, cinema and its consequences
have certainly not been conducive to moving forward in a
constructive way, a sensitive and delicate process on
which we have embarked. So, against that background,
Mr. Speaker, please allow me to respond to the four
questions which have been put to me specifically by the
Hon. Leader of the Opposition.
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the public domain, information is available with respect
to the time frames attaching to the different categories of
recommendations. So, that is the position. They are not
all recommendations of one type or kind which can be
brought within a uniform time frame.
The last question which the Hon. Leader of the
Opposition has put to me is, will the discussions be
confined to the US Government or include India, the
United Kingdom and other countries who voted to adopt
the Resolution. There is no multilateral exercise of that
nature, which is contemplated at all. We are talking to all
these Governments. The Hon. Speaker, a few minutes
ago, welcomed the distinguished Parliamentary
Delegation from India and it will be my pleasure to meet
them as soon as I complete this reply to the Hon. Leader
of the Opposition; I will be meeting them in a few
minutes. Only last evening, Mr. Speaker, I met with and
had comprehensive discussions with a Parliamentary
Delegation from Germany consisting of all three of the
major political parties there - the CDU, the SPD and the
Greens; I spoke to all of them last evening. So, these
consultations are continuing, but there is no plan for the
kind of multilateral exercise which the Hon Leader of the
Opposition referred to because there is no need for that.

The first question he asked me is whether anticipated
talks will take place and whether they will be in
Washington DC, Geneva or Colombo. There are no talks
which are anticipated. Therefore, the question of the
venue of those talks does not arise.

So, that, Mr. Speaker, is my reply on behalf of the
Government to the questions which the Hon. Leader of
the Opposition has been kind enough to put to me.
I thank you, Sir.

The second question is, will the Government consult
all the concerned stakeholders before proceeding? Since
there is no intention whatsoever of engaging in this
exercise, the question of consulting any stakeholders does
not arise.

II
මුස්ලිම් ජනතාවට එෙරහි පචණ්ඩත්වය

The third question is, will the Government indicate the
time frame in which the recommendations of the LLRC
are to be implemented. Again, Sir, I would like to tell my
Hon. Friend that these are recommendations of different
kinds; different clusters of recommendations. They are
very different from one another. Some are capable of
being implemented in the short term. We have already
done that. For example, the recommendations with regard
to the resettlement of Internally Displaced Persons,
reabsorption of ex-combatants into society after exposure
to programmes of vocational training, the demining
process, housing, the useful things which have been done
with regard to the revival of the economy of the North.
Those have been done. But, by their very nature, there are
some recommendations which are going to take more
time. For example, the recommendations with regard to
the land issues, which are incredibly complex and
convoluted. Also, issues relating to land, linguistic
capability and cultural cross-pollination. These are not
matters in respect of which delivery overnight is at all
feasible. So, they are obviously going to take longer. In

ஸ் ம் மக்க

க்கு எதிரான வன் ைறகள்

VIOLENCE AGAINST MUSLIM PEOPLE

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Mr. Speaker, I wish to make a Statement on a most
grave issue of national concern relating to the safety,
security and well-being of the Muslim people of this
Island.
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Ah!
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

The Muslim people have been historical inhabitants of
this Island and have contributed immensely to its
development for many centuries. They have their own
unique customs and traditions, food and dress and they
are devout adherents of a very great religion. [Interruption.] As the cultural beneficiaries of the Islamic
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා]
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Golden Age, which spanned the Eighth to the Thirteenth
Centuries, the Muslim people of Sri Lanka have scaled
the heights of the whole range of human endeavour from
art and music to medicine, law, science, enterprise,
academics and so on.
Today, however, the purveyors of hate are unleashing
a bitter and spiteful campaign against the Muslim people.
I do not need to recount the many acts of mob violence
against the Muslim people that have taken place in the
last few months. Muslim women who choose to wear the
conservative religious dress have been molested and
abused by strangers in broad daylight. - [Interruption.]
Today the Muslim people are fearful; anxious and hurt
by the invective surrounding them.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(Mr. Speaker)

Hon. Sampanthan, you may carry on with your
speech.- [Interruption.] Order, please! Listen to the Hon.
R. Sampanthan.
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

May I, Sir, with your permission, repeat my last
sentence? - [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. අදාළ ඇමතිවරු ඒවාට උත්තර
ෙදයි.

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

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

(The Hon. R. Sampanthan)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Today, the Muslim people are fearful; anxious and
hurt by the invective surrounding them. As fellow
minorities, the Tamil people feel the pain, the insecurity,
the fear and the anxiety of our Muslim brothers and
sisters. - [Interruption.]

What is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, it is the LTTE who chased away 100,000 Muslims
from Jaffna and killed the Muslims in the Kattankudi
Mosque. These are the proxies of the LTTE. Now, the
Hon. Member has become the saviour. This is all
nonsense and hypocrisy at the highest level.
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Let me continue, Sir.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්න දැන් වාඩි ෙවන්න. කෑ ගහන්ෙන්
නැතුව අහෙගන ඉඳලා කියන ෙද් ෙත්රුම් ගන්න.

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

The relationship between the Tamils and Muslims has
always been close - though sometimes strained and to our
perpetual shame, though very rarely, even violent and
cruel - but nevertheless always close. It must be
emphasized that these extremely unfortunate events
occurred only during a certain stage of the time of the
armed conflict and will not recur.
Our people are too closely intertwined for one to think
that it can survive the fate of the other. We are connected
to each other just as we are connected to the Sinhalese,
the Malays and the Burghers; the bonds of a common
language and home that hold us together cannot be
broken easily. And so, when our Muslim brothers and
sisters are harmed on the street, or attacked by mobs or
have their mosques vandalized, we cannot be
unconcerned spectators.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker, we should allow the Hon. R.
Sampanthan to make his statement and the Government to
reply. We do not want anything from the Ministers who
will not resign from their positions when the Muslims are
being massacred.

Mr. Speaker, as the Leader of the Tamil National
Alliance, I urge that the violence against the Muslim
people cease now. I urge an end to the repulsive hate
speech that we hear everyday. I urge an end to the
collusion of the State in this campaign of hate. We are

1399

2013 අෙපේල් 09

conscious that the vast majority of the Sinhalese Buddhist
people do not condone such actions and that they would
very much wish to live in peace and harmony paying due
respect to the rights of other peoples. As victims of the
worst atrocities, we, the Tamils have demanded that the
country and the world heed our call for accountability,
justice, genuine reconciliation and the guarantee of nonrecurrence.
We wish to emphasize that the enforcement of law and
order, and ensuring the safety and security of all peoples
including the Muslim people is primarily the
responsibility of the State. Recent events have shown that
the State has not discharged this responsibility in a
manner beyond reproach.
We, therefore, call upon the Government to refrain
from acts of partisanship and discharge its constitutional
duty to ensure that equal protection of the law be afforded
to all peoples in this country including the Muslim
people.

1400

ඔබතුමා කියනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
"The Muslim people have been historical inhabitants of this island,
and have contributed immensely to its development for many
centuries. They have their own unique customs and traditions; food
and dress; and are devout adherents of a very great religion. As the
cultural beneficiaries of the Islamic Golden Age which spanned
from 8th to the 13th centuries,......."

ඒක නම් වැරැදියි. ඒක ඊට ඉස්සර ඉඳන් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
"...... the Muslim people of Sri Lanka have scaled the heights of
the whole range of human endeavour - from art and music, to
medicine and law, and science, enterprise, academics and so on.

ඔබතුමා තව දුරටත් කියනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
“The relationship between the Tamils and Muslims has always been
close -..”

ඒකට මම දැම්මා,

“The relationship between the Sinhalese, Tamils and
Muslims has always been close" කියලා.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

Thank you, Sir.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

- [Interruption.] You have crossed over from this
side to that side and you want to survive by selling your
people. You are a shameless skunk.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

To keep your position, you want to betray your people. [Interruption.]
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අගාමාත්යතුමා ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදයි. [බාධා
කිරීමක්]
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේ ඔය
කියන ඔක්ෙකෝටම පිළිතුරු ෙදයි. තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොඩ්ඩක් වාඩි
වුෙණොත් ෙහොඳයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)

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

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

අල්-කුර්ආනෙය් සූරත් අල්-බකරහ් හතරවන ෙකොටස ආයත්
42හි පකාශ කරනවා, "සත්ය, අසත්ය හා මිශ කර අවුල් ෙනොකරව්"
කියලා. අල්-කුර්ආනෙය් පකාශ කර තිෙබනවා, සත්ය හා අසත්ය
ෙද්වල් කළවම් කරලා සමාජෙය් අවුලක් ඇති කරන්න එපා
කියලා. ඒක අෙප් මිත සම්පන්දන් මැතිතුමා කරලා තිෙබන බවක්
ෙපෙනනවා. ඒක ආගමික නායකතුමාට කරපු ෙලොකු
අෙගෞරවයක්ය කියලායි මම කල්පනා කරන්ෙන්. ඔබතුමා හරි
ෙකොටසකුත් කියනවා. ඒ වාෙග්ම වැරැදි ෙකොටසකුත් කියනවා. ඒ
තුළින් මම මුලින් කියපු අවුල ෙමතැන ඇති කරලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා.

Hear! Hear!
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

තව දුරටත් ඔබතුමා කියනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
“We are conscious that the vast majority of the Sinhalese Buddhist
people do not condone such actions and that they would very much
wish to live in peace and harmony paying due respect to the rights
of other Peoples.”

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියපු සමහර ෙද්වල් හරි. ඔබතුමා
කියපු අෙනක් ෙද්වල් අවුලක් ඇති කරන්න කියාපු ඒවායි. අල්කුර්ආනයට අනුව ඔබතුමා කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැද්දක් කියන
එක ෙමයින් ෙපන්නුම් කරනවා. හරි ටිකකුත් කියලා වැඩි
පමාණයක් වැරැදි ෙද්වල් කියලා අවුලක් ඇති කිරීෙම් උත්සාහයක
ෙයදුණු බවක් ඔබතුමාෙග් පකාශය තුළින් ෙපෙනනවා. ඔබතුමා
මට එවපු කථාව මුස්ලිම් ජනතාව කියවලා බැලුෙවොත්, ඒ අය
පිළිගනීවි එහි තිෙබන සත්ය, අසත්යතාව. ඒක මුහම්මද් නබිතුමාට
කරන අෙගෞරවයක්ය කියන එක අපි පිළිගන්නට ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ විහාරස්ථාන
10,349ක් තිෙබනවා. ඒවාෙය් හාමුදුරුවරු 42,677ක් වැඩ
ඉන්නවා. හින්දු ආගමික මධ්යස්ථාන 5,248ක් තිෙබනවා. හින්දු
පූජකතුමන්ලා 1,113ක් ඉන්නවා. ඉස්ලාම් ආගමික ස්ථාන
1,982ක් තිෙබනවා. පූජකතුමන්ලා 3,964ක් ඉන්නවා. කිස්තියානි
ආගමික ස්ථාන 1,722ක් තිෙබනවා. පූජකතුමන්ලා 1,174ක්
ඉන්නවා. ෙම් විධියට ආගමික ස්ථාන 19,301ක් තිෙබන අතර
හාමුදුරුවරුන් ඇතුළු පූජකවරුන් 48,928ක් ඉන්නවා. ඉතාම සුළු
පිරිසක් -හත්අට ෙදෙනක්, දහයක්, පහෙළොවක්- ඇෙරන්න
අෙනක් කිසිම ෙකෙනක් ශී ලංකාව තුළ ආගම් සම්බන්ධව කිසි
විධියක වැරැද්දක්වත්, ආගම් අවුල් කිරීමක්වත් කරන්ෙන් නැහැ.
සාමාන්ය ජනතාව තුළ මෙග් ආගම, මෙග් ඉඩම, මෙග් දරුෙවෝ
කියන ආත්මාර්ථකාමී ගතියක් තිෙබනවා. ඒ විධියට කල්පනා
කරන සාමාන්ය ජනතාව වැඩියි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ඒ අය අවුල් කරන්න; සමහර අය තමන්ෙග් තත්ත්වය රැක
ගන්න; තමන්ට තැනක් ලබා ගන්න; තමන් උසස් වන්න උත්සාහ
කරන බවක් ෙපෙනනවා. ඒක සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්,
මැෙල් ආදී සියලු ජාතිකයන් තුළ තිෙබන තත්ත්වයක්. ඒ ෙද්වල්
කියාත්මක කරන ඒ විධිෙය් සුළු පිරිසක් ෙලෝකෙය් ඉන්න පුළුවන්.
ටීඑන්ඒ එෙක් අයත් එෙහමයි කියලාම මම කියනවා
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් තමන්ට තැනක් ලබා ගන්න, තමන්
පධානිෙයක් වන්න, තමන්ට පසිද්ධියක් ලබා ගන්න කියා කරන
තත්ත්වයක් මිනිස් සමාජය තුළ තිෙබනවා. ඒක ෙද්ශපාලන
ක්ෙෂේතෙය්ත් තිෙබනවා. තවත් තැන්වලත් තිෙබනවා. නමුත්
ශී ලංකාෙව් සිටින ආගමික නායකයන්, ආගමික කර්තෘවරුන් ඒ
විධිෙය් තත්ත්වයක් ඇති කරන්ෙන් නැති බව ෙපෙනනවා.
ලංකාෙව් ෙබෞද්ධ ආගම උගන්වන පාසල් 10,024ක්
තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල ළමයි 1,932,582ක් සිටිනවා. ගුරුවරු
120,864ක් ඉන්නවා. හින්දු ආගම උගන්වන පාසල් 1,556ක්
තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල ළමයි 175,882ක් ඉන්නවා. ගුරුවරු
8,330ක් ඉන්නවා. ඉස්ලාම් ආගම උගන්වන පාසල් 2,453ක්
තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල ළමයි 211,034ක් ඉන්නවා. ගුරුවරු
12,420ක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම කිස්තියානි ආගම උගන්වන පාසල්
1,380ක් තිෙබනවා. ඒ පාසල්වල ළමයි 249,467ක් ඉන්නවා.
ගුරුවරු 15,745ක් ඉන්නවා.
ෙමන්න ෙම් විධිෙය් විවිධ ආගම් උගන්වන පාසල් සංඛ්යාවක්
ශී ලංකාව තුළ තිෙබන ෙකොට; දරුෙවෝ සහ ගුරුවරු ලක්ෂ
ගණනක් අතර ෙම් වාෙග් හැඟීම් තිෙබනවා නම්, ඇත්තටම ෙමොන
විධිෙය් අරගළයක් ඇති වන්න ඕනෑද? එෙහම ෙදයක් ශී ලංකාව
තුළ ෙමොනම ආකාරයකින්වත් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එෙහම වුණාය
කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. බලන්න, ඉෙගන
ගන්නා දරුවන් ෙමච්චර සංඛ්යාවක්, ගුරුවරු ෙමච්චර සංඛ්යාවක්
සතියකට දවසක් එකතු වනවා. නමුත් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා නැහැ. එෙහම නම් ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයක් ඇති කිරීම
සඳහා සත්ය අවුල් කරලා, අසත්ය එකතු කරලා කරුණු ඉදිරිපත්
කිරීම ආගමික වශෙයන් හරි නැහැ කියන එකයි මම කියන්ෙන්.
අෙනක් කාරණය, ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම
සිටින මුස්ලිම් ජනතාවට ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙකොපමණ ෙද්වල් කරලා තිෙබනවාද?

Sir, the message issued by His Excellency President
Mahinda Rajapaksa on the 29th of November, 2012 to
mark the International Day of Solidarity with the
Palestinian people states, "The International Day of
Solidarity with the Palestinian people serves to remind the
international community that the Palestinians are still
denied of their right to self-determination, independence
and sovereignty and dispossessed of much of their land.
The people of Sri Lanka have steadfastly stood with the
Palestinian people in their decade-long struggle for justice
and fulfilment of their inalienable rights and will continue
to do so".
එතෙකොට බලන්න, ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජනතාව පමණක්
ෙනොෙවයි, පලස්තීනෙය් මුස්ලිම් ජනතාවත් තමන්ට රාජ්යයක්
නැහැ කියලා දීර්ඝ කාලයක් පුරා සටන් කරනවා. ඒ සටන්වලදී
ජනතාව මැෙරනවා. එෙහම වුණාට එවැනි අවස්ථාවල අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලංකාෙව් සිටින මුස්ලිම් ජනතාවට පමණක්
ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය්ම සිටින මුස්ලිම් ජනතාවටත් යහපත්
තත්ත්වයක් ලබා දීම සඳහා කියා කරලා තිෙබනවා.
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ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දවස්වල තිබුණු එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානෙය් සමුළුෙව්දී අෙප් නිෙයෝජිතෙයෝ පලස්තීනෙය් මුස්ලිම්
ජනතාවෙග් පශ්න ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරලා තිෙබනවා.
තිස් ෙකෝටි අසූ ලක්ෂයක පමණ මුස්ලිම් ජනතාවක් ෙලෝකෙය්
ජීවත් වනවා. ලංකාෙව් සිටින සියයට අටක විතර මුස්ලිම් ජනතාව
ගැන පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකෙය්ම ජීවත් වන මුස්ලිම්
ජනතාව සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාව වාෙග් පුංචි රටක නායකෙයෝ
ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙලෝකයටම පකාශ කරලා
තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් රෙට් සිටින සියයට අටක විතර පුංචි
පිරිසකට හිරිහැරයක්, කරදරයක් ෙම් ජාතිය, ෙම් රට, ෙම් ජනතාව
කරයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට හිතන්න පුළුවන්ද?
ඒ වාෙග්ම ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය
ඉතිහාසය ගැන කල්පනා කරලා බලන ෙකොට ඉතිහාසෙය්
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදීත් මුස්ලිම් ජනතාවට අපි උදව් කරලා
තිෙබනවා.
මුස්ලිම්වරුන් කන්ද උඩරට රාජධානියට සංකමණය වීමට
බලපෑ තවත් පබල සාධකයක් වන්ෙන් සිංහල රජවරුන් විසින්
ඔවුන්ට සිය ආගම ඇදහීමට ලබා දුන් නිදහසයි. පෘතුගීසින්ෙග්
බලපෙද්ශය වූ මුහුදුබඩ පළාත්වල සියලු ෙදනාට කෙතෝලික
ආගම වැලඳ ගැනීමට වූ බල කිරීම්වලින් මිදී, ඉස්ලාම් ධර්මය
නිදහෙසේ ඇදහීෙම් අයිතියට සිංහල රජවරුන් ෙහෝ ෙබෞද්ධ
භික්ෂූන් ඇතුළු ආගමික නායකයින් සම්පූර්ණ නිදහස ෙමන්ම
සහෙයෝගය ද ලබා දීම මුහුදුබඩ මුස්ලිම්වරුන්ට කන්ද උඩරට
පෙද්ශයට සංකමණය වීමට පබල ෙහේතුවක් විය. අස්ගිරි විහාර
පාර්ශ්වයට අයත් රිදී විහාරෙය් විහාරගම් තුළ කුලියට වාසය කළ
මුස්ලිම් ජනතාවට ඔවුන්ෙග් ආගමික හා අධ්යාත්මික පිළිෙවත් ඉටු
කර ගැනීම සඳහා පූජකවරෙයකු පත් කර ගැනීමට හා එම
පූජකවරයාට පහසුකම් සැලසීමට රිදී විහාරෙය් භික්ෂූන්
වහන්ෙසේලා කියා කර තිබීම ෙකතරම් ෙශේෂ්ඨද?
සිංහල රජවරුන්ෙග් සිත් දිනා ගැනීම ෙහේතුෙවන් මුස්ලිම්
ෙවෙළඳුන්ට දිවයිෙන් පදිංචි වීම සඳහා රාජ්ය අනුගහෙයන් ඉඩම්
ලබා දී තිෙබ්. ඉස්ලාම් ධර්මය ඇදහීම සඳහා ඔවුන්ට රජු විසින්
ලබා දුන් නිදහස මත ශී ලංකාෙව් මුස්ලිම් ජාතිකයන් පදිංචි
පෙද්ශවල මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන ඉදිකිරීම ද සිදු වී ඇත. ඒ අනුව
මහනුවර කාටු පල්ලිය, මද්දුල් ෙබෝව පල්ලිය, කහටපිටිය පල්ලිය
රාජ්ය දීමනා යටෙත් ලැබූ ඉඩම්වල ඉදි වූ මුස්ලිම් ෙද්වස්ථාන ෙව්.
ඒ විධියට පල්ලි සකස් කිරීම සඳහා ෙබෞද්ධ විහාරවලට අයිති
සිද්ධස්ථාන පවා මුස්ලිම් ජනතාවට දී තිෙබනවා. එෙහම නම්
බලන්න අද විතරක් ෙනොෙවයි, ශත වර්ෂ ගණනකට උඩදීත්
මුස්ලිම් ජනතාව ෙවනුෙවන් සිංහල රජවරු, ශී ලංකා ජනතාව,
ෙබෞද්ධ ජනතාව දී තිෙබන සහෙයෝගය. ඒ ගැන කල්පනා කර
බැලුවාම ඈත අතීතෙය් ඉඳලා අද වන තුරුම ඒ තත්ත්වය තිෙබන
බව ෙපෙනනවා.
මුස්ලිම් ආගම අදහන්න ඉස්සර ෙවලා ෙයෝනක කියලා තමයි
ඒ ජනතාව හැඳින් වුෙය්. ෙයෝනක ජනතාවටත් ලංකාවට ඇවිල්ලා
නිදහෙසේ ඔවුන්ෙග් ආගම අදහන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම
චීනෙය් ඉඳලා යුෙරෝපය දක්වා තිෙබන "Silk Road" කියන එෙක්
තිබුණු ෙවෙළඳ ව්යාපාරය තමයි අරාබිවරුන් කර ෙගන ගිෙය්. ඊට
පස්ෙසේ තමයි ෙම් ආගම ඇති වුෙණ්. ඒ ආගම ඇති ෙවලා, ඒ
ෙවළෙහළඳාම් කර ෙගන ගියත් ලංකාෙව්දී කවදාකවත් ඔවුන්ට
හිරිහැරයක් වුෙණ් නැහැ. මම කියන්ෙන් නැහැ ෙපොඩි ෙපොඩි
ෙද්වල් ඇති වන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම ෙද්වල් ඇති වනවා.
ෙදෙදෙනකු කථා කරන විට වැරදි ෙද්වල් කියැ වුෙණොත් ගහ
ගන්නවා. මුස්ලිම් ෙකෙනකුයි සිංහල ෙකෙනකුයි ගහ ගත්තා
වන්න පුළුවන්. ෙදමළ ෙකෙනකුයි මුස්ලිම් ෙකෙනකුයි ගහ
ගත්තා වන්න පුළුවන්. ඒකට ජාතිවාදි කලබලයක් කියන්න බැහැ.
ඒවා සාමාන්යෙයන් මනුෂ්යයන් අතර තිෙබන තත්ත්වයන්. දැන්
බලන්න මුස්ලිම් රටවල ඉන්න මුස්ලිම් ජනතාවට ඇති ෙවලා

1403

2013 අෙපේල් 09

තිෙබන කරදර. ඉරාකය, ලිබියාව, ඊජිප්තුව, පර්සියාව, පලස්තීනය
වාෙග් රටවල මුස්ලිම් ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබන කරදරවලින්
දින පතා සිය ගණනක් මැෙරනවා.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ තත්ත්වයන් නැති කරන්න
ෙකොච්චර නම් කටයුතු කර තිෙබනවාද? මුස්ලිම් ජනතාව තමයි ශී
ලංකාෙව් අපට ඉතාම ෙහොඳ මිතයින් හැටියට ඉන්ෙන්. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සම්ෙම්ලනෙය්දී ඇෙමරිකාව අපට විරුද්ධව
ෙයෝජනාවක් ෙගන ආ අවස්ථාෙව් මුස්ලිම් රටවල් අපට සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ඇයි ඒ? ඒ අයෙග් හදවත් දන්නවා,
ශී ලංකාවාසී ජනතාව ඒ අය එක්ක ඉතාම මිතත්වෙයන් කියා
කරන බව. ඒ වාෙග්ම සිංහල ජනතාව, දවිඩ ජනතාව, මුස්ලිම්
ජනතාව කියන ෙම් තුන් ෙගොල්ලන්ම බර්ගර්, මැෙල් ජනතාව
සමඟත් එකට ජීවත් ෙවනවා කියන එක මුළු ෙලෝකයම දන්නවා.
ෙබොෙහොම සුළු පිරිසක් පමණක් විරුද්ධතාවන් ඇති කරෙගන
කියා කරනවා. ඒක මනුෂ්ය ගතියක්. ඒක මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන
ෙදයක්. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයන් ගැන අපි කල්පනා කර බලා
කටයුතු කළ යුතුයි. කිසිම ආකාරයකින් මුස්ලිම් ජනතාව, සිංහල
ජනතාව සහ දවිඩ ජනතාව අතර හැප්පීම් ඇති කරන්න, ඒ අය
අතර ෛවරය ඇති කරන්න කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙම් ගරු
සභාව ෙශේෂ්ඨ ස්ථානයක්. ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන ෙද්වල්
ඉතාම වැදගත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාව තුළ අසත්ය පකාශ
කිරීම තහනම්. ඒ නිසා හැම අවස්ථාවකදීම ෙම් ජාතීන් පහම ජාතීන් පහක් ඉන්නවා.- එකමුතුව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වැඩ
පිළිෙවළ සකස් කිරීමයි ෙම් ගරු සභාෙව් පරම අධිෂ්ඨානය සහ
පරම යුතුකම බවට පත් ෙවන්න උවමනා කරන්ෙන්. ආගම් අනුව,
ජාතීන් අනුව, භාෂාවන් අනුව ෙබදීම ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්.
ෙනොෙයක් විධිෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න පුළුවන්. විපක්ෂෙය්
ඉන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ආණ්ඩුෙව්
ෙකොටස්කාරෙයෝ.
ෙකොෙහොමද තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුෙව් ෙකොටස්කාරයින්
ෙවන්ෙන්? ආයතනයක් වුෙණොත් ඒ ආයතනෙය් කටයුතු පරීක්ෂා
කරන්න, ඒ ආයතනෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් බලන්න
පරීක්ෂකවරු පත් කරනවා. ඒ අය පරීක්ෂා කර බලා කියනවා,
"ෙමන්න ෙමතැන අඩුවක් තිෙබනවා, ෙමතැන වරදක් තිෙබනවා
ෙම්ක හදන්න" කියලා. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත් තිෙබන
අයිතිය. පාර්ලිෙම්න්තුව වුණත් සමාගමක් වාෙගයි. එතෙකොට ෙම්
ආයතනෙය් අඩු පාඩු ෙපන්වන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට අයිතියක්
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ආයතනය, සමාගම කඩාකප්පල් කර විනාශ
කිරීෙම් අයිතියක් තමුන්නාන්ෙසේලාටවත් ෙවනත් කාටවත්
ඇත්ෙත් නැහැ. අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකයි ඒ අනුව. විපක්ෂෙයන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, අඩු පාඩුකම් ෙපන්වා දීලා රජය හරි
මාර්ගෙය් යැවීමට කටයුතු කිරීමයි. ජාතීන් සියලු ෙදනාටම, ආගම්
සියල්ලටම, භාෂාවන් සියල්ලටම සාධාරණය ඉටු කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කිරීමයි අපි ෙදෙගොල්ලන්ෙග්ම වැඩ
පිළිෙවළ විය යුත්ෙත්. ඊර්ෂ්යාෙවන්, පළි ගැනීෙමන්, බලය ලබා
ගැනීම සඳහා කථා කරනවා නම්, කියා කරනවා නම් ඒක
සාධාරණ නැහැ. ඒක උසස්, ෙශේෂ්ඨ මනුෂ්යත්වෙය් ලක්ෂණයක්
ෙනොෙවයි. අපි හැම ෙවලාෙව්ම බලන්න ඕනෑ සාධාරණය ඉෂ්ට
වන ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් දීර්ඝ ඉතිහාසය තුළ
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර් ඇතුළු සියලු ජාතීන් ඉතා
සහෙයෝගෙයන්, සහජීවනෙයන් සහ අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධෙයන්
ජීවත්ව සිටියත් එම සාමුහික සහජීවනය බිඳ දමමින් එල්ටීටීඊ
තස්තවාදීන් විසින් මහජනයා සතු පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම්
ඉතා කෲර ෙලස උල්ලංඝනය කරමින් වසර 30කට ආසන්න
කාලයක් ශී ලංකාද්වීපය තුළ යුද වාතාවරණයක් ඇති කරමින්
ෙමරට සියලු වැසියන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගයන් විනාශ කළා.
වත්මන් රජය අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
නිවැරදි මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය යටෙත් නිවැරදිව කියා කර වසර
30කට අධික කාලයක් පැවැති එම කුරිරු යුද්ධය අවසන් කරමින්
2009 මැයි මාසෙය්දී ෙමරට සම්පූර්ණ සාමයක් ඇති කිරීමට කියා
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කළා. නැවත එවැනි තත්ත්වයක් රට තුළ ඇති ෙනොවීමට සියලු
ජාතීන්ෙග් අවශ්යතාවන් ෙහොඳින් හඳුනා ෙගන ජාතික ආරක්ෂාව
සහ පජාතන්තවාදී අතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් අවශ්ය
පියවර රජය විසින් ෙම් වන විටත් ෙගන තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාත් එය පිළිගන්නවා ඇති. වසර 30ක
එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්ෙග් කියාකාරකම් තුළ උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශෙය් ජීවත් වූ සිංහල, මුස්ලිම් ජනතාව ඔවුන් උපන්
ගම්බිම්වලින් ඉතා මිෙල්ච්ඡ සහගත ෙලස පලවා හැරි අතර, 1990
ඔක්ෙතෝබර් මස එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් උතුරු පෙද්ශෙය්
ජීවත් වූ අසූදහසක පමණ මුස්ලිම් ජනතාව උපන් ගම්බිම්වලින්
එලවා දමා ෙදමළ නිජබිම සංකල්පය ඇති කිරීමට කියා කළා.
මා කියන්ෙන් නැහැ, අෙප් සම්පන්දන් මන්තීතුමා එෙහමයි
කියලා. නමුත් එදා ඒ කණ්ඩායම් ෙමොකද කෙළේ? 80,000ක් පමණ
මුස්ලිම් ජනතාව ඒ පෙද්ශවලින් එලවා දැම්මා. අපි ඒ ගැන කථා
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒ 80,000ක් පමණ වු ජනතාවට ඉන්න
තැනක් නැතුව අදත් තැන්-තැන්වල ඉන්නවා; ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් රටවලට ගිහින් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ.
අපි ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අවුරුදු දහස් ගණනක්
ෙම් රෙට් අයිතිය තිබුණු මුස්ලිම් ජනතාව ඔවුන්ෙග් ගම්බිම්වලින්
එලවා දැම්මා නම් එය නිවැරැදි කියා මාර්ගයක්ද කියලා අපි
අහන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් අෙප් දවිඩ සංවිධාන, ෙද්ශපාලන
පක්ෂ ඒ සම්බන්ධෙයන් විමසනවා නම් එය ඉතා ම වැදගත් කියා
මා කල්පනා කරනවා.
එෙමන්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙදමළ
නිජබිම් සංකල්පය තුළ මුස්ලිම් ජාතින්ෙග් අයිතින් පිළිබඳව කිසිම
විටකත් කථා ෙනොකළ අතර උතුරු සහ නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
මුස්ලිම් ජනතාවට විරුද්ධව ම්ෙල්ච්ඡ පහාරයන් සිදු කරමින් ඔවුන්
පලවා හැරීමට කටයුතු කරන ලදී. ෙමහිදී කිසිදු ෙදමළ නායකයකු
මුස්ලිම් ජාතින්ෙග් අයිතින් ෙවනුෙවන් කථා ෙනොකළ අතර
වත්මන් රජය ෙගන යන සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ සහ ජාතින්
අතර ආගමික සහජීවනය ඇති කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල්
කිරීමට ෙදමළ ජාතික සන්ධානය ඇතුළු රාජ්ය විෙරෝධි සංවිධාන
එල්ටීටීඊ න්යාය පතය තුළ සිටිමින් කිඹුල් කඳුළු ෙහළීම කිසි ෙසේත්
පිළිගත ෙනොහැක.
රුදුරු තස්තවාදෙයන් මිදී රට තුළ දැවැන්ත සංවර්ධන
කියාවලියක් ආරම්භ කරමින්, ලබා ගත් යුද ජයගහණයන්ද
තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් රට වැසියන්ෙග් ඉදිරි අභිවෘද්ධිය
ෙවනුෙවන් නිදහෙසේ අරුණලු ලබා දීමට කියා කරන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ෙනොෙයකුත් ෙද්ශපාලන හා ෙපෞද්ගලික පටු අරමුණු
ෙපරදැරි ෙකොටෙගන ආගම්වාදෙය් විෂබීජ ෙමම රට තුළ වැපිරීමට
ෙනොෙයකුත් ෙකොටස් කියා කරන බව ෙනොරහසකි. ෙමම
තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙමම රජය විසින් ෙයොමු
ෙකොට ඇති අතර ජාතිවාදෙයන් ෙනොහැකි වූ අරමුණු ආගම්වාදය
තුළින් ලබා ගැනීමට ඇතැම් පිරිස් දරන උත්සාහයන් පිළිබඳවද
පුළුල් සහ තීක්ෂණ අවෙබෝධයකින් යුතුව රජය කටයුතු කරනු
ලබයි. ෙමම කියාවලි පසු පස සිටින එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය්
අභිලාෂයන් තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින්, දමිළ ජනතාව ෙමන්ම
සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාව ඇතුළුව රට තුළ තම දූ දරුවන්ෙග්
අනාගතය ආෙලෝකවත් කිරීම සඳහා ඔවුනට නිවැරැදි අධ්යාපනය
ලබා ෙදමින්, රෙට් අනාගත අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් රටක්
වශෙයන් සාමූහිකව කියා කිරීමට විරුද්ධව නැඟී සිටින ෙද්ශීය
සහ විෙද්ශීය බලෙව්ගයන්, ෙනොෙයකුත් ෙපෞද්ගලික වාසි
ෙවනුෙවන් ම කියා කරන ඊනියා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන සමඟ
එක්වී ෙගන යන කියා මාර්ගයන් සම්බන්ධෙයන් ෙමම රජය දැඩි
අවධානය ෙයොමු ෙකොට ඇත.
පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙනොයකුත් සංවිධාන ආගමික
වශෙයන් යම් යම් සංෙව්දී කරුණු මුල් ෙකොටෙගන ෙනොෙයක්
ආකාරෙය් මතවාදයන්, පකාශයන් සහ කියාකාරකම් කරමින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

පැවැති අතර ආගමික සහජීවනය සඳහා ෙමම තත්ත්වයන්ෙග්
බලපෑම පිළිබඳ දැඩි අවධානෙයන් යුතුව රජය කටයුතු කරනු
ලබයි. ෙමම කරුණු කාරණා පිළිබඳ සත්ය තත්ත්වයන් අවෙබෝධ
කර ගැනීම, යම් යම් කරුණු පිළිබඳ ඇති විසංවාද සමතයකට පත්
කර ගැනීම ෙමන්ම ෙමම සංවිධාන අතර අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය
ඇති ෙකොට එම සංවිධානයන්හි දායකත්වය ආගමික සහජීවනය
සඳහා ෙමන්ම රෙට් ඉදිරි සංහිඳියාව පිණිසද දායක කර ගැනීමට
අවශ්ය ඉදිරි කටයුතු ෙම් වන විටත් සම්පාදනය ෙකොට ඇත.
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ආගමික වශෙයන් ඇති වූ
අසමගිතාවන් සමථයකට පත් කර ආගමික සහජීවනය ශී ලංකා
ද්වීපය තුළ නැවත වරක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා මූලික පියවරක්
ෙලස ෙමෙලස සංවාදයට බඳුන් වූ කරුණු පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා ෙබොදු බල ෙසේනා සංවිධානය ඇතුළු අෙනකුත් ෙබෞද්ධ
සංවිධාන 2013 ජනවාරි මස 31 වන දින රාජ්ය ආරක්ෂක
අමාත්යාංශෙය් දී රැස් වන ලද අතර එම සංවිධානවල අදහස් ලබා
ගන්නා ලදී. ෙමෙලසම 2013 ෙපබරවාරි මස 01 වන දින සමස්ත
ලංකා ජම්ඉයතුල්ලා උලමා සංවිධානෙය් සාමාජිකයන් සමඟද
සාකච්ඡා ෙකොට ඔවුන්ෙග්ද අදහස් ලබා ගන්නා ලදී. ෙමම
සාකච්ඡාවලදී ලබා ගන්නා ලද අදහස් පකාරව ඇතැම් කරුණු
සඳහා පිළියම් ඉතා කඩිනමින් ගන්නා ලදී. තවද 2013 ෙපබරවාරි
මස 14 වන දින ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් සහභාගිත්වෙයන්
ෙබල්ලන්විල විහාරස්ථානෙය්දී ෙමම තත්ත්වයන් පිළිබඳ මහා
සංඝයා සමඟද සාකච්ඡා කරන ලද අතර 2013 ෙපබරවාරි මස 15
වන දින ෙබොදු බල ෙසේනා සංවිධානය ඇතුළු අෙනකුත් ෙබෞද්ධ
සංවිධාන තම අදහස් ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ෙවත දන්වන ලදී.
ෙමෙලසම සමස්ත ලංකා ජම්ඉයතුල්ලා උලමා සංවිධානෙය්
සාමාජිකයන්ද ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා 2013 අෙපේල් මස 01 දින
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් දී හමු වී ඔවුන්ෙග් අදහස් හා
ෙයෝජනා ලබා ගැනීමට කියා කරන ලදී. එෙමන්ම 2013 මාර්තු
මස 28 වන දින රාති පැපිලියාන ෆැෂන් බග් ආයතනෙය් සිදු වූ
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සැකකරුවන් වූ පුද්ගලයින් ඔවුන්ෙග්
තරාතිරම ෙනොබලා අත් අඩංගුවට ෙගන අධිකරණ කියා මාර්ග
ගැනීම සඳහා ෙපොලීසිය හා ආරක්ෂක අංශ ඉතා කඩිනමින් කටයුතු
කරන ලද අතර එම වැරැදිකරුවන් අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාෙව්දී ෙදපාර්ශ්වය විසින් ඔවුන්ෙග් නීතිඥයින් මාර්ගෙයන්
ගරු අධිකරණය ෙවත කරුණු ඉදිරිපත් කර ඉහත සිදුවීම්
සමථයකට පත් කර ගැනීමට කියා කරන ලදී. සමස්තයක්
වශෙයන් ජාතීන් අතර අසමගියක් ඇති කරමින් ෙමවැනි කියා
මාර්ග සිදු කරන හා ෙමම කියා මාර්ග සිදු කිරීමට අනුබල ෙදන
සියලුම පුද්ගලයින් ෙවත ෙමයින් ආදර්ශයක් ලබා දී ඇත. තවද
ෙම් වන විටත් ආගමික සහජීවනය ඇති කිරීම සඳහා වූ කියාකාරි
සැලැස්මක්ද සකස් ෙකොට ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ෙමම සිද්ධියත් ආගමික වශෙයන් ඇති වුණු එකක් ෙනොෙවයි.
ඒ අය අතර තිෙබන ෙපෞද්ගලික විෙරෝධයක් උඩ ඇති වුණු
සිද්ධියක්. අවසානෙය්දී ෙදෙගොල්ලන්ම සමාදාන වුණා. ෙමතැනට
ආගමක් ඇතුළු ෙවලා නැහැ.
තවද, රජයක් වශෙයන් ජාතික සමගිය, සහජීවනය හා ජාතීන්
අතර අෙන්යෝන්ය බැඳීම ආරක්ෂා කිරීමට සහ ලබා ගත් නිදහස
රැක ගැනීමට ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය රාජ්ය විෙරෝධී බලෙව්ග විසින් සිදු
කරන සියලු කියාවන්ට විරුද්ධව කියා කරන අතර, ජාතීන් අතර
සංහිඳියාව ඇති කිරීමට ෙව්ගවත් සංවර්ධනය තුළින් නිදහස්
නිවහල් ෙද්ශයක් තුළ ෙසෞභාග්යමත් අනාගතයක් ඇති කිරීම
රජෙය් ඒකායන අභිලාෂය බවද පකාශ කරනු කැමැත්ෙතමි.
රජය විසින් ෙමතරම් පියවර රාශියක් ෙගන තිෙබන
අවස්ථාවක ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් නායකයින් විසින් මුස්ලිම්
ජාතිකයින්ෙග් අයිතීන් හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගරු
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කිරීම හාස්ය උපදවන කරුණක් වන
අතර, එල්ටීටීඊ සංවිධානය කියාකාරීව සිටින සමෙය් එල්ටීටීඊ
සංවිධානය විසින් මුස්ලිම් ජනතාව ෙවත සිදු කළ පහාර සහ
හිරිහැර හමුෙව් මුනිවත රැකීම ෙදමළ ජාතික සන්ධාන
නායකයින්ෙග් කියාකාරිත්වය මනාව පැහැදිලි වන්නකි.
ඒ නිසා ෙම් ෙදමළ සංවිධාන ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා
80,000ක් පමණ වූ මුස්ලිම් ජනතාවට සිදු ෙවලා තිෙබන හිරිහැර
ගැන නැවත වතාවක් සලකා බලා, ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා
ෙදන්න කියලාත් අපි ෙම් අනුව ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව තවත් දීර්ඝ වශෙයන්
කරන්න තිෙබනවා. ඔබතුමාෙගන් මීට වඩා ෙවලාව ලබා ගන්න
මම කැමැති නැහැ. ඒ නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා මා සභාගත*කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස පුස්තකාලෙය් තැබීමට මා නිෙයෝග
කරනවා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමාට අප ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එක
පැත්තකින් ෙහොඳ ඒවායි, නරක ඒවායි ෙදකම එතුමා සඳහන් කර
තිෙබනවා. ඒ නරක ෙද්වල් අස් කර ගත්තාම ඒ වැඩ පිළිෙවළ
අපට ෙහොඳට කරෙගන යන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා කල්පනා
කරනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා අෙප් වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය
දීලා, අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ඒකීය ලංකාවක, එකම
ශී ලාංකික ජාතියක් හැටියට කියා කරමු කියලා.
දකුණු ඉන්දියාෙවත් දැන් ෙවනම රාජ්යයක් ඉල්ලලා
ෙනොෙයක් විධියට කියා කරනවා. මම මීට කලිනුත් පකාශ කළා,
ලංකාව ගැන ෙනොෙවයි දැන් බටහිර ජාතීන්ෙග් අවධානය
තිෙබන්ෙන්, ඉන්දියාව ගැනයි කියලා. ඉන්දියාවත් ෙකොටස්වලට
කැඩීම තමයි ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව. ස්ටාලින්ෙග් කාලෙය්
රුසියාව රාජ්ය 14ක් එකතුව තිබුෙණ්. දිගටම ඒ විධියට ආවා.
අන්තිෙම්දී ෙමොකද වුෙණ්? ඒ රාජ්ය 14, එක රාජ්යයක් බවට
පරිවර්තනය වුණා. ඒ වාෙග් ඉන්දියාව හැමදාම ඒකීය රාජ්යයක්
විධියට තිෙබන එකට අප කැමැතියි. ෙම් රෙට් ජනතාව ඊට
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ඉන්දියාව ෙකොටස්වලට
කඩන්න බටහිර ජාතීන් ගන්නා උත්සාහයට ඉඩ ෙදන්න එපා.
ශී ලංකාෙව් අප සැෙවොම එකතු ෙවලා ඒක ආරක්ෂා කරමු.
ශී ලංකාෙව් ඒකීයභාවයත් ආරක්ෂා කරමු. ජාතීන් වශෙයන් අපට
තිෙබන සියලු අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරෙගන ෙශේෂ්ඨ ජනතාවක්
හැටියට, උත්තරීතර ජනතාවක් හැටියට ජීවත් ෙවන්න කියා
කරමු.
ඒ
අනුව ඔබතුමාෙග් සහෙයෝගයත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත් අප සියලු ෙදනාටත් ලැෙබ්වායි කියා පාර්ථනා
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

1407

2013 අෙපේල් 09

ෙදරණ "වාද පිටිය" වැඩසටහෙන්දී ගරු
හරීන් පනාන්දු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ
කරුණු නිවැරදි කිරීම : ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය

ெதரண, "வாத பிட் ய" நிகழ்ச்சியில்
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ெதாிவித்த
விடயத்தின் தி த்தம்: தலீட் ஊக்குவிப்
அைமச்சாின கூற்

CORRECTION OF FACTS STATED BY HON. HARIN
FERNANDO ON DERANA "WADA PITIYA"
PROGRAMME : STATEMENT BY MINISTER OF
INVESTMENT PROMOTION
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)
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කිස්ටල් මාටින් සමාගම 1981 දී කටුනායක ආරම්භ කර ඇති
කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවකයින් 390ක් ෙසේවය කරයි. 2001 දී
වතුපිටිවල ආරම්භ කළ ශාඛාෙව් ෙසේවකයන් 876ක්ද, 2007 දී
කටුනායක ආරම්භ කළ ශාඛාෙව් ෙසේවකයන් 1,283ක්ද, 2009 දී
කටුනායක ආරම්භ කළ අෙනක් ශාඛාෙව් ෙසේවකයන් 471ක්ද
දැනට ෙසේවය කරයි.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබත් මමත් ෙද්ශපාලන ෙදපිළක්
නිෙයෝජනය කළත් අප ෙදෙදනාෙග්ම නිෙයෝජනෙය් පරමාර්ථය
මහජන සුබසිද්ධියයි. පටු ෙද්ශපාලන අරමුණු මුදුන් පමුණුවා
ගැනීම සඳහා ෙමවන් පකාශ කිරීම ෙද්ශපාලන සදාචාරය පිළිබඳ
ගැටලුවකි.
ශී ලාංකික අපි නව අවුරුදු උදාව ඉහළින් සලකන්ෙනමු. අප
පමණක් ෙනොෙව් අෙප් දරුවන් අපටත් වඩා ඉහළින් ඒ ෙවනුෙවන්
බලා ෙගන සිටී. එවැනි වාතාවරණයක් තුළ 3,000කට අධික
ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා අහිමි වීමක් පිළිබඳව සාවද්ය පකාශයක්
ෙකොට එම ජනතාව පීඩනයට පත් කිරීම තුළින් ලබන තෘප්තිය
කුමක් දැයි මා ෙනොදනී. ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි කිස්ටල්
මාටින් ආයතනය වසා දැමීමට ෙහෝ ෙවනත් රටක පතිෂ්ඨාපනය
කිරීමට ෙහෝ සාකච්ඡා මට්ටමකින්වත් කිසිදු පියවරක් ෙනොගත්
බව මම වගකීෙමන් ෙමම ගරු සභාවට දන්වා සිටිමි.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් තිෙබන ආෙයෝජන හා ෙම්
රටට එන ආෙයෝජන පිළිබඳව ස්ථාවරභාවයක් ඇති කිරීමට සහ ඒ
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් මත තිෙබනවා නම් ඒවා නිරවුල් කිරීමට
විෙශේෂෙයන්ම ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා හැටියට මට
වගකීමක් තිෙබනවා.

ෙලෝක ආර්ථික අර්බුද තත්ත්වයන් හමුෙව් වුවද ෙමම
කර්මාන්තශාලා ශී ලංකාව තුළ සාර්ථකව කියාත්මක ෙවමින්
පවතී. ෙමරට තුළ ඇති හිතකර ව්යාපාරික වාතාවරණයත්,
ආෙයෝජකයන්ට හිතකර රාජ්ය පතිපත්තිත් නිසා තවදුරටත්
ශී ලංකාව ආෙයෝජන සඳහා ආකර්ෂණීය රටක් බවට පත් කර
ඇත.

ආෙයෝජන සඳහා රෙට් සාමකාමී වාතාවරණයක් ඇති ෙම්
අවස්ථාෙව් අෙප් ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තරවලට පරිබාහිරව ෙම්
රෙට් ආෙයෝජන සඳහා වූ ඉල්ලීම්වලට සරිලන පරිදි අදහස් පකාශ
කිරීම සහ ඒවාට සහෙයෝගය දීම අෙප් යුතුකමක් හැටියට මා
සලකනවා.

"වාද පිටිය" වැඩසටහන තුළින් ගරු මන්තීතුමා පකාශ කළ
කරුණු නිසා එම කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවකයන් රැකියා පිළිබඳ
අනියත බියක් ඇති කර ෙනොගන්නා ෙලසත්, රජය සෑම විටම
ෙසේවකයන්ෙග් ෙසේවා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව විමසිල්ෙලන්
සිටින බවත් ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කර සිටිමි.

2013.04.02 වැනි දින "ෙදරණ" රූපවාහිනී නාලිකාෙව් "වාද
පිටිය" වැඩසටහනට එක් ෙවමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු හරීන්
පනාන්දු මන්තීතුමා, ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත්
පවතින කිස්ටල් මාටින් ආයතනය වසා දමා බංගලිෙද්ශය හා
වියට්නාමය යන රටවල පතිෂ්ඨාපනය කිරීමට කටයුතු කරන බව
පකාශ කර ඇත.
මා ඉතා වගකීෙමන් ෙමම ගරු සභාවට පකාශ කර සිටින්ෙන්
ෙහොංෙකොං ආෙයෝජනයක් වන කිස්ටල් මාටින් සමාගම ශී ලංකාව
තුළ පවත්වා ෙගන යන ඔවුන්ෙග් කිසිදු සමාගමක් වසා දැමීමට
තීරණය කර ෙනොමැති බවයි.
කිස්ටල් මාටින් සමාගම 1981 වසෙර් පිහිටුවන ලද අතර, ෙම්
වන විට පධාන කර්මාන්තශාලා තුනක ෙසේවකයන් 3,000කට
පමණ සෘජු රැකියා සපයමින් ඉතාම සාර්ථක ෙලස ඇඟලුම්
නිෂ්පාදන කටයුතු කර ෙගන යනු ලබන අතර ෙමම සමාගෙම් නව
කර්මාන්තශාලා ෙදකක් වතුපිටිවල හා ගලෙගදර පෙද්ශයන්හි
අලුතින් ආරම්භ කිරීමටද ෙම් වන විට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.
ෙමවැනි සාවද්ය පකාශ කිරීෙමන් ආෙයෝජකයන් ෙමන්ම
ෙසේවකයන් මහත් කණස්සල්ලටත්, කලබලයටත් පත්ව සිටී. ෙමම
වැඩසටහන විකාශනය වීමත් සමඟම ෙමම කර්මාන්තශාලාවල
ෙසේවකයන් හා පාලකයන් මහත් ව්යාකූල තත්ත්වයකට පත් වී
ඇත. ෙසේවකයන් හා නිලධාරින් පිරිසක් ඔවුන්ෙග් රැකියා
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව මහත් කලබලයට පත් වී ෙපෞද්ගලිකව
මා හමු වීමට මෙග් අමාත්යාංශයටද පැමිණි බව සඳහන් කරමි. ගරු
මන්තීතුමාෙග් පකාශය අනුව ෙමම කර්මාන්තශාලා ෙවනත්
රටකට ෙගන යාමට කටයුතු කර ඇතැයි ඔවුන් දැන ගැනීමත්
සමඟ ෙම් තත්ත්වය ඇති වී ඇත.

එෙසේම ෙමම කර්මාන්තශාලා වසා දැමීෙම් කිසිදු තත්ත්වයක්
ෙනොමැති බවට මාධ්ය මඟින් පුළුල් පචාරයක් කරන ෙලසට
ඉල්ලා සිටිමි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින දිවා ආහාරය සඳහා ලබා දී
ඇති ෙව්ලාවත් විවාදය පැවැත්වීම සඳහා ලබා ගැනීමට අවසර
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අද දින පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී
ගන්නා ලද තීරණය අනුව එකතුකළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන),
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන), මුදල්, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ
සූදු බදු (සංෙශෝධන), බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව
(සංෙශෝධන), මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) (සංෙශෝධන) සහ
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති (සංෙශෝධන) යන පනත්
ෙකටුම්පත් අද දින විවාදයට ගන්නා බව ගරු සභාවට දැනුම් දීමට
කැමැතියි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, විවාදයට සහභාගි වීම ෙදපැත්ෙතන්ම
සිදු ෙවනවා. එය දැනුම් දීලා තිෙබනවා. අපි ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත් විවාදයට ගැනීමට විරුද්ධ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පධාන විපක්ෂය හැටියට මුලින්ම කියන්නට කැමැතියි. සමහර විට
අපි විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1409
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. දිවා විෙව්කයකින් ෙතොරව
සභාෙව් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යාමට සභාව එකඟද?

1410

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால
ைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

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

ගරු මන්තීවරු

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා දැන්
මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත

ேசர் ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட

லம்

VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 12.06]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා "එකතුකළ අගය මත
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි
ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද මම සභාෙව් සාකච්ඡාව සඳහා සහ
අනුමැතිය සඳහා එකතුකළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත, මුදල් පනත් ෙකටුම්පත, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
සහ කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යන පනත් ෙකටුම්පත්
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා.
මම ඒ පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව එකින් එක විස්තර
කරන්නට ෙපර ෙපොදු පතිපත්තීන් කිහිපයක් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්නට කැමැතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයක් ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීවරයාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு சாந்த பண்டார அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON.
SHANTHA BANDARA took the Chair.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මුලසුනට පැමිණීම
ගැන අෙප් සතුට පකාශ කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අද අපි
සාකච්ඡා කරන පනත් ෙකටුම්පත් මීට ෙපර ෙම් ගරු සභාෙව්
සාකච්ඡා කරන්නටයි නියමිතව තිබුෙණ්. නමුත් ඒවාෙය්
ව්යවස්ථානුකූල භාවය පිළිබඳව අභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් වුණා. අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තු කමය යටෙත් pre-legislative review, ඒ කියන්ෙන්
නීතිය සම්මත කරන්නට ෙපර උසාවිෙය්දී අභිෙයෝගයට ලක්
කරන්නට පුළුවන්. අද අපි සාකච්ඡා කරන පනත් ෙකටුම්පත්
හතම සුපිම් උසාවිෙය් විනිශ්චය අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට
කිසිෙසේත්ම පටහැනි ෙනොවන බව පැහැදිලි කරලා තිෙබන බව මා
කියන්නට කැමැතියි.
ෙදෙවනි කාරණාව ෙමයයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන සියලුම
කාරණා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2013 අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී සඳහන් කරන ලද ෙයෝජනායි. ඒවා කියාත්මක
ෙවමින් පවතින අතර, ෛනතික අවශ්යතාවන් අනුව ෙමම
සංෙශෝධන අද ෙමම සභාව ඉදිරියට පමුණුවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා තුන් වන කාරණය මතක්
කරන්නට කැමතියි. අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ විට සාකච්ඡා
කරන්ෙන් බදු පැනවීම සහ බදු සහන ලබා දීම ගැනයි. රජෙය්
එක්තරා ශක්තියක් -අයිවාසිකමක්- තමයි විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග්
සංවර්ධන අරමුණු මුල් කර ෙගන ඒ ඒ බදු පැන වීම සහ සහන
ලබා දීම කියාත්මක කිරීම. ඒ මාර්ගෙයන් තමයි ෙබොෙහෝ විට
අෙප් ආර්ථිකය සංවර්ධන ඉලක්කයන් කරා ෙයොමු කරන්ෙන්.
සංෙශෝධිත බදු කමය තුළ ෙවන්න පුළුවන්. ආෙයෝජන ෙගනැවිත්
කළමනාකරණය ෙගනැවිත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉසව්වලට
ආර්ථිකය ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම්වා අප ඒ පසුබිමින් බලන්න
ඕනෑ. රජය අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් යම් ඉලක්ක සඳහන් කළා;
යම් යම් පතිපත්ති ෙහළිදරවු කළා. ඒ පතිපත්ති කියාවට නැඟීෙම්දී
පබල අවියක් තමයි අද ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන.
නිදසුනක් වශෙයන් එකතුකළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත ගනිමු. ඒෙකන් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
අෙප් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා අවශ්ය ෙනොෙයක් විධිෙය්
භාණ්ඩවලට ගහන බද්ද අඩු කරන්නයි. එතෙකොට ඒ භාණ්ඩ
ඉස්සර තිබුණාට වඩා ලාභයට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අෙළවි කිරීෙම්
තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. නිදසුනක් වශෙයන් බවුසර්,
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බුල්ෙඩෝසර්, ෙගේඩර්ස්, ෙලවලර්ස්, එක්ස්කැෙව්ටර්ස්, ටැක්ටර්,
බලශක්ති පිරිමසින බල්බ් යනාදී වශෙයන් වඩාත් ජනපිය කළ යුතු
යැයි, බහුලව පෙයෝජනයට ගත යුතු යැයි අප කල්පනා කරන ඒ
ෙකොටස්වලට කිසියම් සහනයක් ලබා ෙදන්නයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රජෙය් එක ඉලක්කයක්
තමයි ෙම් රෙට් ශක්තිමත් ඉදි කිරීෙම් කර්මාන්තයක් construction industry එකක් - ඇති කිරීම. ෙම්ක අෙප් රජෙය්
සුවිෙශේෂ ශක්තියක් -ජයගහණයක්- කියලා කියන්න පුළුවන්. ෙම්
රෙට් ඉදි කිරීෙම් කර්මාන්තය අද ඉහළ මට්ටමකට ඇවිත්
තිෙබනවා. අති දැවැන්තෙයෝ හය හත් ෙදෙනක් ඉන්නවා. මුලින්ම
ඒ අය යම් යම් විෙද්ශ ෙකොම්පැනිවලට subcontracts ඇති කර
ගත්තා. සමහරු පශ්න කළා, විෙද්ශ ණය ගන්නවා; විෙද්ශ වැඩ
කරනවා; ෙමොකක්ද ඉදිරි පියවර කියා. දැන් අෙප් ඉදි කිරීෙම්
කර්මාන්තය දිහා බැලුවාම ඒකට ෙහොඳ පිළිතුරක් ෙදන්න පුළුවන්.
ඒ විධියට පටන් ගත් අය ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ්ය උපකරණ
ෙගනැවිත්, අවශ්ය කළමනාකරණ ශක්තිය ලබා ෙගන අද ෙබොෙහෝ
විට විෙද්ශ subcontractorsලා හැටියට ෙනොෙවයි, ස්වතන්තව වැඩ
ආරම්භ කරන්න භාරගන්න පුළුවන් උදවිය හැටියට අද නිර්මාණය
ෙවලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි තවත් පියවරක් ෙගන
තිෙබනවා. එනම් ඒ ෙගොල්ලන්ට උපකරණ ගන්න අවස්ථාව
සලසනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන
උපකරණ පමාණය - plant - වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අලුත්
අදහස තමයි හුඟක් දුරට විෙද්ශ ආධාර සහිතව කරන
ව්යාපෘතිවලට අමතරව ෙද්ශීය බැංකු හරහා, ෙද්ශීය ඉතිරිකිරීම්
හරහා ෙම් ව්යාපාර -මාර්ග ව්යාපාර ෙවන්න පුළුවන්. පසු ගිය
සතිය ඇතුළත ජල පවාහන ව්යාපාර සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා
කළා. -අෙප් පබල ෙද්ශීය ඉදි කිරීෙම් කර්මාන්තයට ලබා ෙදන්න.
ඒ නිසා එන වර්ෂ කිහිපය තුළ අෙප් යටිතල පහසුකම් ක්ෙෂේතෙය්
ෙවනසක් අපිට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්.
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්, ෙද්ශීය බැංකු, ෙද්ශීය නිර්මාණශීලි
ඉංජිෙන්රුවරුන් එකතු කරලා අපට ඊළඟ පියවරට යන්න
පුළුවන්. අපි ඉන්දියාව දිහා බැලුෙවොත්, චීනය දිහා බැලුෙවොත්
හුඟක් දුරට අද ඒ රටවල ෙම් යටිතල පහසුකම් සැපයීෙම්
කර්මාන්තය තිෙබනවා. අද ෙලෝකෙය් හැම තැනම ඒ අය යනවා.
අෙප් ඉදි කිරීෙම් කර්මාන්තය ෙම් රෙට්ම තියා ගන්න කිසිම
ෙහේතුවක් නැහැ. අපටත් පිට රටවල ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න
පුළුවන්. දැන් සමහර අය මාලදිවයිෙන් ෙකොන්තාත් ගන්නවා.
අනාගතෙය්දී අපිකාව වාෙග් රටවල ෙකොන්තාත් ගන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද විශාල වශෙයන් චීන, ඉන්දියානු
ෙකොම්පැනි අපිකාෙව් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතයට යනවා. අනාගතෙය්දී
අපිත් ඒ විකාශය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක තමයි
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. ඒක තමයි කමානුකූලව රට ඉදිරියට ෙගන
යනවා කියන්ෙන්. අපි දීර්ඝ කාලයක් ණය කම යටෙත් යටිතල
පහසුකම් ලබා ගත්තා. නිදසුනක් වශෙයන් ගන්න, අද අපි ෙම්
කථා කරන සභා ගර්භය. මෙග් හිතවත් ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා දන්නවා, මිට්ෂුයි ෙකොම්පැනිෙයන් ෙම් ෙගොඩනැගිල්ල
හැදුව බව. එදා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් උප ෙකොන්තාත්කරුවන් හැටියට
වැඩ කළ අය අද ෙලොකු ඉදි කිරීම් ෙකොම්පැනි බවට පත් ෙවලා
ෙවනත් වැඩ ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් සැලසුම් තුළින් අපි ඒ
වාෙග් ඉදිරියක් දකිනවා. ඒ එකක්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙබොෙහෝ දුරට අපට ෙවන
ෙවන ෙද්වල් කරන්නත් පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් රෙට් පාරිසරික අංශෙයන් හුඟක් දුරට කථා කළ ෙදයක් තමයි
කැළි කසළ කළමනාකරණය; පාලනය. අද බලන්නෙකෝ,
ෙකොළඹ. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මීට අවුරුදු හතරකට,
පහකට ඉස්සරෙවලා -2005ට 2006ට ඉස්සරෙවලා- ෙකොළඹ
තිබුෙණ් අපායක් විධියට. කැළි කසළ හරියට කළමනාකරණය
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කෙළේ නැහැ. හැම තැනම ෙගොඩ ගහලා. නගරෙය් පිරිසිදු භාවයක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඉතාම දුර්වල තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. නමුත් අද
ෙකොෙහොමද?
ෙම්වා ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් රූපවාහිනිෙය් එෙහම
කථා කරන ෙකොට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්කා. ඒ
ෙවනස අපට දකින්න තිෙබනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය උපකරණ අපි
ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අවශ්ය විධියට බදු කමය
සකස් කිරීම තුළින්. ඒ නිසා අපි ෙමහිදී බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ පරිදි පිළිගත්
ක්ෙෂේතවලට වැට් බද්ෙදන් සහනයක් ලබා දීමටයි.
ඊළඟට ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදුවලින් විෙශේෂෙයන්ම විදුලිය
ලබා ගැනීෙම් විකල්ප ව්යාපෘතිවලට සහනය ෙදන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඒවාට සහන ෙදන්න ඕනෑ. සූර්ය
බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා වන සූර්ය ඒකක, සූර්ය බලශක්ති
ගෘහස්ථ පද්ධති වාෙග් රට ෙවනත් ඉසව්වකට ෙගන යන්න
පුළුවන් වන, පතිපත්ති ෙවනසකට අවශ්ය බදු සංෙශෝධන තමයි
අපි ඇති කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම් එක එක
ක්ෙෂේතවලට අදාළ අෙප් අරමුණු තිෙබනවා. එකක් තමයි, මැණික්
ආනයනය සහ අපනයනය. ඒ සඳහා ඇති බදු ෙවනස් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කැළි කසළවලින් ෙවනත් බලශක්ති ඇති
කිරීමට අවශ්ය උපකරණ ෙගන්වනවා නම් ඒවාටත් සහන ලබා
ෙදනවා. ඒ කර්මාන්තකරුවන්ෙග් ඉල්ලීම අනුව තමයි ඒවා
ෙකෙරන්ෙන්. ෙබොෙහෝ දුරට ඒවා නිර්මාණය කළ විද්යාඥයන්ෙග්
ඉල්ලීම්. ඒ අනුව අපි ඒ බදු කම සකස් කර තිෙබනවා.
ඊළඟට, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත් ෙකටුම්පත ගැන
අවධානය ෙයොමු කරන්නට අද ෙබොෙහෝ දුරට ඉඩ තිෙබන බව මම
දන්නවා. නමුත් ෙමතැනදී අපි කරන්ෙන් ඒ ෙපොදු පශ්නය ගැන
සාකච්ඡා කිරීම ෙනොෙවයි. බුකිකරුවන්ෙග් ව්යාපාරය සඳහා
පනවන ලද ඒ බද්ද වසරකට රුපියල් මිලියන 2 දක්වා වැඩි කළ
යුතුයි කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය ෙයෝජනාවල
තිබුණා. ඒක කියාත්මක කිරීමට තමයි අප ෙම් සංෙශෝධනය
අරෙගන එන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම, රැජිෙනෝ කියන සූදු ව්යාපාරයට අදාළ බද්ද
වසරකට රුපියල් මිලියන 100 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. අද හුඟක් තැන්වල එය පැතිරිලා යනවා. ෙම් ගැනත් මා
මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. සමහර අය ෙබොෙහෝ විට පශ්න අහනවා,
ඇයි ෙම් සහනය ෙදන්ෙන් කියලා. ෙම් සූදුව තුළින් බදු එක්කාසු
කර ගැනීම පහසු වීම සඳහා, ෙනොෙයක් වක බදු ෙවනුවට ඒ
අයෙග් මාසික සම්පූර්ණ එක්කාසු කිරීම් මත flat fee එකක් සියයට 5ක බද්දක්- පැනවීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ අයට
වැඩිෙයන් ආදායම එනවා නම් රජයට ලැෙබන ෙකොටසත් ඒ හා
අනුපාතිකව වැඩි ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දවස්වල සමහර අය
කියන කථාවක් තිෙබනවා. මා හිතනවා එය ෙම් සාකච්ඡාෙව්දීත්
ඉදිරිපත් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා කියලා. සමහර අය කියනවා මම
දැක්කා -විෙශේෂෙයන් මාධ්ය තුළින්- ෙම් ව්යාපාරය ව්යාප්ත
ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා කියලා. ඒ ගැන විෙව්චන කරනවා. අෙප්
අදහස නම් ඇත්ත වශෙයන් ඒ ව්යාපාරය දැන් ෙම් රෙට් තිෙබනවා
කියන එකයි. දැනට ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ තිෙබනවා. අන්න ඒවා
සම්බන්ධෙයන් ෙම් කටයුතු කරනවා මිසක්, විශාල ෙපරළියක්
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඒවා දැනට තිෙබන
ව්යාපාර. අද ෙලෝකෙය් සංචාරක ව්යාපාරෙය් තිෙබන පධානම
අංගයක් තමයි ඔට්ටු ඇල්ලීම. ඒකට 'ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් කලාව'
කියන්නත් පුළුවන්. 'ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් විද්යාව' කියන්න පුළුවන්.
'ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් කර්මාන්තය' කියන්න පුළුවන්. ඒ ෙමොන වචනය
පාවිච්චි කළත් විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් ලාස්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

ෙව්ගාස් කියන නගරය නැඟලා ආෙව් ෙකොෙහොමද? මෙග් හිෙත්
එය තිෙබන්ෙන් ෙනවාඩා කියන පෙද්ෙය්යි. ෙනවාඩා කියන
පෙද්ශය ෙන්ද ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔව්, ගරු ඇමතිතුමා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙනවාඩා
කියන
පෙද්ශය
තනිකර
කාන්තාරයක්.
කාන්තාරයක් වූ ඒ පෙද්ශය නැඟලා ආෙව් ඒ ව්යාපාරය නිසායි.
ඉන්දියාව, ඇෙමරිකාව ආදි හැම පැත්ෙතන්ම එතැනට යනවා.
අෙප් සමහර අය නම් ගිහිල්ලාත් ඇති. Golden Sands යනාදි
පෙද්ශ තිෙබනවා. අද ඒවා ආසියාවට ඇවිල්ලා. අද හැමෙදනාම
කියනවා, ඇෙමරිකාෙව් තිබුණු ඒ තරගෙයන් ඒ ෙගොල්ෙලෝ පරාද
ෙව්ෙගන යනවා කියලා. අද ඒ ව්යාපාරය මැකාවුවලට එනවා. අද
ඒ ව්යාපාරය ආසියාෙව් රටවලට එනවා. විෙශේෂෙයන් අප කථා
කරන්න ඕනෑ සිංගප්පූරුව ගැන. සිංගප්පූරුව ෙම් ගැන ෙහොඳ
අධ්යයනයක් කළා. සිංගප්පූරුව තමයි අද ආසියාෙව් විශාල
වශෙයන්, මා හිතන විධියට වර්ෂයකට මිලියන 30ක් විතර
සංචාරකයන් අද්දවා ගන්නා රට. මුලදී -ලීක් වාන් යූ මහතාෙග්
මුල් යුගෙය්- ඒ අය ඉතාම දැඩි පතිපත්තියක හිටිෙය්. මටත්
අවුරුද්දක් සිංගප්පූරුෙව් ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ රෙට්
තිබුෙණ් ඉතාම දැඩි නීති. ඒ අයට ෙපනුණා, ෙම් විධියට තීරණයක්
අරෙගන සකස් වුෙණ් නැත්නම් ෙවනත් රටවල් ඒ අය අභිභවා
යනවා කියලා. සිංගප්පූරුවට වැඩිෙයන්ම සංචාරකයන් එන්ෙන්
ෙකොෙහන්ද? මැෙල්සියාෙවන් එනවා. ඉන්දුනීසියාෙවන් එනවා. ඒ
රටවල ඒ සූදු ව්යාපාර ඔක්ෙකෝම තහනම් කරලා. මැෙල්සියාෙව්
ෙජන්ටින් හයිලන්ඩ් කියන කලාපෙය් හැර අෙනක් තැන්වල ඒ
ව්යාපාරවලට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඉන්දුනීසියාෙව්ත් ඉස්සර ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් ඉඩ ෙදනවා. ඉතින්, ඒ රටවල අය
ඔක්ෙකෝම එන්න පටන් ගත්තා සිංගප්පූරුවට. ෙම් ව්යාපාරය
ෙකොෙහේ හරි තහනම් කිරීමක් කළත්, ඒ ව්යාපාරය නැති වන්ෙන්
නැහැ. ඒ අය ෙවනත් තැනකට යනවා.
මා මතක් කරන්න කැමැතියි, අෙප් රටට දැන් ෙහොඳ
අවස්ථාවක් ඇවිත් තිෙබන බව. ෙමොකද, අෙප් අර ඉස්සර තිබුණු
මානසිකත්වය දැන් දකුණු ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා. ඒ අය මහා
ලක්ෂ්මි ෙර්ස් පිට්ටනිය වසා දමන්න කියනවා. හරියට Puritan
සංස්කෘතිය වාෙගයි. මා දන්ෙන් නැහැ ඒකට කියන වචන. ඒ
Puritan සංස්කෘතිය දැන් එෙහේට යනවා. එතෙකොට විශාල
ෙකොටසක් ඒ රටවල් අත හැර යනවා; ඒ රටවලට යන්ෙන් නැහැ.
සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරනවා කියන ෙකොට අපි ෙහොඳට
කල්පනාකාරීව, සාධක ඇතිව, විද්යාත්මකව බලන්න ඕනෑ. නිකම්
ඕනෑ ඕනෑ විධියට අෙප් හැඟීම් අවුස්සා ෙගන සංවර්ධනයක්
කරන්න බැහැ. අපි ඒ ගැන ෙහොඳ පණිවුඩයක් ෙදන්න ඕනෑ. හැඟීම්
ඇවිස්සීම තුළ, මාධ්යයට ෙනොෙයක් විධිෙය් පකාශ කිරීම තුතළ
රටක් දියුණු කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අද අලුත් විධියට කල්පනා
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර්ථ ශාස්තය පිළිබඳ දක්ෂ
අෙප් ගරු මන්තීවරුන්ට මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න කැමැතියි,
ෙම් සැෙර් “The Economist” සඟරාෙව් ඉතාම ෙහොඳ විගහයක්
තිෙබන බව. ෙනොෙබල් තෑග්ග දිනපු, ගීක ෙහෝ සයිපස් - මට
හරියට මතක නැහැ- අර්ථ ශාස්තඥෙයක් අලුත් අදහසක් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා.
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අෙප් රට වාෙග් රටවල සංචාරක ව්යාපාරය ෙහළා දකින්ෙන්
ඇයි? පිට රටවල වැඩ කරන අයට අලුත්ම ආර්ථික කමයක්
ෙගොඩ නැෙඟනවා. හුඟක් දුරට මා පිළිගන්නවා, අෙප් exports
මත, -පිට රටවලට යවන අෙප් භාණ්ඩ මත; අපනයනය මතතමයි ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට පුළුවන් වන්ෙන් කියන එක. ඒ
සඳහා අප පුළුවන් තරම් මහන්සි ගන්නට ඕනෑ. නමුත් ඒ මතම
ආර්ථිකයක සාර්ථක අසාර්ථකභාවය මනින්ට බැහැයි කියන එක
අර්ථශාස්තය පිළිබඳව ෙනොෙබල් ත්යාගය දිනූ ඒ අර්ථශාස්තඥයා
පකාශ කර තිෙබනවා. අප ෙම් විවිධ මත ගැන සාකච්ඡා කරන්නට
ඕනෑ. විවධ ආකෘති; විවධ models අද ෙලෝකෙය් ඇති ෙවනවා.
එම නිසා ෙම් බදු කමය තුළින්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් කමවලින්
අෙප් ආර්ථික සංවර්ධනයට ෙම් රෙට් ආදායම වැඩි කර ගන්නට,
ෙම් රෙට් ධනය වැඩි කර ගන්නට අප පුළුවන් තරම් තීන්දු ගන්නට
ඕනෑ.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, අර්ථශාසතඥෙයක් හැටියට
ඔබතුමා ෙම්වා ගැන ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙපන්වන්නට පුළුවන්.
සමහරවිට ෙම්වා ජනපිය ඒවා ෙනොවන්නට පුළුවන්. දීර්ඝ කාලීන
සැලැස්මක් අනුව කරන ඒවා වන්නට පුළුවන්. නමුත් අප ඒ
පිළිබඳව තීරණ ගන්නට ඕනෑ. ෙම් බදු කමය අප සකස් කර
ගන්නට ඕනෑ, ඉලක්ක කර ගන්නට ඕනෑ, අෙප් ඒ ගමන
යන්නට. ඒ දර්ශනෙයන් තමයි අද සහ ෙහට සාකච්ඡා කරන්නට
අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් ගරු සභාව ඉදිරියට ෙගනැවිත්
තිෙබන්ෙන්. ෙම් හැම සංෙශෝධනයකටම ෙහේතුවක් තිෙබනවා.
ෙම්වා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කළ අෙප් බදු සහ අදායම්
ෙයෝජනා. ඒ අනුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් ගරු සභාෙව්
සාකච්ඡා කර ඒවා සම්මත කර ගැනීමට ඔබ සැමෙග් සහෙයෝගය
ලබා ෙද්විය කියා අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඕනෑම පශ්නයකට අපට උත්තර ෙදන්නට පුළුවන්. එම
නිසා ආරම්භෙය් සිටම 'අප ෙම්කට විරුද්ධයි' කියන මතෙය්
ඉන්ෙන් නැතිව අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ගැන ෙහොඳට සාකච්ඡා
කර බලමු. ෙකොෙහොමටත් අප ෙම්ක ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ
සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස
ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා.
[අ.භා. 12.26]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මට ෙම්
ලැබී තිෙබන අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන්, ෙම් රෙට් තිෙබන
අවශ්යතාවලට අනුව අදහස් දක්වන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. අෙප් හිටපු මුදල් ඇමතිවරෙයක් වූ ඒ වාෙග්ම ෙජ්යෂ්ඨ
ඇමතිවරෙයක් වූ, අද
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් ෙම් කාර්ය
භාරය ෙලෙහසි පහසු කාර්ය භාරයක් ෙනොවන බවයි. You have a
bad brief. That is why you are not speaking through your
own heart but addressing issues that have been told to you.
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ඒක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. ෙමොකද, වඩාත් දක්ෂතාවක්
තිෙබන පුද්ගලයකු හැටියට
ඔබතුමාට ආණ්ඩුව කරන
පාපකර්මවලට උත්තර ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
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ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
මුදණය කරන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
වරලත් ගණකාධිකාරීවරෙයක් හැටියට මා ඔබතුමාෙගන්
ෙමෙහොතකට ඉල්ලන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙශේෂ පතය ෙදස බලන
ෙලසයි. Look at the balance sheet of the country. රෙට් ෙශේෂ
පතය භයංකාරී තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙවනින් අර්ථ
කථනයක් ෙදන්නට අවශ්යතාවක් නැහැ. ජනතාව අද ජීවත්වන
රටාව තුළින්ම ෙමයට ෙහොඳ උදාහරණයක් ගන්නට අවශ්ය
ෙවනවා. අද ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් වචන පාවිච්චි
කරනවා. සුභ අනාගතයක් කියනවා. මහින්ද චින්තනය කියනවා.
මහින්ද චින්තනෙය් ආගමනය කියනවා. ඊට පස්ෙසේ මතට තිත
කියනවා. ආශ්චර්යවත් රටක් කියනවා. දැන් අලුත් වචනයක්
තිෙබනවා, "විකසිත අනාගතයක්" කියා.
අද මා පත්තර කියවන ෙකොට, "දිනමිණ" පත්තරෙය්
තිෙබනවා මා දැක්කා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු සිය
ෙදෙනක් හිර ෙගදරය කියා. අද ළමෙයකුට පාෙර් ඉන්න බැහැ.
කාන්තාවකට ෙගදර ඉන්න බැහැ. අද ජනතාවට ලැෙබන මාසික
පඩිය සුමානයකට ජීවත් වන්නට මදි. විකසිත අනාගතයක්
ෙනොෙවයි, හිරිකිත අනාගතයක් තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ඇති කර
තිෙබන්ෙන්. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩිය කථා කරන්නට කැමැති
නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් මතට තිතක් තියා තිෙබන ආණ්ඩුවක්
තුළින් සිදු වන ෙදයයි මා ෙම් ෙපන්වන්ෙන්.
2013 මාර්තු 24 වන දා "The Sunday Times" පත්තරෙය් "Business Times" ෙකොටෙසන් මා quote කරනවා;
"More females get high in Sri Lanka”

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිතුමනි, ඒක ඔබතුමාෙග් - [බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා,
ඔබතුමා -

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔබතුමා වග කිව යුතු මන්තීවරෙයකු ෙලස -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම්ක මෙග් පත්තරයක් ෙනොෙවයි. ෙම් "මව්බිම- රුහුණ"
පත්තෙර්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඇමතිතුමා, ෙම් "මව්බිම
- රුහුණ" පත්තෙර්. ෙම් ෙතොරතුර මා 7.00 සිට 8.00 දක්වා
රූපවාහිනිය බලන ෙකොට ලබා ගත් ෙතොරතුරක්. රූපවාහිනිෙයයි
සිරෙසේයි -ඒ ෙදෙක්ම- විකාශය වූ අවස්ථාවකදී ලබා ගත්
ෙතොරතුරක්. මම ෙම් ෙකොටස සභාගත කළා. ඔබතුමා ෙම් ගැන
කියන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඔබතුමා ෙම්ක සභාගත කරලා, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් තිෙබන
වැදගත්කම අඩු කර ගන්න එපා කියලායි මම කියන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඒ කියන්ෙන් අද කාන්තාවන් බීමට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක. ෙම් කියන්ෙන් යුද්ධයට පසුව මහින්ද චින්තනය
තුළින් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වයයි. මතට තිතක් තියලා අද
කාන්තාවන්ට ෙපොවන යුගයකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. අප
ෙනොෙවයි ෙමය කියන්ෙන්. ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් සශීකා
අෙබ්සිංහයි ෙමෙහම කියන්ෙන්. මම ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි එම
ෙකොටස සභාගත* කරනවා.
ඊටත් වැඩිය භයානක තත්ත්වයක් දැන් ඇති වී තිෙබනවා.
හැම එකකටම හම්බන්ෙතොට යන යුගයක් දැන් තිෙබන්ෙන්. 2013
අෙපේල් 04 වැනිදා "මව්බිම - රුහුණ" පත්තෙර් ෙමෙසේ පළ කර
තිෙබනවා.
" ෙමවර පෙහේ ශිෂ්යත්වය ලියූ දකුෙණ් 39,000න් 34,000ක් ෙෆේල්."

ඒ ෙකොටස ඇතුළත් පත්තර වාර්තාව මා සභාගත* කරනවා.
ෙම් මහින්ද චින්තනය බාර ගත්තාට පසුව -2005ට පස්ෙසේඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක්.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙමහි වග කීම බාර ගන්නවා. ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග්
පත්තරයක්. ෙම් කරුණ සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් "මව්බිමරුහුණ" පත්තෙර්යි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

හරියට වාර්තාව කියවන්න ෙකෝ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම නැවත ෙම් කාරණය කියනවා. ෙම් "මව්බිම- රුහුණ"
පත්තෙර්. ෙම් පත්තෙර් පළ කර තිෙබනවා, "ෙමවර පෙහේ
ශිෂ්යත්වය ලියූ දකුෙණ් 39,000න් 34,000ක් ෙෆේල්." කියලා.
අවශ්ය නම් ෙම් වාර්තාව ලියාපු ෙකනාෙග් නමත් කියන්නම්. ඒ
තමයි කුමාර මහත්තයා. ෙම් පත්තරය පසිද්ධ පත්තරයක් ෙලස
කටයුතු කරනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

තමුන්නාන්ෙසේ දැන් -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිතුමනි, මම ෙනොෙවයි ෙන් ෙමය කියන්ෙන්.
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාවට ෙහොඳයි කියලා වගකීමකින්
සභාගත කරනවා නම්-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම සභාගත කරනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මම ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන බලලා ඇවිත් උත්තරයක් ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම්ක සිරෙසත් රූපවාහිනිෙයත් පකාශ ෙවලා තිෙබන ෙදයක්.
ඔබතුමා කියන්න ෙම් ගැන. ෙමය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමාෙග් කාලය තුළ ෙනොෙවයි. ෙමය ඊට ඉස්ෙසල්ලා සිදු වී
තිෙබන ෙදයක්. හැබැයි ඔබතුමා ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්න.
විපක්ෂයක් වශෙයන් අපි ෙම්වා ෙපන්වා ෙදනවා. ඒ, රෙට්
ආර්ථිකෙය් තත්ත්වය ෙපන්වන්නයි. දැන් කාරණා ෙදකක්
තිෙබනවා. එක කාරණයක් තමයි කාන්තාවන් වැඩි ෙදෙනක් දැන්
ෙබොන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවාය කියන කාරණය. ඒක
කියන්ෙන්ත් මම ෙනොෙවයි, “The Sunday Times” පත්තෙර්.
මම කියන්ෙන් නැහැ, ෙකොළඹින් කියලා. අද හම්බන්ෙතොට
වරායක් තිෙබනවා; Mattala Rajapaksa International Airport
එක තිෙබනවා;. අෙප් Sooriyawewa Cricket Stadium එක
තිෙබනවා; Foreign investments ෙගෙනන අලුත් exhibitions
එහාට ෙගෙනන්න අවස්ථා ඇති කරලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොටට
ෙලොකු තැනක් ඇති කරලා තිෙබනවා. මාගම් පුර තට්ටු 14ක
ෙලොකු බිල්ඩින් එකක් හදලා තිෙබනවා. මාස 25ට නැව් 25ක් එන
තැනක තට්ටු 14ක බිල්ඩිමක් හදලා තිෙබනවා. මම ෙම් ෙපන්වා
ෙදන්ෙන් අද රෙට් ෙමොන වාෙග් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවාද කියන එකයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමන්ලාෙග්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සිටින ඇමතිවරෙයක් වන
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙමොනවාද කියන්ෙන්? රජෙය් බැංකු
බංෙකොෙලොත්ලු. එතුමා තවත් කාරණයක් කියනවා. ෙම්
එතුමාෙග්ම වචනෙයන් කියන ෙදයක්. අපි කිව්ෙවොත් ඒක
සයනයිඩ් ෙන්. ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කියනවා, වත්මන්
පාලන කාලෙය් දී ඇති නැති පරතරය ශීඝෙයන් වැඩි වුණාය
කියලා. ෙම් කාරණය කියන්ෙන් රවි කරුණානායක ෙනොෙවයි,
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමායි. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාෙග්ම
ඇමතිවරෙයක් වන විමල් වීරවංශ කියනවා, මුදල් අමාත්යාංශෙය්
ආර්ථික ඝාතකෙයක් ඉන්නවාය කියලා. ඒක කියලා දැන් මාසයක්
ෙවනවා. මම හිතන්ෙන් එතුමාට ෙකොන්දක් නැහැ, මුදල් ඇමති
තමයි ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්න. ඒ නිසා ඒක පී.බී.
ජයසුන්දරට ඉලක්ක කරනවා. අගවිනිශ්චයකාරවරිය පැය 24කින්
අයින් කරපු විමල් වීරවංශෙග් ෙකොමිටිය තුළින් ඇයි ෙම් පී.බී.
ජයසුන්දර වාෙග් ෙපොඩි එක් ෙකෙනක් තත්පර පෙහන් යවන්ෙන්
නැත්ෙත්? එෙහම තියාෙගන ඉන්ෙන්, ඒෙක් බර එක් ෙකෙනකුට
පටවලා රෙට් ෙගනි යන ආර්ථික කමෙය් වැරැද්දක් තිෙබනවාය
කියලා ෙපන්වන්නද? ඒ වාෙග්ම තමයි කුමාර ෙවල්ගම
ඇමතිතුමා. එතුමා ෙබොෙහොම විවෘතව කථා කරන ඇමතිවරෙයක්.
අද රෙට් දූෂණය ගැන එතුමා ෙහොඳ විගහයක් කරනවා. එතුමාෙග්
වැඩක් කර ගන්න ගියාලු. ෙමෙහම කියන්ෙන් මම ෙනොෙවයි,
එතුමායි. එතුමාෙග් වැඩක් කර ගන්න, එතුමාට යම් ෙදයක්
ඉක්මන් කර ගන්න එතුමාත් පගාවක් දුන්නාය කිව්වා. ෙබොෙහොම
පසිද්ධිෙය් ආඩම්බරෙයන් ඒ කාරණය කිව්වා. එතුමා ෙම් රෙට්
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කැබිනට් ඇමතිවරෙයක්. මම ආර්ථිකය ගැන විශ්ෙල්ෂණයක්
ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලායි ෙම් කාරණයට එන්ෙන්. ඔන්න සැබෑ
තත්ත්වය. අද අෙප් රට සයිපස් වාෙග් රටකට ගමන් කරනවාද
කියන පශ්නයක් මතු ෙවනවා. අද සයිපසයටත් වඩා භයානක
තත්ත්වයක් ලංකාෙව් ඇති ෙවලා ඉවරයි. යම් විධියකට සයිපස්
රට EU එක ඇතුෙළේ සිටින නිසා යම් යම් ෙද්වල් වසන් කරන්න
උත්සාහ කළත් ටිකක් භයානකකාරී තත්ත්වයන් ෙහළිදරවු
ෙවනවා.
අද අෙප් මහ බැංකුෙව් අධිපති රඟපෑමක්, ෙබොරුවක්
කරන්ෙන්. අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාවට විස්තර දීලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ඒ සම්බන්ධෙයන්
කරන්ෙන්? ෙමන්න ෙම් වාෙග් විජ්ජා කරන නිසා තමයි අද රෙට්
ආර්ථිකය භයානකකාරී තත්ත්වයක් තුළින් ෙගන යන බව අප
කියන්ෙන්. ඉතින් අපි අහනවා, අද ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද
කරන්න තිෙබන්ෙන් කියලා.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව
ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු මධ්යස්ථානය සහ
ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමීක්ෂණ
තුළින්, එක පවුලකට ජීවත් වන්න මාසයකට රුපියල් 47,800ක්
වියදමක් යනවා කියලා ඇමතිතුමනි. ෙම්ක එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන්, සිරිෙකොෙතන් ඉදිරිපත් කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඔබතුමන්ලාෙග්ම
ආණ්ඩුව
තුළින්,
ඉතාමත්
වැදගත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් වන Census and Statistics Department
එක සහ ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු පර්ෙය්ෂණ හා
පුහුණු මධ්යස්ථානය තුළින් කරන ලද සමීක්ෂණයක් අනුවයි එය
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමනි.
මම නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් අහනවා, අද පවුල් කීයකට
මාසිකව රුපියල් 48,000ක ආදායමක් උපයන්න පුළුවන්ද කියලා.
ෙමෙහම වැය වනවා කියලා කියන්ෙන් රජෙය් ආයතනයක්. මම
නැවත එය කියනවා. "පවුලක මාසික වියදම රුපියල් 47,748යි.
අලුත්ම සමීක්ෂණයකින් ෙහළි ෙවයි." ෙම් සමීක්ෂණය කරන
ලද්ෙද් 2013 ෙපබරවාරි මාසෙය්. ෙමය පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ.
අද ඒකපුද්ගල ආදායම රුපියල් 26,000ක් තිෙබනවා කියලා
ඔබතුමන්ලා ඒ තුළින් අසත්යයකුත් කියා ෙගන යනවා. ඒ
කියන්ෙන් එක් ෙකෙනක් රුපියල් ෙකෝටි 10ක් එක පැත්තකින්
ෙහොයද්දී, තවත් ෙකෙනක් තවත් පැත්තකින් රුපියල් දහදාහක්
ෙහව්වාම ඒ ආදායම් ෙදක එකතු කරලා, ෙදෙකන් ෙබදලා" ඔන්න
ෙම්ක තමයි ඒ ෙදන්නා ෙග් ඒකපුද්ගල ආදායම" කියලා හරි
යන්ෙන් නැහැ.
ෙමන්න ෙම්කයි සැබෑ තත්ත්වය. අද මාසයක පඩිය
සුමානයකට ඇතිද? වැඩිය ඕනෑ නැහැ. කථානායකතුමා - අෙප්
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා- ඒ වාෙග් තනතුරක් දරමින් "මට
මෙග් පඩිෙයන් ජීවත් ෙවන්න බැරිව ඉන්දැද්දී අෙනක් අය
ෙකොෙහොම ජීවත් වනවාද?" කියලා පශ්නයක් අහනවා. එතුමා
ෙන් කියන්ෙන් විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑයි
කියලා. ඒක අපිත් අනුමත කරනවා. අන්න ඒ කියන තත්ත්වෙයන්
අද රෙට් ආර්ථිකය ෙකොතරම් අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබනවාද
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.
අද මම සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය ෙපන්නන්න හදනවා. අද ෙම්
කථා කරන ෙමොෙහොෙත් සම්පූර්ණ ෙපොදු ණය - public debt බිලියන 7,250ක් ෙවනවා. ෙම්ක 2005 ජනවාරි මාසෙය් 01 වන
දා තිබුෙණ් බිලියන 1,780කට. ෙම් වාෙග් හතර ගුණයක් ෙම්
අවුරුදු හත තුළ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් තිෙබන සම්පත් ඒ
වාෙග් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද?ණය බරතාව වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අද ජනතාවෙග් ආදායම ඒ වාෙග් වැඩි ෙවලා
නැහැ. එක පැත්තකින් රුපියල් 100ක වැඩක් කරන්න රුපියල්
1,000ක් ගන්න අවස්ථාවකදී, රුපියල් 900ක් කාෙග් ෙකොයි
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සාක්කුවකටද යන්ෙන් කියලා ෙදයිෙයෝ තමයි දන්ෙන්. නමුත් ඒ
වාෙග් තත්ත්වයක් රෙට් ඇති කර ෙගන රෙට් ණය බරතාවක්
තමයි ඇති කර ෙගන තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අද ෙගවුම්
ෙශේෂ හිඟයත්. එය ෙකොතරම් අමාරු තත්ත්වයක තිෙබනවාද? පසු
ගිය ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය US Dollars මිලියන
725යි. ෙම් වාෙග් බැලුෙවොත් අවුරුද්දක් අවසාන ෙවන ෙකොට
ෙම් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය US Dollars බිලියන 09ක් විතර වනවා.
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම්වා ෙසොයා ගන්ෙන්?
ෙතල් මිල අඩු ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් තත්ත්වය
තිෙබන්ෙන්. නැවත brent crude oil එක ෙඩොලර් 125කට
130කට විතර ගිෙයොත් අෙප් balance of payments deficit will
go up to about Rs. 13 billion. Are you in a capacity to
overcome this problem? No, you are not overcoming it.
පුදුමයි, අෙප් වාණිජ මණ්ඩල සභාපතිවරු දැන් නින්ෙදන්
නැඟිටලා කථා කරනවා. මම අගය කරනවා, ඇෙලෝයි ජයවර්ධන
මැතිතුමාව. එතුමා කියනවා, සියයට 25කට වැඩිය සුළු හා මධ්ය
පරිමාණෙය් ෙකොම්පැනි අද බංෙකොෙලොත් කියලා. ෙමන්න රෙට්
තිෙබන සැබෑ ආර්ථික තත්ත්වය. ෙම්වා අපි ෙනොෙවයි කියන්ෙන්;
කියන්ෙන් රෙට් වාණිජ මණ්ඩලය නිෙයෝජනය කරන පුද්ගලයන්.
Twenty five per cent of small and medium exporters are
bankrupt. Where is the growth in the country?
සියයට 11.5කට රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් එය සියයට 15ට
16ට තිබුණු රටක්. ඔබතුමන්ලා කියනවා ෙන්, අෙප් කාලෙය් ණය
බරතාව සියයට 95කට තිබුණු එක දැන් සියයට 85කට අඩුෙවලා
කියලා.අෙප් කාලෙය් සියයට 16.5ට තිබුණු දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
දැන් ඇයි 11.5කට අඩුෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොහාටද ෙම්වා
ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? Is there tax evasion? Are earnings being
duplicated or falsified? ෙමන්න ෙම්වාට උත්තර අපට ලබා දීම
තමයි අවශ්ය වන්ෙන්.
අද ෙගොවි විශාම වැටුප් අවුරුදු ෙදකකින් ෙගවලා නැහැ. සල්ලි
එකතු කරලා තිෙබනවා, මම හිතන අන්දමට රුපියල් ෙකෝටි
300ක්. ෙම් ෙගොවීන්ට විශාම වැටුප ෙගවලා නැහැ.
ඒ වාෙග්ම තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙනත්.
ඉදිරිපත් කරනවා, supplementary estimates.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 2,200ක පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තුවක්. ඒෙකන් පාග්ධන වියදම්වලට ෙවන් කළ
රුපියල් ෙකෝටි 700ක් කපා හැරලා ඒක පුනරාවර්තන වියදම්
ෙවනුෙවන්
ෙවන්
කරලා
තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අවසරය ඉල්ලනවා ෙගවුම් ෙශේෂය තුළින්, ඒ
කියන්ෙන් අය වැය ඇස්තෙම්න්තුවල Head 240 තුළින් ෙකෝටි
2,200ක් පුනරාවර්තන වියදම් ෙවනුෙවන් වැය කරන්න. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උත්තරයක් දුන්නා අෙප් අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමාට, ඒෙකන් බහුතරයක් එවැනි ෙද්වල්වලට
වියදම් කරනවා කියලා. රෙට් මූල්ය විනයක් අනුව කටයුතු
කරන්ෙන් ෙමෙහමද? ඔබතුමන්ලාෙග් කියා අනුව අප ෙම්වා
කිව්වාම, අපි ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ. කරන ඔබතුමන්ලා ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ.
මා කිව්වා වාෙග් අද රෙට් තිෙබන සැබෑ පශ්නය ෙශේෂ පතය balance sheet එක - බැලුවා නම් පැහැදිලියි.
අප මීට අවුරුදු පහකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් උසාවියට ගියා
ෙහජින් සූදුවට විරුද්ධව. අපි කිව්වා, "ෙහජින් ගිවිසුම සහ ෙහජින්
සූදුව රටට අහිතකර කියාවක්. ඒක නවත්වන්න" කියලා. සුපිම්
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උසාවිය ඒක නැවැත්වූවා. ෙතල් මිල වැඩි කරන එකත් අඩු කරලා,
ෙහජින් සූදුවත් නවත්වලා අන්තිමට ආණ්ඩුව ෙමොනවාද කිව්ෙව්?
ෙම්ක අෙප් අෙත් තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක දිනලා ෙදන්නම් කියලා.
එදා අවදානම් තත්ත්වෙය් තිබ්ෙබ් ෙකෝටි 11,800යි. අද? මා
දැක්කා ඊෙය් පත්තෙර් තිෙබනවා, ඔබතුමන්ලා කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් අනුමැතියක් ලබා ගත් බව US Dollars 60 million
ෙගවන්න එක බැංකුවකට. ෙමොකටද ඒ? අපි එදා උසාවි ගිහිල්ලා
නවත්වන්න කිව්ව කියාව ඔබතුමන්ලා එදා පිළිගත්තා නම් අද
පශ්නයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙගවන්ෙන් ඔබතුමන්ලාද?
කැබිනට් මණ්ඩලයද? ජනාධිපතිතුමාද? නැහැ. භූමිෙතල් ලීටරයට
බදු ෙගවන, කිරි පැකට් එෙකන් සල්ලි උපයන, පරිප්පු ටික
ආනයනය කරන ෙකොට බදු ෙගවන අහිංසක ජනතාවෙග් බදු මුදල්
අරෙගන තමයි ඔබතුමන්ලා නාස්ති කරන්ෙන්; දූෂණය කරන්ෙන්;
වංචා කරන්ෙන්. ඒවා අපි කිව්වාම අපි ෙද්ශ ෙදෝහිෙයෝ. ඒවා
කරන ඔබතුමන්ලා ෙද්ශ ෙපේමිෙයෝ.
අධිෙව්ගී මාර්ගයත් ඒ වාෙග්ම තමයි. එදා අපි පශ්න ඇහුවාම
ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ෙම් සංවර්ධනයට අපි විරුද්ධයි කියලා. නමුත්
අපි කිව්වා, "අපි ෙබොෙහොම සතුටුයි. නමුත් මූල්ය පාලනයක් අනුව
ඒක කරන්න" කියලා. අද ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා අධිෙව්ගී
මාර්ගයට ණය සහ පාග්ධන වියදම් වශෙයන් ෙකෝටි 650ක්
ෙගවන ෙකොට ලැබී තිෙබන ආදායම ෙකෝටි 100ක් බව. ෙකෝටි
550ක් වූ ඒ අලාභය දරන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් කාටද කියන
පශ්නය ඔබතුමන්ලාෙග්ම මන්තීවරු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට මා මතක් කරනවා පසු ගිය සුමානය තුළ රෙට් ඇති
ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන. අල ෙගොවියා සටනකට ෙයොමු
ෙවලා තිෙබනවා. වී ෙගොවියා වස ෙබොනවා. එළවලු ෙගොවියා
අනාථ ෙවලා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්, තමන්ෙග්
ජීවිතයටත් තර්ජනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන අෙප්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
ආසනෙය් වගා කරපු වී සෙතොෙසන් ගන්ෙන් නැහැ කියලා
ෙගොවිෙයෝ පකාශ කර තිෙබනවා. මහ ෙරෝහෙල් ඖෂධ නැහැ
කියලා කියනවා. ඒ වාෙග් පසුබිමක් තුළ තමයි අද ඔබතුමන්ලා
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනැල්ලා රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය
කරන්න ඕනෑය කියන්ෙන්. කවුද එපාය කියන්ෙන්. අපි එදා
ඉඳන්ම කිව්ෙව් රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා
කියලා.
අද ජී.එල්. පීරිස් අමාත්යතුමා, විපක්ෂ නායකතුමාට උත්තර
ෙදන ෙකොට කිව්ෙව් මහ ෙලොකු බණක්. අපි ඇහුෙව්,
ඔබතුමන්ලාෙග් කියා තුළින් ෙලෝකයට ෙපන්වලා තිෙබන
ෙද්වල්. ෙලෝකය කිව්වාම උගත් පාඩම් හා පතිසංධානය පිළිබඳ වූ
ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් වාර්තාවට අනුකූලව කටයුතු කරන්න
කියලා, දැන් ඔබතුමන්ලාම කියනවා කරන්න බැහැ කියලා. ඒ
ෙයෝජනා කියාත්මක කරනවා කියලා බෑන් කී මූන්ට කිව්ෙව්
කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ. 2012 මාර්තු මාසෙය් 21 වැනිදා යස්වාන්
සිං හිටපු විෙද්ශ ඇමතිට කිව්ෙව් කවුද, අපි දහතුන්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට එහා යනවා කියලා? මහින්ද රාජපක්ෂයි.
අපි ෙනොෙවයි. LLRC එක අනුමත කෙළේ ඔබතුමන්ලාෙග්
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පත් කළ අනු කමිටුෙවන්. අපි හිතුෙව්
ෙයෝජනා තිෙබන්ෙන් 258යි කියලා. අද ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා
කිව්වා, ෙයෝජනා 285ක් තිෙබනවා කියලා. ඒෙකන් බහුතරයක්
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා ලු. කියාත්මක කරලා තිෙබනවා නම්
ෙමොනවාද කියා කියන්න. LLRC එක ඔබතුමන්ලාෙග්ම කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් අනුමත කරලා තිෙබනවා නම්, දැන් ඒක
කියාත්මක කරන්න කියලා අෙනක් අය ඇඟිලි ගහනවා නම් ඒක
කාෙග් වැරැද්දක්ද? ඔබතුමන්ලා ඒක කියාත්මක ෙනොකළ නිසායි
ඒ පශ්නය ඇති වුෙණ්. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන ෙකොට රෙට්
ආර්ථිකයත් එක්ක අද ෙසල්ලම් කර තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අද
උසාවියකට යන්න බැහැ. උසාවියකට ගිෙයොත් පැමිණිලිකරු
තමයි වැරදිකරු බවට පත් වන්ෙන්. අද complaint එකක් කරන්න
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ෙපොලීසියට ගිෙයොත් ෙපොලීසිය කටයුතු කරන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් private company එක වාෙග්. එතැන වැරදිකරුෙවෝ
නිවැරදිකරුෙවෝ බවට පත් කරනවා. උසාවි යන්ෙන් නැතුව සමථ
මණ්ඩලයකට පශ්නය ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා
අද ආෙයෝජකෙයෝ ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්ද? අද ෙම්
රෙට් ශී ලාංකිකයන්ට ආෙයෝජනය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට
පත් කර තිෙබනවා. මා මතක් කරන්න අවශ්යයි ගරු ලක්ෂ්මන්
යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ෙම් ෙකටි කාලය තුළ මහන්සි ෙවලා
වැඩ කළ බව. එතුමා කිස්ටල් මාටින් සමාගම ගැන කිව්වා. අපිත් ඒ
ෙකොම්පැනිය එක්ක වැඩ කළ නිසා දන්වා, ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳ
ෙකොම්පැනියක්.
ඒ ෙකොම්පැනිය වැඩ කර ෙගන යනවා. මම ෙවනත් නමක්
කියන්ෙන්. ෙමොකද, ඒකත් නැවත ආෙයෝජනයට බලපායි.
විපක්ෂයක් වශෙයන් අපි ෙම් රෙට් ජාතික ආෙයෝජන ටික ආරක්ෂා
කරන්න අවශ්යයි. නමුත් ඔබතුමන්ලා කරන ෙද්වල් තුළින්
ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි සිද්ධ වන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා තිෙබන
ආෙයෝජන ටිකත් ෙම් රෙටන් එළවා දමන එකයි කරන්ෙන්.
මම හිතන විධියට අද ෙම් ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත් තුළත්
වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන් සූදු - Betting and Gaming සම්බන්ධවයි. අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන Strategic Development
Projects (Amendment) Bill එක යටෙත්ත් සූදු සම්බන්ධෙයන්
තිෙබනවා. අද Betting and Gaming Levy (Amendment) Bill
එකත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම සූදු සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත් කරන පනත් ෙකටුම්පත්.
මම හිතන විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශීඝෙයන්ම වර්ධනය
කරන්ෙන් CTB කියන ඒවායි. "CTB" කියන්ෙන් හුළං ගිහිල්ලා
තිෙබන CTB එක ෙනොෙවයි. "CTB" කියන්ෙන් Casinos,
Taverns and Brothels. අෙප් ආසනවල බහුතරයක් ඉදි වන්ෙන්
තැබෑරුම්. ඊට පස්ෙසේ casino එනවා. දැන් බලන්න, ෙකරි
පැකර්ෙග් පුතා අරෙගන දුවනවා. ෙම් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? එක
පැත්තකින් ඔබතුමන්ලා කියනවා "මතට තිත" තියනවා කියලා;
ෙම්වා තහනම් කරන්න ඕනෑය කියලා කියනවා. රෙට් ආර්ථිකය
කඩා වැෙටන ෙකොට ෙම්වා පස්ෙසේ දුවලා ෙම් වාෙග් අනවශ්ය
කටයුත්තක් කරන්නයි හදන්ෙන්. එක පැත්තකින් ෙම්වා
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒක
සීමා කරනවා කිව්වත්, දැන් ඒ ෙද්වල් ඊට වඩා පචලිත කරන්න
හදනවා ෙන්ද? ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් සැබෑ ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි.
මීට සුමාන තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව
රකින්න කථා කරන අවස්ථාෙව්දී Mattala Airport එක
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. එදා අප ෙදස බලා කිව්වා, "ඔබතුමන්ලා
ෙකොළඹ සිටින මන්තීවරු. යන්න, මත්තලට ගිහිල්ලා බලන්න.
එතැන ෙතල් ටැංකිය තිෙබනවා" කියලා. ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමාත්, සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාත් කිව්වා, "ඔව්,
එතැන නැති වුණත් මාගම්පුර වරාෙය් ෙතල් ටැංකිය තිෙබනවා"
කියලා. ගරු පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, "අපි යමු.
එතැනට ගිහිල්ලා බලමු" කියලා. අපි කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉස්ෙසල්ලා ඒ ගැන විවාදයක් පවත්වමු කියලා. අද වන තුරු
නිශ්ශබ්දයි. ෙම්ෙක් ෙතල් ටැංකිය ෙකෝ? ෙම්කට තිෙබන ෙහොඳම
සාක්ෂිය තමයි "Daily News" ෙවබ් අඩවිෙය් කියන ෙද්. ෙම්
වාෙග් ෙතල් ටැංකියක් නැහැ, ෙම්ක ඇති කරනවා කියලායි
කියන්ෙන්.මම ඒකත් කියන්නම්. නැත්නම් කියාවි මමයි ෙම්
ෙද්වල් කියන්ෙන් කියලා. April fool's joke එකක්ද මම දන්ෙන්
නැහැ.
අෙපේල් 01 වැනිදා "Daily News" ෙවබ් අඩවිෙය් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
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"CPC to build aviation fuel storage terminal at Mattala Rajapaksa
International Airport"

ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එදා කියපු ෙද්
ෙම්ෙකන් පුහු තර්කයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද? අපි
ෙමතැන විපක්ෂයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා කරන හැම එකම
විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් කියා තුළින්
ඇති ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් විෙව්චනය කරන්න යනෙකොට,
විපක්ෂෙයන් ෙම් ෙද්වල් කිව්වා කියලා අපි "සයනයිඩ්" වශෙයන්
සලකන්න එපා. අපි කියන්ෙන් අෙප් ආර්ථිකය සම්බන්ධවයි.
ෙමය ඔෙබ් ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ෙකොළ පාට, නිල් පාට, රතු
පාට, කහ පාට ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා ඒ සම්මිශණය තුළින්
තමයි ෙම් වාෙග් ආර්ථිකයක් හදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය නැති කරන එක තමයි ඔබතුමන්ලා ෙබොෙහොම
සාර්ථකව කර ෙගන යන්ෙන්. ඒක කරන්න එපා. මම කිව්වා
වාෙග්ම ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් අෙප් ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟෙය්
ෙබොෙහොම බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න.
එක පැත්තකින් අද රුපියෙල් අගය අධි පමාණය වී ෙගන
එනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයක අගය රුපියල් 131ක, 132ක
වටිනාකමට තිබුණු එක දැන් ආෙයත් 126ට, 127ට අඩු ෙවලා.
ජීවන වියදම පාලනය කරන්න යන උපකමයක් වශෙයන් බැරි
ෙවලාවත් මහ බැංකුව ෙම්ක පාවිච්චි කරනවා නම්, ෙම් උත්සව
කාලය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ; පිට රටින් එන සල්ලි ටික අඩු
වුණාට පස්ෙසේ රුපියල ආෙය් කඩා ෙගන වැටිලා 135ට, 140ට
යනවා නම්, රෙට් ජීවන වියදමට ෙකොතරම් බලපෑමක් ඇති
වනවාද? 114 ඉඳලා 130ට ගියාම ෙම් රෙට් ණයබරතාව වැඩි
වුණා කිව්වාම මහ බැංකුෙව් අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් සද්ද නැතිව
ඉඳලා අපව විෙව්චනය කළා. චරිත ඝාතනය කරන්න හැදුවා. මාස
තුනකට පස්ෙසේ කිව්වා, රුපියල අවපමාණය වීම නිසා
ණයබරතාවට රුපියල් ෙකෝටි 28,500ක් එකතු වුණා කියලා. අපට
ෙම්වා කියන්න සිද්ධ වුෙණ් ඔබතුමන්ලාෙග් කියා තුළින් ඇති වූ
ෙද්වල් නිසායි. ඒ ෙද්වල් කළාට පස්ෙසේ අපට බැනලා වැඩක්
තිෙබනවාද? එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් හැම
අවස්ථාවකදීම රෙට් ආර්ථිකය හදපු පක්ෂයක්. 1948 අවුරුද්ෙද්
නිදහස ලබා ගත් අවස්ථාෙව් සිට ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහතා,
ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල මහතා, ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන මහතා ෙම්
රෙට් ආර්ථිකෙය් සුවිෙශේෂි ෙවනසක් කළා. රණසිංහ ෙපේමදාස
මහතාත්, ඩී.බී. විෙජ්තුංග මහතාත්, ෙම් මෑතකදී -2001 දී- රනිල්
විකමසිංහ මහතාත් ඒ ෙද් කළා. 1977 සිට 1994 ෙවනකම් ගරු
සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් අපිත් එක්ක හිටියා. ඒ
කාලෙය් වුණු ෙද් ඔබතුමා දන්නවා.
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය රට පාලනය
කළ කාලෙය් රෙට් ආර්ථිකය සෘණ බවට පත් වුණාට පසුව 2001
සිට 2004 දක්වා සුළු කාලය තුළ
ඒක නැවත සියයට 6.5ක
තත්ත්වයට ෙගෙනන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ නිසයි
ජනතාව කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුෙණොත්
රෙට් මුදල් සංසරණය ඇති ෙවනවා; හැම තැනම ෙපොෙහොසත්
භාවයක් ඇති ෙවනවා; තරුණ තරුණියන්ට ජීවත් ෙවන්න
මාර්ගයක් ඇති ෙවනවා" කියලා. අන්න ඒ වාෙග් යුගයක් නැවත
ඇති කරන්න ඕනෑය කියන එක අද ෙකොළඹ ඉඳන් මඩකලපුව
දක්වාත්, ෙදවුන්දර තුඩුෙව් ඉඳන් ෙප්දුරු තුඩුව දක්වාත් ජනතාව
කථා කරනවා ෙනොෙව්ද? ෙමන්න ෙම්ක තමයි අපි කියන්ෙන්.
කරුණාකර, ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම්
කරන්න එපා. වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්
අපත් එක්ක කථා කරන්න. ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා කිව්වා
වාෙග් අද උෙද් කථා කෙළේ වැදි බණ. විපක්ෂ නායකතුමා
ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ඇහුෙව් ඔබතුමන්ලා අද ඇෙමරිකන්
තාලයට නටනවාද, නැද්ද කියලායි. එදා ජිනීවා ගිහිල්ලා හාස්යයට
ලක් කළා. ඊට පස්ෙසේ දැන් ෙවනත් සිංදුවක් කියනවාද කියන
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පශ්නයටයි අපි උත්තර ලබා ගත්ෙත්. ඉන්දියාෙව් ගරු මන්තීවරු
අද ෙමතැන හිටියා උත්තර ෙදන ෙකොට. ගරු ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමා ඇහුවා, "ෙම් රෙට් ජාතික පශ්නයක් තිෙබනවා; විපක්ෂ
නායකතුමාටත් ජාතික වශෙයන් ඒ විධියට හිතන්න බැරි වන්ෙන්
ඇයි?" කියලා. හිතන නිසා තමයි තවම අපි විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.
අපත් මහින්ද රාජපක්ෂ වාෙග් ෙහොෙරන් ෙම්ක ජිනීවාවලට ෙගන
යන්න හැදුවා නම් ෙහෝ 1987 ඔබතුමාත් අපත් එක්ක ඉන්න ෙකොට
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, the Hon. Member must know how to address the
Head of State and he did not take it to Geneva. It was the
United Nations Human Rights Council in Geneva that
called us. Therefore, first of all, he must learn how to
address. He is talking out of turn. He is talking nonsense
in this House.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, he always creates problems. You know that he is not
even allowed to sit on the Chair there. So, I basically say රෙට් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒකත් කියන්න ඕනෑද ෙවනත්
විධියකට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමන්ලාට පැන පැන
ෙදන්න ඕනෑ වුණාට අපි කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ කියලායි. ෙමොකක්ද ඒෙක් තිෙබන වැරැද්ද? අතිගරු
කියා කියන්න අපට අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් අදක්ෂ
ආණ්ඩුව රකින්න ෙනොෙවයි අපි ඉන්ෙන්. අපි ඉන්ෙන් අහිංසක
ජනතාව රකින්න. ඒක මතක තියා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම්
පැත්ෙත් ඉඳන් ඒ පැත්තට පැන්නා කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ.

So, on that score, Hon. Minister, all I basically want to
know is this. What did the Hon. (Prof.) G.L. Peiris say
today? Look at it from a national perspective. We are
looking from a national perspective. When the Labour
GSP was losing out, we said, “Let us, as a common front,
as Government and Opposition work together and protect
it”. You said that you do not want it. You lost it. Today
you lose Rs. 1.3 billion. Likewise, when we said that
Geneva in 2012 is not going to be good and let us work
together, you said that you do not want it and you would
win and come. You lost it. In 2013, we told it in advance.
Otherwise, you will say that you went to Geneva, you
went to London and this tale and that tale was told. ඊට
වැඩිය අන්ත පරාජයක් ඇති වුණා. ෙකොෙහේද අෙප් රෙට් විෙද්ශ
පතිපත්තිය ෙගන යන්ෙන්? ගෙම් චණ්ඩි වාෙග් කෑ ගහලා හිතනවා
ෙලෝකය ලංකාෙව් ඇතුෙළේ තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්
පතිපත්තියක් ෙගන යන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආර්ථික
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පතිපත්තිය අද ඊටත් වඩා භයානකකාරී තත්ත්වයක් තුළින් ෙගන
යන්ෙන්.
අද කථා කරන්න භය තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අද සාමාන්ය ජනතාව භෙයන් ගැෙහනවා, ෙම්ක ගැන
කථා කෙළොත් සුදු වෑන් එකක් ඒවිද කියලා. මා සමහර ෙවලාවට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙවනුෙවනුත් කථා
කරනවා. ඇයි, ඔබතුමන්ලාටත් කථා කරන්න අමාරු තත්ත්වයක්
තිෙබන නිසා අපි හිතනවා පවු කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාට යම්
විධියක වාරණයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් කථා
කරන්නම්. නමුත් අද ජනතාව භෙයන් සිටින්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, හිටපු මුදල් ඇමති වශෙයන් ඔබතුමා
ආර්ථිකය ගැන දන්නවා. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨෙයක්. මා හිතන විධියට
අෙපේල් මාසෙය් 18, 19 දිනවල ෙලෝක බැංකුෙව් සහ ජාත්යන්තර
මූල්ය අරමුදෙල් සාකච්ඡාවකට යනවා. මමත් ඊට කලින් ගිහිල්ලා
එතැන ගිනි තියන්ෙන් නැහැ. තිෙබන ෙද් අපි අඩු කරන්න
බලනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙකොතරම් භයානකකාරී තත්ත්වයක්
ඇති කර තිෙබනවාද කියන එක ගැන කල්පනා කර ඔබතුමන්ලා
ඒ තත්ත්වෙයන් ගැලෙවන්න කටයුතු කරන්න. අපට
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒෙකන් ගලවන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි හැම
ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයන් අපි එකට
වැඩ කරලා ෙපන්නමු කියලා. ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය නැත්නම්
අපට අවශ්ය නැහැ. ඔබතුමන්ලා රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න
ඉඩ දීලා ඊට පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හදන්නය කියන එක
ඔබතුමන්ලා කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක ජනතාව වැඩි කල් යන්න
කලින් කියාවි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක්

පමණයි

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. මට මිනිත්තු 40ක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
(The Presiding Member)

නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, I have got 30 plus 10 minutes. I got it from that
side.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, Hon. Member, you have got only 30 minutes.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, I have got 40 minutes. I had 30 plus 10 more
minutes. That was discussed there. You can ask Mr.
Dhammika Dasanayake who was there at that moment.
දැන් බලන්න, මහ බැංකුෙව් අද කරන අපරාධය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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They have contracted Thompson Advisory Group to
basically give them a promotional activity in America. ඒ
කියන්ෙන් ලංකාෙව් මහ බැංකුව පිස්සු ෙකළලා, නටලා ආර්ථිකය
වට්ටලා පිට රට lobbiesලා පාවිච්චි කරනවා-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට
පක්ෂෙයන් දීලා තිෙබන්ෙන්.

විනාඩි

30යි

ඔබතුමාෙග්

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

You give a call and check with Mr. Dhammika
Dasanayake.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් ලැයිස්තුව අනුව විනාඩි 30යි දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
විනාඩි 30යි ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ. ඒ ගැන අහන්න. අපි සාකච්ඡා කරලායි ෙවලාව
ෙවන් කෙළේ. ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙගන් අහන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා දීලා තිෙබන ෙවලාවයි ෙම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
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අධිපති ෙපෞද්ගලීකරණය කරලා ඉවරයි. ඒ සම්බන්ධෙයන්
අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම්කයි. 2010 දී Patton Boggs
ෙයොදා ගත්තා. දැන් Thompson Advisory Group එක
අරෙගන තිෙබනවා. Majority Group එක 2013 දී USවල Sri
Lankan Embassy එක අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි
Hedges Strategies Group කියන එක. 2012 ෙවසක්
උත්සවය සමරන්න ඇෙමරිකාෙව් ශී ලංකා තානාපති ෙමවැනි
ෙකොම්පැනියක් පත් කරලා තිෙබනවා. රෙට් ආර්ථිකය
නන්නත්තාර කරන්න ෙමොන පිස්සුවක්ද ෙම් ෙකළින්න
හදන්ෙන්? ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්,
කරුණාකරලා ඔබතුමන්ලා ෙම්වා බලා උත්තර ෙදන්න
කියලායි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Mattala Airport එෙක් ෙතල් ටැංකියක්
නැහැයි කියලා එදා අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඔබතුමන්ලාට දැන් ඒක
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. අද පතෙය් තිෙබනවා මා දැක්කා, ශී
ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය තුළින් රුපියල් 4,900ට ෙකොළඹ - මත්තල
- ෙකොළඹ දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමා
දන්නවා, ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ සිට චීනය දක්වා ගමන් මාර්ගය
වන්ෙන්, ෙකොළඹ - මත්තල - බැංෙකොක් - චීනය කියලා. ෙකොළඹ
සිට take off කරලා මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළට යන්න US Dollars මිලියන 30ක් විතර වැය වනවා. It
costs US Dollars 30,000 for every take-off and the fuel. දැන්
ෙම් මුදල මුළු passengersලා පමාණෙයන් ෙබදුෙවොත් රුපියල්
17,000ක් ෙවනවා. ෙමතැන තිෙබනවා, ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය
තුළින් මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ සිට
චීනයට යන්න රුපියල් 75,000යි; කටුනායක බණ්ඩාරනායක
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ සිට චීනයට යන්න රුපියල්
82,000යි කියලා. කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්
ෙතොටු ෙපොෙළේ සිට චීනයට යන්න රුපියල් 82,000ක් යනවා නම්,
රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ සිට චීනයට යන්න
රුපියල් 75,000ක් යනවා නම්, රුපියල් 7,000ක් තව අඩු ෙවනවා.
නමුත් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු
ෙපොෙළේ take- off කරලා, මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන්
ෙතොටු ෙපොෙළේ land කළාම passenger ෙකනකුට රුපියල්
17,000ක පාඩුවක් වනවා. ඉතින් අලාභයක් කරනවාද? ෙමොනවාද,
ෙම් කරන්න හදන්ෙන්? ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා -

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මා තව මිනිත්තු 5ක් ගන්නම්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

But, you have to have introductory rates.

(The Presiding Member)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

විනාඩි ෙදකකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

Introductory rates do not mean that -

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

The Thompson Advisory Group is being paid roughly
Rs. 100 million a year. For what? Is it to basically
overcome the sins that are committed here? Likewise, the
Sri Lankan Embassy in America is using a company
called the Majority Group, which is also doing a
lobbyist’s role. What is this for? Are you outsourcing the
activities of the Ministers? Are you outsourcing the job of
the Governor of the Central Bank? Have you all lost
confidence in your Ministers? ෙමය ෙපෞද්ගලීකරණය
කරන්ෙන්
නැහැ.
ඔබතුමන්ලා
ඇමතිතුමන්ලා
ෙපෞද්ගලීකරණය කරනවා. ඔබතුමන්ලා දැන් මහ බැංකුෙව්

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Any airline would give that.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලාෙග් පාග්ධන වියදම් කියන්ෙන් ෙමොනවාටද?
ඔබතුමන්ලා ඉස්ෙසල්ලා පාලමක් හදලා ඊට පස්ෙසේ බලනවා,
ෙකොෙහොමද එතැනට ගඟක් ෙගෙනන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්
ෙද්වල් තමයි කරන්ෙන්.
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ඔබතුමන්ලා සංවර්ධනය තුළින් හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා.
ඒෙකන් අපනයනය වැඩි වුණාද? ජීවන වියදම අඩු වුණාද?
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. අද පතෙය් තිෙබනවා,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය කඩා වැටී තිෙබනවාය කියලා.
ෙකරවලපිටිය බලාගාරය has also gone down කියා අද පතෙය්
තිෙබනවා. වැඩි ඈත ෙනොෙවයි, ෙම් අද පතෙය්යි තිෙබන්ෙන්.
ඉතිහාසය ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. අද පතෙය්යි ෙම්
කරුණු තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, Mattala
Airport එක.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව අවසානයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව මිනිත්තු ෙදකක් මා ගන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක් වැඩිපුර දීලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මිනිත්තුවකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්.
ෙකන්යාෙව් සියයට 40ක් වශෙයන් තිෙබන value addition
එක, අද ලංකාෙව් සියයට 12 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙකන්යාෙව් නිෂ්පාදනය අද ලංකාවට වඩා කිෙලෝ මිලියන
100කින් වැඩියි. එතැන තිෙබන කර්මාන්තශාලා පමාණය 107යි.
අපට කර්මාන්තශාලා 800ක් තිෙබනවා. ඒත් අපට තත්ත්ව
පාලනයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න ඕනෑ.
මෑතකදී මට ෙතොණ්ඩමන් අමාත්යතුමා හමු වුණා. එතුමා කියනවා,
"හරි භයානකකාරී තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. අද වැඩ කරන
ජනතාව ෙත් කර්මාන්තෙයන් එළියට එනවා" කියලා. විපක්ෂය
වශෙයන් මා ඉතාමත් ඕනෑකමින් ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්ෙන්,
ලංකාවට කිකට් කීඩාෙවන් ගරුත්වයක් ෙගනාවා වාෙග්ම, ෙත්
කර්මාන්තෙයනුත් ලංකාවට එදා ඉඳලාම සුපිරි නාමයක් ලැබී
තිබුණා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් දක්ෂයින් කැඳවලා ජාතික
පතිපත්තියක් අනුව value addition, blending අලුත් විධියට
කරන්න. ඇඟලුම් කර්මාන්තය සඳහා පිට රටින් 30,000ක් කට්ටිය
ෙගෙනන්න යනවා කියලා අද පත්තෙර් තිෙබනවා. ෙම් ෙත්
කර්මාන්තය සඳහාත් ඉන්දියාෙවන් සහ බංගලිෙද්ශෙයන් ඕනෑ
විධියකට කට්ටිය ෙගෙනන්න. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නඟා සිටුවීමට
revitalize this industry; reinvent the earlier situation if you
have lost it.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, give me just two more minutes.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Mattala Airport එක නිසා සංචාරකෙයෝ
වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ වාෙග්ම ඉහළ ෙකොත්මෙල් විදුලි
බලාගාරය නිසා විදුලි බිල අඩු ෙවලා තිෙබනවාද? අද රෙට් තිෙබන
තත්ත්වය ෙම්කයි. මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළ සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අද ශී
ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක අලාභයක් ලබන
එක තව රුපියල් ෙකෝටි 400කින් වැඩි කරන්න හදනවාද, නැද්ද
කියන එකට අපට උත්තර ෙදන්න.
කාලය හරස් වීම නිසා අවසාන වශෙයන් මා තව එක
කාරණයක් කියන්නම්. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග්
බෑනා ඉතාම දක්ෂ අපනයනකරුෙවක්. ඔහු මෙග් යාළුෙවක්. රෙට්
ආර්ථිකය ගැන මා ෙම් කථා කරන්ෙන් ඔබතුමාත් ෙම් ගැන දන්නා
නිසායි. අද රෙට් ෙත් කර්මාන්තය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. පසු ගිය
සඳුදා මමත්, චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මැතිතුමාත්, හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාත්, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාත්, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාත් ෙත් කර්මාන්තෙය් තිෙබන පශ්න ගැන සාකච්ඡා
කළා. මා එතැනට ගියාම ඇත්ත වශෙයන්ම මට භයක් ඇති වුණා.
එතුමා ආෙව් තරුණයන් 40ෙදනකු සමඟයි. අවුරුදු 175ක් තිස්ෙසේ
රෙට් තිෙබන කර්මාන්තයක්, ලක්ෂ 12ක පිරිසක් ජීවත් කර වන
කර්මාන්තයක්, හාරලක්ෂයක සුළු ෙත් අපනයනකරුවන් ජීවත්
කර වන කර්මාන්තයක්, කිෙලෝගෑම් මිලියන 3,31,000ක්
අපනයනය කරන කර්මාන්තයක්, ඊටත් වඩා ලංකාවට රුපියල්
ෙකෝටි 18,500ක - US Dollars 1.4 billion - ආදායමක් උපයන
කර්මාන්තයක් වශෙයන් ෙත් කර්මාන්තයට අද රෙට් තිෙබන
තත්ත්වය ෙම්කයි. What was mentioned by the majority of the
exporters who were there is that we have missed the bus for
the fourth time. අෙප් රෙට් ෙත් කර්මාන්තය භයානක
තත්ත්වයක් තුළිනුයි ගමන් කරන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා විනාඩි පහකට වඩා වැඩි කාලයක් ලබාෙගන
තිෙබනවා. කරුණාකර කථාව අවසන් කරන්න. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ නිසා මා කියන්ෙන්, අප සියලු ෙදනාම එකතු වී ෙම් ෙත්
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරමු කියලායි. ෙත් කර්මාන්තය කඩා
වැටුෙණොත් අපට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවාය කියන එක
තමයි මට ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්න තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පත් කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදයට
සම්බන්ධ වන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය මඟින්
ඉදිරිපත් කරන ලද බදු සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව තමයි
අද සාකච්ඡා වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී අප සඳහන් කළ යුතු
වනවා, රජයක් පවත්වාෙගන යාෙම් දී බදු වැඩි කර ගැනීම
සඳහාත්, ඒ වාෙග්ම බදු කළමනාකරණය කිරීම සඳහාත් රජයට
අත්යවශ්යෙයන්ම කටයුතු කරන්නට සිදු වන බව. ඒ තුළත් අෙප්
රජය විසින් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවට
බරක් ඇති ෙනොවන ආකාරෙය් බදු කම පැනවීමටයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම අපට අමතක
කරන්නට බැරි කාරණාවක් තිෙබනවා. අෙප් රජය ජනතාව
ෙකෙරහි නම්යශීලීව කටයුතු කළත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් බදු සම්බන්ධව කටයුතු කළ ආකාරය ගැනත්
අපට මතකයි. අද රවි කරුණානායක මන්තීතුමා සඳහන් කළ
කාලය තුළ, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළ
ජනතාවෙගන් බදු අය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ජනතාවට බදු සහන
ලබා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්
වතාවක සිදු වුණු සිද්ධියක් මට සිහිපත් වනවා. ෙචොක්සි මැතිතුමා
මුදල් අමාත්යවරයා විධියට කටයුතු කළ අවධිෙය්,
රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා විධියට කටයුතු කළ අවධිෙය්,
බදු සමා පනත කියලා එකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට හඳුන්වා
දුන්නා. රුපියල් මිලියන 70,000කට වඩා ෙගවන්නට තිබුණු බදු
ෙහොරුන්ට - බදු වංචා කළ අයට - ඒ තුළින් සමාව ලබා දීමක් තමයි
සිදු වුෙණ්. එහි තවත් ෙහොඳම කාරණාව තමයි ෙචොක්සි මැතිතුමා ඒ
බදු ෙහොරුන් ෙවනුෙවන් උසාවිෙය් ෙපනී සිටියා කියන එක. ඒ
නඩුවලින් ඒ අය පැරදුණා. නඩුව පැරදිලා ඒ අයට ආණ්ඩුවට බදු
ෙගවන්න සිදු වුණාම, නඩුෙවන් ලබා ෙදන්නට බැරි වුණු
සහනය එතුමා අමාත්යවරෙයක් විධියට කටයුතු කරමින් බදු සමා
පනත යටෙත් ඒ අයට ලබා ෙදන්නට කටයුතු කළාය කියන එක
අපි ෙහොඳටම දන්නවා. එම බදු සමා පනත යටෙත් ෙම් රටට අහිමි
වුණු මුදල තව ෙවනකන් ලබා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
එවැනි බදු කමයක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලය තුළ
කියාත්මක කර තිබුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
අද කථා කරමින් කිව්වා, ෙම් කැසිෙනෝ සහ ෙර්ස් බුකි ගැන. අෙප්
ගරු මුදල් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාත් ඒ ගැන කථා කළා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවැති කාලෙය් කැසිෙනෝ කාරයන්ෙග් බදු
අඩු කළා; ෙර්ස් බුකි කාරයන්ෙග් බදු අඩු කළා; ඔට්ටු අල්ලන
අයෙග් බදු අඩු කළා. ඒක ජනතාවට ෙදන සහනයක් ෙනොෙවයි.
හැබැයි, ඒ බදු අඩු කරන ගමන් බදු වැඩි කෙළේ ෙමොනවාටද? සහන
ෙනොදුන්ෙන් ෙමොනවාටද? වී ෙගොවියාෙග් ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ඉවත් කළා. ෙපොෙහොර සඳහා පනවා තිබුණු බදු අඩු කරන්න
කටයුතු කෙළේ නැහැ. ඒ සහනය ජනතාවට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම සමෘද්ධි ලාභියාට ලබා දී තිබුණු සහන ඉවත් කළා.
සාමාන්ය ජනතාවට බදු බර දරන්න වන ෙවලාවක එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කෙළේ ෙමොකක්ද? සාමාන්ය ජනතාවට බදු බෙරන්
ෙපෙළන්න ඉඩ දීලා කැසිෙනෝ කාරයන්ෙග් බදු අඩු කළා; ෙර්ස්
බුකි කාරයන්ෙග් බදු අඩු කළා. බදු ෙහොරුන්ෙග් බදු කප්පාදු කළ
එක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කෙළේ කියන එක අපි
ෙම් ෙවලාෙව් සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.
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අද දිනෙය් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බදු සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පත් තුළිනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම් රජය
කියාත්මක කරන්ෙන් නැවත වතාවක් කැසිෙනෝ බදු වැඩි කිරීමයි;
ෙර්ස් බුකි කාරයන්ෙග් බදු වැඩි කිරීමයි; ඔට්ටු අල්ලන්නන්ෙග් බදු
වැඩි කිරීමයි.
නමුත් සාමාන්ය ජනතාවට ලබා ෙදන සහන ඒ ආකාරෙයන්ම
පවත්වාෙගන යනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය අදටත් පවත්වාෙගන
යනවා. මහින්ද චින්තනෙයන් තමයි ෙපොෙහොර සහනාධාරය
ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. හැබැයි මහින්ද චින්තනෙය් ඒ ආණ්ඩු
කාලය අවසාන ෙවලා "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" කියාත්මක
කරන ෙම් ෙදවැනි ආණ්ඩු කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළත් ෙගොවියාට ඒ
සහනාධාරය ලබා ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කරනවාය කියන
කාරණය අපට අභිමානෙයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
තමයි අද අපට අවශ්ය පමාණයටත් වඩා වැඩි වී පමාණයක් ෙම්
රෙට් නිෂ්පාදනය වන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු ගංවතුර
තත්ත්වය නිසා, නියඟය නිසා අක්කර ලක්ෂ ගණනක් විනාශ
ෙවලා තිෙයද්දී වුණත්, අපට පිට රටින් සහල් ෙග්න්න සිද්ධ
වුෙණ් නැහැ. තවමත් අෙප් රෙට් ආහාරයට ගන්නා පමාණයට
වඩා වැඩි නිෂ්පාදනයක් අප රට තුළ සිද්ධ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පිටි ෙගන්වන එක
අප සීමා කර තිෙබනවා. අප පිටිවලට සහනාධාර දීලා නැහැ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි පිටිවලට සහනාධාර
දුන්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්ත් -1994 -2000 යුගෙය්- රුපියල්
මිලියන 500 ගණෙන් දීෙගන ගියා, පිටි මිල අඩු කරන්න. නමුත්
අෙප් ෙම් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කෙළේ? අපි පිටිවලට බද්දක්
පැෙනව්වා. ඒ ෙවන ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි, වී ෙගොවියා ආරක්ෂා
කර ගන්නයි. ඒ බද්ෙදන් අය කර ගන්නා මුදල්, ඒ වාෙග්ම
කැසිෙනෝ වැනි අනිකුත් ව්යාපාරවලින් වැඩිෙයන් අය කර ගන්නා
මුදල් අපි කාටද ෙදන්ෙන්? අපි ඒවා ෙගොවියාට ෙපොෙහොර
සහනාධාර විධියට ලබා ෙදනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ෙගොවියා
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අෙප් රෙට් නිෂ්පාදකයන්
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
පිළිබඳව කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැනත් එතුමා
කිව්වා. ඒ ගැන එතුමාට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. එතුමාට
හැම දාම ඉවසීමක් තිබුෙණ් නැහැ; බලාෙගන ඉන්න බැහැ. ෙම්
කථාවත් පසු ගිය යුද්ධ කාලෙය් අෙප් හමුදා දිගින් දිගටම යුද්ධය
ජය ගනිමින් ඉස්සරහට ඇදීෙගන යන ෙවලාෙව් එතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියපු කථා වාෙගයි. අෙප් හමුදාෙව් අය
කිලිෙනොච්චියට යනවා කියලා මැදවච්චියට යනවාය
කිව්වා.
අලිමංකඩ යනවා කියලා පාමංකඩ යනවාය කිව්වා. එතුමාට ඒක
ඉවසාෙගන ඉන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් යුද්ධය
දිනන්න බැහැ කියන එක තමයි ඒෙකන් කිව්ෙව්. ඒකම තමයි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට මත්තල සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න
තිෙබන්ෙන්. එතුමාට හදිසි වුණාට හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට්
සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කරන ෙකොට, ඒවා සැලසුම්
සහගතව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
හදපු ගමන්ම ඔක්ෙකොම ගුවන් යානා ටික එතැනට එන්ෙන් නැහැ.
ඒක පචලිත කරන්න යම් යම් කියා මාර්ග ගන්න ඕනෑ. ඒ වැඩ
පිළිෙවළ තමයි එතුමා විෙව්චනය කෙළේ. රුපියල් 4,999කට
මනුස්සෙයකුට ෙකොළඹ ඉඳලා මත්තලට යන්න ෙදන එක
ෙහොඳයි. මම ෙයෝජනා කරනවා පුළුවන් නම් ඒ ගණනවත් අය
කරන්ෙන් නැතිව එතුමාත් එක්කෙගන ගිහින් මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ හදපු ආකාරය ෙපන්වන්න කියලා. අනිකුත් ගුවන්
සමාගම්, ඒ වාෙග්ම මගීන් ඒ පෙද්ශයට ෙගන යන්න පචලිත
කිරීෙම් යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.
ඒකට මුදල් යනවා. හැබැයි එහි පතිඵලය අනාගතෙය්දී අපට බලා
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒවා ආෙයෝජන. ඒවාෙයන්
පතිලාභ ලැෙබන්න කාලයක් යනවා. ඒ ලැෙබන පතිලාභය ෙම්
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රටටම ඉමහත් වාසියක් බවට පත් ෙවනවා. සංචාරක ව්යාපාරෙය්
දියුණුව ඒ තුළින් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් නිෂ්පාදන වැඩි
ෙවලා හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ හරහා ඒවා
පිට රට යවන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒවා තමයි අපට ලැෙබන
පතිලාභ. ෙම්වා හදලා මාසෙයන්, අවුරුද්ෙදන් ඒ පතිලාභ ලබන්න
බැරි බව ඇත්තයි. නමුත් දිර්ඝකාලීනව අපට ඒ පතිඵල ලබන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා.
ඒ කාලෙය් මහවැලිය හැදුවා. මහවැලිය හදපු ගමන් පතිලාභ
ආෙව් නැහැ. හැබැයි කමානුකූලව ඒ ව්යාපාරෙය් පතිඵල
ලැෙබන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග ව්යාපෘති ෙගොඩක්
හැදුවා. අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය්ත් හැදුවා; එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු කාලෙය්ත් හැදුවා. ඒ කාලෙය්, "හදපු ගමන් පතිලාභ
එන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක පාඩුයි" කියලා නිකම් හිටියා නම් අද ඇති
වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? දැන් අද අධිෙව්ගී මාර්ගයටත් ඒක තමයි
කියන්ෙන්. අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු ගමන් ණය ෙගවන්න ෙවනවා
කිව්වා. දැන් ණය ෙගවන්න පටන් ගන්නවා. ණයට සල්ලි අරෙගන
තමයි හැදුෙව්. හැබැයි ඒවා කන්න ෙබොන්න ගත්ත ණය ෙනොෙවයි.
ෙම් ආණ්ඩුව ණය ගත්ෙත් කන්න ෙබොන්න ෙනොෙවයි. ඒක අප
වගකීෙමන් කියනවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා තමයි ෙම් සියලු
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක අප ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
මහවැලිය හදලා පළමුෙවනි අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට වියදම්
කරපු ගණන ඔක්ෙකොම ලැබුෙණ් නැහැ ෙන්. එතුමා ෙම් කියන
විධියට එෙහනම් ඒෙකනුත් පතිලාභ එන්න එපා යැ. ඒ ණය ෙගවා
ගන්නත් බැරි විධියට තමයි ඒවාත් තිබුෙණ්. ඒ එතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය් කරපු ෙද්වල්. අනික් සියලු ව්යාපාරත් එෙහම
තමයි. හැබැයි දැන් අධිෙව්ගී මාර්ගය බලන්න ෙකොච්චර දියුණුද
කියලා. එතුමාත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන්න පුළුවන් ෙව්ගයටත්
වඩා අධිෙව්ගෙයන් ගිහින් අහු වුණාය කියලා ආරංචි ආවා. ඔය
බැණ බැණ හිටපු කට්ටිය දැන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යනවා. ඒෙකන්
ෙවනත් පතිඵල ෙකොයි තරම් ෙම් රටට ලැෙබනවාද?
එෙහම බැලුෙවොත් අපි අෙනක් පාරවල් හදන්නත් සල්ලි වියදම්
කරලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ ඉඳන් හම්බන්ෙතොට පැත්තට,
නැෙඟනහිර පැත්තට සහ උතුරු පැත්තට යන්න හදන පාරවල්
සහ පාලම්වලින් කිසිම ආදායමක් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ඒෙකන් රටට ලැෙබන ෙසේවය ෙකොපමණද? අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
ෙකොපමණ සංචාරකෙයෝ පිරිසක් යනවාද? ෙම් රෙට් ෙකොපමණ
පිරිසක් යනවාද? එක අතකින් කියන්න පුළුවන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
යන්ෙන් සල්ලිකාරෙයෝ කියලා. ෙමොකද, රුපියල් 400ක් දීලා ෙන්
යන්ෙන්. යම් වාහන පමාණයක් අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් යන නිසා
අෙනක් පැත්ෙතන් බස් එෙක් යන මනුෂ්යයාට, ඒ කියන්ෙන්
කළුතර පැත්ෙතන්, පානදුර පැත්ෙතන් බස් එෙක් යන මනුෂ්යයාට
අද ෙවනදා තරම් තද බදයක් නැතිව යන්න පුළුවන්කම ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන අයට පමණක්
ෙනොෙවයි ඒ පතිලාභය ලැෙබන්ෙන්. අෙනක් පාරවල්වල යන
අයටත් ලැෙබනවා. ඒ නිසා දැන් රත්නපුර පාෙර් ෙවන දා තිබුණ
තද බදය අඩුයි. ඒ පාරවල්වල කලට ෙවලාවට යන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. සාමාන්ය මහ ජනතාවට අද බස් එෙක් යන ෙවලාව
ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. සංවර්ධනයක් පටන් ගත්ත ගමන් එහි
පතිලාභ බලන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ මඟින් දීර්ඝ කාලීනව ඇති වන
තත්ත්වයයි අපි බලන්න ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ගය නිසා ෙම් රටට
අනාගතෙය්දී ෙකොපමණ අෙයෝජන ෙගෙනන්න පුළුවන්ද කියන
කාරණය පිළිබඳවයි අපි සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගය හැදීම ෙමතැනින් නවත්වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අවුරුද්ද
අවසාන වන්නට ෙපර මාතර දක්වාත් අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙගන
යන්න කටයුතු කරනවා. එතෙකොට තවත් ෙම් මාර්ගෙය් පතිලාභ
ලැෙබන්න පටන් ගන්නවාය කියන කාරණයත් ෙම්
අපට
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බදු සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන විට, අමාත්යතුමාෙග් වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරින්ෙග්ත් දැන ගැනීම සඳහා අෙප් අදහසක් සඳහන් කළ
යුතු ෙවනවා. බදු සරල කිරීම පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා; යම් යම් කියාමාර්ග
ගන්නවා. නමුත් ඒ කටයුත්ත තවත් සරල කිරීම අත්යවශ්යයි
කියන කාරණයත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම බදු ෙගවන පිරිෙසේ පමාණය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. බදු ෙගවන පුද්ගලයා විතරක් තළලා ෙපළලා බදු
ගන්ෙන් නැතිව, බදු ෙගවන පිරිෙසේ පමාණය වැඩි කර ගත යුතුයි.
අද බදු ෙගවන පිරිෙසේ සංඛ්යාව බැලුෙවොත් ඉතාම අඩුයි. බදු ෙගවිය
යුතු විශාල පිරිසක් බදු ෙගවීම මඟ හරිමින් සිටින බව අපි ෙහොඳට
දන්නවා. අපි කිව යුතුයි, එහිදී ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සමහර නිලධාරින් බදු ෙගවන්න ෙපොලඹවනවා ෙවනුවට, බදු
ෙගවන්න සූදානම් වන අයටත් කියනවා, බදු ෙගවන්න එපා
කියලා. ඒ වාෙග්ම බදු ෙගවන්න එන අයෙගන් අත යටින් සල්ලි
ගන්න තත්ත්වය තවමත් කියාත්මක ෙවනවා. ඒක මැඩ
පවත්වන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල්
අරෙගන තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ නිලධාරින් එවැනි කටයුතු
කරන්නට යෑෙම්දී අහු ෙවනවා. අපි දන්නවා, සමහර නිලධාරින්
බදු ෙගවන අය ළඟට ගිහින් කියනවා, "එච්චර බදු ෙගවන්න ඕනෑ
නැහැ. ෙම් ෙම් විධියට බදු ෙගවන්න" කියලා ඒ Sheet එක හදලා
ෙදන බව. ඒක හදලා ෙදන ගමන් අත යටින් ගණනක් ගන්නවා.
එවැනි නිලධාරින් සිටිනවාය කියන කාරණයත් අපි සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරයට කියා කරන නිලධාරින් අල්ලා ගැනීම
සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් අපි සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම බදු ෙගවන අයට
පහසුකම් ලබා දීම සිදු කළ යුතුයි. බදු ෙගවන අයට අපි තව තවත්
පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි. මම දන්නවා, දැනටමත් කාඩ් පතක්
නිකුත් කරලා යම් යම් ආකර්ෂණීය වැඩ පිළිෙවළක් බදු ෙගවන
අයට ෙම් රජය ලබා දීලා තිෙබන බව. ඒක තවත් ව්යාප්ත කරන්න
ඕනෑ. ඒ අයට යම් යම් සහන ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අය යන එන
ගමන්වලදී ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේදී විෙශේෂ සැලකිලි ෙදන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, ඒ අය ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට දායක වන නිසා. ඒ
වාෙග්ම ඒ අයට හැඟීමක් ඇති කරන්න ඕනෑ, ඒ අය ෙදන බදු
මුදලින් තමයි අෙප් රෙට් සංවර්ධනය සිදු වන්ෙන් කියලා.
නිරන්තරෙයන් ඒ අය අගය කරන්න ඕනෑ. හරියාකාරව බදු
ෙගවන්නන් අගය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් රජය සතු විය යුතුයි.
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
අද ෙබොෙහෝ අයට සම්මාන ලබා දීෙම්, අගය කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක ෙවනවා. බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර
සම්මන්තණ ශාලාෙව් උත්සව පවත්වලා ඒ වාෙග් ෙද්වල්
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. අපි දන්නවා නව නිපැයුම්කරුවන්ට
සම්මාන ලබා දීම්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ක්ෙෂේතවලින් ඉහළට ආපු
අයට සම්මාන ලබා දීම් වාෙග් කටයුතු ෙබොෙහොමයක් සිදු වනවා.
ඒ විධියට හරියාකාරව බදු ෙගවන අය, ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට
නියම ආකාරයට දායක වන අය විධියට හඳුන්වලා ඒ අයත් ෙම්
වාෙග් ස්ථානවලට ෙගනැල්ලා අගය කිරීම් කළ යුතුයි කියලා මම
මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යාංශයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා
කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙඩොලර් එක සම්බන්ධෙයන් පුදුම
කථාවක් කිව්වා. ෙඩොලර් එෙක් අගය වැඩි වන විට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙබරිහන් ෙදනවා ෙඩොලර් එක වැඩියි කියලා.
දැන් රටට අමාරුයි, රෙට් අකාර්යක්ෂම පාලනය නිසා තමයි
ෙඩොලර් එෙක් අගය වැඩි ෙවන්ෙන් කියනවා. මහ බැංකුෙව්
අධිපතිෙග් වැරැද්ද නිසා තමයි ෙඩොලර් එක වැඩි ෙවන්ෙන්
කියනවා. හැම ෙවලාෙව්ම මහ බැංකුෙව් අධිපතිට බණින එක ෙන්
කරන්ෙන්. ෙඩොලර් එක වැඩි ෙවන්ෙන් ඒකයි කිව්වා. දැන් ෙම්
දවස්වල ෙඩොලර් එෙක් අගය ටිකක් අඩු වන විට ඒකටත්
බණිනවා.
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[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

මහ බැංකුෙව් අධිපතිටත් බණිනවා. ආණ්ඩුවටත් බණිනවා.
ෙමොකක්ද, ෙම් ෙදබිඩි කථාව. ෙඩොලර් එෙක් අගය වැඩි ෙවන
ෙකොටත් බණිනවා; අඩු ෙවන ෙකොටත් බණිනවා. අද එතුමාෙග්
කථාෙව් වැදගත් කිසිම ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා පත්තර
වාර්තා කෑලි ටිකක් ෙගනැල්ලා කිෙයව්වා. ෙම්වාද, කථා? ෙම්වා
පට්ටපල් අසත්ය. අද සමහර පත්තරවලට ලියන්න මාතෘකා නැති
වුණාම කවුරු හරි කිව්වාය කියලා ෙමොනවා ෙහෝ ලියනවා.
පත්තරවල තිෙබන ඔක්ෙකොම අසත්ය කියලා මම කියන්ෙන්
නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳ ෙසේවයක් කරනවා. ෙහොඳ කාර්ය
භාරයක් කරනවා. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට ඒ පත්තරවල සත්ය
ෙනොවන ෙතොරතුරුත් පළ කරනවා. අපි කියන ඒවාත් පළ කරනවා
ෙන්. අපි - ෙද්ශපාලනඥෙයෝ- අසත්ය සංඛ්යාෙල්ඛන කිව්වත්
ඒවාත් පළ කරනවා. එෙහම තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ
ෙගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා හැම එකක් ගැනම ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්න
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒවා ගෙව්ෂණාත්මක ලිපි ෙනොෙවයි ෙන්.
සමහර ඒවා කවුරුවත් කියන ෙද්වල්. ඉතින් ඒ වාෙග් ලිපියක්
ෙදකක් ෙගනැල්ලා ෙමතැන කියවලා, ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාවට
දමන්නය කියන එක ෙනොෙවයි වගකීම. එතුමා ඔච්චරටම
දක්ෂෙයක්
නම්,
ආර්ථික
විෙශේෂඥෙයක්
නම්,
ගණකාධිකාරීවරෙයක් නම් එතුමා ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරුයි
ෙමතැන කියන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ වාෙග්
මන්තීවරෙයක් ෙයොදවලා තිෙබන්ෙන් පත්තරවල තිෙබන ඒවා
කියවන්න ෙනොෙවයි. මම හිතන්ෙන් ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා නම් ෙබොෙහෝ දුරට ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙසොයලා තමයි
කියන්ෙන්. එතුමා පත්තර වාර්තා කියවනවා අඩුයි. මම හිතනවා
එතුමාෙගන්වත් ඉෙගන ගත්තා නම් ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමාට ෙහොඳ කථාවක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You
have 30 minutes.
[1.15 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the Deputy Minister of Finance and Planning
initially referred to the fact that all of these Bills were
challenged in the Supreme Court for their
constitutionality and announced to the House that through
this pre-enactment review process, the Supreme Court has
found nothing unconstitutional in any of these Bills that
have been moved today. This is hardly surprising after the
events of 15th January this year and the Hon. Minister was
perhaps announcing the fact that this is what was sought
by the Government, of a Judiciary that is amenable, a
Judiciary that is under the thumb of the Executive and
that it has now started delivering for the Government.
That is a sad indictment on the Judiciary.
As you read each of these Determinations, you feel
sorry for the way in which serious issues of
retrospectivity, of classification, of validity have been
dealt with. Fiscal policy of the Government has been
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acknowledged as of paramount importance to which even
the forum, the Supreme Court, must bow down to.
What was challenged in the Supreme Court was with
regard to the constitutionality of these Bills and that
ought to have been examined properly without
sermonizing on what the Government’s fiscal policy is.
That is not a matter for the Supreme Court. Nevertheless,
that is what we have in these Determinations today.
If one is to look at the amendments that have been
brought, the most damaging one appears in the Fiscal
Management (Responsibility) (Amendment) Bill. Section
3 of the Fiscal Management (Responsibility) Act No. 3 of
2003 is sought to be amended. This House knows the
history with regard to the Fiscal Management
(Responsibility) Act that was brought in the year 2003.
Parliament, in the exercise of its constitutionally
mandated responsibility of being in total control over
public finance, saw it fit to give expression to that
responsibility by way of the Fiscal Management
(Responsibility) Act. In that, in the year 2003, certain
safeguards were brought in and what is relevant today of
those safeguards is that the country is not made indebted
in such a way that succeeding generations will inherit that
debt and the country will not be totally bound and
chained by these fetters of debt and that it was the
responsibility of whoever who had the responsibility to
manage the fiscal policy to ensure that certain targets
were met. One of those targets was that the State
Guarantee for loans does not exceed 4.5 per centum for a
particular year. Now, that is sought to be increased to 7
per cent, a huge increase. Why was that limit brought in?
That limit was brought in because otherwise State
Guarantees are directly chargeable on the Consolidated
Fund. The moment you default, it is chargeable on the
Consolidated Fund. The country's resources can be
whisked away by the creditor and, therefore, there was
going to be a limit on those guarantees. So, 4.5 per cent
was set. There was no explanation given either in the
Budget Proposals or in the Budget Speech or today by the
Deputy Minister of Finance and Planning as to why this
is being extended to 7 per cent, as high as 7 per cent. Of
course, by bringing this very amendment, the
Government is showing that it is in need of borrowing
more and more and it is in need of giving State
Guarantees for those loans.
When the Mattala Airport was opened, it was stated
there rather apologetically by the Minister of Finance and
Planning that we are not borrowing all these monies for
our own use - I do not know why he thought of his own
use unless that was also uppermost in his mind - but that
it was being borrowed for development work. When a
country's portfolio is as bad as what we have, when the
debt portfolio is as bad as what we have, we must have
development but that development must be sustainable
development; that development must be people's
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development and that development must necessarily have
a view of changing that debt portfolio. It should not be
development that will further ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, what is your point of
Order?
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපට
සංෙශෝධන
ෙබදනවා. ඒ, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනු ලබන
සංෙශෝධන. දැන් හතර වන කථාව කරන්ෙන්. ෙම්ක පුදුම වැඩක්
ෙන්. අපි ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? දැන් ෙවලාව ප.ව. 1.30යි.
අපි ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන කථා කරන්ෙන්? කථා කරලා ඉවර
වුණාම ෙන් සංෙශෝධන ෙදන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙමෙහම කරන්න බැහැ. ෙම්ක නවත්වන්න. Adjourn කරන්න.
Adjourn කරලා සංෙශෝධන ටික ෙදන්න. සංෙශෝධන ටික
දුන්නාට පසු කථා කරන්න. දැන් Adjourn කරන්න. ෙම්ක
ඔබතුමාට කරන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් ගැන තීරණයක් ගන්නා තුරු ගරු මන්තීතුමා කථා
කරන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

සංෙශෝධනවලට විපක්ෂව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ
පක්ෂයට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සංෙශෝධනවලට
පක්ෂවද විපක්ෂවද කියන එක කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සලකා
බලන්න. ඒ නිසා මීට අදාළ පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය පිළිබඳ
ෙත්රුමක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඕනෑ ෙවලාවක රජෙය් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක කාරක සභා අවස්ථාෙව්දීයි සලකා
බලන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම්වා ගැන ෙහොයා
බලන්න අපටත් අවස්ථාවක් ෙදන්න. කථාව ඉවර වුණාම ෙන්
ෙදන්ෙන්. ඇමතිතුමා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි.

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. I also associate myself with the point
of Order raised during the course of my speech by the
Hon. (Dr.) Harsh De Silva, the National List Member
from the UNP. If the Committee Stage Amendments had
been taken up at the Consultative Committee, those ought
to have been distributed prior to the Hon. Deputy Minister
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moving the Second Reading of the Bills this morning.
This is highly irregular although the Hon. Minister of
Education defends by saying that according to the
Standing Orders, the Government can introduce
Amendments at any stage, but it is the Opposition that
must give notice. While that may be true, it hardly can be
said to be the proper process that halfway through the
Debate, these suggested Committee Stage Amendments
are being distributed.
Many of the speeches made will wholly be irrelevant
now because those may have touched on those areas.
Then, you find that there are Committee Stage
Amendments, which come in much later. So, I also wish
to associate myself with the objection raised by the Hon.
(Dr.) Harsha De Silva and say that this practice must be
discontinued forthwith.
Sir, I was on the issue of increasing the limit of the
State Guarantee for loans and development. What do we
intend achieving by development, particularly by the
Mattala Rajapaksa International Airport? What is the
income that that investment is going to bring into the
country? If the purpose of amending the limit from 4.5 to
7 per cent is so that the Government can borrow more
and the Hon. Minister of Finance and Planning can grant
State Guarantees at his will, extending to 7 per cent, there
are two things that will happen. One, as I said before,
several future generations will be indebted to those who
lend. The second is, when we are unable to pay, the
creditor can charge directly on the Consolidated Fund.
We know that there are countries which lend at high
interest rates - 6 per cent and so on - particularly the
Chinese, from whom we seem to borrow quite a bit and
their track record, particularly in Africa, is that when they
lend more than those countries can ever hope to repay
and when those countries default, their natural resources
are taken by the lender. So, this is a very serious issue.
We talk so much about sovereignty; we talk so much
about protecting our territorial integrity, but our natural
resources, all of the resources we have including the
human resources and the capital of this country, must be
protected. That is why there is a limit prescribed.
Otherwise, there need not be a limit. As I said, extending
it from 4.5 to 7 per cent is a huge extension, for which no
explanation has been given except the desire of the
Government to borrow more and more and invest them in
projects, apart form their own personal projects that do
not give a return to the country.
Then, look at the next Amendment to Clause 2(b) of
the Fiscal Management (Responsibility) (Amendment)
Bill. There was a target that had to be met and it was to
be achieved by 2013: one part, which is 85 per cent, by
2006 and the other, by 2013. Now, that has been
extended up to 2020. The fact that we have not been able
to reach that target is one matter, but this is said to be the
fiscal policy of the Government. The Supreme Court has
pronounced that this is the fiscal policy. How can this be
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[ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා]

the fiscal policy? There was a policy and in accordance
with that policy, certain targets were prescribed. Being
unable to meet those targets, you relax the targets and
then call it the Government’s fiscal policy. That cannot
be.
Similarly, there are Amendments being made to the
Finance Bill.
The main objection there will be to the Minister being
given the discretion to make various exemptions and a
very interesting argument has been advanced in these
Determinations. That is, this has to be given to the
Executive to do because there is pressure on
Parliamentary time. The Supreme Court is so concerned
about the Parliament’s time, and there is a heading on
page five of the Determination on the Finance
(Amendment) Bill which states, "Pressure on
Parliamentary time". Therefore, they want to take away
some of the functions of Parliament, not give us too much
work to do; they are very concerned that we are
overloaded with work. This Parliament does not have that
much of work. This Parliament, in addition to itself
abdicating its duty, has been robbed of several of its
constitutional duties like full control over public finance,
and the Supreme Court has the gall to say, “There is
pressure on Parliamentary time. Therefore, let us leave it
to the Minister to decide and prescribe on what
exemptions are to be made”. Now, this is a very serious
issue. Those who speak of Parliamentary supremacy will
not raise a voice against this kind of thing where a
backhanded compliment is being given to Parliament
saying, “You have too much work to do. Leave it to the
Executive”. Who is saying that? The Judiciary is saying
that, and we shout hoarse about Parliamentary supremacy
over other organs of Government, and when even
constitutionally-mandated provisions are being taken
away from Parliament, we remain mute.
There are other features like the Betting and Gaming
Levy (Amendment) Bill, and I want to address that issue.
The Supreme Court itself has recognized in this
Determination that is here today that it maybe an illegal
trade. They seem to be unsure whether it is illegal or not.
They say, "possibly an illegal trade". It is an illegal trade.
But, we earn revenue off an illegal trade, and I say with
responsibility this is not something that we should do.
The legislative policy is very clear, has declared betting
and gaming as illegal trades, and then nevertheless, we go
ahead and prescribe revenue measures that the State earns
off that illegal trade and that ought not to be.
There are a very few positive features also and I want
to commend the Government for that. For instance, one of
the amendments in the Tax Appeals Commission
(Amendment) Bill is bringing in an appeal from the
Director-General of Customs to be made to the Tax
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Appeals Commission. That is a welcome amendment
because until now there was no review process for
determinations that were being made under the Customs
Ordinance. The appeals were to the Director-General
himself.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு சாந்த பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.

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

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Chairman of Committees, I was saying
that there are some positive features in the Amendments
that have been brought in and one of those is provision
for an appeal from the determination of the DirectorGeneral of Customs. Until now, any appeal was to the
Director-General, the Head of that Department. But, with
the advancement that we have in today’s modern world,
that hardly is an appeal. And, as far as I know, the
Director-General never overturns any determination by
his subordinate officers. So, an appeal to an independent
body like the Tax Appeals Commission - one hopes that
the body will be independent - is a welcome change. I
wish to commend the Government for that.
But, overall, various exemptions are sought to be
given. The Parliamentary supervision, where up to now
the requirement of Parliament having to approve certain
changes, is being taken away and a discretion is being
given to the Ministers concerned. For instance,
prescription of various fees: it says Rs. 5, Rs. 50 or any
other figure, as may be prescribed. Now, it maybe that it
is efficient, it is convenient, but nevertheless, there is no
gainsaying that it actually takes away the power of
Parliament to keep a tight control over public finance.
Those kinds of Amendments that are being brought in,
although some of those are, in fact, Budget Proposals, are
detrimental to the economy of this country, particularly
the debt portfolio that I highlighted. The provision that is
being made today to further commit this country to huge
debts without accountability by the Executive is
something that we need to be conscious about and
oppose.
Thank you very much.
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[1.38 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Deputy Chairman of Committees, today it has
fallen on the shoulders of the Members of this Legislature
to pass various Amendments, which form part of the
monetary Bills that are being taken up. These envisage
the revival of the economy and also to drive this country
to be a progressive land. In this context, Sir, we have to
concentrate on many areas such as the evil forces, the
conspirators and the bad eggs who are endeavouring day
in and day out to bring disrepute to this country. We are a
very small nation - the Pearl of the Indian Ocean - which,
after 30 years of fighting cruel, dastardly and demonly
forces, is trying to raise its head. For this economic
revival, His Excellency Mahinda Rajapaksa is giving the
guidance, the indictment and the correct leadership. It is
through the economic revival that we could live as a
happy and prosperous nation. This is what our President,
all the Members of the Cabinet and the Members of the
Government are striving to do and achieve.
If anybody would stand in the path of this progress, he
could be easily named as a traitor because he is holding
flags of some others, not the Sri Lankan Flag.
See what happened this morning. I must make a
hurried reference to that. The leader of the TNA, the Hon.
Rajavarothiam Sampanthan, spoke this morning. I was
associated with his father, Mr. Rajavarothiam, and even
went to some of his meetings at that time in Trincomalee
with my close friend Senator S.Z.M. Mashoor Moulana.
At that time, they, the Federal Party, under Thanthai
Chelvanayakam fought to have federalism, but within a
united Sri Lanka. In this context, they had dialogues with
the late Hon. S.W.R.D. Bandaranaike first. When those
failed, the late Hon. Dudley Senanayake invited that great
man, the Hon. S.J.V. Chelvanayakam, for talks. He
readily agreed. He did not say, “You Sinhalese leaders
have betrayed us. Therefore, I will not come to you”. No,
that was not his political sagacity and wisdom. He readily
agreed and went for talks and they also brought out an
agreement. He never closed the door of dialogue.
Today, in this imbroglio, the Government is inviting
the TNA to come for talks. The Parliamentary Select
Committee is the correct forum because if the President or
the Government would talk only with the TNA, there are
other Tamil parties such as the EPDP which oppose it.
Even Muslims would oppose it. If they talk only with the
Muslim Congress, the other Muslim political parties such
as the Hon. Risad Badhiutheen's All Ceylon Makkal
Congress or the People’s Congress, the Hon. Athaullah’s
National Congress and other parties would oppose. All
these forces and parties which represent various
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communities, ethnic groups and languages are
represented in this Parliament. That is the best place
where we could evolve a better system in order to bring
solace to all people, which we aspire and pray for this
country. If they say they cannot come for talks, okay,
then what?
இவர்கள் காவ
க்கிக்ெகாண்
தமிழ்நாட் க்குச்
ெசல்கின்றார்கள்; ெஜனீவா க்குச் ெசல்கின்றார்கள்; அெமாிக்
கா க்குச் ெசல்கின்றார்கள்; ேநார்ேவக்குச் ெசல்கின்றார்கள்.
ேசர், நான் உங்களிடத்தில் ஒ
simple question ஐக்
ேகட்கின்ேறன். நீங்கள் இந்த நாட் ேல பிறந்தவர்; இந்த
நாட்
ள்ள நீைரக் கு ப்பவர்; இந்த நாட் ேல விைளகின்ற
ேசாற்ைறச் சாப்பி கின்றவர்; இந்த நாட் ேல
சுகின்ற
ெதன்றைலச் சுவாசிக்கின்றவர். ஆைகயால், இந்த நாட் ேல
பிறந்த நீங்கள் இந்த நாட் ேலதான் மைற ர்கள். நா ம் ஒ
ஸ் ம்
என்ற
வைகயிேல
அப்ப த்தான்.
நாங்கள்
எங்க ைடய பிரச்சிைனகைள அங்ேக ேபாய்ச் ெசால்வதன்
லம் அவர்களால் என்ன ஈட் க்ெகாள்ள
ம்?

This morning, the Hon. Sampanthan was shedding
crocodile tears on behalf of the Muslims. Sheer
hypocrisy! Sheer hypocrisy!! He has shown to the
Muslim World and to the entire diaspora that there is no
other hypocrite
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

better than him. He must be awarded and also crowned
for that. A hundred thousand Muslims were chased away
overnight from Jaffna. They were living happily in the
Jaffna Peninsula for centuries. That was the land that
gave us the great scholar A.M.A. Azeez; that was the
land that gave us the famous Supreme Court Judge Alhaj
M.M. Abdul Cader; that was the land that gave us the
first Muslim Mayor Quazi, M.M. Sultan. Not a word was
spoken about them.
Distinguished representatives from the Indian
Government were in the distinguished Gallery in the
morning. They came forward to build 50,000 houses. We
raised that question. The TNA would not think of
allocating a single house to the Muslims. All these
houses, I say, must actually be given to the Muslims
because they were chased away from their land of birth.
They were the real victims. It was they who suffered and
not the TNA. The war between the Government forces
and the LTTE is a different matter. The Muslims were
chased away and they are still in refugee camps in
Puttalam and other areas.
I think the Hon. Sooriyapperuma Archaryathuma
knows these things. He has gone there; we are going
there. Who is helping the Jaffna Tamils, I ask? Is it the
TNA? No. It is the Hon. Douglas Devananda. The
community there is very grateful to him. He is
distributing tin sheets; he is building houses for them; he
opens housing schemes and technical institutions there.
He very often goes to the Muslim areas - to the Moor
Street.
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

The Osmaniya College is going to celebrate its 100th
year soon. I told the Hon. Minister of Postal Services, the
Hon. Jeewan Kumaranatunga, that he must print a stamp
for us when we mark that historic occasion. The Jaffna
Osmaniya College is a great seat of learning in the North.
The Khadija Girls' College is also a great institution of
learning. Al-Manar in Marathamunai in Kalmunai in the
Eastern Province is also celebrating its 100th year. We
must at least have a stamp printed when we commemorate
these great events of those great institutions. This is the
way the Government is helping our Muslims. This is the
way they are getting every one of us together.
After winning the election, the Hon. Sampanthan
never set foot to his own area, Thennamaravadi in the
Trincomalee District. Shame on him! I went there for an
election. The people in the area were crying. They have
no electricity. They have no houses. Their houses are
broken because of the LTTE attacks. Thirty years ago
they went from the villages to the forests of Mullaitivu
and Vavuniya and lived as refugees. After this
Government came into power, they came and said, “Sir,
give us a road; give us a hospital; give us a maternity
home”.
Sir, I am very happy to state that under the direction of
His Excellency President Mahinda Rajapaksa, it was only
last week that the Hon. Susantha Punchinilame went to
Thennamaravadi with Thoweek Adambawa, ViceChairman of Pulmoddai Pradeshiya Sabha and laid the
foundation stone for a school. Now, this is the way we are
helping the Tamils, not TNA. Now, Sir, when the Hon.
Sampanthan was speaking in the morning I had to
interrupt and ask him “What about the Jaffna Muslims
who were chased away within 24 hours; what about the
Muslims you have mercilessly massacred while they were
praying in the Kattankudy Mosque; what about the
Muslims you mercilessly cut and chopped into pieces in
Eravur; what about the Buddhist Priests of Aranthalawa
who were brutally slaughtered there?" This is what I told
the Foreign Ministers and Gurus who came here. Today,
the Hon. Sampanthan
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சம்பந்தன் அவர்கள்
ஸ் ம்க ைடய பிரச்சிைனகைளப்
பற்றிச் சைபயில் ேபசும்ெபா
, அஸ்வர் ஹாஜியா ம் காதர்
ஹாஜியா ம் அதற்கு எதிர்ப் த் ெதாிவித்தார்கள்" என்ற ஓர்
உண்ைமயற்ற ெசய்தி ெவளிவ ம். ஆகேவ, இந்த விடயங்
கைளச் சாியாகப் பிரசுாிக்க ேவண் ெமன் , குறிப்பாக
அன் க்குாிய தமிழ் ஊடக சேகாதரர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.

Did you listen to the news broadcast on a private
channel last night at 9.00 o' clock? It said, "Tamil Nadu
opposed the Indian Delegation coming here. As a result,
they are not coming here”. Today, early morning, Mr.
Hudson Samarasinghe, the Chairman of the SLBC,
announced on “Dasa Desin” - "දස ෙදසින්"- that they
have arrived. We all listened and felt happy. That private
channel is their channel. What greedy happiness they
enjoy by spreading such false news! They will be happy
if the Indians do not come. The TNA would have been
happy if they did not come.
Sir, you also attended the sumptuous lunch given by
the Hon. Speaker today to the Indian Delegation on the
fourth floor. How happy they were! They told us that
they have come here to explore the possibility of
expansion of trade, to build bridges between Sri Lanka
and India and also be very much closer to Sri Lanka and
cooperate with us. The Indian High Commissioner, His
Excellency Ashok K. Kantha, was also there. I told him,
“It is a tragedy that we are going to lose you soon
because you are going to be the Secretary in charge of
East Asia. You are a person who has been helping us.
You know every inch of the land in Jaffna and other
places in the Eastern Province. Innumerable help and
assistance came our way after you came here as the High
Commissioner of India to this country.” The Tamil Nadu
must know about the hospitality extended by the Hon.
Speaker to the Indian Delegation. Their arrival here is a
blow to the Tamil Nadu. You may shout in the South,
but there is a very close relationship between the
Northern block and the Southern block of Delhi. We will
do what we think right and they have done what they
think right. They sent the Delegation here. That is
a terrible blow to the Tamil Nadu, to Jayalalitha.
Jayalalitha is a l ady who wants to win the election.

is unashamedly -

அவ க்கு
ஏட் க்குப்
ேபாட் யாக
கைலஞர்
க ணாநிதி ம் களமிறங்கி ள்ளார். இதனால்தான் அவர்,
"இலங்ைகயில் தமிழர்க க்கு எவ்வளேவா அநியாயங்கள்
நடக்கின்றன" என்
ெசால்கின்றார். இப்ேபா
இங்ேக
வந்த இந்திய
க்கு வினர் -

அவர் இங்ேக ேவட் உ த்திக்ெகாண் தான் ேபசினாேரா
ெதாியவில்ைல ேசர். இங்ேக
ஸ் ம்க க்காகக் கண்ணீர்
வ க்கின்றார். நாங்கள் அதற்கு எதிர்ப்பல்ல.
ஸ் ம்
க ைடய உாிைமகைளக் காப்ப
எங்க ைடய கடைம!
ஸ் ம்க ைடய உாிைமகள், கைல, கலாசாரம், மத
வழிபாட் த்தலங்கள் என்பவற்ைறக் காப்பதில்
ன்னணி
வகிப்பவர்களில் நா ம் ஒ வன் என்பைத இச்சைபயி டாக
அைனவ க்கும்
ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
ஏெனன்றால், நாைளக்கு சில பத்திாிைககளில், "ெகளரவ

"We bear witness to the peaceful atmosphere
prevailing here", they would say. The Delegation
consisted of the Hon. Saugata Roy, the All India
Trinamool Congress, Lok Sabha; the Hon. Prakash
Javadekar, the Bharatiya Janata Party, Rajya Sabha; the
Hon. Sandeep Dikshit, the Indian National Congress, Lok
Sabha; the Hon. Anurag Thakur, the Bharatiya Janata
Party, Lokh Sabha and the Hon. Dhananjay Singh, the
Bahujan Samaj Party, Lok Sabha.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]
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Sir, I think the Minister, Hon. Bandula Gunawardane
wants me to carry on until he comes. I do not know
whether you can give me another five minutes.
The Delegation also consisted of the Hon. Madhu
Goud Yaskhi, the Indian National Congress, Lok Sabha;
Ms. Jyoti Malhotra, Convenor, the Forums of
Parliamentarians, FICCI and Mr. Tuhin Subhro
Chakraborty, the Official Forums of Parliamentarians,
FICCI from the highest Legislature of India. It was a high
level Delegation who was allowed to enter this country.
They are going tomorrow to Jaffna to see the beauty of
the land and to see for themselves the development there.
I ask, Sir, when the TNA and their henchmen went to
Geneva, did they talk about the Muslim problems in
Jaffna? Did they talk about the massacre of the
Kattankudy Muslims? Why are they having this duplicity
- the double standard - and hypocrisy at the highest level?
Do not do that. Not only the Tamil Nadu, but also the
whole world would not regard you hereafter. Your
integrity is lost today. You should have left us alone.
ஸ் ம்க ைடய
பிரச்சிைனகைள
ெகாள்ேவாம்.
அைதத்தான்
எங்க
தைலவர்
டாக்டர் ாி.
பி.

நாங்கள்
தீர்த் க்
ைடய
அ ம்ெப ம்
ஜாயா
அவர்கள்

එදා the Hon. (Dr.) T.B. Jayah සුද්දන්ට ෙමෙහම කිව්වා: "You

go from this country, my colonial masters!
We will solve our problem, if there are any, with
our elderly brothers, the Sinhalese and also the
Tamils. That is the attitude. That is the political
guidance given
to us by Dr. Jayah. Therefore,
Sir, I would kindly
ask the Hon. Sampanthan to
give to the Muslims their lands in Mullaitivu

-" ஸ் ம்களின் கு ேயற்றத்ைத வ

எதிராக

த்தி கூட்டைமப் க்கு
ல்ைலயில் ஆர்ப்பாட்டம்" என்ற தைலப்பில் தமிழ்த்

ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு எதிராக 'சுடர்ஒளி' பத்திாிைகயில் ெசய்தி
ெவளிவந்தி ப்ப மிக ம் பிரமாதம்! அேதேபான் தான் இங்ேக
பா ங்கள்! They are asking back their lands, Sir.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, please wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I am finishing with this.
Page A8 of “Daily Mirror” of April 9, 2013 states
under the caption, “Alienation of Land to Resettle
Returning Muslims : Mullaitivu Muslims Protest Against
TNA Claims” and I quote:
“…the Muslim community in the Mullaitivu District had pooh
poohed these claims alleging that this was a conspiracy that was
being hatched by the TNA to create havoc in the north once again.”

I ask, "Hon. Sampanthan, why can you not talk about
this" ?
Thank you.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අය වැය ෙයෝජනාවලට
අදාළව සහ ඊට පරිබාහිරව සකස් කළ ෙයෝජනා සහිතව අද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව වූ ෙමම වැදගත්
විවාදය ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් ෙනොවැදගත් විවාදයක තත්ත්වයට
පත් කර තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්වලට අදාළ සංෙශෝධන
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට, ඒ ගැන අධ්යයනය කරන්න
මන්තීවරුන්ට පමාණවත් කාලයක් ෙදන්න කියලා ගරු
කථානායකතුමා මීට කලිනුත් නිෙයෝගයන් දුන්නා. විෙශේෂෙයන්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මා දැන්
කථා ෙනොකර මීට කලින් කථා කළා නම්, ෙම් දැන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන සංෙශෝධන ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
සංෙශෝධනවලට ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන ඊට වඩා
ෙලොකුයි.
බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභා පනතට සංෙශෝධනයක්
ෙගනාවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙපත්සම්
ඉදිරිපත් කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ත් ඒක විභාග කරලා අද ෙම්
සභාවට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාව ෙවනෙකොටත්, මට කලින් කථා
කළ මන්තීවරු ෙම් සංෙශෝධන දන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ
සංෙශෝධන ෙමතැනට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කථා කරමින්
ඉන්නෙකොට. මා මීට කලින් කථා කළා නම් ෙම් සංෙශෝධන
ෙමොනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙකොෙහොමද ගරු
නිෙයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මන්තීවරුන් හැටියට අපි
ගරුත්වයක් ඇතිව විෂය ගැන අධ්යයනය කරලා කථා කරන්ෙන්?
විෂයකට අදාළ නැතිව ඕනෑම වල්පල් ටිකක් කථා කරනවා නම්,
වල්බූරු කථාවක් කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ගරු
ඇමතිතුමා ඇවිත් ඉදිරිපත් කරන කරුණු එතුමා ෙවනස් කරන්ෙන්
නැති නිසා එතුමාට පශ්නයකුත් නැහැ. එතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
ආණ්ඩුෙව් මතය. එතුමාට ෙම් සංෙශෝධන අදාළත් නැහැ; අෙනක්
අයට අදාළත් නැහැ. නමුත් අපට එෙහම ෙනොෙවයි. අපි විෂයයක්
ගැන කථා කරනවා.
දැන් බලන්න. ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පතට ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනවලට වඩා ෙලොකුයි දැන්
සභාගත කර තිෙබන සංෙශෝධන. අද සවස් ෙවනෙකොට තව
ෙමොන ෙමොනවා ඉදිරිපත් කරයිද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා ෙම්ක විකාරයක්. ඒ විකාරයට යටත්ව තමයි මට ෙම් කථාව
කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරුන්ෙග් ගරුත්වය කියන්ෙන්, රෙට් ජනතාවෙග්
ගරුත්වයයි. ඒ ගරුත්වය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්පූර්ණෙයන්ම
හෑල්ලු කරන බව විතරක් මම කියන්න ඕනෑ. ඒ ගැන කනගාටුයි,
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඡන්දය දුන්නාට පස්ෙසේ ඊළඟ ඡන්දය
එන තුරු රෙට් ජනතාවටත් ෙම් ගැන පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒ
ජනතාව නිෙයෝජනය කරමින් තමයි අපි ෙමතැනට ඇවිත්
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්වා අධ්යයනය කරලා නිසි පරිදි කථා කරන්න
අපට ආත්ම ෙගෞරවයක්, වගකීමක් තිෙබනවා. එක්ෙකෝ උෙද්
පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගනිද්දීම කියන්න ඕනෑ, සවස් වන තුරුම
මග හිටව හිටවා යන පයිවට් බස් වාෙග් සැරින් සැෙර් සංෙශෝධන
එනවා කියලා. ඒ ෙමොකුත් දන්ෙන් නැතිව අපි විෂයයක් ගැන කථා
කරන්න එනවා. නමුත් කථා කරන්න ඕනෑ ෙමොකක් ද කියලා
අපට දැන ගන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන විකාරයක්.
මීට කලින් ෙර්ගු ආඥාපනත සංෙශෝධනය කරන ෙවලාෙව්දී,
ඒ සාකච්ඡාෙව්දී අපි බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

කළා. එහි තිෙබන බරපතළකම අපි එදා ෙපන්නුවා. නමුත්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සුපුරුදු විධියටම, අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච
විධියටම කිසිම විගහයක් ෙනොකර ඒ සියල්ල අනුමත කර
තිෙබනවා. ගැටලුව තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත කළාම ඒක විපක්ෂෙය් අපට
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුවටම අභිෙයෝගයක්
ෙවනවා. මා
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් කාරණය අවධාරණය කළා. [බාධා කිරීමක්]
මට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් විනාඩි 12යි, ගරු ඇමතිතුමා.
[බාධා කිරීමක්] හරි. හරි. ඒක ඔබතුමාට භාරයි. මා ෙම් මෙග්
අදහසයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ෙමතැන තිෙබන විෙශේෂ ෙදය
ෙමයයි. ෙර්ගුවට අදාළ තීරුබදු සම්බන්ධෙයන්, දඩයක් පැනවීම
සම්බන්ධෙයන්, ඒ ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධෙයන්, බදු අය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ඇති ගැටලුවක් - dispute එකක්- සම්බන්ධෙයන්
යම් තැනැත්ෙතක් බදු අභියාචානා ෙකොමිෂන් සභාවට appeal
එකක් දැම්මාට පස්ෙසේ, ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙර්ගු කියාවලිෙයන් ඉවත් ෙවනවා. ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම විෂයභාර ඇමතිවරයාෙගන් ඉවත් ෙවනවා. ඊට
පස්ෙසේ ඒ පශ්නය බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව සහ අදාළ
තැනැත්තා අතර ඇති කියාවලියක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ
කියාවලිෙය්දී ඒ ෙදන තීන්දුව තමයි අවසානෙය්දී කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. එතැනයි ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙමවැනි
යාන්තණයක් හැෙදනවා නම්, අඩු තරෙම් අතරමැදි තැනක්
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ යාන්තණය හදන්න ඕනෑ ෙර්ගු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා. එෙහම නැත්නම් ෙම්
විෂයය ගැන දන්නා, විෂයට අදාළ වූ පාර්ශ්ව සම්බන්ධ වූ
ව හයක් විසින්. එහිදී ඇත්තටම විෂයය භාර ඇමතිවරයාෙග්
බලතල ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග් බලතලවලට වඩා
ඉහළින් තියන්න ෙහොඳ නැහැ. ඊට වඩා පහළින් තමයි තියන්න
ඕනෑ.
නමුත් අද ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර තිෙබනවා. ෙර්ගු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතන්, වෘත්තීය සමිති
පැත්ෙතන් ආපු උද්ෙඝෝෂණය නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ත්යාග
අරමුදල් පැහැර ගැනීෙම් කියාවලිය ඉවත් කර ගත්තා. ඒෙකන් අය
සනසා, බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව ෙර්ගු පනතට අදාළ කළා.
ඒක තමයි අද ෙම් සම්මත කරන්ෙන්. ෙම් සම්මත කිරීම තුළ,
ත්යාග අරමුදල් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉන්න අයෙග් ඒ
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙර්ගු දණ්ඩනයක්
ලද පුද්ගලයා ඒක ගැටලුවක් හැටියට සලකා බදු අභියාචනා
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කළාම ඒ ත්යාග හම්බ වන්ෙන් නැති
නිසා. ත්යාග අරමුදල් පැහැර ෙනොගන්නවාය කියා සැනසිල්ලට
පත් වුණ වෘත්තීය සමිතිවලටත් තමුන්නාන්ෙසේලා අවසානෙය් කර
තිෙබන්ෙන් ෙකොකා ෙපන්වීම විතරයි. ෙමොකද, එක පැත්තකින්
ඔවුන්ට යම් තරමක වාසියක් කරන බව ෙපන්වලා
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභා පනත්
ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය කරනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ අලුතින්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන කලින් ඉදිරිපත් කළ
සංෙශෝධනවලට වඩා භයානකද නැද්ද කියලා. අපි ඒවා දැක්ෙක්
නැහැ. ඒ ෙකොළ විතරයි දැකලා තිෙබන්ෙන්. අකුරු දැක්ෙක් නැහැ.
අකුරු කියවන්න ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙගනැවිත්
තිෙබන සංෙශෝධනය නම් ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාටම
නැවත අභිෙයෝගයක් බවට පත් ෙවන බව අවධාරණෙයන්
කියන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.
ඊළඟට ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න, පැහැදිලි කර ගන්න
ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මුදල් පනතට අදාළව
කර තිෙබන සංෙශෝධන ගැන. මුදල් පනතට අදාළව කර තිෙබන
සංෙශෝධනවල පස් වන ෙකොටසින් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා
කරන්ෙන්, යම් ෙද්ෙපොළක් -ඉඩමක්- සම්බන්ධව. ෙද්ෙපොළ
විෙද්ශිකයන්ට පැවරීෙම්දී ෙමෙතක් සියයට 100ක බද්දක තිබුණා.
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විෙද්ශිකෙයක් ඉඩමක් ලබා ගන්නවා නම් සියයට 100ක් බදු
පනවා තිබුණා. දැන් ඒ බද්ද ඉවත් කරනවා. ඒ බද්ද ඉවත්
කරන්ෙන් විෙද්ශිකයන්ට ඒ ආකාරෙයන්වත් ඉඩම් පැවරීමක්
සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ කියන පදනමින්. ඒක ෙහොඳයි. ඒක අය
වැය ෙයෝජනාවක් විධියට තිබුණා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශෙය්
රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්
සිරිවර්ධන මහත්මයා 2013.03.27 වන දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්
පනත සම්මත ෙව් යැයි උපකල්පනය කර නිකුත් කර තිෙබන
චකෙල්ඛය මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
සභාගත* කරනවා.
ඒක ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්වරයාට එවා තිෙබනවා. ෙම්
චකෙල්ඛෙය් තිෙබනවා, අය වැය ෙයෝජනා අනුව ෙද්ෙපොළ මත
පැනවූ සියයට 100 බදු ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. එතුමා ෙමන්න
ෙමෙහම කියනවා.
“The transfer of land (state owned or privately owned) to the following
is prohibited:
I. a foreign national
II. a foreign company
III. a company incorporated …”

ෙමහි කියන ආකාරයට පුද්ගලයා සහ සමාගම්වලටත් ෙම්ක
අදාළයි. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් පස් වැනි ෙකොටෙසේ කියන්ෙන් "ශී ලංකාව තුළ
ඉඩමක අයිතිය ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු ෙනොවන තැනැත්තකුට
පැවරීම සඳහා" කියලායි. "තැනැත්තකුට" විතරයි. ෙමහි නීතිෙය්
බලපෑෙම් දී තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් එෙහමයි. බලන්න, ගරු
ඇමතිතුමනි පස් වැනි ෙකොටස. "ෙමම ෙකොටස මඟින් 1963 අංක
11 දරන මුදල් පනෙත් vi වන ෙකොටස ඉවත් කරනු ලබන අතර
ඉවත් කිරීෙම් නීතිමය බලපෑම වන්ෙන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්
ෙනොවන තැනැත්තන්ට" . ඒක අදාළ වන්ෙන් සයිමන්ට ෙවන්න
පුළුවන්.
අපි තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා සයිමන් ඇන්ඩ්
කම්පැනිවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා. එතෙකොට සිදු වන ෙද්
ෙම්කයි. පුද්ගලයකුට ඉඩම් ගන්න බැහැ. පුද්ගලයකුට ඉඩම්
ගන්න බැරි වන විධියට තිෙබන නීතිය තවත් එහාට ෙගන යනවා.
සියයට සියයක බද්දක් ෙගවලා හරි පුද්ගලයකුට ඉඩමක් ගන්න
බැහැ. හැබැයි, දැන් හුඟාක් ෙවලාවට ෙද්ෙපොළ අත්පත් කර
ගන්ෙන් පුද්ගලෙයෝ ෙනොෙවයි, ෙකොම්පැනි. සයිමන් ෙනොෙවයි,
සයිමන් ඇන්ඩ් ෙකොම්පැනි. දැන් ඔය එන්ෙන් ෙජ්ම්ස් පැකර් ද
කවුද කියලා ෙකෙනක්. ෙජ්ම්ස් පැකර් කැසිෙනෝ රජා. කැසිෙනෝ
රජා එන්ෙන් කැසිෙනෝ ෙකොම්පැනිය හැටියටයි. රජා ෙනොෙවයි
ගන්ෙන්. රජාෙග් ෙකොම්පැනිය ගන්ෙන්. ඉඩම් ගන්ෙන් එෙහමයි.
ෙද්ෙපොළ අත්පත් කර ගන්ෙන් එෙහමයි. ඒ කාලෙය් ආවා වාෙග්
දැන් විෙද්ශිකයා හැටියට තනි තනි පුද්ගලෙයෝ එන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් පැහැදිලි
කර ගන්න ඕනෑ - දැන ගන්න ඕනෑ- සියයට සියයක බද්දක්
ෙගවලා විෙද්ශිකයින්ට ඉඩම් පැවරීෙම් බලය නවත්වන්ෙන් තනි
පුද්ගලයින්ටද, එෙහම නැත්නම් පුද්ගලයින් සහ පුද්ගලයින්
සම්බන්ධ වන සමාගම්වලටත්, ව්යාපාරවලටත් අදාළවද කියලා.
ෙමොකද, ෙම්ක විෙද්ශිකයා කියන පුද්ගලයාට තහනම් කරනවා.
හැබැයි, විෙද්ශික පුද්ගලයාෙග් ෙකොම්පැනියට -සමාගම්වලට- ෙම්
ඉඩම් ෙද්ෙපොළ ලබා ෙදනවා නම්, ඒකට ෙම් නීති අදාළ වන්ෙන්
නැත්නම් ෙම්ෙකන් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, අද වන විට ඉතා
පැහැදිලිව දැන් තිෙබන තත්ත්වයට පුද්ගලෙයෝ තනි තනිව

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඇවිල්ලා ෙද්ෙපොළ පවරා ගන්ෙන් නැහැ. විෙද්ශික පුද්ගලෙයෝ
ලංකාවට එන්ෙන් සමාගම් හැටියටයි. අද තමුන්නාන්ෙසේලා
ලංකාෙව් වටිනාම ඉඩම් ටික ෙදන්ෙන් තනි තනි පුද්ගලයන්ට
ෙනොෙවයි, ඒ පුද්ගලයින් සතුව තිෙබන සමාගම්වලටයි. ඒ නිසා
ෙම් ගැන පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්යයි. ෙම් යවලා තිෙබන
චකෙල්ඛනය නිවැරදියි. තමුන්නාන්ෙසේ පසු ගිය 20 වැනිදා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙවයි කියලා හිතලා
රාජ්ය මූල්ය පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා
ෙරජිස්ටාර් ජනරාල්තුමාට යවලා තිෙබන නිෙව්දනය නම්
පැහැදිලියි. හැබැයි, ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ
සංෙශෝධනෙය් නැහැ.
අද සම්මත වන සංෙශෝධනය තුළ තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
විෙද්ශිකයකු ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම්දී පනවා තිබූ සියයට
සියෙය් බදු ඉවත් කරන්ෙන් තනි පුද්ගලයන්ට විතරක් නම් ෙම්
චකෙල්ඛයයි, තමුන්නාන්ෙසේ සම්මත කරන ෙම් නීතියයි
ගැෙටනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ ගැටීම දැනටම සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන් හරි
ඔබතුමාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් හරි ෙම් ගැන දැනගන්න
කැමැතියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න, ෙද්පළ අත් පත්
කර ගැනීම මත පැනවූ සියයට සියයක බද්ද ඉවත් කරන්ෙන් තනි
තනි පුද්ගලයන්ටද කියලා; එෙහමත් නැත්නම් පුද්ගලයන් සහ
පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වන සමාගම්, ව්යාපාර, බද්ධ ව්යාපාර, හවුල්
ව්යාපාරවලටත් ෙම්ක අදාළද කියලා. සයිමන්ට විතරද, සයිමන්
ඇන්ඩ් ෙකොම්පැනිවලටත් අදාළද කියන එක පැහැදිලි කර ගන්න
ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමා. ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් නැඟිටලා කරුණු දක්වන
ඇමතිතුමා දැන් නිහඬව ඉන්ෙන් ෙමොකද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කථාව අවසන්
කරනවා තවත් විනාඩියකින්. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා
ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට ෙලොකු
සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එහි තිෙබන වචන
ෙමොනවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙහේතුව, කියවන්න ෙවලාවක්
නැති නිසයි. නමුත් ෙම් අනුව ඉතාම පැහැදිලියි, ෙමහිදී එක්
පැත්තකින්, තමුන්නාන්ෙසේලා අය කරන ගාස්තුව වැඩි කරන
බවත්, එෙහම වැඩි කරන ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් ෙලෝකෙය්
ඉන්න ෙලොකුම කැසිෙනෝ රජාලාට -ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාට- ලංකාවට
එන්න ඉඩ හදන බවත්. ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා ලංකාවට එන ෙකොට
ෙල්ක් හවුස් එක ඉස්සරහා තිෙබන අර දැවැන්ත ඉඩ ෙකොටස
ෙජ්ම්ස් පැකර්ට ෙදනවා buildings ගහන්න. ඒෙකන් තමයි ෙම්ක
එන්ෙන්. ඒ මිලියන ගණන ෙගෙනන ෙකොට ගාස්තු අය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? කථා කරන්ෙන් කවුද? Deal කරන්ෙන් කවුද?
Commission ගන්ෙන් කවුද? මම හිතනවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙම් ඉන්න ගරු ඇමතිතුමා ඒකට වග කියන්ෙන් නැහැ කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ වග කියනවාද ඒකට? තමුන්නාන්ෙසේ
ෙජ්ම්ස් පැකර් ලංකාවට ෙගන එන්න කථා කළාද? ඔහු එනවා
කියලා දන්නවාද? ඒවා ගැන තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේට තිෙබන්ෙන් ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න විතරයි. අරෙහේ
කට්ටිය ෙවනම ඔට්ටු අල්ලා ගන්නවා. කට්ටිය ෙවනම ඔට්ටු
අල්ලාෙගන තමයි තමුන්නාන්ෙසේට ෙමෙහේට පනත් ෙකටුම්පත
ෙගන එන්න කියන්ෙන්. ෙජ්ම්ස් පැකර් එක්ක කථා කෙළේ
ෙකොෙහේදීද? කවුද ඔහු ෙමෙහේට ෙගන්වන්ෙන්? ඒ සාකච්ඡා
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ෙමොනවාද? ඒ ඇති වූ එකඟතාවන් ෙමොනවාද? ඒ නිසා ඉතා
පැහැදිලියි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් කියන්ෙන් ජනතාව විහිළුවට
ලක් කරන, ජනතාවෙග් ඡන්දයට විහිළු කරන ඒවා බව.
තමුන්නාන්ෙසේලා ගනුෙදනු කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
එළිෙය්යි; කැබිනට් එෙකන් එළිෙය්යි. ෙවනමයි සාකච්ඡා
යන්ෙන්. හැබැයි ඒ ගනුෙදනුවල පතිඵලවලට ඉතිහාසෙය් කවදා
හරි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රට ඉස්සරහා වග කියන්න සිද්ධ
වනවා කියන එක අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.08]

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් බදු පිළිබඳව
කථා කරන්ෙන් ෙවනත් දෘෂ්ටි ෙකෝණයකින්. ෙම් 2013 වර්ෂය.
පුංචි රටක පැවැත්ම ෙලෝකයට තවදුරටත් අදාළ වන්ෙන් නැති
වාතාවරණයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. 2008 වර්ෂෙය්දී ෙලෝක
බැංකුෙව් සභාපතිතුමා වැදගත් නිල නිෙව්දනයක් කළා, ෙලෝකෙය්
ෙමෙතක් පැවැති බල තුලනය, තරාදිෙය් දාලා කිරන ෙකොට
ඇෙමරිකාව හා ෙසසු රටවල් අතර තිබුණු සදාකාලික බල තුලනය
2008 වර්ෂෙය් ෙවනස් වුණා කියලා. ඒ වර්ෂෙය්දී තමයි
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් කාසිය විනාශ ෙවලා ගිෙය්. අද ඇෙමරිකාෙව්
ෙඩොලර් කාසිය කඩදාසි ෙකොළයක් පමණයි. ඒ ෙවනුවට ඒ අය
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා යූෙරෝ කාසිය යුෙරෝපෙය් අමරණීය
කරන්න. අද යූෙරෝ කාසිය කඩදාසියකටත් වඩා අන්ත
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා. යුෙරෝපා සංගමය ෙලෝකෙය් හිඟන ආදි
ශිෂ්ය සමිතියක් බවට පත් ෙවලා. උදාහරණයක් අවශ්ය නම්
කියන්නම්. සයිපස් දූපෙත් අද ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී බැංකු වහලා.
බැංකුවල තිෙබන ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග් ෙද්ෙපොළ අරෙගන ඒවාෙයන්
ෙකොම්පැනිවල අලාභය වහනවා. යුෙරෝපෙය් සියලු කාසි කඩා
වැටිලා. ආඩම්බරකාර ෆ්රෑන්ක් කාසිය නැහැ. ඉතාලිෙය් ලීරා
කාසිය නැහැ. ස්පාඤ්ඤෙය් ෙපෙසටා කාසිය නැහැ. ඕලන්දෙය්
ගිල්ඩර්ස් කාසිය නැහැ. ෙම් වාෙග් විශාල විපත්ති රාශියක් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. 1991 දී තමයි ෙසෝවියට් ෙද්ශය බිඳ වැටිලා
ෙලෝකෙය් බල තුලනය තනි සුපිරි බලවතකුට හිමි වුෙණ්.
ඇෙමරිකාව අවුරුදු 20ක් ෙලෝකෙය් තනි රජා හැටියට කටයුතු
කළා. අන්තිෙම්දී කවුරුත් විමතියට පත් කරමින් ඇෙමරිකාව
ෙලෝක ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් රටක් හිමි කර ගත් විශාලම
ණයකරය හිමි කර ගත්තා.
ඒක පකාශ කරන්ෙන් ටිලියන්වලින්. මිලියනවලින්,
බිලියනවලින් ෙනොෙවයි ටිලියන්වලින්. මම ෙම් කථා කරන
ෙමොෙහොත වන විට ඇෙමරිකාව ෙඩොලර් ටිලියන් 13කටත් වඩා
ණය තුරුස් ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් කසි කබල් ෙඩොලරය
දැන් ෙකොස් ෙකොළයක් හා සමානයි. ෙම් තත්ත්වය ෙලෝකෙයන්
වසන් කරලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද වසන් කරලා තිෙබන්ෙන්?
මුළු ෙලෝකෙය්ම පවෘත්ති agenciesවලින් සියයට 93ක්ම
ඇෙමරිකාෙව් CIA එක විසින් තමයි පාලනය කරන්ෙන්. ෙවන
කිසිම පවෘත්තියක් පළ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම
පවෘත්තියක් පළ කෙළොත් ඒ අයට අෙනක් පවෘත්ති ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා මුළු ෙලෝකෙය්ම පවෘත්ති ආඥාදායකත්වයක් CIA
එක agencies හරහා කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මහ
ජනතාව සත්ය තත්ත්වය දන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙලෝකෙය් ඇති
ෙවලා තිෙබන මුදල් කමය කඩා වැටීම ගැන දැන ගත හැකියි.
ෙම් තත්ත්වය යටෙත් අද ආසියාෙව් තත්ත්වය ගැන ෙවන
පැත්තකින් අපි ඇහැ ඇරලා බලන්නට ඕනෑ. පළමුවැනි වතාවට
අපිකාව නැඟිටින්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. පළමුවැනි වතාවට
දකුණු ඇෙමරිකාව, බසීලය, ෙවනිසියුලාව, ආර්ජන්ටිනාව ආදී
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රටවල් නැඟිටින්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් මීළඟ
නායකයා පළමුවැනි වතාවට ආසියාෙවන් දැනටමත් පහළ ෙවලා
ඉවරයි. ඉන්දියාව නිදහස ලැබුෙව් 1947 අෙගෝස්තු 15වැනිදා.
ඇෙමරිකාෙවන් චීනය නිදහස් වුෙණ් 1949 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
01වැනිදා. නමුත් චීනයයි ඉන්දියාවයි ගිය දුර දිහා බලන්න. අද
චීනය ෙලෝකෙය් ෙදවැනි ආර්ථික බලවතා බවට පත් ෙවලා. තව
අවුරුදු ෙදකකදී චීනය ඇෙමරිකාව පරදා පළමුවැනි ආර්ථිකය හා
ෙද්ශපාලන නායකයා බවට පත් ෙවනවා. ඉන්දියාව එෙහම
පිටින්ම පිස්සිෙග් පළා මල්ලක් වෙග් විනාශයට පත් ෙවලා.
ඉන්දියාව තව දුරටත් ශක්තිමත් රාජ්යයක් ෙනොෙවයි. ජවහල්ලාල්
ෙන්රුතුමා නිදහස් ඉන්දියාෙව් අගමැති හැටියට පත් ෙවන ෙකොට
ඉන්දියාෙව් තිබුෙණ් පාන්ත 17යි. අද පාන්ත 29ක් තිෙබනවා.
ඉන්දියාවට පාන්ත 35ක් ඉල්ලලා කලබල, ෙකෝලාහල කරනවා.
ඉන්දියාෙව් ෙලොකුම ෙද් තමයි ඉන්දියාව කැබැලි කරලා balkanize කරලා, ඉන්දියාව පාන්ත 35කට කඩලා ඉන්දියාෙව්
තිබුණු වැදගත් තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කිරීම. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ලංකාෙව් අපි එෙහම පිටින්ම තනි ඉන්දියාවක්;
ශක්තිමත්, එක්සත් ඉන්දියාවක් පාර්ථනා කරනවා. අපි ඉන්දියාෙව්
කැබැලිවලට සලකන්ෙන් නැහැ. අද ඉන්දියාවට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන ෙද් තමයි හින්දුස්ථානය පාලනය කරන්ෙන් දවිඩස්ථානය
විසින් වීම. හින්දුස්ථානය කියන ඉන්දියාව දවිඩස්ථානය විසින්
පාලනය කරන කාලකණ්ණි තත්ත්වයක් අද ඉන්දියාෙව් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අමතක කරන්න එපා, කවුරු ආවත්, කවුරු
ගියත් ජවහල්ලාල් ෙන්රුතුමා, ඉන්දිරා ගාන්ධිතුමිය, වල්ලබායි
පෙට්ල්තුමා ඉන්දියාව තනි රටක් හැටියට ආරක්ෂා කළ බව. ඒක
තවදුරටත් ෙගන යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා කරලා තිෙබනවා
මන්ෙමෝහන් සිං කියන වැඩකට නැති, ගලවන්න ආත්මයකුත් නැති, පයින් ගහන්න කඳකුත් නැති ෙගම්ෙබක්
අගමැති තනතුරට පත් කරලා. කිසිම වැඩකට නැති, නිකම්ම හුළෙඟ් පාෙවන චරිතයක් විතරයි.
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නිසා ඇෙමරිකාව ඔබාමාට ෙදවැනි වතාවටත් බාර දුන්ෙන්
ආදරයකට ෙනොෙවයි. ඇෙමරිකාවට ධනවාදය නමැති
අවමංගල්යයෙය් පාංශුකූලය ෙදන්න කළු මිනිෙහක් ෙහොයලා
දුන්නා. ඒ ගැන සුද්දන්ට ලජ්ජයි. සුද්ෙදෝ මඟ හැරියා; ඕනෑකමින්
මඟ ඇරියා. බුෂ්ලා තවම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. තාත්තායි, පුතායි
කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ. ක්ලින්ටන්ලා තවම ජීවතුන් අතර
ඉන්නවා. නමුත් කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව්
ජනාධිපති පදවිය දරාපු උදවිය ඉන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ඇෙමරිකාෙව් හිටියාට කථා කරන්ෙන් නැහැ. අන්තිෙම් දී අර
අසරණ කළු මිනිහාට -ඔබාමාට- ඇෙමරිකාව බාර දුන්නා. ඒ ෙවන
ෙමොකුත් කරන්න ෙනොෙවයි, "බංෙකොෙලොත් ඇෙමරිකාෙව්
පාංශුකූලය තමුෙසේවත් ෙදනවා, අපිට ලජ්ජයි" කියලා. අද එක සුදු
මහත්මෙයක් -සුදු නායකෙයක්- ඇෙමරිකාව ෙවනුෙවන් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කථාව විෙශේෂෙයන් කිව්ෙව් ඒකයි.
ලංකාවට
හංගලා
තිෙබන
රහසක්
තමයි,
බටහිර
බංෙකොෙලොත්භාවය. ෙරොයිටර් කිසිම දවසක ඒ ගැන කියන්ෙන්
නැහැ. News Agenciesවලින් ඒ ගැන කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන
ෙනොකියා වලිගයත් අරෙගන, ෙකන්ද කන්ද කරලා ඕනෑකමින්
CIA ෙලෝක ව්යාපාරය විසින් ඒ ෙගොල්ෙලෝ රටින් රට නඩත්තු
කරනවා. NGOs කියලා ඒ රටවල්වල ෙදෝහී කණ්ඩායම් නඩත්තු
කරනවා; මුදල් ෙදනවා; අනික් කටයුතු කරනවා. ගිය සතිෙය්
රුසියාෙව් මහා විප්ලවයක් කරවන්න, ආණ්ඩුව ෙපරළන්න ලෑස්ති
වුණා. ඒ විප්ලවය එළිදරවු ෙවලා NGOsවල සියලු ෙදනාෙගන්ම
විභාග කළා, "ෙකොෙහන්ද උඹලාට ෙම් සල්ලි ආෙව්, ෙමොකක්ද
උඹලාෙග් පතිපත්තිය" කියලා. දැන් යුද නීතිය වාෙග් අණපනත්
pass කරලා කියාත්මක කරෙගන යනවා. මුළු ෙලෝකය පුරාම
NGOsලා කල් තබන ලද මරණ වෙරන්තුවක් උඩයි අද ජීවත්
ෙවන්ෙන්. ෙකොළඹ අයට තව මාස ගණනක් ඇතුළත
සම්පූර්ණෙයන් වග කියන්න ෙවනවා, ජනතාවට අද ෙම් කරන
විපත්ති සමූහය පිළිබඳව.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා, ඉන්දීය මධ්යම
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දුර්වලභාවය පිළිබඳව. ඒ වුණත් ආසියාෙව්
ශක්තිය හා මිතත්වය සඳහා අපි තනි ඉන්දියාවක් පාර්ථනා
කරනවා.
නමුත් ෙම් සියල්ලම පරදවමින්, මුළු ෙලෝකයම විමතියකට
පත් කරමින් චීනය ඉහළටම ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්
ෙමොෙහොෙත්දී චීනෙය් ජනගහනය ෙකෝටි 135යි. ඊළඟට ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාව. ඉන්දියාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි 121යි.
ඊළඟට තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාව. ඇෙමරිකාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි
31යි. එතැනින් පහළට ගියාම ඉන්දුනීසියාෙව් ජනගහනය ෙකෝටි
24යි, බසීලෙය් ජනගහනය ෙකෝටි 19යි.
අනික් ඒවා පුංචි රටවල් හැටියටයි ගණන් ගන්ෙන්. ඒ නිසා අපි
විමතිෙයන් ෙම් දිහා බලාෙගන ඉන්න ඕනෑ. අනාගතය බටහිරට
තවදුරටත් අයිති නැහැ. අනාගතය ෙපරදිග අෙප් රටවල්වලට අපට- අයිතියි. ෙපරදිග තිෙබන්ෙන් අලුත් ශිෂ්ටාචාරයක්. තව
අවුරුදු ෙදකක දී, තුනක දී ඔබතුමන්ලා දැන ගන්නවා, කවුද
ෙපරදිග හාම්පුතා කියලා. පිට පිටම වාෙග්ම අද මම ෙම් කතා
කරන ෙමොෙහොෙත්දීත් යුෙරෝපා සංගමය බංෙකොෙලොත්. යූෙරෝ
කාසිය බංෙකොෙලොත්. සයිපස් දූපත -රට- බංෙකොෙලොත්. ඒ
වාෙග්මයි පෘතුගාලය, ස්පාඤ්ඤය, ඉතාලිය. ඒවා එෙහන් පිටින්ම
බංෙකොෙලොත් රාජ්යයන්. ඇෙමරිකාව තුන් මාසෙයන් තුන් මාසයට
අය වැය pass කර ගන්න තරම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට අද
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් සියලුම උගත්තු දන්නවා,
ඇෙමරිකාෙව් ෙලෝක ආධිපත්ය ඉවරයි කියන කාරණය.
ඇෙමරිකාෙව් සාමාන්ය අය වැයත් දැන් පියවා ගන්න බැහැ. ඒ

මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ආඩම්බරෙයන් කියනවා, වැටිච්ච රටක්
නැඟිටීම පිළිබඳව ආදර්ශයක් ගන්නවා නම් ඉන්දියානු සාගරෙය්
ශී ලංකාද්වීපය තමයි ඒ ආදර්ශය ලබා ෙදන්ෙන් කියලා.
යුෙරෝපෙය් යුද්ධය ඉවර වුණා. යුද්ධය ඉවර ෙවලා "මාර්ෂල්"
සැලැස්ම යටෙත් ආධාර දුන්නත් යුෙරෝපෙය් ඔක්ෙකොම
රටවල්වලට නැඟිටින්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. නැඟිට්ෙට් ජර්මනිය
පමණයි. ඇෙමරිකාව ජපානය නැඟිට්ෙටව්වා, ඇෙමරිකාෙව්
ෙගෝලෙයක් හැටියට. නමුත් ජපානය නැඟිට්ටාට පස්ෙසේ
ඇෙමරිකාව ජපානෙය් ෙබල්ල කැපුවා. අද ජපානය තුන්වැනි
ෙපෙළේ රටක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙලෝකෙය් ආර්ථික බලවතුන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් ෙදවන තැන
හිටපු ජපානය දැන් පස්වන තැනට, හයවන තැනට පහළට ඇදලා
දාලා. හයවන තැන හිටපු චීනය ෙදවන තැනට ෙහෝ තව අවුරුද්දක්
ඇතුළත පළමුවන තැනට එන තත්ත්වයට දැන් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.
මම ආසියාතිකෙයක් හැටියට ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් හා
විශ්වාසවන්තව පකාශ කරනවා, යුෙරෝපයට අපි භය නැහැ;
ඇෙමරිකාවට අපි භය නැහැ; සමස්ත එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මණ්ඩලයට අපි භය නැහැ කියලා. අපට එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මණ්ඩලයට පයින් ගහලා, කානුවට වීසි කරලා අලුත්
ශිෂ්ටාචාරයක් හදන්න පුළුවන් ආසියාතික බලවෙතක්, ෙශේෂ්ඨ
නායකෙයක්, අසහාය නායකෙයක් පහළ ෙවලා ඉවරයි. එතුමා
සිංහාසනාරූඪ කිරීම ඉදිරි වර්ෂ ෙදක තුන ඇතුළතදී සිදු වනු
ඇතැයි කියන එක මාෙග් විශ්වාසයයි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක්
හිතන්න එපා. අපි ඒ තත්ත්වෙයන් ඉදිරියට යන්ෙන්.
අද නැඟී එන අලුත් රටක් හැටියට ෙම් බදු පනත් ෙකටුම්පත්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණා ගැන ෙනොදන්නා
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ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මුදල් අමාත්යාංශය ෙවනුෙවන් ෙම් බදු පනත්
ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ඉන්න පධාන
උගෙතක්. ඒ තමයි සරත් අමුණුගම මහත්මයා. සරත් අමුණුගම
මහත්මයා වයස විසිෙදෙක්දී සිවිල් ෙසේවා විභාගෙයන් සමත්
ෙවලා ලංකාෙව් විශිෂ්ටෙයක් හැටියට රාජකාරි කටයුතු කළා ඒ
අමාත්යාංශෙය්. අගමැතිවරුන් රාශියක් යටෙත් එතුමා කටයුතු කර
තිෙබනවා. එතුමාට උගන්වන්න ෙදයක් නැහැ.
ෙම් රෙට් කීර්තිධර සිවිල් ෙසේවකයන් හැටියට හඳුන්වන්න
පුළුවන්, බැඩ්මන් වීරෙකෝන් මහත්මයා, ෙරොනී ද මැල් මහත්මයා,
නිශ්ශංක විෙජ්රත්න මහත්මයා. ඒ පිරිෙසේ අන්තිම නිෙයෝජිතයා
තමයි අපි ඉදිරිෙය් ඉන්නා සරත් අමුණුගම මහතා. මම එතුමාට
ගරු කරන්ෙන් මුදල් ඇමතිවරයකු හැටියට පමණක් ෙනොෙවයි.
ලංකාෙව් වියෙතක් හැටියටත්, උගත් පඬිවරෙයක් හැටියටත්,
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් හැටියටත් මා එතුමාට ගරු කරනවා. එතුමා
ෙබොරු කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම ඉතාම ආඩම්බරෙයන්
එතුමා ගැන ඒ වචන ටික කියනවා.
ෙම් බදු සංෙශෝධන ෙකන්ද කන්ද කරන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ඉදිරි ගමනට අත දීම සඳහා
ජනතාව ෙදන ෙගෞරවණීය, පූජනීය මලක් හැටියටයි මම
සලකන්ෙන්. ෙම් කාලය නාස්ති කරන්ෙන් නැතිව, බදු
සම්බන්ධෙයන් පච ඇද බාන්ෙන් නැතිව කරුණාකරලා ෙම් බදු
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරලා එතුමාෙග් ඉදිරි ගමනට අත් උදවු
ෙදන ෙමන් ඉල්ලමින් මාෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.

[අ.භා. 2.24]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මට ෙපර කථා කෙළේ මම ෙබොෙහොම ගරු කරන, අගය කරන
මන්තීතුෙමක්. එතුමාෙග් කථාෙව් මම පිළිගන්ෙන් නැති ඒවා පච
ගහන්ෙන් නැතිව විස්තර කරන්න මම උත්සාහ කරනවා. මමත්
එතුමාත් එක්ක එකතු වනවා සරත් අමුණුගම ගරු ඇමතිතුමා
සම්බන්ධෙයන් දැක් වූ අදහස්වලට. එතුමා ෙකොයි ෙවලාෙවත්
වැදගත් විධියට ෙම් සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තමාෙග් මතය
ඉදිරිපත් කරන ඇමතිතුෙමක්. එතුමා අපට ෙකොයි ෙවලාෙවත්
කියනවා “The Opposition can have its say, but the
Government will have its way” කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත් මම හිතන්ෙන් පජාතන්තවාදී කටයුත්තකදී ඔබතුමන්ලා
අෙප් මතත් අහලා අවම වශෙයන් ෙපොඩි ෙදයක් ෙහෝ තිෙබනවා
නම් ඒවා අරෙගන අවශ්ය සංෙශෝධන කරයි කියලායි.
මම කැමැතියි, අද මෙග් කථාව පටන් ගන්න, ෙම් දැන් ෙවබ්
අඩවියක පළ වුණ පවෘත්තියකින්. එහි සඳහන් වනවා, “Sri
Lanka lending rates to fall from May - June: Treasury
Secretary” කියලා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ජයසුන්දර
මැතිතුමා - සමහරු එතුමාට ආර්ථික ඝාතකයා කියලා කියනවා කියලා තිෙබනවා, ෙම් කරන සංෙශෝධන නිසා ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලයත්, ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවත් ලබා ගන්නා ණය
පමාණය ඉදිරිෙය්දී අඩු ෙවයි, ඒ අඩු වීමත් සමඟ ෙපොලී අනුපාතය
අඩු ෙවයි කියලා. එතෙකොට ෙම්ෙකන් ෙත්ෙරනවා, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලෙය් ආදායම වැඩි කරලා ඒ ණය පමාණය අඩු කිරීම සඳහා
ෙම් කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන උපෙයෝගිතා
ෙකොමිසෙම් website එෙක් දාලා තිෙබනවා unit 1 ඉඳලා units
1,000ක් දක්වා පාවිච්චි කරන ෙකොට විදුලි බිල ඉහළ යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. අපි දන්නවා units 48කට වඩා අඩුෙවන්
විදුලිය පාවිච්චි කරන අය විදුලි දරිදතාෙවන් ෙපෙළන ගෘහස්ථ
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විදුලි බිල සියයට
126ක් වන ෙතක් වැඩි වනවා. මා ඉතාමත් වග කීෙමන්
කියන්ෙන්. ෙම්ක මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිසෙම් website එෙක්
දාලා තිෙබන්ෙන්. කවුරු ෙහෝ units 91ක් පාවිච්චි කරනවා නම්
සියයට 126කින් විදුලි බිල වැඩි වනවා. සාධාරණ යැයි ආණ්ඩුව
කියන ෙම් වාෙග් මිල වැඩි කිරීම් තුළින් ඔවුන්ෙග් ආදායම වැඩි
කර ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් මා හිතන්ෙන් එතැන සාදාචාරය
පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු වනවා. සදාචාරය පිළිබඳව ඔවුන් විසින්
ඔවුන්ෙග්ම හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න වනවා. ෙම් මහින්ද
චින්තනය තුළින් දරිදතාවෙයන් ෙපෙළන සාමාන්ය ජනතාවට
සියයට 126කින් විදුලි බිල වැඩි කිරීම කළ යුතුද, ෙනොකළ යුතුද
කියන පශ්නය අපි ඔවුන් ඉදිරිෙය් තබනවා. ෙමොකද, සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමා, “The Government will have its way.”
කියනවා ෙන්.
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී
හරීන් පනාන්දු මන්තීතුමා ගැන කිව්වා. හරීන් පනාන්දු මන්තීතුමා
"වාදපිටිය" වැඩසටහනට ගිහිල්ලා Crystal Sweaters Lanka
(Pvt.) Limited කියන ආයතනය වසා දමා තිෙබනවාය; ඔවුන්
ඒක බංගලාෙද්ශයට අරෙගන යනවාය කියා අසත්යයක් පකාශ
කළ බව එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා
ළඟ තිෙබනවා ජනවාරි මාසෙය් 27 වැනි දා “The Sunday
Times” පුවත් පත.

“The Sunday Times" of 27th January, 2013 under the
caption "Garment industry giving way!" states, I quote:
“Free Trade Zone (FTZ) companies, Crystal Sweaters in Malwatta
and Firefox, a bicycle parts assembling plant, in Wattala recently
ceased operations claiming loss of business due to loss of GSP+
concessions. The owners of both companies have returned to their
native countries and have ordered the equipment on the sites to be
packed and shipped to Bangladesh, where they’ll resume
operations."

ඒෙක් කියලා තිෙබන්ෙන්,".. about 1,500 more workers lost
jobs in Gampaha because of the GSP+ issue,…” කියලා.
ෙම්ක ඒ පත්තෙර් පළ ෙවලා තිෙබනවා. Inter Company
Employees Union එෙක් නිලධාරිෙයකුයි කියලා තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ වරපසාදයක් අරෙගන
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා හරීන්
පනාන්දු මන්තීතුමා අසත්ය පකාශ කළා යැයි කියන එක
ඉතාමත්ම අසාධාරණයි. මා ඉතාමත්ම ඕනෑකමින් එතුමාට
කියන්න ඕනෑ-

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

නමුත් මට කියන්න සිද්ධ වනවා, එතුමා එෙහම කිව්වාට ෙම්
සංෙශෝධනවලින් ඒ ෙද් සනාථ වන්ෙන් නැහැ කියන එක. මෙග්
කථාෙව්දී මා එය ෙපන්වා ෙදන්නම්.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැන ගරු ලක්ෂ්මන්
යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා පකාශයක් කළාට පස්ෙසේ, ගරු සරත්
අමුණුගම මැතිතුමාට පසුව කථා කළ රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ ගරු ඇමතිතුමා කියපු එක ඇත්තක් කියලා.
ෙමොකද, එෙහම ආයතන වැසී යන්ෙන් නැහැ කියලා විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයකු වන රවි කරුණානායක මන්තීතුමා පිළිගත්තා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එතැන point of Order එකක් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

පුවත් පතට ඒක කියලා තිෙබන්ෙන්, B.I. Abdeen,
Organization Secretary of the Inter Company Employees'
Union. එතෙකොට කියපු පුද්ගලයකු ඉන්නවා. ඒ නිසා ලක්ෂ්මන්
යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ඒක නිවැරදි කරන්න ඕනෑ. එතුමා මීට
කලිනුත් ඒ වාෙග් කථා කියලා තිෙබනවා.
මා ළඟ තිෙබනවා, 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 24වැනි දා
හැන්සාඩ් වාර්තාව. ඒෙක් තිෙබනවා ෙම් Krrish Group එක
සම්බන්ධෙයන්. හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය ඇමති හැටියට
එතුමා කියනවා, "ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා ෙමහි සම්පූර්ණ
මුදල තැන්පත් කිරීමට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 10ක
තැන්පතුවක් අපි ඉස්ෙසල්ලා අරෙගන තිෙබනවා. අෙනක් ඉතිරි
මුදල ෙදසැම්බර් මාසෙය් 15 වන දා ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා ගිවිසුම
අත්සන් කරන ෙකොට තැන්පත් ෙවනවා." කියලා.
ෙම් Krrish Group එක ගැනයි කියන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියන
50ක ආෙයෝජනයක්. අද "ෙඩ්ලි මිරර්" පත්තරය මා ළඟ තිෙබනවා.
අද "ෙඩ්ලි මිරර්" පත්තරෙය් තිෙබනවා, "Krrish Group pays 80
per cent of lease to UDA; cuts number of towers to 3" කියලා.
අද අෙපේල් මාසෙය් 9වැනි දා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඇමතිවරයා
කිව්වා, Krrish Group එක ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනි දා ෙවන
ෙකොට මුළු ආෙයෝජන මුදලම ෙගවනවා කියලා. ෙම් මත තමයි tax
benefits දීලා තිෙබන්ෙන්. කෙමෝපාය සංවර්ධන පනතින් අවුරුදු
25කට බදු නිදහස දීලා තිෙබනවා. Towers 4ක් හදනවා; ඒක මහා
ෙලොකු ව්යාපෘතියක් කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අපට
කිව්වා. ඒකට තමයි අප අනුමැතිය ලබා දුන්ෙන්. අද අෙපේල්
මාසෙය් 9වැනි දා. ෙකොච්චර ෙගව්වාද කියලා "ෙඩ්ලි මිරර්"
පත්තරය ඔහුෙගන් අහලා තිෙබනවා. නබීලා හුෙසේන් කියන
මාධ්යෙව්දිනිය තමයි ඒක අහලා තිෙබන්ෙන්. The "Daily Mirror"
reports, I quote:
“ 'Lease payments were agreed on the ground situation at the time
and we have made more than the necessary payments', he said.
However, he refused to divulge the total lease amount or the
payments the company has already made."

ෙම්ක එෙහම කරන්න බැහැ. ෙම්ක අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
පනතකින් සම්මත කෙළේ. ඒක සම්මත කරන්න යන ෙකොට ගරු
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ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා, ෙදසැම්බර් මාසෙය් 31වැනි දා ෙවන
ෙකොට සියලුම ෙද් ෙගවනවා කියලා. එතෙකොට ඔහු ෙකොෙහොමද
පත්තරයට කියන්ෙන්, "අපි කියන්ෙන් නැහැ, අපි හරි චණ්ඩි, අපට
ඕනෑ විධියට තමයි අපි වැඩ කරන්ෙන්" කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම කරන්න බැහැ.
ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව නීති
සම්පාදනය කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ නීතිය අප අනුමත කරනවා. ඒ
නීතිය අනුමත කළායින් පස්ෙසේ ඒවා ගැසට් කරනවා. ඒ ගැසට්
එක අනුව, Strategic Development Projects Act එක අනුව
ඔවුන් ඒ අත්සන් කරන agreementවලට අනුව වැඩ කරන්න
ඕනෑ. නැතුව තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ විධියට වැඩ කරන්න බැහැ. අපි
අක්කර ෙදකක ඉඩමක් දුන්ෙන් towers හතරක් හදන්න කියලායි.
දැන් කියනවා, "නැහැ අපි
towers හතරක් හදන්ෙන් නැහැ, towers තුනයි හදන්ෙන්"
කියලා. තනිෙයන් ඒවා ෙවනස් කර ගන්නවා. මා හිතන හැටියට
අප ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ එෙහම ෙනොෙවයි. ඒක
වැරැදියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ඊ ළඟට ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්නම්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්
සම්බන්ධෙයන් අප කථා කරෙගන යන අතරතුර තමයි අපට
ඒවාෙය් සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා ෙදන්ෙන්. මා හිතන්ෙන්,
සදාචාරාත්මකව ඒක වැරැදියි කියලායි. සමහර විට නීත්යනුකූලව
ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ෙවලාවක පනත්වලට
සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් අප කථා කරන
ෙකොට සංෙශෝධන ෙමොනවාද කියලා අප දන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
නමුත් මන්තීවරුන් කථා කරන්න කලින් සංෙශෝධන ෙමොනවාද
කියලා
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට දන්වන්න සදාචාරාත්මක
අයිතියක් තිෙබනවා ෙන්ද? ප.ව. 1.30ට සංෙශෝධන වගයක්
ෙගනැල්ලා දුන්නා. අද පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගත්ෙත් ෙප.ව. 10ට
පමණ. ෙප.ව.9.30ට පටන් අරෙගන ෙප.ව.10.00 පමණ වන
ෙතක් කල්දැමුවා. අද උෙද් 10.00 ෙවන ෙකොට ෙම් සංෙශෝධන
ටික ගරු මන්තීතුමන්ලාට ලබා ෙදන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බැරි
ඇයි? අපට මතකයි, පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය ෙම්වා
ෙගනැල්ලා දුන්ෙන් රෑ 12ට, 1ට බව. රෑ 12ට, 1ට මන්තීවරුන්ෙග්
ෙපෞද්ගලික නිෙවස්වලට ඇවිල්ලායි ඒ සංෙශෝධන ෙගනැල්ලා
දුන්ෙන්. එච්චරට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව අකාර්යක්ෂම ෙවලාද? අපි
අවුරුද්දකට ෙකෝටි කීයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැය කරනවාද?
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව බලා ගන්න පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා ෙන්ද? ගරු
කථානායකතුමා ඉන්නවා. ෙම් පිළිබඳව එතුමාට තීරණයක් ගන්න
ෙවයි. හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් වාෙග් අකාර්යක්ෂමව වැඩ
කරනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඇති ෙත්රුමක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සියයට සියෙය් tax එක
පිළිබඳව අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කළා.
දැන් සංෙශෝධනයට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒක
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරලා. සියයට සියෙය් tax එක අයින්
කරනවා කියලා සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ
සියයට සියෙය් tax එක අයින් කරන සංෙශෝධනය පිළිබඳව දැන්
විවාදයක් පවත්වාෙගන යනවා. කථාව පටන් ගත්තායින් පස්ෙසේ,
ඒ සංෙශෝධනයට තව සංෙශෝධනයක් එවනවා. ඒෙකන් කියනවා,
"නැහැ, නැහැ. එෙහම එකක් නැහැ. ඒක අපි ඔක්ෙකෝම හකුළා
ගත්තා." කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගනුත් අහන්ෙන්
ෙම්ක සදාචාරාත්මකද කියලායි. නැහැ ෙන්. අපි ෙමතැන වැදගත්
විවාදයක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පෙචෝරිස් කථා
කියන්න පුළුවන්. පෙචෝරිස් කථා කියන්න ෙම්වා කිසි ෙදයක්
අවශ්ය නැහැ. ෙම්වා study කරන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමතැනට
ඇවිල්ලා ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ ෙකංෙගඩියක් කියන්න පුළුවන්.
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නමුත් අප එෙහම කථා කරන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂෙය් අප වග කීමක්
දරන මන්තීවරුන් හැටියට point එකට කථා කරන්ෙන්; topic
එකට කථා කරන්ෙන්. අප ෙම්වා ගැන research කරන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා කරුණාකරලා මින් ඉදිරියටවත් සංෙශෝධනවලට සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒවා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට කලින්
ලැෙබන්න සලස්වන්න.
දැන් ඉස්ෙසල්ලාම කථාව පටන් ගන්න ඕනෑ, ඔට්ටු ඇල්ලීම
සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්.
ෙමොකද ෙම් ගැන ෙගොඩක් කථා කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඔට්ටු
ඇල්ලීම සහ සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත්
ඉස්ෙසල්ලාම කියනවා, සියයට පහක බද්දක් ගහන්න යනවා
කියලා. A levy at the rate of 5 per cent. සියයට පහක බද්දක්
ගහන්න යන්ෙන් 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු
පනත සංෙශෝධනය කිරීෙමනුයි. ෙමතැන ෙනොකියා ෙදයක්
කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සාමාන්යෙයන්
කාර්තුවකට රුපියල් ලක්ෂ 650කට වඩා ආදායමක් තිෙබන ඕනෑම
business එකකට සියයට 12ක VAT එකක් ගහන්න ඕනෑ. මා
හිතන හැටියට සියයට 3ක NBT එකකුත් ගහන්න ඕනෑ. එතෙකොට
සියයට 15ක් තිෙබනවා. ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ඉතාමත්ම
පැහැදිලිව කියනවා, සියයට 5ක බද්දක් ගහනවා, ඒ සියයට 5ක
බද්ද ගහන නිසා VAT එකයි, NBT එකයි ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ
කියලා. ෙම්ෙක් අවශ්යතාව ෙමොකක්ද? අපට කැසිෙනෝ එකට
සියයට 15ක බද්දක් ගහන්න පුළුවන් නම්, ෙම් සියයට 15
ෙවනුවට සියයට 5ක බද්දක් පමණක් ගහන්න උත්සාහ කරන්ෙන්
ඇයි?
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ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. H.R. Mithrapala - Deputy Minister of Livestock
and Rural Community Development)

විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න තිෙබන වුවමනාව ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න තිෙබන වුවමනාව මා කියන්නම්.
ඔබතුමන්ලා සදාචාරය ගැන කථා කරනවා; සංස්කෘතිය ගැන
කථා කරනවා. ෙමොනවාද ෙම් කැසිෙනෝවල ෙවන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] ෙරජිෙනෝද - රැජිෙනෝද ෙමොකක්ද ෙකෙහල් මල
ගහනවාට වඩා ෙදයක් කැසිෙනෝවල ෙවනවා. ඉන්දුනීසියාෙව්
Ambassador මහත්තයා කියලා තිෙබනවා, ඉන්දුනීසියාෙව්
ගැහැනු 12,000ක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඕවා ෙද්ශපාලන මඩ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ඊළඟට කියනවා, ඔවුන්ෙග් ආදායම මාසයකට රුපියල්
මිලියනයකට අඩු නම්, ඒ සියයට 5 ෙගවන්න ඕනෑත් නැහැ,
සියයට 12 VAT එක ෙගවන්න ඕනෑත් නැහැ, සියයට 3 NBT
එක ෙගවන්න ඕනෑත් නැහැ, කිසිම ෙදයක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ
කියලා. දැන් ෙමතැනදි අපට පශ්න කරන්න වනවා, ආණ්ඩුව ෙම්
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක ගැන.
අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම මැතිතුමා කථා කරන ෙකොට
සිංගප්පූරුව ගැන කිව්වා; මකාවු ගැන කිව්වා. අපත් ඒ ගැන
ෙහොයලා බැලුවා. දැන් ෙම් මකාවුවලට තමයි ෙම් ෙලෝකෙය්
Gambling Capital එක කියලා කියන්ෙන්. මකාවු රෙට්
කැසිෙනෝවලට බදු ගහන්ෙන් ෙකොයි විධියටද? මා හිතන හැටියට
ඒක අපි දැන ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා කියන විධියට අපට ෙම් සදාචාර පශ්න ගැන කථා
කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. රජය තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා,
කැසිෙනෝ තුළින් ආෙයෝජන ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් සංචාරක
කර්මාන්තය පවර්ධනය කරන්න. ඒක අපි ෙවන ෙවලාවක කථා
කරන්න තබමු. එෙහම නම් ෙම්ෙක් ෙම් ගණන් හිලව් පිළිබඳව අපි
කථා කරමු.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට මතකයි, එදා සූදු
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළ දවෙසේ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට වතුර ගැලූ බව. ඒකට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන්
කවුද කියලා මම ෙහවුවා. මම ෙම් හැන්සාඩ් එක ඉල්ලා ගත්ෙත්
Library එෙක් Research Division එෙකන්. ඒ හැන්සාඩ් එෙක්
තිෙබනවා, පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා පවා ඒ පනතට JHU
එෙකන් ඡන්දය දීලා තිෙබනවා කියලා. අතුරලිෙය් රතන
හාමුදුරුෙවෝත්, එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හාමුදුරුෙවෝත් ෙම්කට
විපක්ෂව ඡන්දය දීලා නැහැ කියලා කනගාටුෙවන් හරි අපට
කියන්න සිද්ධ වනවා. ජාතික ෙහළ උරුමෙය් කිසිම
මන්තී ෙකෙනක් ෙම් සූදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පතට
විරුද්ධව ඡන්දය දීලා නැහැ. -පූජ්ය මන්තී හිමිවරු ෙදෙදනා සහ
ගිහි මන්තීතුමා.-

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

ඔය කැසිෙනෝ එකක් ළඟින් යන්න ෙකෝ බලන්න, කවුද
ඉන්ෙන් කියලා බලා ගන්න. ඔය කැසිෙනෝ එක ළඟ සිටින
ගැහැනු ඔක්ෙකෝම චීන ගැහැනු. ඒෙක් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
[බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න, ගරු මිතපාල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. ඔබතුමා කැසිෙනෝ යනවා
නම් යන්න, මට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා කැසිෙනෝවලට කැමැති
නම් යන්න. චීන ගැහැනුන්ට කැමැති නම් යන්න. මට පශ්නයක්
නැහැ. ඉන්දුනීසියා වුණත් කමක් නැහැ. අරාබි වුණත්, ෙකොංෙගෝ
වුණත් මට පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා සාමාන්යෙයන් TV
එෙක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්, "ෙම් රෙට්
සංස්කෘතිය බල්ලට යනවා. ඕවාෙය් ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්? ඕවාෙය්
ෙබොන්න ෙදන එකයි, ගැහැනු ෙදන එකයි තමයි කරන්ෙන්."
කියලායි. ඒවා දන්ෙන් නැතිව වාෙගයි කථා කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, there is a survey on
different countries as to what their optimal tax rate is for
casinos. ඒ වාෙග්ම, the current casino tax of Macau. You
know Macau's largest revenue earning is from casino taxes.
Hon. Minister, the Special Gaming Tax there is 35 per cent.
සියයට 35යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මකාවුවල
තිෙබන්ෙන් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම කැසිෙනෝ capital එක. එහි
Gaming Tax is 35 per cent. සියයට 35ක් අය කරනවා ඒ බද්ද.
Macau Foundation
කියලා එකක් තිෙබනවා. Macau
Foundation එකට සියයට ෙදකක බද්දක් ෙවනම අය කරනවා. ඒ
වාෙග්ම promotion and social security කියලා එකකට සියයට
3ක බද්දක් අය කරනවා. ඒ ඔක්ෙකෝටම අමතරව තව එකක්
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා,
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 100ක බද්දක් ෙම් ව්යාපාරවලින් අය
කරන්න කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ අයටත් තිෙබනවා, annual licence
fee එකක්. ඒක ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3.75යි. අද ලංකාෙව්
රුපියල්වලින් ගත්ෙතොත් ඒ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 487යි. ඒ
කියන්ෙන්, ආසන්න වශෙයන් රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවනවා.
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එතෙකොට රුපියල් මිලියන 500ක් වැනි පමාණයක් අවුරුද්දට
අය කරන ගමන් සියයට 39ක බදු අය කරනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා
ෙමොකක්ද ලංකාෙව් කරන්න හදන්ෙන්? ලංකාෙව් රුපියල් මිලියන
100යි මුළු බද්ද. මුළු levy එක රුපියල් මිලියන 100යි. ඒ
කියන්ෙන් මකාවුවල අය කරන පමාණෙයන් පෙහන් එකයි.
සියයට 39ක මකාවු බද්ද ෙවනුවට ඔබතුමන්ලා අය කරන්ෙන්
සියයට පහයි. සියයට පහයි!
අපි කවුරුත් දන්නවා, ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියලා. දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රෙට් බදු ආදායම 2012
වර්ෂෙය් සියයට 11.4යි. කවදාවත් එච්චර අඩු ෙවලා නැතිව ඇති.
මිනිස්සු බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ගණන් එක රැයකට ෙහොයන
කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙයන් මකාවු රට සියයට 40ක් බදු අය කරනවා
නම්, ඇයි ෙදයියෙන් ලංකාව සියයට පහකට ෙම් බද්ද අඩු
කරන්ෙන්? ඇයි ෙදයියෙන් VAT එකයි, NBT - Nation
Building Tax එකයි අඩු කරන්ෙන්? සදාචාරය පැත්තකින්
තියමුෙකෝ. ෙම්වාට විරුද්ධව JHU එෙක් හාමුදුරුවන්
වහන්ෙසේලාවත් ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැෙන්. ඒකෙන් එතැන තිෙබන
සදාචාරය. නමුත් අපි කථා කරමු, ෙම් සංඛ්යා ගැන. ෙමොකක්ද
ෙම්ෙකන් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? What is your
objective?
තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඒ තමයි income tax.
Income tax highest marginal rate එක, ඒ කියන්ෙන් වැඩිපුරම
බදු ෙගවන තීරුව. සාමාන්ය බදු ෙගවන පුද්ගලයකුෙගන් ලංකාෙව්
අය කරන බද්ද කීයද? සියයට 24යි. සියයට 24ට අඩුෙවන් tax
ෙගවන රටවල් තව කීයක් ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබනවාද? ෙදකයි. ඒ
ෙමොනවාද? ෙහොංෙකොං රට සහ සිංගප්පූරුව. සමහර රටවල tax
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ රටවල ෙතල් තිෙබනවා. ඒ නිසා රජ්ජුරුෙවෝ
කියනවා, tax ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා. රජෙය් සුබසාධන වැඩ
කටයුතුවලට ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා. එෙහම නම් ඇයි, අෙප්
රෙට් ෙම් විධිෙය් බදු පතිපත්තියක් අරෙගන යන්ෙන්? සල්ලි
තිෙබන මිනිසුන්ෙගන්, එෙහම නැත්නම් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන්
එක රැයකට හම්බ කරන කැසිෙනෝ කාරයන්ෙගන් සියයට 12
VAT එක අයින් කරලා, සියයට 3 NBT එක අයින් කරලා,
සියයට 5ක බද්දක් විතරක් අය කරනවා. නමුත් දුප්පත් මිනිසුන්ෙග්
සැමන් ටින් එකට රුපියල් 85ක බද්දක් ගහනවා. විදුලිය units
91ක් පාවිච්චි කරන සාමාන්ය පුද්ගලයාට සියයට 126කින් බිල
වැඩි කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් සදාචාරය? කැසිෙනෝ
කාරයාෙගන් අය කරන්ෙන් සියයට 05යි. Units 91ක් විදුලිය
පාවිච්චි කරන සාමාන්ය පුද්ගලයාෙග් විදුලි බිල වැඩි කිරීම සියයට
126යි. [බාධා කිරීම්] හිනා ෙවනවා හැෙරන්න ෙම්වාට කරන්න
ෙදයක් නැහැ ඔබතුමන්ලාට. ඔබතුමන්ලා හිනා ෙවන්න. ෙහට
අනිද්දා ෙවන ෙකොට බිල ආවාම රෙට් ජනතාවත් හිනා ෙවයි.
ඊළඟට ෙම්ක ඊටත් වඩා එහාට ෙගන යනවා. දැන් ඒක ෙවනස්
කරමින් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනතට සංෙශෝධනයක්
ෙගෙනනවා. ෙමොකක්ද, ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත?
අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කිව්වා, විශාල ආෙයෝජන
ෙගෙනන්න ඕනෑ නිසා ඒ පනත ෙගනාවා කියලා. ඒ පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් අපි ආණ්ඩුවට පශංසා කළා.
අපි කිව්වා, ෙම්ෙක් යම් කිසි විධියකට විනිවිදභාවයක් transparency එකක්- තිෙබනවා, ඒක ෙහොඳයි කියලා. නමුත් අද
වන ෙකොට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් පනත ෙගනාෙව්
ලංකාෙව් ජාතික තලෙය් ආර්ථික හා සමාජයීය ධනාත්මක
ෙවනස්කම් කරන්න පුළුවන් ව්යාපෘති තිෙබනවා නම් ඒවා ෙම්
රටට ෙගනැවිත් ඔවුන්ට බදු නිදහස, බදු සහන ෙදන්න කියලායි.
දැන් ෙම් පනතින් කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද?
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ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතින් සූදු ව්යාපාර කරන අයට
සියයට 5ක tax එකක් පැෙනව්වා. ඒ ව්යාපාර කරන අය රුපියල්
මිලියන 100ක් අවුරුද්දකට ෙගවන්න ඕනෑය කිව්වා. ඒක හරි.
ඊළඟට ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතින් මා දැන් කථා කරපු සූදු බදු
පනෙත් සඳහන් කාරණය ඉවත් කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, මා
ෙම් කියන්න හදන ෙද් ෙත්ෙරනවාද කියලා. කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත මඟින් ව්යාපෘතියක් කරන ෙකනකුට ෙනොෙයකුත්
බදු පනවනවා ෙන්. ඒ බදු ඉවත් කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා.
උදාහරණයක් හැටියට ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය ෙහෝ කුමන ෙහෝ
ව්යාපෘතියක් ගත්ෙතොත්, ඔවුන්ට බදු නිදහස ලැෙබනවා. සාමූහික
බදු නිදහස යටෙත් අවුරුදු 10කට බදු ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. එකතු
කළ අගය මත බදු ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. වරාය සහ ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ සංවර්ධන බදු ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. මුදල් පනත
යටෙත් ෙකොටස් ගනුෙදනු කිරීෙම් බද්ද ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.
නිෂ්පාදන බදු ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. ආර්ථික ෙසේවා බදු ෙගවන්න
ඕනෑ නැහැ. ෙර්ගු ආඥා පනත යටෙත් එන බදු ෙගවන්න ඕනෑ
නැහැ. ඒ වාෙග් විශාල බදු සහන ෙදනවා. ඒක හරි. ඒ බදු සහන
දීම පිළිබඳව ඒ ෙවලාෙව් අෙප් ෙපොඩි විෙව්චනයක් තිබුණා. නමුත්
කමක් නැහැ කියමු. ඒවා සංවර්ධන ව්යාපෘති කියමු. ඒ බදු සහන
ෙතල් කැණීම් ගෙව්ෂණය සඳහා ෙකයාන් ලංකා ආයතනයට දීලා
තිෙබනවා. වාෙන් ෙකොම්පැනියකට ඒ බදු සහන දීලා තිෙබනවා.
නමුත් දැන් ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්?
ෙම් සංෙශෝධනෙයන් කරන්න හදන්ෙන් කැසිෙනෝ ව්යාපාරයටත්
ඒ බදු නිදහස ෙදන්න අවස්ථාව සකස් කරන එකයි. ඒ බදු නිදහස
ෙදන්ෙන් ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින්. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය සකස්
කරන්ෙන් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනතට අනුකූලවයි.
එතෙකොට කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත සංෙශෝධනය
කරලා කියනවා, එයට හැටියට කැසිෙනෝ ව්යාපාරයත් අයත්
වනවා කියලා. අෙන්, ෙමොකක්ද ෙම්? ෙම්කද, ඔබතුමන්ලාෙග්
සංවර්ධනය? ෙම්කද ආෙයෝජනය?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලි කරන්නම්. ඇත්ත වශෙයන් ෙම්
රෙට් සංවාරක ව්යාපාරය සඳහා අපි කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ඇති
කරනවා. සංචාරකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න අවශ්ය
සංෙශෝධන අපි ඇති කරන්න ඕනෑ. අපි යථා වාදීව කටයුතු කරලා
ඒ ෙගොල්ලන් ෙම් රටට ෙගන්වන්න ඕනෑ. ඒ ආෙයෝජනය අපි ලබා
ගන්න ඕනෑ. එම නිසා තමයි අපි ෙම් Strategic Development
Projects Billඑක ෙගනාෙව්. ඒෙක් හංගන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අඩු ගණෙන් නැඟිටලා ඇත්ත කථා
කරන්න එතුමාට ෙකොන්දක් තිෙබනවා. මා ඒකට ගරු කරනවා.
එතුමා කියනවා, "ඔව්. අපට කැසිෙනෝ අවශ්යයි" කියලා. ෙමොකද,
සුද්දන් ෙගෙනන්න ඕනෑ, චීනුන් ෙගෙනන්න ඕනෑ,
ඉන්දියන්කාරයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ, පාකිස්තානුකාරයන්
ෙගෙනන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් මට
විනාඩි 5ක් ෙදනවා කිව්වා.
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එෙහම නම් ඇමතිතුමනි ඔබතුමා පිළිගන්නවා, කැසිෙනෝ
තමයි ෙම් රෙට් ඊළඟ සංවර්ධනය කියන එක. එෙහම නම් මා
ෙයෝජනා කරනවා, මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් hubs පහ, hubs
හයක් කරන්න කියලා. එෙහමත් නැත්නම් අධ්යාපන
ෙක්න්දස්ථානය අයින් කරලා -

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට නියමිතව තිෙබන
කාලෙයන් විනාඩි 10ක් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාට ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Harsha De Silva,
minutes.

then you have 10

more

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඒ ඇති. දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය, බලශක්ති ෙක්න්දස්ථානය,
ගුවන් ෙක්න්දස්ථානය, නාවික ෙක්න්දස්ථානය හා වාණිජ
ෙක්න්දස්ථානය කියා ෙක්න්දස්ථාන 5ක් ගැන කියනවා.
මම කියනවා, නැහැ ඉන් එකක් ඉවත් කරලා කැසිෙනෝ
ෙක්න්දස්ථානය කරන්න කියලා. කැසිෙනෝ ෙක්න්දස්ථානය කරන්න.

You want to make Sri Lanka bigger than Macau in gambling.
Whether you want to worry about cultural and social
implications, that is up to you. I guess you are not concerned
about that. That is what you said.
මම ෙසොයලා බැලුවා. ෙමෙහම කරලත් අද ෙලොකු කැසිෙනෝ
මධ්යස්ථාන නවයක් තිෙබනවා. Ballys Colombo කියලා එකක්
තිෙබනවා, Bellagio Casino කියලා එකක් තිෙබනවා. MGM
Club කියලා එකක් තිෙබනවා. The Ritz Club කියලා එකක්
තිෙබනවා. Star Dust Club කියලා එකක් තිෙබනවා. Continental
Club කියලා එකක් තිෙබනවා. Kollupitiya Casino කියලා එකක්
තිෙබනවා. Tokyo Club කියලා එකක් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග්
කැසිෙනෝ මධ්යස්ථාන නවයක් තිෙබනවා. ෙම් කැසිෙනෝවලින්
එක දවසකට ෙකෝටි ගණනක් මුදල් හම්බ කරනවා. ආදායම් බදු
ෙරජිස්ටාර් ෙජනරාල්තුමියෙගන් මම ඇහුවා, ෙම්වා කීයක්
register කරලා තිෙබනවාද කියලා. ෙම්වායින් register කරපු ඒවා
තිෙබන්ෙන් හතරයි, නැත්නම් පහයි. ගාලු පාෙර් රතු පාට, ෙකොළ
පාට, සුදු පාට, කළු පාට, ෙරෝස පාට ටයිල් අල්ලලා තිෙබනවා.
එතැනින් යනෙකොට කැසිෙනෝවල ලයිට් පත්තු ෙවනවා. චීන ගෑනු
එෙහන් පනිනවා, තායි ගෑනු ෙමෙහන් පනිනවා, කුඩුකාරෙයෝ
එෙහන් යනවා, Russian, Ukraine ගෑනු අෙනක් පැත්ෙතන්
යනවා. හැබැයි, අෙන්! ෙම් එතැනින් උඩට පහළට යන ඇමතිලාට,
උඩට පහළට යන මහ ෙලොකු මිනිසුන්ට ෙම් කැසිෙනෝවල ලයිට්
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් කැසිෙනෝවල ලයිට් ෙපෙනනවා නම්, ෙම්
කැසිෙනෝ එක ඇතුළට ගිහින් අහන්න ඕනෑ, "ෙකෝ ෙම්වා register
කළාද, රුපියල් මිලියන 100 ෙගව්වාද?" කියලා. නැහැ, ඒවා
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් සදාචාරය.
සාමාන්ය මිනිහාෙග් ලයිට් බිල සියයට 126කින් ලජ්ජා නැතිව වැඩි
කරන ආණ්ඩුවට කැසිෙනෝ මධ්යස්ථාන නවයකින් මධ්යස්ථාන
පහක් පමණයි ෙරජිස්ටර් කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මම ෙපොඩි දවස්වල ඉඳලා ඔය කැසිෙනෝ තිෙබනවා. ෙම්ක
ඊෙය් ෙපෙර්දා ආපු එකක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුෙව්
විලි ලජ්ජාව වසා ගැනීම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගනල්ලා කරන්න
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ජනතාව ඉස්සරහට ගියාම ජනතාව
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කියයි, "ඕෙගොල්ලන් කියන්ෙන් එකක්, කරන්ෙන් තවත් ෙදයක්"
කියලා.
මා ඊළඟට කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මුදල්
පනත් ෙකටුම්පත ගැනයි. ෙම් මුදල් පනත් ෙකටුම්පෙතන්
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 1963 ෙගනාපු මුදල් පනෙත් තිෙබනවා,
ලංකාෙව් ෙනොවන පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ ආයතනයකට ඉඩමක්
විකුණනවා නම්, සියයට 100ක බද්දක් ෙගවන්නට ඕනෑයි කියලා.
ෙම් සියයට 100ක බද්දක් ෙගවන්නට ඕනෑයි කියන එක දිගටම
තිබුණා. ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී විෙශේෂ ෙහේතූන් මත ඒවා
සංෙශෝධනය කළා. ෙතෝරා ගත් පුද්ගලයන්ෙගන් එම පනතට
අනුව වන සියයට 100ක බද්ද අය කෙළේ නැහැ. මා ඉතාමත්ම
වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි, 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 22
වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සභාගත කළ ලියවිල්ලක් මා ළඟ
තිෙබනවා. එහි සඳහන් වනවා, ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට වික්කා
කියලා ෙහක්ටයාර් 2.436ක් පළමුවැනි ෙකොටෙසන්, ෙහක්ටයාර්
1.6108ක් ෙදවැනි ෙකොටෙසන්. 2010.12.28වැනිදා සහ 2011
මාර්තු 11වැනිදා සින්නක්කර ඔප්පුවක් යටෙත් සියයට 100ක්
අයිතිය ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලයට දුන්නාය කියලා ෙමහි තිෙබනවා.
ඊට වඩා තවත් දීපු ඒවා ගැනත් ෙමහි තිෙබනවා. නමුත් ෙම්
සියයට 100ක් බදු ෙගවන්නට ඕනෑ යි කියලා තිෙබන ෙවලාෙව්ත්
එක සත පහක්වත්, තඹ ෙදොයිතුවක්වත්, එෙහමත් නැත්නම් අෙප්
සූරියප්ෙපරුම ගරු මන්තීතුමාත් කිව්වා වාෙග් අර ෙකොස්
ෙකොළයක් ෙවච්ච ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් එකක්වත් ගත්ෙත් නැහැ,
බද්දක් කියලා. දැන් ෙගනාපු ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ෙමොකක්ද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්? ෙම් සංෙශෝධනෙයන් කියනවා, 1963
ෙගනාපු එම පනෙත් හය වැනි ෙකොටස ඉවත් කරනවා කියලා. එම
පනෙත් හය වැනි ෙකොටෙසන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? හයවැනි
ෙකොටෙසන් තමයි කියන්ෙන්, අර සියයට 100 බද්ද ෙගවන්නට
ඕනෑයි කියලා. ෙම්ක මහා අපභංශ කථාවක්. මා ඉතාමත්ම
වගකීෙමන් ෙම් කියන්ෙන්. ෙම්ක අපභංශ කථාවක්. අෙප් රජෙය්
නිලධාරින්ෙග් හැකියාව ෙම්ක නම්, එෙහම නම් රජෙය් නිලධාරින්
set එක ඔක්ෙකොම ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි. එම
ෙකොටස අපි ඉවත් කරලා සම්පුර්ණෙයන් ෙවනම පනතක්
ෙගෙනනවා, ඒ මුළු ෙකොටසම ඇතුළත් කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම්ක අයින් කළා. එතෙකොට දැන්
තිෙබන තත්ත්වය තමයි-

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අප ෙවනම පනතක් ෙග්නවා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

එෙහම නම් දැන් ටිකකට කලින් -පස්වරු 1.30 වන තුරුතිබුණු තත්ත්වය තමයි ෙම් සියයට සියෙය් බද්ද පනවන එක
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කරන්න කටයුතු කිරීම. ඒ කියන්ෙන්
ඕනෑම විෙද්ශීය ජාතිකෙයකුට ෙහෝ ආයතනයකට පුළුවන් කිසි
බද්දක් ෙගවන්ෙන් නැතිව ලංකාෙව් ඉඩම් ගන්න. දැන්
එකහමාරට ෙගනාවා සංෙශෝධනයක්. ෙම් සංෙශෝධනෙයන්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? පස්වරු 1.30ට ෙගනාපු සංෙශෝධනෙයන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

කියනවා, එෙහම නැහැ, අප ඒ සංෙශෝධනය සම්පූර්ණෙයන්ම
අකුළා ගන්නවාය කියලා. එෙහනම් ෙමොන ෙකංෙගඩියකටද
සංෙශෝධනයක් ෙගනාෙව්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය නාස්ති
කරන්ෙන් ෙමොකටද? ෙම්වා ගැන සාකච්ඡා කරන්න ෙම් විධියට
ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන්ෙන් ඇයි?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් බලන්න, මා ළඟ
ෙම් තිෙබන්ෙන් දැන් දීපු hot-hot
සංෙශෝධනය. "පනත්
ෙකටුම්පත් - කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ යුතු
සංෙශෝධන" අර සම්පූර්ණ සංෙශෝධනය ඉවත් කරලා ලු. ඉතින්
පෙචෝරිස් කියන්ෙන් මමද? මමද, ආණ්ඩුවද පෙචෝරිස්? කවුද
පෙචෝරිස්? ගරු ඇමතිතුමනි, ආණ්ඩුවට ෙම්වාට කට උත්තර
නැහැ. කථාව ඇත්ත. සංෙශෝධනය ෙගනාවා. දැන් සංෙශෝධනය
අකුළා ගන්නවා. ෙම්ෙක් වාද විවාද කරන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ.
නමුත් ඊට වඩා වැදගත් ෙදයක් තිෙබනවා. "ෙක්.එම්.එම්.
සිරිවර්ධන, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශය, රාජ්ය මූල්ය
පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව" යනුෙවන් 2013.03.27 දින
ෙරජිස්ටාර් ෙජනරාල්ට ලියුමක් යවා තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන
කථාව ෙවනස්. ඒ ලිපිෙය් කියා තිෙබනවා, සියයට සියයක්
ෙගවන්න ඕනෑ, නමුත් අපට ඒවාට exemptions ෙදන්න පුළුවන්
කියලා. Exemptions ෙදන ෙනොෙයකුත් කම තිෙබනවා. ඉන්
එකක් ෙමෙහමයි.

I quote:
“...in the interest of the national economy, with the prior approval of
the Cabinet of Ministers, by order published in the gazette, …”

ඒ exemptions එක ෙදන්න පුළුවන් කියනවා. එෙහනම් ඕනෑ
ෙකෙනකුට පුළුවන් ෙන් ෙම්ක කරන්න. අපි ඇවිත් රජෙය් ඉහළ
ඇමති ෙකෙනක් හම්බ ෙවනවා. නැත්නම් ඉහළ නිලධාරිෙයක් හමු
ෙවනවා. ගිහින් කියනවා, "මට ෙම්ක ෙදන්න, මට ෙම් නීතිය
රුස්සන්ෙන් නැහැ" කියලා. එෙහම නම් කියනවා, "හරි, ඔබතුමාට
අප නීතියට පටහැනිව, නීතියට එළිෙයන් සියයට සියෙය් tax එක
ගන්ෙන් නැතිව අප ෙම් ඉඩම් ගන්න අයිතිය පවරනවා." කියලා.
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා lease ගැන කථා
කරනවා. ෙම් ලිපිෙය් ෙහොඳ කථාවක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක් තිෙබනවා
අවුරුදු 99 දක්වා lease ෙදන්න පුළුවන්ය කියලා. අවුරුදු 99 දක්වා
lease කියන්ෙන් සින්නකරයට විකුණුවා වාෙග් තමයි. ඔය ෙලොකු
ෙලොකු ෙහෝටල්, ෙලොකු ෙලොකු ඉස්පිරිතාල හදා තිෙබන්ෙන්
අනුනව බද්ෙද් lease එකටයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අනූනව බද්ෙද් lease එකට ෙදනවා නම් ෙම් අලුත්
සංෙශෝධනෙයන් සත පහකවත් බද්දක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.
ෙම්ක නිකම් වචන set එකක් විතරයි. ෙබොරුවට නිකම් එෙහන්
ෙමෙහන් ලස්සන කථා කියලා ෙමොකක්ද ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
කරන්ෙන්? රෑ දනිෙයල්, දවල් මිෙගල් වාෙග් තමයි ෙම්ක. අපට
කියන්ෙන් එක ෙදයක්. යටින් කරන්ෙන් තවත් ෙදයක්.
ෙම් ලිපිෙය් කියා තිෙබනවා, lease එකක් register කරනවා
නම් සියයට 15ක් ගන්න කියලා. එතෙකොට සියයට සියයට ෙමොකද
වුෙණ්? සියයට සියෙය් බද්ද ෙම්ෙකන් සියයට 15 දක්වා අඩු කර
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කර තිෙබන්ෙන්? මහා විශාල
කුමන්තණයක් ෙමතැන කර තිෙබන්ෙන්. ඉස්සර ෙවලා
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා. ඒ සංෙශෝධනය ෙග්න්න කලින් මුළු
රටටම කිව්වා අප එක බිම් අඟලක් ෙම් ලංකාෙව් ෙනොවන
පුරවැසියන්ට විකුණන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. මිනිස්සු
අත්පුඩි ගැහුවා, "ජයෙව්වා, ජයෙව්වා" කියලා. ෙමොකද කෙළේ?
ඒක ෙගනැත් සියයට සියෙය් බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කළා.
ඊට පස්ෙසේ අද තවත් සංෙශෝධනයක් ෙගනැත් ඒ සියයට සියෙය්
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බද්ද නැවතත් ස්ථාපනය කරනවා. හැබැයි ලියුම් කඩදාසියක්
යවලා කියනවා, සියයට පහෙළොෙව් බද්ද පමණක් පනවන්න
කියලා. එතෙකොට කවුද ෙම්ෙක් අප විශ්වාස කරන්ෙන්? ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු කථාව ෙම්ෙක් තිෙබනවා තමයි.
Proposed law, නව නීතියක් ෙග්නවා ලු. කවදාද ෙම් නව නීතිය
ෙගන්ෙන්? Part VI එක ඔබතුමන්ලා repeal කළා නම්
ඔබතුමන්ලාට අද තිබුණා ෙන්, amendment එකක් ෙගනැත් Part
VI එක include කරන්න. එෙහම කෙළේ නැහැ ෙන්. ඒකට අලුත්
නීතියක් ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් තිෙබන නීතිෙයන්ම - Finance
Act, No. 11 of 1963 - ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒෙකන් තමයි ෙම්
සියලු ෙද්වල් පාලනය වන්ෙන්. අලුත් නීති අවශ්ය නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මීට වඩා කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අවසාන වශෙයන් මට
කියන්න ඕනෑ ෙදය ෙම්කයි. අෙප් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ
(වගකීම) පනත ඉදිරිපත් කළා. එය ඉතාම වැදගත් පනතක්.ඒ
පනතින් අෙප් රෙට් මූල්ය වගකීම සම්බන්ධෙයන් හැසිෙරන්න
ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක නීත්යනුකූල කළා.

නමුත් ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? This
is called "Fiscal Management (Responsibility)
(Amendment) Bill". I am going to rename this. I am going
to call this “Fiscal Management (Irresponsibility)
(Amendment) Bill”, Hon. Minister. This is irresponsible.
By the end of 2013, you are supposed to bring down the
debt to GDP ratio to 60 per cent. What are you doing by
this amendment? You are taking another seven years.
තව අවුරුදු 7ක් ගන්නවා සියයට 60 දක්වා ෙම්ක ෙග්න්න. ඒ
වාෙග්ම ආණ්ඩුව ණය ගන්නවා ෙවනුවට ඒජන්තෙයෝ පත්
කරනවා ආණ්ඩුව සඳහා ණය ගන්න. ඊෙය් වන විට, Bank of
Ceylon එක අවම වශෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් සියයට 5.5ක
ෙපොලියකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ගන්න
ෙලෝකය වෙට් යනවා. ඒ වාෙග්ම National Savings Bank එකජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව- ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
1,000ක ණයක් ගන්න වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරලා අපි එක පාරක් National Savings
Bank එක ෙබ්රා ගත්තා. ලක්ෂ 200ක ජනතාවක් සිටින ෙම් රෙට්
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් accounts ලක්ෂ 167ක් තිෙබනවා.
වංචාවක් ෙවන්න යන විට ඔවුන් ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කථා කරලා ඒක නවත්වා ගත්ත අපට දැන් සිදු වන්නට
යන ෙද් දැක්කාම ෙමොකක්ද හිෙතන්ෙන්? ෙමතැන ෙමොකක්ද
කරන්න යන්ෙන්? ෙමතැන කරන්න යන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම්
බැංකුව ලව්වා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,000ක ණයක්
ගන්න. ෙමොනවාටද ෙම් ණය? සාමාන්ය මිනිස්සු ෙගවල් හදන්ෙන්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්වලින් ෙනොෙවයි. ඒවාට තමයි ආණ්ඩුව ණය
ගන්ෙන්. ආණ්ඩුව ෙම් ණය ගන්න හදනවා. එක පැත්තකින් නිවාඩ්
කබ්රාල් තැන් තැන්වල කථා කරලා ෙපන්වන්නට උත්සාහ
කරනවා, "හර්ෂ ද සිල්වලාට ෙම්වා ෙප්න්ෙන් නැද්ද, අෙප් දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව රෙට් ණය බර අඩු ෙවලා කියලා.
සියයට 100ට තිබුණ එක සියයට 85 දක්වා අඩු ෙවලා කියලා
කියනවා. ඒෙක් technical point
එකක් තිෙබනවා, ඒ
සම්බන්ධෙයන් පස්ෙසේ කථා කරන්නම්. ඒක උද්ධමනයත් සමඟ
යන ගැටලුවක්. ඊට වඩා වැදගත් කාරණය තමයි ෙමොකක්ද
ෙමතැනින් කරන්ෙන් කියන එක.
ඊළඟ සංෙශෝධනය තමයි සියයට 4.5ක් ෙදන්න තිෙබන
guarantee එක සියයට 7 දක්වා වැඩි කරන්නට යෑම. ෙමතැනදී
සිදු වන්ෙන් ෙමයයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි "පෙචෝරිස්"
වැඩක්. ෙම්ක "පෙචෝරිස්" වැඩක්. ෙමොකද, ආණ්ඩුව, Treasury
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එක ණය ගන්නවා ෙවනුවට ආණ්ඩුෙව් ෙවනත් ආයතන හරහා
ණය ගැනීමක් කරනවා. ෙකොෙහන් ණය ගත්තත් අන්තිමට අපට
තමයි ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ඒ කාරණය තමයි මම අවසාන
වශෙයන් ෙම් ජනතාවට මතක් කරලා ෙදන්නට ඕනෑ. රජය
කරන්න යන්ෙන් සාමාන්ය මනුෂ්යයාෙග් බඩට ගහන එකයි.
සාමාන්ය මනුෂ්යයාෙග් බඩට ගහන එක. බදු ගහනවා, බදු
ගහනවා, බදු ගහනවා. කෑමට වැඩිෙයන්ම බදු ගහන රට ලංකාව
ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. පරිප්පුවලට, සීනිවලට සහ
සැමන්වලට බදු ගහනවා. ටින් මාළුවලට රුපියල් 85ක බද්දක්
ගහනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, ෙහට අනිද්දා වන විට පුළුවන් නම් ඔබතුමාෙග්
ආසනය වන මාවනැල්ල පැත්තට යන්න. ගිහින් මිනිසුන්ව හම්බ
ෙවන්න. Units 91ක් පාවිච්චි කරන මනුෂ්යයාෙග් ලයිට් බිල
සියයට 126කින් වැඩි කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා
කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.04]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ්යාපන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුව. කුමන ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තරයක් දැරුවත් ෙම්
රෙට් ෙකෝටි 21ක් ජනතාව ෙවනුෙවන් මන්තීවරුන් 225 ෙදෙනකු
මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙලස පත් කර එවනවා උත්තරීතර
ආයතනයට රතු පලස එළලා පිළි අරෙගන. ඒ ෙම් රට ෙවනුෙවන්
පක්ෂ විපක්ෂ මතවාද ෙබොෙහොම විද්යාත්මක පදනමක් යටෙත්
ඉදිරිපත් කරයි කියලා. ඉතිහාසෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවිධ
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල සිටි විවිධ ජන නායකයින් අපි වාෙග් ෙපොඩි
අයට පූර්වාදර්ශ විශාල පමාණයක් සපයා තිෙබනවා. මහාමාන්ය
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා,
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, පිලිප් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා, ෙකොල්වින් ආර්. ද සිල්වා මැතිතුමා, ආචාර්ය එන්.එම්.
ෙපෙර්රා මැතිතුමා, සිදම්බරම් මැතිතුමා, අමිර්තලිංගම් මැතිතුමා
සහ ධර්මලිංගම් මැතිතුමා වැනි අය අපට පූර්වාදර්ශ විශාල
පමාණයක් සපයා තිෙබනවා, හැන්සාඩ් වාර්තා එකතු කරෙගන
එය පසු අධ්යයනයන් සඳහා පාවිච්චි කරන්න කියලා.
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක කරන කථාව ඔවුන් කිසි දවසක ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන
හැමටම අලුෙතන් යමක් ඉෙගන ගන්න හා එකතු කර ගන්න
වගකීමක් තිබුණා. ඒ වගකීම තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම
මන්තීවරෙයකුටම ඉතා විශාල ෙගෞරවයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
පිටත මහජනතාව අතර තිබුණා. අපිට ෙමොන මතිමතාන්තර
තිබුණත් අපි අෙප් මහජන නිෙයෝජිත ධුරය, මන්තී ධුරය,
පාර්ලිෙම්න්තුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගුණාත්මකබව පහළ මට්ටමක
පවත්වාෙගන යාම අපි කාටත් ගුණදායක වන්ෙන් නැහැ කියා
1989 සිට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් ෙලස
මා හිතනවා. ඒ නිසාම සමහර අය අපිට ලබා ෙදන මූලාශ හා
කියන ෙද් අනුව යම් යම් පකාශ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන විට, අපි
විපක්ෂෙය් ඉන්න විට, විපක්ෂ නායකතුමන්ලා ආණ්ඩු කරන
විට,ඒ පිළිබඳ ඉෙගන ගත්ත මන්තීවරෙයක් මම. 1980 ගණන්වල
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර ඇමතිතුමාෙග් අමාත්යාංශයට එක්තරා
විශ්වවිද්යාලයක අපිට හිතවත් මහාචාර්යවරෙයක් මා දන්නා එක
ආයතනයක් ගැන පුද්ගල විෙව්චනයක් සහිතව ඔහුෙග් ආචාර්ය
උපාධිය ගැන පශ්නයක් කරුණු ඇතුව ලියලා මට ෙගනැවිත්
දුන්නා. මා ඒ පශ්නය විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ෙලස ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී වි.ජ.මු.
ෙලොකුබණ්ඩාර ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තර
ෙදන්න බැරි ෙකෙනක් ගැන ඔය විධියට කථා කරන එක වැරැදියි.
ඒක ඉන් පසු කරන්න එපා" කියා.

1464

අපි පාඩම් ඉෙගන ගත්තාට ටික දවසක් යන විට ඒවා මතක
නැති ෙවනවා. මෑත ඉතිහාසෙය් සිද්ධියක් වුණා ෙකොට්ටාව
ධර්මපාල විද්යාලය සම්බන්ධව. එම විද්යාලය ගැන පශ්නයක් ඇති
වුණා. ඒක පළාත් සභා පාසලක්. ෙම් පළාත් සභා පාසෙල් ගහකට
පුද්ගලෙයක් නැඟලා හිටියා පතිසංවිධානයට විරුද්ධව. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඒ පෙද්ශෙය් පන්සලක් විවෘත කරන්න ආවා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් මමත් තවත්
මැතිඇමතිවරු රාශියකුත් හිටියා. ඒ අවස්ථාෙව් එතැනට පැමිණි ඒ
පෙද්ශෙය් එක්තරා ෙද්ශපාලනඥෙයක් මට කිව්වා, "එයා දැන්
ගෙහන් බැහැලා ඉවරයි. ගෙහන් බැහැලා ජනාධිපතිතුමා හම්බ
ෙවන්න දැන් ෙමතැනට එනවා" කියා. මම ඒ ෙද්ශපාලන
හාල්පාරුවා කිව්ව එක පිළිඅරෙගන ෙමතැන පශ්නය අහපු
ෙවලාෙව් මම කිව්වා, "ගෙහන් බැහැලා" කියා. මම ඒ උත්සවය
ඉවර ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි ආෙව්. අර මිනිසා කී ෙද්
විශ්වාස කිරීෙමන් මෙග් තිබුණු ආත්ම ෙගෞරවයත් ඉවර වුණා. ඒ
නිසා අපි ෙමොන යම් පකාශයක් ෙහෝ කරන විට ඒ පකාශය ෙම්
ගරු සභාවට උචිත ආකාරයට කරනවා නම් මා හිතනවා අපි අතර
ෙමොන මතිමතාන්තර තිබුණත් ඒක නිෙරෝගී පජාතන්තවාදය
සඳහා වැදගත් ෙවනවා කියා.
අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ඉතාම බරපතළ
පකාශයක් කළා. මා එතුමා ආරක්ෂා කර ගන්න නැඟිටලා කිව්වා,
ඔබතුමා ෙම් පකාශය පුවත් පතක තිබුණ පමණින් කරන්න එපා,
ෙම් පකාශය ඔබතුමාෙග් වටිනාකමට හානිකරයි කියා.
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ආණ්ඩුවට ෛවරෙයන් ගහනවා ෙවන්න
පුළුවන්. එතුමා කිව්වා, දකුණු පළාෙත් දරුෙවෝ 39,000ක් ශිෂ්යත්ව
විභාගයට ෙපනී සිටියා. එයින් 34,000ක් අසමතුන් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා කියා. මා කිව්වා, "ෙම්ක කියන්න එපා" කියා.
මට ෙත්ෙරනවා. මෙග් හෘදය සාක්ෂියට අනුවත් අවංකවත් දකුණ
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් කළ
පෙද්ශයක්. මුළු රටට හැම දාම බුද්ධිමතුන් හදපු පෙද්ශයක්. ඒ
කියන්ෙන් දකුෙණ් මිනිසුන්, ළමයින් පහළට දමා පාර්ලිෙම්න්තුව
වාෙග් තැනක, ළමයි ඉන්න තාත්තා ෙකෙනක් විධියට කවුරුත්
කථා කරන්න ෙහොඳ නැහැ. එෙහම කිරීෙමන් රටට ලැෙබන
පතිඵලයක් නැහැ. මම එවර විභාග ෙකොමසාරිස්තුමාට කථා කළා.
මම එතුමාට කථා කර කිව්වා, ෙම්ක හැන්සාඩ් වාර්තාවට ෙදන්න
ඉස්සර මම පකාශය හරියට බලා කියන්නම්. ඒ නිසා පත්තෙර්ක
තිබූ පමණින් කියන්න එපාය කියා. මා නැඟිටලා කිව්වා. ෙමොකද,
අෙප් උගත් මිතයා අමාරුෙව් වැෙටනවාට මම කැමැති නැති නිසා.
නමුත් එතුමා ඇහුෙව් නැහැ,
එෙහමම කිව්වා. විභාග
ෙකොමසාරිස්තුමා කියන ආකාරයට ශිෂ්යත්ව විභාගයට ගාල්ල
දිස්තික්කෙය් දරුෙවෝ 16,609 ෙදෙනක් වාඩි වුණා. ඒ 16,609න්
11,221ක් ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් වී තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
සියයට 67.56ක් ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත්. මාතර දිස්තික්කෙය්
දරුෙවෝ 12,637ක් ශිෂ්යත්ව විභාගයට වාඩි වුණා. එයින් 8,840ක්
සමත් වුණා. සමත් වීෙම් පතිශතය සියයට 69.95යි. හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් දරුෙවෝ 9,730ක් ශිෂ්යත්ව විභාගයට වාඩි වුණා.
6,823ක් සමත් වුණා. සමත් වීෙම් පතිශතය සියයට 70.12යි. ඒ
අනුව ගාල්ල දිස්තික්කෙය් 16,609ක්, මාතර දිස්තික්කෙය්
12,637ක්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 9,730ක් වශෙයන් දකුණු
පළාෙතන් 38,976ක් විභාගයට ෙපනී සිටියා. දකුණු පළාෙත්
විභාගයට වාඩි වුණු දරුවන් 38,976 ෙදනාෙගන් 26,884 ෙදෙනක්
විභාගය සමත් වුණා. ඒ කියන්ෙන් විභාගයට ෙපනී සිටි
100කෙගන් 69 ෙදෙනක් විභාගය සමත්. 100ක් ෙපනී සිටලා 69
ෙදෙනක් සමත් වුණු ෙවලාවක රවි කරුණානායක මන්තීතුමා

මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

මුළු දක්ෂිණ ලංකාෙව්ම ළමයින්ට පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේදී
කරන්න පුළුවන් උපරිම අපහාසය කළාය කියන ෙචෝදනාව මට
කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක කෙළේ දකුණට. දකුණට එෙහම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

කරන්න එපා. දකුණ ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් කළ
පෙද්ශයක්. අසත්යයක් පකාශ කරන ෙකොට අහිංසක දුර්නිරූපණ
කියලා තිෙබනවා; වංචා සහගත දුර්නිරූපණය කියලා තිෙබනවා.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කෙළේ වංචා සහගත දුර්නිරූපණයක්
කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. අහිංසක දුර්නිරූපණය කියන්ෙන්
ඇත්තයි කියලා හිතා ෙගන අසත්යය කියන එකයි. එතෙකොට
එතුමා කෙළේ අහිංසක දුර්නිරූපණයක්. පුළුල් ෙලස අධ්යයනයකින්
ෙතොරව එතුමා ඒක කිව්වාද කියලා මම නැවත හිතුවා. ෙකොෙහොමද
ෙමෙහම කියන්ෙන්? එතුමා කිවූ ආකාරය අනුව ළමයින් දහස්
ගණනක් විභාගයට ගියා. එතුමා කිව්ෙව් 39,000ක් විභාගයට වාඩි
ෙවලා 34,000ක් අසමත් ෙවලා කියලායි.
ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙහොඳටම දන්නවා,
අෙප් ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් තිෙබනවා cut-off mark කියලා එකක්
තිෙබන බව. Cut-off mark එක කියන්ෙන් ශිෂ්යත්වය සමත් වීෙම්
ලකුණ ෙනොෙවයි. අපි ශිෂ්යත්ව 15,000ක් ෙදනවා. ඒ ෙදන
ශිෂ්යත්ව ගණනට අනුව ලකුණක් හදනවා. ඒකට කියනවා කඩඉම්
ලකුණ නැත්නම් cut-off mark එක කියලා. Cut-off mark එක
ෙදන්ෙන් ෙමෙහමයි. ගාල්ල cut-off mark එක 152යි. මාතර
152යි. හම්බන්ෙතොට 148යි. ෙම් පශ්න පතයට ලැෙබන්ෙන්
ලකුණු 200යි. 200න් 150ක් ගන්න ඒ දරුවන් විශිෂ්ටතමයන්
හැටියට සලකන්න පුළුවන්. 200න් 150ක් ගන්නවා කියන්ෙන්
විභාගය සමත් වීමද? එෙහම සමත් වන විභාග ජාතියක් ෙම් තුන්
ෙලෝකෙය් තිෙයනවායැ? ඔබතුමා දන්නවා ෙන් විභාග කරලා ආපු
ෙකෙනක් ෙලස සාමාන්යෙයන් ෙලෝකෙය් සම්මතය තමයි
යම්කිසි විභාගයකට තුෙනන් එකක් ලකුණු තිෙබනවා නම්, ඒක
තමයි "එස්" සාමාර්ථය නැත්නම්, සමත් කියන්ෙන් කියලා. ලකුණු
33 1/3යි කියන එකට අපි 35ක් කියලා හදා ගන්නවා. ඒක තමයි
ෙලෝකෙය් සාමාන්යෙයන් සම්මත විභාගයක සමත් වීෙම් ලකුණ.
ශිෂ්යත්ව 20,000ක් දුන්ෙනොත් කඩඉම් ලකුණ කියන එක අඩු
ෙවනවා. ගාල්ෙල් කඩඉම් ලකුණ ලැබූ දරුෙවෝ 1,840ක් ඉන්නවා.
මාතර 1,414ක් ඉන්නවා. හම්බන්ෙතොට 1,331ක් ඉන්නවා.
දකුණු පළාෙත් විභාගයට ෙපනී සිටි මුළු දරුවන් සංඛ්යාෙවන්
දරුවන් 4,585ෙදෙනක් 150ට වඩා වැඩිෙයන් ලකුණු ලබා
තිෙබනවා. මුළු ලංකාෙවන්ම ශිෂ්යත්ව ෙදන පමාණෙයන් තුෙනන්
එකකට උරුමකම් කියන දරුවන් පමාණයක් දකුෙණන් පමණක්
බිහි ෙවලා තිෙබනවා; විභාගය සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දරුවන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් පෙද්ශවල
දරුවන්. දකුෙණන් ඡන්දයක් බලාෙපොෙරොත්තු වන කවුරු හරි
අයකු ඉන්නවා නම් ඒ දකුෙණ් දරුවන්ට ගහන්න එපා. ඒ අය ෙම්
රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඉදිරියට එන දක්ෂතම දරුෙවෝ. ඒ
වාෙග් දරුවන්ට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විධියට එෙහම නිර්දය ෙලස පහාරයක් එල්ල කරලා බාල්දු
කළාම ඒ දරුෙවෝ මතක තියා ගන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙම් වාෙග් සිද්ධියක් අරෙගන විෙව්චනය කළා කියලා. මම
එතුමාට කිව්වා එෙහම කියන්න එපා කියලා. එතුමාෙග් ගරුත්වය
ආරක්ෂා කරන්න මම මුලින්ම එතුමාට කිව්වා, ෙම්ක කියන්න
එපා, මම බලා ඇවිත් කියන්නම් කියලා. නැහැ, ෙම්ක පත්තරෙය්
තිෙබනවා කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, 2012 ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් සියලු පතිඵල පිළිබඳ
සම්පූර්ණ සංඛ්යා ෙල්ඛන, දත්ත සහිතව, පතිශතයන් සහිතව තනි
පිටුවක තිෙබන ෙම් ෙල්ඛනය මම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මුදණය
කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනවා. කරුණාකර එය හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් පළ කරන්න අවසර ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.

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

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අප හැමදාම
සාම්පදායිකව කරන ෙදයක් තිෙබනවා. මුදල් අමාත්යාංශෙය්
ඇමතිතුමා වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කළාම විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්න මන්තීතුමන්ලා, විවිධ
පුද්ගලයන් විවිධ සිද්ධි නම් ගම් අරෙගන ෙම් පැත්තට බණිනවා.
අපි ෙම් පැත්ෙත් ඉඳන් ඒ පැත්තට බණිනවා. නමුත් ෙම් රෙට්
මුදල් පිළිබඳ උත්තරීතර බලය පාර්ලිෙම්න්තුවටයි පවරා
තිෙබන්ෙන්. යම්කිසි මුදල් පනත් ෙකටුම්පතක් එක ඡන්දයකින්
හරි පරාද වුෙණොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න ඕනෑ. කවුරු
ආණ්ඩු කළත්, කාෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂය තිබුණත්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ මුදල් පනත් ෙකටුම්පතක් පරාජය වුණාම
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා ඡන්දයකට යන්න ඕනෑ. ඇයි ඒ?
මහජනයා විශ්වාස කරනවා මහජනයාෙග් මුදල් වියදම් කරන
ආකාරය පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව වග කියාවි, වගකීමකින් කටයුතු කරාවි කියලා.
අපට තිෙබන පධාන කාර්යය ඒ වගකීම ඉටු කරන එකයි. ඒ ඒ
ෙවලාෙව් පවතින, රජෙය් ආදායම හා වියදම තමයි අපට සලකා
බලන්න තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් ආදායම තිෙබනවා. රජෙය්
වියදම තිෙබනවා. අය වැය පරතරයක් තිෙබනවා. අය වැය
පරතරය පියවන ආකාරයක් තිෙබනවා. සමස්ත ආර්ථිකය
ගත්තාම සියලු පශ්න නිර්මාණය වන්ෙන්, සියලු පශ්න
විසෙඳන්ෙන් ෙම් මතයි. ඒ නිසා අපි දන්නවා බදු නැතිව දුවන
කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැති බව. ෙම් ෙලෝකෙය්
ෙකොෙහේ හරි රටක බදු ෙනොපනවන ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම්
කියන්න. බදු පනවනවා, මිනිසුන් මරනවා, මිනිසුන් හූරාෙගන
කනවා, මිනිසුන් සුද්ද කරනවා කියලා විපක්ෂය ෙචෝදනා
නඟනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අධ්යාපනයට
වියදම් කරනවා; ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරනවා; නිවාසවලට වියදම්
කරනවා; පාරවල්වලට වියදම් කරනවා; පාලම්වලට වියදම්
කරනවා; ඇනිකට්වලට වියදම් කරනවා; ෙව්ලිවලට වියදම්
කරනවා. වියදම් කරන්න ආදායම එන්න එපායැ. කුටුම්භයක් ෙගදරක්- ගත්තත්, තනි මිනිසකු ගත්තත්, ආයතනයක්
ෙකොම්පැනියක් ගත්තත්, ආණ්ඩුවක් ගත්තත් ආදායමක් එන
විධියක් තිෙබනවා. ඒ ආදායම අනුව තමයි අපට ෙකොපමණ වියදම්
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තීන්දු වන්ෙන්. අෙප් ආදායම
පමාණවත් නැත්නම්, අෙප් වියදම දරන්න බැරි නම් අප කරන්ෙන්
ණය ගැනීමයි. එෙහම නැත්නම් අපි තිෙබන ෙද්ෙපොළක්
විකුණනවා. ඕනෑවට වඩා ණය ගත්ෙතොත් ණය වාරික, ෙපොලී
ෙගවා ගන්න බැරිව අපි බංෙකොෙලොත් ෙවනවා; අපි අර්බුදයකට
මුහුණ පානවා. අපි පවුලක් -කුටුම්බයක්- ගනිමු. පවුලක ආදායම
රුපියල් 20,000 නම් ඒ රුපියල් 20,000 ලැෙබන මාර්ගයක්
තිෙබනවා. ඒවා තමයි, ඒ ෙගදර ඉන්න සාමාජිකයන් වැඩ කරලා
වැටුප් වශෙයන් ලබන පමාණය; ව්යාපාරයක් කරලා ලබන ලාභ;
එෙහම නැත්නම් පාග්ධනය දීලා ලබන ෙපොලිය; එෙහමත්
නැත්නම් ඉඩකඩම් ආදිෙයන් ලැෙබන බදු කුලිය. ඕනෑම
ෙගදරකට මින් එහාට ආදායමක් ලැෙබන්න බැහැ. ෙගදර ඉන්න
සාමාජිකයන් වැඩට ගිහිල්ලා වැඩ කළාම ඒ ශමය ෙවනුෙවන්
ලැෙබන දීමනාව හැටියට වැටුපක් ගන්නවා. පාග්ධනය
දුන්ෙනොත්, බැංකුෙව් සල්ලි දැම්ෙමොත්, ෙවනත් කර්මාන්තශාලා
තිබුෙණොත් ෙපොලී ලැෙබනවා. ස්වාභාවික සම්පත් තිබුෙණොත් අපට
බදු කුලී ලැෙබනවා. Business එකක් කෙළොත් ලාභ ලැෙබනවා.
ෙම් ටික තමයි ෙගදර ආදායම. ආදායෙමන් කන්න, ෙබොන්න,
අඳින්න පළඳින්න, යන්න එන්න, ඉන්න හිටින්න, නටන්න
ගයන්න වියදම් කරනවා. ආදායම රුපියල් 20,000 නම් වියදම
රුපියල් 30,000 නම් තවත් රුපියල් 10,000ක් වියදමට මදි
ෙවනවා.
ඒක තමයි කුටුම්බෙය් අය වැය පරතරය -අය වැය හිඟය.
එතෙකොට එයා කරන්ෙන් ෙකොෙහන් හරි ණය ගැනීමයි.
"10,000ක් මදි වුණා" කියලා ඉස්ෙසල්ලාම යාළු හිතමිතාදීන්ට
කියලා කීයක් හරි ඉල්ලා ගන්න බලනවා. ඒක පදානයක් - grant
එකක්. නෑදෑෙයෝ හැමදාම ඒ විධියට තෑගි ෙදන්ෙන් නැහැ.
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එතෙකොට අපි ණය ගන්නවා. ණය ගන්න ෙකොට බැංකුවකින් ණය
ගන්න තරම් ෙහොඳ තත්ත්වයක් නැත්නම් බැංකු ණය ෙදන්ෙන්
නැහැ. එතෙකොට සියයට පෙහේ ගිණි ෙපොලියට ණය ගන්නවා.
මාසයකට සියයට 5යි කියන්ෙන් අවුරුද්දකට සියයට 60යි. සියයට
10 ගණෙන් ණය ගන්නවා. එතෙකොට අවුරුද්දට සියයට 120යි.
ෙම් පමාණයට ණය අරෙගන ඒ ණය ෙගවන්න තව ණය ගන්න
සිද්ධ වුෙණොත්, එතෙකොට අපි කියනවා ණය උගුලකට අහු ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ ණය උගුෙල් දිගටම ගිෙයොත් ඔහුට ණය
ෙගවා ගන්න බැරි ෙවනවා; දරුවන්ට මුහුණ ෙදන්න බැරි ෙවනවා;
පවුලට මුහුණ ෙදන්න බැරි ෙවනවා; ෙගදර බාල්කයක එල්ලිලා
සිය දිවි නසා ගන්නවා. ඒක තමයි සාමාන්ය ෙගදරක සිද්ධ වන
තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රජයකටත් ඒකයි
ෙවන්ෙන්. රජයට ආදායමක් ලැෙබනවා. රජය ෙවනුෙවන් වැඩ
කරන ෙකෙනක් නැහැ. ඒක නිසා වැටුප් එන්ෙන් නැහැ. රජයට
පාග්ධන ආෙයෝජන තිෙබන නිසා ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙපොලී
පමාණයක් එනවා. රජෙය් ව්යාපාර තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම
ෙපොඩ්ඩයි. ඒ නිසා ලාභ තිෙබන්ෙන් ෙපොඩ්ඩයි. අෙනක් සියලුම
රටවල්වල රජයයන්වලට ආදායම ලැෙබන්ෙන් බදුවලිනුයි. බදු
වර්ග 2ක් තිෙබනවා. ආදායම, ලාභය, පාග්ධනය මත අය කරන බදු
තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙවන අයට බදු බර පටවන්න බැරි ඒවා; බදු
ආපාතය විතැන් කළ ෙනොහැකි ඒවා. ඒ වාෙග්ම ඍජු බදු
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වක බදු තිෙබනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත
පටවලා බද්ද ෙගවන ෙකනා විසින් ෙනොෙවයි ෙවනත් අය විසින්
තමයි බදු බර උසුලන්ෙන්. ඒ විධියට වක බදු පනවනවා. දුප්පත්
රටවල වැඩි වැඩිෙයන් පනවන්ෙන් වක බදුයි. ෙපොෙහොසත් රටවල්
-රට ෙපොෙහොසත් වුණාට පස්ෙසේ- පනවන්ෙන් ඍජු බදුයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රටවල් කිහිපයක්
පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට මා කැමැතියි. සාමාන්යෙයන් පිළිගත්
ආර්ථික විද්යා විගහයකට අනුව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයක් වශෙයන් තමයි රාජ්ය ආදායම්, වියදම් දක්වන්ෙන්.
කුෙව්ට්වල ආණ්ඩුෙව් ආදායම - Government revenue එක සියයට 55.5යි. කුෙව්ට්වල ෙතල් නිෂ්පාදනය 100ක් නම්, ආදායම
විධියට ඉන් 55.5ක් බදුවලින් රජය ගන්නවා. වියදම සියයට
32.6යි. එතෙකොට කුෙව්ට්වල පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය
පරතරයක් නැහැ. අය වැය පරතරයක් නැත්ෙත් ආදායමට වඩා
සමස්ත වියදම අඩු නිසායි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙනෝර්ෙව් ගැන
මා කියනවා. සියලුම පශ්නවලදී අපත් එක්ක යාළු ෙවලා, තරහා
ෙවලා විවිධ ආකාරවලින් එනවා කියන ෙනෝර්ෙව් රාජ්ය ගැන මා
කියනවා. එෙහම එන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකද කියලා මා කියන්නම්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයක් ෙලස ඔවුන්ෙග් ආදායම 47.7යි; වියදම 35.7යි.
ෙනෝර්ෙව් රාජ්යෙය් ආදායම සියයට 47.7ක් තිෙබන ෙකොට, ඒ
වාෙග්ම සියයට 35.7ක් වියදම් කරන ෙකොට ෙනෝර්ෙව්වල වියදමට
වඩා ආදායම වැඩියි. ෙනෝර්ෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට අය වැය හිඟය
පියවන ආකාරය ගැන පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, ෙලෝකෙය්
තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවලින් ඉතාම සංවර්ධිත රටවල් කිහිපයක
පමණයි අය වැෙය් ෙමවැනි අතිරික්තයක් තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කවුරුත් දන්නා
ආකාරයට කුෙව්ට්වල ෙතල් සම්පත විශාල ෙලස තිෙබන නිසා
ඔවුන්ෙග් රාජ්ය අය වැෙය් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ෙනෝර්ෙව්
රාජ්යෙය් තිෙබන දැවැන්ත ධන සම්පත් නිසා ඔවුන්ෙග් රාජ්ය අය
වැෙය් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. ඔවුන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම්
විධියට බැණ ගන්න, රණ්ඩු ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. අවශ්ය මං මාවත්,
විදුලිය, ජල බස්නා ජලාපවහන කම ඇතුළු අෙනක් ඒවාත් කරලා,
ෙවන රටකත් ෙමොනවා ෙහෝ කටයුතුවලට සල්ලි ටිකකුත් දීලා,
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රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානයක් හදලා ආණ්ඩුවකට විරුද්ධව වැඩ
කරන්න හරි සල්ලි ෙදන්න පුළුවන්කම ඔවුන්ට තිෙබනවා. නමුත්
පංශය ගත්ෙතොත්, පංශෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක්
ෙලස ආදායම 40.9යි; වියදම 48.1යි. ෙනදර්ලන්තෙය් ආදායම
සියයට 40.3යි; වියදම සියයට 45.5යි. ෙබල්ජියෙම් ආදායම
සියයට 40.7යි; වියදම සියයට 44.1යි. ෙඩන්මාර්කෙය් ආදායම
සියයට 39.8යි; වියදම සියයට 42.2යි. ඉතාලිෙය් ආදායම සියයට
38.4යි; වියදම සියයට 43.8යි.
New Zealandවල ආදායම සියයට 36.1යි. වියදම සියයට
32.1යි. එෙහේත් අතිරික්තයක් තිෙබනවා. එක්සත් රාජධානිෙය්
ආදායම සියයට 36.0යි. වියදම සියයට 46.4යි. මා ෙම් සියල්ල
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්, ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙකොළ කෑල්ලක තිෙයන
එකකින් ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් තිෙබන වඩාත්ම සුරක්ෂිත දත්ත
ඇතුළත් World Development Indicators කියා ෙලෝක බැංකුව
නිකුත් කරන ෙපොතක් තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් ඔක්ෙකොම රටවල
ආදායම ෙමෙහම පණස්පහ, හතළිස් හත, හතළිහ, තිස් නවය,
තිස් අට යනාදී වශෙයන් තිෙයනෙකොට World Development
Indicatorsවල දක්වන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක්
ෙලස ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ආදායම 14.9යි, වියදම 19.2යි කියායි.
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා, ෙම් රෙට් කාෙග්
ආණ්ඩුවක් තිබුණත්, අප ෙම් බදු ෙකොච්චර පනවනවාය කිව්වත්,
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් සමඟ සාෙප්ක්ෂව සැසඳීෙම්දී ලංකාව
සුබසාධන රාජ්යයක් ෙලස ෙම් බදුවලින් ලබන ආදායම් මට්ටම
තිෙබන්ෙන් ඉතාම පහළ අගයකය කියන එක.
ෙම් රට
ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ෙගන යාමට නම්, ෙපොදු පිළිගැනීම වන්ෙන්
අෙප් රෙට් මතු උපනූපන් පරම්පරාවල ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුවක්
ඇති ෙවනවා නම්
අඩුම තරෙම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතය වශෙයන් සියයට 25කවත් ආදායමක් ලංකාණ්ඩුව ලබා
ගන්නට ඕනෑය කියායි. ආණ්ඩුව කවුරු කළත්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ආණ්ඩු කළා වන්නට පුළුවන්; ෙපොදු ජන එක්සත්
ෙපරමුණ-සන්ධානය- ආණ්ඩු කළා වන්නට පුළුවන්, ආණ්ඩුව
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තුවන කවුරු ෙහෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය
ආණ්ඩුව කරෙගන යන්න නම් ෙම් රෙට් ආදායම දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 25ට වැඩි කර ගන්නට
ඕනෑ. ඒ සඳහා කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඍජු බදු හා වක
බදු කියන වර්ග ෙදෙකන් අප පුළුවන් තරම් ඍජු බදු වැඩි කර
ගන්නට බලන්නට ඕනෑ, මහජනතාවට ආදරය තිෙබනවා නම්.
මහජනතාවට ආදරෙයන් කථා කරන අය, ඍජු බදු වැඩි කර
ගන්නා මාර්ගවලටත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ ෙවනවා.
බදු අය කරනෙකොට ආදායම මත, ලාභ මත, පාග්ධනය මත
අය කරන බදු ඍජු බදු ෙවනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් මුළු ආදායෙමන් -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි පහක්
ෙදන්න. ෙම් කථාව විතරක් කියා මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.
ඕස්ෙට්ලියාෙව් මුළු බදු ආදායෙමන් සියයට 65ක් ඍජු බදුයි.
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු සියයට 23යි. ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත
පනවන බදු සියයට 2යි. New Zealandවල ඍජු බදු සියයට 57යි.
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු පනවන්ෙන් සියයට 26යි. ජාත්යන්තර
ෙවළඳාම මත පනවන බදු සියයට 3යි. චීනෙය් ඍජු බදු අඩුයි. එය
සියයට 25යි. භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බදු සියයට 59යි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා]

ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත පනවන බදු සියයට 04යි. අෙප් රටට
අල්ලපු ඉන්දියාෙව් ඍජු බදු සියයට 47යි. භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත
පනවන බදු සියයට 23යි. ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත පනවන බදු
සියයට 13යි. මැෙල්සියාෙව් ඍජු බදු සියයට 46යි. භාණ්ඩ හා
ෙසේවා මත පනවන බදු සියයට 17යි. ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත
පනවන බදු සියයට 2යි. සිංගප්පූරුෙව් ආදායම් බදු සියයට 34යි.
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බදු සියයට 26යි. ජාත්යන්තර
ෙවළඳාමට සිංගප්පූරුෙව් බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකාෙව්
ආදායම් බදු සියයට 18යි. භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බදු
සියයට 48යි. ජාත්යන්තර ෙවළඳාම මත පනවන බදු සියයට 14යි.
මා ෙම් කියන්ෙන් World Development Indicatorsවල
දක්වන්නාවූ විධියටයි.
අප ෙම් සියලුම තත්ත්වයන් තුළ ජනතාවාදී රජයක් ෙලස
මුදල් අමාත්යවරයා; ෙම් රෙට් ජනතාවට ආදරය කරන රාජ්ය
නායකයකු විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සෑම අවස්ථාවකදීම
ෙදන්නට පුළුවන් හැම බදු නිදහසක්ම, සහනයක්ම දී, මිනිසුන්ෙග්
පැත්තට පැටෙවන බදු පමාණය විශාල ෙලස අඩු කර, ෙවනත්
මාර්ගවලින් ගන්නා බදු පමාණය වැඩි කරන්නට තමයි ෙම් පනත්
සියල්ල ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒකයි ඇත්ත; යථාර්ථය. එම නිසා
අප ඉන්ෙන් තව ආදායම් වැඩි කළ යුතු තත්ත්වයකයි.
ජාත්යන්තර උපෙදස් අනුව, 2002 ෙහෝ 2003 වර්ෂෙය්දී වැඩ
බලන මුදල් ඇමතිවරයා ෙලස වැට් බද්ද -අගයානුකූල බද්දකැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙළේ මායි. නමුත් ෙම් බද්ද ෙම්
රටට ගැළෙපන බද්දක් ෙනොෙවයි. බදු පිට බදු පැටෙවන එක cascading effect එක - නතර කරන්න ෙලෝකෙය් දියුණුම ගණක
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කම තිෙබන රටවල කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් බද්දක් තමයි
වැට් බද්ද. හරියට ගිණුම් තිෙබන රටක, හැම ගනු ෙදනුවක්ම
පරිගණක ආශෙයන් සටහන් ෙවන රටක, හැම ගනු ෙදනුවකටම
රිසිට් පතක්, බිල් පතක් නිකුත් කරන රටක, refundsවලදී
ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති රටක තමයි ෙම්ක කරන්නට පුළුවන්.
එම නිසා ෙම් VAT බදුවලින් අර බදු ඉලක්කය කරා ළඟා වන්නට
බැහැ. අද සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන්ෙන්ත් GST - Goods and
Services Tax . Cascading පශ්නය ෙමොනවා වුණත් ආපසු
ෙගවන එකක් හැදුෙවොත් අෙප් රෙට් හරියට ගණන් තියලා ෙම්ක
කරන්නට බැහැ. එම නිසා එදා ඒක VAT කියලා හඳුන්වා
දුන්නාට, ෙම් බදු කමය තුළින් ගිහින් ෙම් ආදායම උස්සන්නට
බැහැ.
ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳ ෙපොඩි අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනකු
ෙලස මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් බදු කම තුළින් ආදායම
තවත් වැඩි කරලා, ජනතාවට වඩා සහනයක් ලැෙබන ආකාරයට
බදු පතිශතය අඩු කරලා පුළුල් පරාසයක් තුළ භාණ්ඩ හා ෙසේවා
බද්දක් - GST - විකුණුම් බද්දක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනෑ
බවයි. හැම ෙකනාෙගන්ම ෙපොඩි ෙපොඩි පමාණෙයන් අතිවිශාල
ආදායමක් ලැෙබන ආකාරයට ලංකාණ්ඩුෙව් ආදායම දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 25ක් දක්වා වැඩි කෙළොත්, රෙට් ජනතාවට
වඩා ෙහොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා ෙදන්න අවශ්ය පිරිවැය දරන්න
රජයට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. වැඩි වැඩිෙයන් ජනතාවට සහන
ෙදන්න නම් වැඩි වැඩිෙයන් ආදායම ලබා ගත යුතුයි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත්වලින් අපි උත්සාහ දරන්ෙන් එෙසේ කටයුතු කරන්නයි.
ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන
කීපය සමාප්ත කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙල්ඛනය:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ஆவணம் :
* Document tabled:
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. D.M. Swaminathan.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Janaka Bandara to take the Chair?
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு
ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[3.32 p.m.]
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

Mr. Presiding Member, I think this morning and for a
few hours of the afternoon, we heard many interesting
speeches made by the Government as well as the
Opposition Members. I think there was a valid point
made that we, in this august Assembly, should speak
what factually is correct and we should not divulge
anything which is incorrect. In the same way, there must
also be decorum in Parliament: the way we speak in
Parliament, the way we address the Members, and we
must uphold the traditions of Parliamentary democracy in
this country. We have to consider all these factors as
Parliamentarians for the future wellbeing of this country.
Primarily when the Hon. Leader of the Opposition
raised an issue this morning and asked the Hon. Minister
of External Affairs four questions wherein he mentioned
and stressed the importance of the LLRC Report and
what the Indian Government has also informed him after
his visit to India. But, unfortunately, the Minister of
External Affairs gave an extremely vague answer which
did not contain anything that is fruitful for this country. I
am extremely sorry to say that we, as Parliamentarians
are addressing this Assembly but we do not have a clear
international policy. We are disregarding the international
community totally. We cannot live like frogs in the well.
I mean, we cannot just talk in this Parliament about our
internal problems; without having due respect to the
foreign affairs and to the international community is,
really a backward way of thinking. In fact, I was
wondering myself what we are talking in this Parliament.
If we do not accept principles of foreign affairs, how are

1472

we going to run this country? That is my simple question.
I do not know, it is left to the Government to decide what
they are going to do. The Hon. Minister of External
Affairs has said that he is not accepting the Motion that
had been brought forward by Geneva. Okay, that maybe
the principle laid down by the Government.
Now, think of the other factor. We are having the
CHOGM Summit in the month of November. There
again, we are having a conflict of interest. There are a
number of countries that have voiced their disagreement
and said that this should not be held in Sri Lanka. I am
not trying to criticize the Government in any way. I am
only telling you the factual position. Now, as far as this
issue is concerned, Canada has taken the view that the
Commonwealth Summit should not be held in Sri Lanka,
and the Prime Minister, Stephen Harper already issuing a
warning said that they will boycott the summit if there is
no progress in Sri Lanka on human rights issue. Bob Rae,
the Opposition Party Leader of Canada has also said,
“There is neither truth nor reconciliation after the end of
the civil war. Ethnic and religious discrimination is
growing, not decreasing. Attacks on journalists and
opposition politicians are getting worse and more lethal.
The abuse of the rule of law is increasing; the
impeachment of the country’s Supreme Court Chief
Justice was a deep abuse of power. The situation has
escalated to such a large degree that Canada can no
longer in good conscience attend the upcoming
Commonwealth Heads of Government Meeting in
Colombo. The Sri Lankan regime has not earned the right
to host this international summit, and we urge other states
to boycott the meeting and push for a change of venue.
The Commonwealth is too important to allow its business
to be disrupted by a single rogue member's violation of
the association's beliefs and values. Canada must work
with other member states to create stronger mechanisms
to deal with governments failing to uphold
the
Commonwealth's shared commitment to democracy,
human rights and the rule of law”.
In the same way, many human rights organizations
have said, especially the Human Rights Watch has said,
"A summit in Sri Lanka will cast serious doubts on the
Commonwealth's commitment to supporting human
rights, democratic reform, and fundamental human rights
enshrined in the Commonwealth Harare Declaration of
1991.
Holding the Summit in Sri Lanka is likely to prove to
be a major embarrassment to the Commonwealth and its
participants”. In the same way, the Human Rights Watch
says that the Government should not receive the honour
of hosting the Commonwealth Conference. They further
state that “Handing Sri Lanka leadership of the
Commonwealth at a time when democratic institutions
are under direct and sustained attack by the Sri Lankan
Government will be an affront to the victims of rights
violations in the country and around the
Commonwealth".

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Yashwant Sinha urged the Indian Prime Minister,
Manmohan Singh, to skip the Summit. Addressing a hall
meeting on the Sri Lankan Tamils issue in Chennai last
week, Sinha said that India was the pivot of the
Commonwealth body. “If India does not go there,
CHOGM cannot be held", he said.
I am not trying to tell that these governments are
correct. They maybe talking on the fundamental rights
and the human rights violations in this country. But, I
think we have to draw our towers somewhere and come to
a conclusion in this situation. We cannot allow this
country to go on this way. We are not accepting the
Geneva sanctions, we are not accepting the
Commonwealth Summit's voice. Ultimately, how are we
going to run this country? Can we run this country alone
internally among ourselves with certain powers in the
world close to us? I do not think that should be the way
of running the country and I think this is a complete slur
as far as democracy of this country is concerned. At the
same time I wish to ask one pertinent question. The
Commonwealth Heads of Government Meeting held on
the 28th and 30th October, 2011 had laid down certain
principles which the Commonwealth Association has to
look into. I quote:
"The current procedure for addressing serious or
persistent
violations of Commonwealth values, other than the unconstitutional
overthrow of a democratically elected government, should be revised
as follows.
i.

The Secretary-General should, in the first instance, take
cognizance of a situation of concern, be it a significant
structural deficiency in a democratic institution or a
serious or persistent violation of Commonwealth values,
and raise it with the member state in question, affording it
an opportunity to respond, and offering his/her Good
Offices to redress the situation;

ii.

The Secretary-General’s Good Offices engagement with
the government concerned could include (a) the
appointment of an envoy, (b) the offer of advice and
technical assistance in relevant areas to help redress the
issues of concern, and (c) consultation with relevant
regional leaders, with regional and other international
organizations, as well as other relevant Commonwealth
bodies;

iii.

The Secretary-General will consult the Chair of CMAG on
relevant country situations, as required, including where
his/her Good Offices’ engagements are active. The
Secretary-General would, of course, also retain the ability
to brief and consult the Commonwealth Chairperson-inOffice on matters under consideration and seek his/her
intervention as appropriate;”

Then, under "relevant considerations", it is stated, I
quote:
“There should be closer consultation between the Chair of
CMAG and the Secretary-General on country situations of
concern as required, be it to address structural deficiencies in
democratic
institutions
or
actual
violations
of
Commonwealth values;”
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These are the fundamental outlines that have been laid
down in the Summit of Commonwealth Heads of
Government Meeting held between the 28th and 30th of
October, 2011 which is called "Perth Outcome
Documents".
According to this documentation, has the Minister of
External Affairs really invoked the provisions of this and
asked the Secretary-General of the Commonwealth as to
why he has not exercised his rights to safeguard the
interests of non-violation of fundamental rights as far as
the Meeting to be held in November is concerned?
These are matters that we have to consider very
carefully. I do not want to go in deeper as we have
spoken about this matter many a time in this forum. I
think, ultimately, the Government of Sri Lanka should at
least adhere to the basic principle that has been laid down
by the Geneva Resolution: go into the LLRC Report
which is its own Report. We have mentioned about that
and about the enforcement of the Thirteenth Amendment
a number of times in this august Assembly. If we do this,
at least, we will have some credibility in the world.
Otherwise, we are going to face a tremendous target in
the future of this country, which is going to be fairly
serious.
Coming back to the Amendments to the Bill that have
been proposed by the Hon. Deputy Minister - I must say
with due respect that he is a very honourable Minister and
as many speakers have mentioned in this Assembly, he
has got the experience and powers to carry out the duties
of a Finance Minister - there is one issue which I have
brought up. I have already told this to the Hon. Deputy
Minister and I have also discussed this matter with the
Hon. Basil Rohana Rajapaksa. But, ultimately, yet the
position is not clear. With regard to the implementation
of the 2013 Budget Proposals and the revision of 100 per
cent tax on transfer of property and prohibition of
outright transfer of property to foreigners, Mr. M.M.C.
Ferdinando, Secretary to the Ministry of Investment
Promotion by his letter dated 11th March, 2013 addressed
to the Secretaries of the Ministry of Public
Administration and Home Affairs, Ministry of Finance
and Planning et cetera draws attention to the letter of the
Director-General of the Department of Fiscal Policy
dated 28th December, 2012 under Reference No. SP
06/23/01/03; the Circular No. 12/2012 dated 31st
December, 2012 issued by the Registrar-General to all
the Registrars of Land; the joint ministerial paper based
on the unanimous Cabinet Paper dated 21st February,
2013; Abstract dated 21st February, 2013 of the Cabinet
of Ministers; Section 107 of the Notaries Ordinance and
to Section 117 of the Registration of Documents
Ordinance.
Then, he goes on further to say that as per the advice
of Director- General of Department of Fiscal Policy and
unanimous decision taken by the Cabinet of Ministers,
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foreigners are prohibited from gaining the absolute
ownership of State-owned and privately-owned lands
within Sri Lanka. Then, he comes to a very important
provision which says that when investment is made
within Sri Lanka for mixed or domestic development
projects, the necessity of exemption of 100 per cent
stamp duty payable by foreigners on short or long term
leases with regard to State or privately-owned land has
been passed under the Finance Act, No. 8 of 2004 and has
been published in the Government Gazettes Nos. 1386/18
and 1530/16 dated 30th March, 2005 and 1st of January,
2008 respectively. Then, some projects are exempted
from 100 per cent tax. One is construction of 100
residential housing units each constructed on land not
exceeding 10 perches. Then, a project relating to
infrastructure development or any other development
determined by the Minister as essential for the economic
progress of Sri Lanka is exempted provided that the value
of the said land is met by inward remittances of foreign
currency and the investment on the project be not less
than US Dollars 50 million or its equivalent in Sri Lankan
Rupees. That is perfectly in order. A project for the
construction and operation of a hospital or a hotel
provided that the total value of the said land is met by
inward remittances of foreign currencies and that the
investment on the project should not be less than US
Dollars 10 million or its equivalent in Sri Lankan Rupees
is exempted. So, those were the provisions brought
forward by this Circular.
Subsequently, these provisions have not been included
in the Circular sent to the Land Commissioner General’s
Department dated 27th March, 2013. That has been done
by the officials of the Ministry of Finance and Planning.
That Circular does not include these exemptions. In fact,
when I spoke to the Hon. Basil Rajapaksa and the Hon.
(Dr.) Sarath Amunugama, they made it very clear that as
far as the investments of this country is concerned, they
are not going to reverse on the decision that was made
earlier. But, the Circular that has been sent on 27th of
March, 2013 to the Land Commissioner General’s
Department and Registrar General’s Department does not
contain those provisions. This is a ridiculous state of
affairs. So, I earnestly request the Hon. Minister of
Finance and Planning to kindly look into this matter and
rectify it immediately by issuing a Gazette Notification or
by publishing a statement in the newspapers and see that
it does not hinder the progress of your Government or our
Government's future.
There are also certain other issues that have been
brought forward especially in regard to the Powers of
Attorney Ordinance where you are charging a stamp duty
of Rs. 1,500. If you go to search for a document in the
Registrar General’s Department it costs you Rs. 500.
That is just to search for a folio. Then, to make an
application for a duplicate copy, it costs you Rs. 500. It
does not matter. I accept the fact that there should be
some revenue coming to the Government. But, there are
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poor people, people who are notaries who are not
lawyers, there are people who cannot afford to pay these
amounts. Also, there are litigants or persons who are
going to purchase a land who may not be in a position to
pay this amount of money. Therefore, I think the Hon.
Deputy Minister, should consider at least reducing certain
figures that I have mentioned for the benefit of the people
of this country.
I do not wish to take any further time to deal with this
matter. I brought in one or two important matters which
the Government of Sri Lanka as well as the Ministers
should take cognizance of. I hope at least in future there
will be a better foreign policy in this country and we
respect the international community to the best of our
ability.
Thank you.
[අ.භා. 3.48]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රටට
ඉතා වැදගත් වන බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත් කීපයක්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙව්ලාෙව් මට ද වචන කීපයක් කථා
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා.
ෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ගරු
ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මැතිතුමා මූලික පැහැදිලි කිරීමක් කළා.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යවරයා
හැටියට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අය වැය
ඉදිරිපත් කරද්දී විෙශේෂෙයන්ම අවධාරණය කරන්නට ෙයදුණු
ක්ෙෂේත කීපයක ඒ කටයුතු නීත්යනුකූලව ෙම් රට තුළ කියාත්මක
කිරීෙම් අරමුණින් තමයි ෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලා කරුණු රාශියක්
ඉදිරිපත් කළා. නමුත් විෙශේෂෙයන් අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ; පක්ෂ
ෙභ්දයකින් ෙතොරව කල්පනා කරන්නට ඕනෑ; බදු අය කරන්ෙන්
නැතිව රටක ආර්ථිකයකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද බැරිද
කියන කාරණය. ඒ නිසා අපි යම් යම් බදු සහන ලබා ෙදනවා
වාෙග්ම, බදු සරල කරනවා වාෙග්ම, ඒ ඒ ක්ෙෂේතවල ජනතාවට
යම් සහනයන් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, රෙට් ජනතාවෙග් යම්
ෙකොටසකෙග් අවශ්යතාව මත, එෙහම නැත්නම් විෙද්ශිකයන්ෙග්
අවශ්යතාව මත, එෙහමත් නැත්නම් සංචාරකයන්ෙග් අවශ්යතාව
මත අෙප් රාජ්ය පතිපත්තියට එෙහමත් නැත්නම් අෙප් ජාතික
පතිපත්තියට, මහින්ද චින්තනයට යම් කිසි පිටුපෑමක් වුණත් ඒවා
කියාත්මක කළ යුතුව තිෙබනවා නම් අපි ඒවා පාලනය කිරීම
සඳහා සහ අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා ඒ බදු වැඩි
කිරීම නුසුදුසුයිද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවට බඳුන්
කරන්නට ඕනෑ.
අපි හැම අවස්ථාවකදීම දකින ඉතා වැදගත් ෙදයක් තමයි
රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, ඒ වාෙග්ම අෙප් රට දියුණු
කරන්න තීන්දු තීරණ රාශියක් අරෙගන තිෙබනවාය කියන එක.
උදාහරණයක් හැටියට, එකතුකළ අගය මත බද්ද පැනවීෙම්දී, ඒ
සංෙශෝධනයන් කිරීම තුළදී විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට දායක වන විෙශේෂෙයන්ම
ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් වාෙග්ම ජාත්යන්තර එෙහමත්
නැත්නම් විෙද්ශීය ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය කරා ගමන් කරන්නට
පුළුවන් විධියට ඒ අවශ්ය යන්ෙතෝපකරණ අෙප් රටට ෙගන්වන, ඒ
ව්යාපාරවල ෙයෙදන අය ගැනයි. ඒ අනුව බවුසර්, බුල්ෙඩෝසර්, ඒ
ඒ ක්ෙෂේතවලට අදාළ කරන ටැක්ටර්, එස්කැෙව්ටර් වැනි ෙද්වල්
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒවාට විශාල වැය
බරක් යන නිසා ඒ ක්ෙෂේතෙයන් ඒ කර්මාන්තකරුෙවෝ ඉවත්
වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ක්ෙෂේතෙය් නියැලිලා ඉන්න කට්ටිය ඉවත්
වනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ ක්ෙෂේතෙය්ම රඳවා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට
යම් කිසි පසු බලයක් ලබා දීම සඳහා තමයි එවැනි තීන්දු අරෙගන
තිෙබන්ෙන්.
අද 'බල ශක්තිය' අෙප් රෙට් ෙබෙහවින් කථා කරන
මාතෘකාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. බල ශක්තිය පිරිමහන
බල්බ් යනාදිය ආනයනය කිරීෙම්දී බදු සහන ලබා දීලා ඒ පිළිබඳව
ජනතාව උනන්දු කරවන්න විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අද මහා හයිෙයන් කථා කළා, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු සඳහා වූ
බද්ද පිළිබඳව. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙම්වා අෙප් මහින්ද
චින්තනයට එෙහමත් නැත්නම් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්වලට,
අෙප් පතිපත්තිවලට යම් කිසි අනුකූලතාවක් නැති ෙවන්න පුළුවන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් අෙප් රෙට් සමහර ජන
ෙකොට්ඨාස, සමහර පුද්ගලයන් ෙම්වා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ
වාෙග්ම රෙට් නිදහසත් එක්ක අද සංචාරක ව්යාපාරය තුළ අපි
ෙලොකු ගමනක් යන අවස්ථාවක්. විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට ආවාට
පසුව ෙම් ෙද්වල්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්වා අෙප්
කුරුණෑගල ඉන්න ෙකනාට බුකීවලට යන්න, කැසිෙනෝ ගහන්න
ෙනොෙවයි. ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙකනාට, හම්බන්ෙතොට ෙකනාට
එෙහමත් නැත්නම් ගම්බද පුද්ගලයන්ට ඇවිල්ලා කැසිෙනෝ
ගහන්න ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්කට හුරු වුණු, ෙමය
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් රෙට් යම් කිසි පැළැන්තියක් ඉන්නවා
නම්, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශවලින් පැමිෙණන ඒ සංචාරකයන්ෙගන් ෙම්
ෙකෙරහි උනන්දුවක් දක්වන අය ඉන්නවා නම්, රටක් හැටියට ඒ
තුළින් අපට පැහැදිලි ආදායමක් ලබන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා
නම්, අෙප් සදාචාරය, සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගන්නා ගමන් යම්
කිසි සීමාවන් තුළදී, යම් කිසි නීති රාමුවන් තුළදී ෙම් කටයුතු
කරනවා වාෙග්ම වැඩිපුර ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් අරමුණින්
ඒවාට බදු පැනවීම මම හිතන්ෙන් කිසිෙසේත් වරදක් නැති බවයි.
දැන් බලන්න, බුකීකරුවන්ෙග් වාර්ෂික බද්ද ලක්ෂ ෙදක
දක්වා වැඩි කරනවා. ඒ මුදල් අරෙගන අපි ෙමොකද කරන්ෙන්?
විදුලිය සම්බන්ධව කථා කළා. ෙම් රෙට් විදුලිය පරිෙභෝජනය
කරන ආකාරය ගැන දැන් අෙප් රවි කරුණානායක මන්තීතුමාත්,
අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාත් කථා කළා. මම ඊ ළඟට ඒ ගැන
පැහැදිලි කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම විදුලිය සම්බන්ධව එතුමන්ලා
වැරැදි ෙතොරතුරු රාශියක් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. දරිදතා
ෙර්ඛාෙවන් පහළ ඉන්න විදුලි පාරිෙභෝගිකයින්ෙගන් සියයට
126ක බිලක් අය කරනවාය කියලා එතුමන්ලා කිව්වා. ඒක
සම්පූර්ණ අසත්යයක්. මම ඉදිරිෙය් දී බලාෙපොෙරොත්තු වනවා,
කරුණු සහිතව ඒ සම්බන්ධෙයන් සභාවට පැහැදිලි කරන්න.
මත්පැන්වලට අය කරන බදු වාෙග්ම මත්පැන්වල මිලත් වැඩි
කරලා තිෙබනවා. මහින්ද චින්තනෙය් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කියනවා, "මතට තිත තියන්න ඕනෑ, ෙම් මත්පැන්වලින් අෙප් රෙට්
ජනතාව අනිවාර්යෙයන් මුදා ගන්න ඕනෑ"ය කියලා. දුප්පත්කමට
බලපාන පධානම සාධකවලින් එකක් තමයි මත්පැන් හා දුම්
වැටිවලට ජනතාව ඇබ්බැහි වීම. ෙම්ෙකන් අනිවාර්යෙයන්ම
ජනතාව ගලවා ගන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ ෙවනුෙවන් ඇබ්බැහි වුණු
යම් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ව ගලවා ගැනීම, පාලනය කිරීම
සඳහා තමයි ෙම් වාෙග් මිල ගණන් වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
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මුදල් ෙයොදාෙගන අෙප් රෙට් ෙවනත් සංවර්ධන කාර්යයන්
කරන්න පුළුවන්. දැන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කිව්වා,
කාන්තාෙවෝ නිදහසට පස්ෙසේ මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි ෙවලා
ඉන්නවාය කියලා. මා හිතනවා, කාන්තාෙවෝ අවුරුදු තිහක වාෙග්
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ පශ්නවල මිරිකිලා හිටපු නිසා සමහර විට
ඔවුන් යම් නිදහසක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මත්පැන් පානය
කරන්න ෙයොමු වුණාද කියලා. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ශිෂ්යත්ව ළමයින්ෙග් පතිඵල ගැන ෙබොරු මතයක් තමයි ෙම්
සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ. දකුෙණ් ශිෂ්යත්ව සමත් වීෙම් පතිශතයන්
පිළිබඳව රවි කරුණානායක මැතිතුමා කියපු සම්පූර්ණ අසත්ය
කාරණා පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අධ්යාපන ඇමතිතුමා
හැටියට බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා කරුණු සහිතව ෙගන හැර
පෑවා. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු පතිශතයන්වල ෙමොන තරම් නිවැරැදි
ආකාරයක් තිෙබනවා ද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත්
කාන්තාවන් ඒ විධියට ඇබ්බැහි ෙවනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ගනිමු. ෙමහිදී
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් විකල්ප විදුලිය
ලබා ගැනීෙම් ව්යාපෘති සඳහායි. ගෘහස්ථ සූර්ය බලශක්ති පද්ධති
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඒවාට අවශ්ය උපකරණ, ඒවාට අවශ්ය
කරන වටපිටාවන් නිර්මාණය කර ගන්න සහන ලබා දීම තමයි
ෙම් තුළින් ෙවන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇත්තටම ෙම්වාට
විරුද්ධ ෙවනවා නම් ෙමොන පදනෙම් ඉඳලා ද ෙම්වාට විරුද්ධ
ෙවන්ෙන් කියන පශ්නය අපිට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උත්පාදනයට, එෙහම නැත්නම්
බලශක්ති පවර්ධනයකට අපි යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ හැම ජාතික
අවශ්යතාවක්ම බලා තමයි ෙම් බදු සහන ලබා ෙදන්න
විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් ජාතික විදුලිබල
පද්ධතිය ගත්තාම අපි දන්නවා ජල විදුලිය, තාප විදුලිය, ඉන්ධන
හා සුළං කියන පභවයන් සියල්ලම භාවිත කරලා ෙමගාෙවොට්
3,310ක විදුලි බලයක් උත්පාදනය වන බව. හැබැයි ඒ නිෂ්පාදන
ඒකකයක පිරිවැය ගත්තාම සමහර අවස්ථාවල අපට එය ඉතා
විශාල මුදලක්. නමුත් අපි ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියන්න
ඕනෑ, ෙම් කලාපෙය් විදුලිය ලබා ෙදන රටවල් ගත්තාම අපි තමයි
විදුලිය කප්පාදු කරන්ෙන් නැතුව පැය 24ම විදුලිය ලබා ෙදන රට
බවට අද පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. සමහර රටවල් පැය
ෙදකක් විදුලිය කපනවා. සමහර රටවල් පැය හතරක් විදුලිය
කපනවා. සමහර රටවල් පැය අටක් විදුලිය කපනවා. නමුත් මුළු
රටටම විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වය අපට උදා ෙවලා
තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙවනුෙවන් රුපියල් 23.70ක් වැනි මුදලක්
ඒකකයකට වියදම් වනවා. ෙමතුමන්ලා අසත්ය පකාශ කළා
දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ ඉන්න ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගිකයන්ට වැඩි
වන විදුලි බිල ගැන. ෙම් බලන්න, මා ළඟ තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව
units 0 සිට 30 දක්වා පරිෙභෝජනය කරන පාරිෙභෝගියන්
පමාණය. ඒ කියන්ෙන් ගෘහස්ථ විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්. ඔවුන්ෙග්
පමාණය මිලියන 1.1යි. ඒ කියන්ෙන්, ලක්ෂ 11යි. අපි කවුරුත්
දන්නවා ෙම් රෙට් විදුලිය පරිෙභෝජනය කරන අය ඉන්ෙන් පවුල්
ලක්ෂ 47ක් ෙහෝ උපරිම වශෙයන් ගත්ෙතොත් පවුල් ලක්ෂ 48ක්
බව. ඒෙකන් units 0 ඉඳලා 30 දක්වා, -30ට අඩුෙවන්- පාවිච්චි
කරන අය ලක්ෂ 11ක් ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉන්නවා. ඒ ලක්ෂ 11ට යම්
වැඩි කිරීමක් කළත්, -තවම එෙහම වැඩි කිරීමක් කරලා නැහැ.- ඒ
තුළත් සහනය ලබා දීලා තිෙබනවා. මිලියන 1,200ක
සහනාධාරයක් ඒ පවුල් ලක්ෂ 11 ෙවනුෙවන් අෙප් රජය විසින්
මාසිකව මහ භාණ්ඩාගාරෙයන් වැය කරන්න කටයුතු කරලා
තිෙබනවා.
ඊළඟට බලන්න units 31 ඉඳලා 60 දක්වා වූ කාණ්ඩය. ඒ තුළ
ඉන්නා පමාණය මිලියන 1.3යි. ඒ කියන්ෙන්, ලක්ෂ 13ක්.
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එතෙකොට එතුමා කිව්ෙව් units 48ක් දක්වා පාවිච්චි කරන අය
තමයි දරිදතා ෙර්ඛාෙව් ඉන්ෙන් කියලා. අපි කියනවා, "ඔව්"
කියලා. නමුත් ඒ කට්ටිය ෙවනුෙවන් මිල වැඩි කිරීෙම්දී සියයට
126කින් විදුලි බිල වැඩි කරලා නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නව මිල වැඩි කිරීම්වලදී වුණත් ඒ
කාණ්ඩය ෙවනුෙවන් මිලියන 1,500ක සහනයක් අපි ලබා
ෙදනවා. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් ගරු
සභාවට අසත්ය පකාශ කරන්න එපා කියලා. අෙප් ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ෙම් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා විපක්ෂෙය්
හිටියත් දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු
අයයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා සම්පූර්ණෙයන් අසත්ය
පතිශත, අසත්ය මත ෙම් ගරු සභාව තුළදී කිරීම පිළිබඳව අපි
විෙශේෂෙයන්ම කනගාටු ෙවනවා. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනෑ විදුලි
බිල වැඩි කරන්න තවම තීරණය කරලා නැති බව. මහජන
උපෙයෝගිතා ෙකොමිසෙම් අනුමැතිෙයන් යම් ෙලසකින් විදුලි බිල
වැඩි කෙළොත්, දැනට ගෘහස්ථ විදුලිය සඳහා රජෙයන් ලබා ෙදන
සහනාධාරය මිලියන 34,300යි. ඒකක මිලියන 12,000 දක්වා අඩු
වනවා. නමුත් මිලියන 12,000ක පමාණයක් සහනාධාරයක්
හැටියට ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ආගමික ස්ථාන සඳහා දැනට
මිලියන 1,000ක සහනාධාරයක් ආණ්ඩුව විසින් ලබා ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඒක ෙම් නව කමය යටෙත් මිලියන
1,200 දක්වා වැඩි වනවා. ආගමික ස්ථාන කිව්වාම ෙබෞද්ධාගමික
ස්ථාන පමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් තිෙබන සියලුම ආගමික
ස්ථානවලට ඒ සහනය ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම කර්මාන්ත
ශාලාවලට. අපි හැෙමෝම කථා කරන්ෙන් ව්යවසායකයන් ඇති
කරන්න ඕනෑ, කුඩා කර්මාන්ත ඇති කරන්න ඕනෑ, කර්මාන්ත
ශාලා ඇති කරන්න ඕනෑ, නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා.
එෙහම නම් ඒවාට සහන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සහනයත් රජය
විසින් ලබා ෙදනවා. ඒ කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා රජය මඟින්
උරා ගන්නා පමාණය මිලියන 26,000ක්. ඒ වාෙග්ම ෙහෝටල්
කර්මාන්තය ගත්ෙතොත්, අද සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු ෙවද්දී මුළු
රෙට්ම ෙහෝටල් ඉදි ෙවනවා. හැබැයි ආරම්භයක් හැටියට ඒ අයට
දිරි දීමනාවක්, දිරිය ශක්තියක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 920ක් ෙම් අලුත් කමය යටෙත්ත් සහනයක්
හැටියට ලබා ෙදනවා. ෙම් අලුත් කමය යටෙත් මිල ගණන් හැදුවත්
සමස්ත සහනය වශෙයන් රුපියල් මිලියන 40,100ක් ලබා ෙදනවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට මා කියන්න උත්සාහ
කෙළේ ෙම් වාෙග් සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද බදු අය කිරීම්
කරන්ෙන් නැතුව කියන එකයි. බුකීකරුවන්ෙගන් අය කරන බදු
වැඩි කරන එක, කැසිෙනෝවලින් අය කරන බදු වැඩි කරලා ඒ මුදල්
ගන්න එක කවුද වැරදියි කියලා කියන්ෙන්? ඒවා අරෙගන ෙම්
අහිංසක ජනතාවට, පැල්පත්වල ඉන්න ජනතාවට, අෙප් වාෙග්
දුෂ්කර ගාමීය පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාවට සහන ලබා ෙදන එක
වැරදියි කියනවා නම් මා හිතන්ෙන් ඒ අයෙග් ෙද්ශපාලනය
පිළිබඳව ෙදවතාවක් හිතලා බලන්න ඕනෑ බවයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ණය ගැනීම් සම්බන්ධව
ෙමතුමන්ලා දිගින් දිගටම අෙප් ආණ්ඩුවට දැන් ෙචෝදනාවක් එල්ල
කරනවා. නමුත් අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව 2005 වන ෙකොට ෙම් රෙට් ණයබර
සියයට 106යි. ඒ සියයට 106 ෙම් වන ෙකොට සියයට 79 දක්වා අඩු
කරලා තිෙබනවා.
එෙහම නැත්නම් කියන්න. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් වශෙයන් ගත්තාම සියයට 79 දක්වා අඩු කරන්න
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ ෙම් රජයට හැකියාව
ලැබිලා තිෙබනවා. නිදහසින් පසුව කාලය ගත්තාම, එෙහම
නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලය ගත්තාම ශීඝ ණය
පියවීමක් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් කාල වකවානුෙව්යි. කඩිනම්
මහවැලියට ගත්ත ණයත් තවම අපි ෙගවනවා කියන එක
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට මතක් කරලා ෙදන්න ඕනෑ.
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ෙලෝකෙය් ණය ලබා ගන්ෙන් නැති රටවල් තිෙබනවා නම් ඉතාම
සීමිත සංඛ්යාවකුයි තිෙබන්ෙන්. අද ජපානය ගත්තත් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට 225ක ණය අරෙගන
තිෙබනවා. ෙගොඩාක් රටවල් සියයට වඩා ඉහළ පතිශතයකයි
ඉන්ෙන්. ණය අරෙගන ඒ රටවල් විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලට
යනවා. හැබැයි අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, අපි ෙම්
ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාවට ආහාර පාන ලබා
දීම සඳහා ෙනොෙවයි කියා. අපි ෙම් ණය ලබා ෙගන විශාල වත්කම්
අෙප් රටට ඇති කර ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලොකු ෙචෝදනාවක් කළා. හම්බන්ෙතොට
වරාෙයන් එන ආදායම ෙකෝ, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළන් එන
ආදායම ෙකෝ, අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් එන ආදායම් ෙකෝ කියලා
ඇහුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එකවර ෙම්වාෙයන්
ලාභ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ. මාෙසන් ෙදෙකන් ෙම්වාට
වියදම් කරපු සම්පූර්ණ මුදල ආපහු එනවාය කියලා කියනවා නම්
ඒක විහිළු කථාවක්. එෙහම එන්න බැහැ. ඒවා අෙප් රෙට්
අනාගතයට ෙලොකු වත්කමක් ෙවනවා වාෙග්ම පියවෙරන් පියවර
අපට ඒවාෙයන් ආදායම් ලැෙබනවා. හැබැයි අපි මතක් කරලා
ෙදන්න ඕනෑ කාරණයකුත් තිෙබනවා. එෙසේ ආදායම් ලැෙබන
ව්යාපෘති තිෙබනවා වාෙග්ම අපි එෙහම ආදායමක් ෙනොලබන
ව්යාපෘති ගණනාවක් ෙම් රට තුළ කියාත්මක කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමොරගහකන්ද ජලාශය එවැනි ව්යාපෘතියක් ෙලස
සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ෙමොරගහකන්ද ජලාශය අපි හැදුවා
කියලා ඒ ජලාශෙය් වතුර ටික අපි සල්ලිවලට ෙදන්ෙන් නැහැ.
අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ඒක ෙනොමිලෙය්යි ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් දැදුරු
ඔය ව්යාපෘතිය අද අෙප් රජෙය් මුදල් පතිපාදන යටෙත් ඉදි
කරනවා. හැබැයි දැදුරු ඔය ජලාශය හදලා ෙගොවි ජනතාවට ජලය
ටික ලබා ෙදන ෙකොට -ඒ සහනය ලබා ෙදන ෙකොට- අපි ඒකට
මුදලක් ඉල්ලා ගන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
යාන් ඔය ව්යාපෘතිය කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම දකුණු
පළාෙත් ෙවෙහරගල ව්යාපෘතිය හදලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විශාල
ව්යාපෘති කරලා ඒවාෙයන් මුදල් උපයන ආකාරෙයන් වැඩ
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද අතිවිශාල මාර්ග
සංවර්ධනයක් කියාත්මක කරනවා. අපි ඉතාම සතුටින් කියන්න
ඕනෑ, ඊෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් පාෙදනිය
- අනුරාධපුරය මාර්ගය විවෘත කළ බව. කුරුණෑගල ෙකෙනකුට
අනුරාධපුරයට යන්න පැය ෙදක තුනක් ගත ෙවනවා. අද විනාඩි
තිහක්, හතළිස්පහක් ඇතුළත අනුරාධපුරයට යන්න පුළුවන්
වාතාවරණය ඇති කරන්න ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් මාර්ගයක්
ජනතා අයිතියට පත් කළා. ෙම්වාෙයන් සල්ලි එකතු කරන්ෙන්
නැහැ. ෙම්වා අෙප් රෙට් ජනතාවට පහසුකම් ලබා දීම සඳහා, අෙප්
රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සඳහා කරන ව්යාපෘති.
අනුරාධපුරෙය් අයට කුරුණෑගලට, ෙකොළඹට ඉක්මනින් ගමන්
කරන්න පුළුවන් පහසුකම් ඇති කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
පවාහන පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කරලා විවිධ නිෂ්පාදනයන්
ජාත්යන්තර තලයට යවන අයට ඒවා ඉක්මනින් පවාහනය කිරීෙම්
පහසුකම් ලබා ෙදනවා. එෙහම නැතුව අපි මුදල් එකතු කරන
ව්යාපෘති කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, සමහර රටවල්
අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් පමණක් ෙනොෙවයි හැම මාර්ගයකින්ම මුදල්
එකතු කරන බව. අධ්යාපනයත් මුදලට ෙදන රටවල්, ෙසෞඛ්යත්
මුදලට ෙදන රටවල් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එෙහම කරන්ෙන්
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම්
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලෙය් විකුණන්න තීරණය කරලා
තිබුණු මහජන ෙසේවාවන් රැසක් ලබා ෙදන ආයතන ගණනාවක්
අෙප් රජය "මහින්ද චින්තන" පතිපත්තියට අනුව පවත්වා ෙගන
යමින් ජනතාවට සහන ලබා ෙදනවා. ඒ ආයතන අපට විකුණලා
දාලා ගමන් කරන්න පහසුයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා
ගමනාගමන මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය,
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ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විකිණීම ෙනොෙවයි අෙප් රජෙය්
බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ ආයතන අෙප් රෙට් සම්පත් හැටියට පවත්වා
ෙගන යමින් ඒවා තුළින් ජනතාවට සහනාධාර ලබා ෙදමින්
පියවෙරන් පියවර ඒ ආයතන කාර්යක්ෂම කර ඉදිරියට ෙගන
යන්නයි විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට තරුණයන්ෙග් රැකියා පශ්නය ගැන කිව්වා. අෙප් රෙට්
තමයි මෑත ඉතිහාසෙය් රාජ්ය ෙසේවයට එකවර වැඩිම ෙකොටසක්
බඳවා ගත්ෙත්. එක වර උපාධිධාරින් 50,800ක් බඳවා ගත්තා. අපි
අහනවා, ෙම් වාෙග් එක වර රාජ්ය ෙසේවයට ෙමච්චර පමාණයක්
බඳවා ගත්ෙත් ෙකොයි රෙට්ද කියලා. ෙකොෙහොමද ෙමෙහම බඳවා
ෙගන වැටුප් ෙගවන්ෙන්? 2005 අවුරුද්ෙද් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගනිද්දී රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප්
සඳහා වියදම් කෙළේ බිලියන 175යි. ඒ බිලියන 175 ෙම් වන ෙකොට
375 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බඳවා ගත්තු දරුෙවෝ ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය්ද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ්ද කියලා බැලුෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් උපාධිය ගත්ත
උගත්, බුද්ධිමත් තරුණයාට අනිවාර්යෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවයට
එන්න අවස්ථාව, ෙදොරකඩ විවෘත කරලා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙලොකු අභිෙයෝග
තිෙබද්දීයි ඒවා කෙළේ. හැබැයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
අහනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පැවැති 2001-2004
කාලෙය් රාජ්ය ෙසේවයට කී ෙදෙනකු බඳවා ගත්තාද කියලා. ඒ
ගැන අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී
පකාශ කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
16/01 කියන චකෙල්ඛය ෙගනැල්ලා රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා
ගැනීම් නැවැත්තුෙව් නැද්ද? ඒ අයෙගන් ඇහුවාම ෙදන උත්තරය
තමයි, අපට තිබුෙණ් දුර්වල භාණ්ඩාගාරයක්, අපට ඒ දුර්වල
භාණ්ඩාගාරය එක්ක සෘණ ආර්ථිකයකුයි තිබුෙණ් කියන එක.
හැබැයි එෙහම නම් අපි අහනවා, අර බදු සහනය ලබා දුන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් ඒ
තරම් විශාල පිරිසකට බදු සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු කෙළේ
ෙකොෙහොමද? ඒ තුළින් රුපියල් ෙකෝටි 39,000ක විතර බදු සහන
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ බදු මුදල් අරෙගන ඕනෑ නම් ජනතාවට
ෙසේවය කරන්න තිබුණා. එෙහම නැත්නම් මහජන ෙසේවාවන්
කරන්න තිබුණා. එෙහම කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැද්ද?
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ගමක පාරකට අඩි 200ක්,
අඩි 300ක් දුරට ෙකොන්කීට් දමන්නවත් පුළුවන්කමක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. රැකියා ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ; බඩු මිල
අඩු කෙළේත් නැහැ; සංවර්ධන වැඩ කෙළේත් නැහැ; තිෙබන රට
ෙදකට ෙබදන්න සාම ගිවිසුම් ගහලා වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක
කළා මිසක්, ෙම් රෙට් තිබුණු ෙබදුම්වාදී එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
පරාජයට පත් කිරීම සඳහා කිසියම් වූ වැඩ පිළිෙවළක් නිර්මාණය
කෙළේත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් තව විනාඩි
කීපයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන
තරුණයින් හැටියට අපි රටට පණිවුඩයක් ලබා ෙදනවා. අද අපි
දකිනවා, සමහර පෙද්ශවල, සමහර ස්ථානවල විවිධ ආගමික
ගැටලු නිර්මාණය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ජාතිවාදී ගැටලු නිර්මාණය
කරන්න යම් යම් කණ්ඩායම් උත්සාහ දරන බව. ෙම් කුමන
කණ්ඩායමක් වුවත්; ෙම් අයෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනය ෙමොකක්
වුණත්; ෙම් අයෙග් ආර්ථික පසුබිම ෙමොකක් වුණත් ෙම්වා අපි
තරෙය් ෙහළා දකිනවා. ෙමොකද ශී ලංකාව කියලා කියන්ෙන්
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ බැට කාපු රටක්. අවුරුදු 50කට වඩා අෙප්
රෙට් ආර්ථිකය, අෙප් ගමන ආපස්සට ගිය රටක්. 1983 දී කළු
ජූලිය ඇති වුණු ෙවලාෙව් පැවැති තත්ත්වයන්අපි දැක්කා. ඒ නිසා
ෙම් තත්ත්වයන් නැවත අෙප් රට තුළ ඇති කරන්න යම් කිසි
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කණ්ඩායමක් ෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙහෝ යම් පුද්ගලයින්
ෙහෝ සූදානම් වනවා නම් අපි ඒවා දැඩි පිළිකුෙලන් යුතුව ෙහළා
දකිනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා දකුණු ඉන්දියාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම
තමිල්නාඩුෙව් ඇති වුණු සිද්ධීන්වල යථාර්ථය ෙමොකක්ද කියලාත්
අපි ෙහොඳින් බලා ෙගන හිටියා. ඒ අයෙග් පධාන ෙචෝදනාව
වන්ෙන් ෙදමළ ජනතාවට ෙම් ආණ්ඩුව උදව් කරන්ෙන් නැහැ
කියන එකයි; එෙහම නැත්නම් ෙම් රට තුළ ෙදමළ ජනතාවට
අවශ්ය පහසුකම් සලසන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නැෙඟනහිර පළාත මුදා
ගත්තාට පස්ෙසේ "නැෙඟනහිර නෙවෝදය" ආරම්භ කරලා
නැෙඟනහිර පළාත සම්පූර්ණෙයන්ම උඩු යටිකුරු කළා. ඒ බව
ඔබතුමාත් දන්නවා. ඒ පළාෙත් කැඩිලා තිෙබන පාලම්, ෙබෝක්කු
හදා දීලා පාසල් ෙනොගිය දරුවා පාසල් යවලා, ආගමික ස්ථාන
සංවර්ධනය කරලා නැෙඟනහිර පළාත සංවර්ධනය කරන්න
අවශ්ය පසුබිම නිර්මාණය කළා. උතුරු පළාත නිදහස් කර ෙගන
"උතුරු
වසන්තය"
ආරම්භ
කරලා
උතුරු
පෙද්ශය
සම්පූර්ණෙයන්ම සංවර්ධනය කරලා ඒ ජනතාවට සහන ලබා
ෙදන්න කටයුතු කළා.
ෙම් දිනවල ෙදමළ ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව අතර යම් කිසි
ෙකෝලාහලයක් ඇති කිරීම සඳහා විවිධ උපකම කියාත්මක කරන
බව අපි දකිනවා. හැබැයි අෙප් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. අෙප්
හාමුදුරුවරුන්ට පහර ෙදනවා අපි දැක්කා. නමුත් ඒ ෙවලාෙව්
සිංහල ෙබෞද්ධ ජනතාව ඒ ගම්වල ෙදමළ ජනතාවත් එක්ක
සහජීවනෙයන් ජීවත් වුණා මිසක් ඔවුන් එක්ක පශ්න ඇති කර
ගන්න ගිෙය් නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජනතාවට
අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පළ කරන්නත් මා ෙමය අවස්ථාවක්
කර ගන්නවා.
ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය පිළිබඳවත්
මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. විවිධ ආර්ථික හැල
හැප්පීම් තිෙබනවා. ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් විවිධ පශ්න තිෙබනවා.
අද අපි දන්නවා, සයිපසෙය් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබන බව. ඒ
වාෙග්ම ගීසිෙය් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා. තව රටවල්
ගණනාවක ආර්ථිකය කඩා වැෙටද්දි ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය්
පීඩනයත් එක්ක අෙප් රට පියවෙරන් පියවර ඉදිරියට යනවා. යම්
යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබන්න පුළුවන්. හැබැයි ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කරමින් ඉදිරියට යන ගමනට සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න ඕනෑය කියන කාරණය මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මන්තීතුමා.
[අ.භා. 4.10]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්ම බදු
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් කීපයක් ගැන කථා කරද්දි මටත්
වචන ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාමත්ම
සන්ෙතෝෂ වනවා. මෙග් ෙවලාෙවන් සෑෙහන පමාණයක් ආචාර්ය
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාටත් දීලා තිෙබන නිසා මම ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් ගැන එකින් එක කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ.
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වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් බදු සහ දඩ පතිපත්තිෙයන් බැට කන ෙම්
රෙට් ජනතාව -විෙශේෂෙයන්ම ගම්බද උදවිය- ආණ්ඩුෙව් බදු
පතිපත්තිය ගැන කියන ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරන්නයි මම
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
දැන් ෙමතැනදි ඇහුවා, ෙලෝකෙය් ෙකොයි රටද බදු ගහන්ෙන්
නැත්ෙත්; ෙකොයි ආණ්ඩුවක්ද බදු නැතිව ෙගන යන්න පුළුවන්
කියලා. හැබැයි අද සන්ධාන ආණ්ඩුව බදු පිට බදු ගහලා තමන්ෙග්
ගිනි ෙපොලී ණය ෙගවන්නට ජනතාව ෙබල්ලටම හිර කරලා
තිෙබන ෙවලාෙව් මිනිස්සු අහන්ෙන් ෙලෝකෙය් ෙකොයි ආණ්ඩුවද
ෙම් වාෙග් බදු ගහන්ෙන් කියලායි.
ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී
කඩිමුඩිෙය් ෙම් ගරු සභාවට ෙගනාවා. ඒ ෙගනාපු හැම කඩිමුඩි
පනත් ෙකටුම්පතක්ම ජනතාව පිට බර පටවන්න ෙගනාපු ඒවා
හැටියටයි අවසානෙය් අපි දැක්ෙක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද වන ෙකොට
ආණ්ඩුව විශාල ගිනි ෙපොලී ණය උගුලක රෙට් ජනතාව හිර කර
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව බදු ගහන විධිය දිහා බලලා මිනිස්සු
කියනවා, අර සුද්දන්ෙග් කාලෙය් තිබුණු ඇඟ බද්දයි, බලු බද්දයි
විතරයි තවම ගහලා නැත්ෙත් කියලා. ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට
බලු බද්ද, බළල් බද්ද වාෙග් ඒවාත් ගැහුෙව් නැත්නම් පුදුමයි
කියලා මිනිස්සු කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව හැම පනත්
ෙකටුම්පතක්ම ෙගෙනන ෙකොට කියන්ෙන්, "ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්
ජනතාවෙග් යහපත, උන්නතිය ෙවනුෙවන්" කියලායි. හැබැයි ඒ
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත් දිහා බැලුවාම අපට ෙපනී ෙගොස්
තිෙබනවා, ෙම්වා ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ ජනතාව ගසා
කන්න නැත්නම් රජෙය් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කියන එක. ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදෙල් මුදල් ෙකොල්ලකාලා ෙපෝඩාකාරී විශාම
වැටුපක් හඳුන්වා දීම සඳහා පසු ගිය කාලෙය් ෙබොෙහොම
කඩිමුඩිෙය් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා අපට මතකයි. ඒ පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලාත් කිව්ෙව්, "අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙගෙනන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම වැඩ කරන ජනතාවට, ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ජනතාවට ෙහොඳ විශාම දිවියක් ගත කරන්න පුළුවන්
විධියට කටයුතු කරන්න" කියලායි. අන්තිමට ඒකට විරුද්ධව
ෙවෙළඳ කලාපෙය් ෙසේවකයින් පාරට බැස්සා; වටිනා තරුණ
ජීවිතයක් බිලි ගත්තා. අවසානෙය් මහජනතාවෙගන් නැඟුණු දැඩි
විෙරෝධය මත ආණ්ඩුවට සිද්ධ වුණා, පම්ෙපෝරි ගහලා කඩිමුඩිෙය්
ෙගනාපු ඒ පනත් ෙකටුම්පත හකුළා ගන්න.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් දශක තුනක්
තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය අවසන් ෙවලා, එෙහම නැත්නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම එකකටම කථා කරන ෙම් යුද ජයගහණය
අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන් අපට උදා කර දීලා අවුරුදු 4ක්
ෙවන්න තව මාසයක විතර කාලයක් තිෙබන්ෙන් කියන එක ෙම්
ෙවලාව වන ෙකොට අපි දන්නවා. යුද්ධය කාලෙය් ආණ්ඩුව
ජනතාවට කිව්වා, කරුණාකර රණ විරුවන්ට යුද්ධය ඉවර
කරන්න කැප වීමක් කරන්න කියලා. මිනිස්සු බඩ ගැන හිතුෙව්
නැහැ. බඩ ගැන හිතන්න එපා, රට ගැන හිතන්න කියලා කියාපු
නිසා මිනිස්සු ඒ විධියට හිටියා. හැබැයි යුද්ධය ඉවර ෙවලා දැන්
අවුරුදු 04ක් ෙව්ෙගන එන ෙවලාවකයි අපි ෙම් බදු ගැන කථා
කරන්ෙන්. අවුරුදු 30ක යුද්ධය රණ විරුවන් අවසන් කර දුන්නාම
ලංකාෙව් කිසිම ආණ්ඩුවකට තිබුෙණ් නැති සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට උදා වුණාය කියන එක අපි
කවුරුත් ෙත්රුම් ගත්තා.
නමුත් අද ෙවද්දී ඒ සුවිෙශේෂී අවස්ථාවට ආණ්ඩුව මුහුණ දීලා
තිෙබන විධිය ෙමොකක්ද කියලා අපට කනගාටුෙවන් වුවත් මතක්
කරන්න ෙවනවා. යුද්ධය තිබියදී, ෙවඩි උණ්ඩෙයන් උණ්ඩයට
තත්පරෙයන් තත්පරයට වියදම ෙපන්වා ජනතාවට කිව්වා, ෙම් යුද
ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ සහන ෙදන හැටි. නමුත් යුද්ධය තිබියදීට
වඩා අද මිනිස්සුන්ට අමාරුයි. යුද්ධය කාලෙය් මුහුණ දුන් බඩු
මිලට ෙනොෙවයි, යුද ජයගහණෙයන් අවුරුදු හතරකට පස්ෙසේ අද
මිනිස්සුන්ට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඊෙය් රාතිෙය් තිබුණු බඩු මිල ෙනොෙවයි, අද උෙද් කඩයට
ගියාම මිනිසුන්ට අහන්න ෙවන්ෙන්. එම නිසා තමයි ෙම්
ෙමොෙහොත වන විට ෙම් අසාධාරණ බදුවලට එෙරහිව රට පුරා ම
ජනතාවෙගන් දැවැන්ත විෙරෝධයක් ආණ්ඩුවට එල්ල ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

එළවලු ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එළවලු ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. තව ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට සති කිහිපයකට
ඉස්ෙසල්ලාත් ෙබොෙහොම කඩිමුඩිෙය්, හදිසියට, පාර්ලිෙම්න්තු
සම්පදායන් පවා අමුඅමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා මහ රෑ
මන්තීවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට තට්ටු කරලා පනත් ෙකටුම්පත්
ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගන්න හදපු හැටි අපි දැක්කා. ඒවායින්
ඉතිරි වුණු ටික තමයි අද ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. බලන්න, අද ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත් අතර තිෙබනවා, ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. මැතිවරණ කාලෙය් කථා කරපු
විධියට, වර්තමාන ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම්වා ෙගන ඒමක් ගැන අපට
අහන්න ලැෙබ්වි කියලා අපි කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ. බලය ගන්න
ෙකොට කිව්ෙව් මතට තිත තියන විධිය ගැනයි. බලය ගන්න
කාලෙය් කිව්ෙව්, "ෙඩොලර්වලට වඩා රෙට් සංස්කෘතිය, සභ්යත්වය,
අෙප්කම අපට ෙලොකුයි, ඒ නිසා අපි ෙඩොලර්වලට යට ෙවන්න
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ" කියලායි. ඒ වාෙග්ම "රටට ලැෙබන
ආදායමට වඩා අෙප් දරු පරපුර අපට ෙලොකුයි. ඒ නිසා ෙඩොලර්
පස්ෙසේ යන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි මහින්ද චින්තන ආණ්ඩුව"
කියලායි බලය ගත්ෙත්.

පලතුරු?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

පසු ගිය දවස්වල එළවලු ගැන එළවලු ෙගොවීන් කථා කළා.
ඔවුන්ෙග් අස්වැන්න සාධාරණ මිලකට විකුණා ගන්න බැරුව
කුණු ෙකොල්ලයට විකුණන්න සිද්ධ වුණා; විසි කරන්න සිද්ධ
වුණා. ෙගොවි ජනතාව ගැන මා තව ෙපොඩ්ඩකින් මතක් කරන්නම්.
ෙම් රජෙය් බදු බර නිසා අද ජනතාවට විශාල ජීවන බරක්
පැටවිලා තිෙබනවා. එම නිසායි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්දය
දීපු ජනතාව පවා, බුලත් ෙකොළයට කතිරය ගහපු මිනිස්සු පවා අද
කියන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව කන්න දීපු අත සපා කෑව ආණ්ඩුවක්
කියලා. ෙමෙතක් කලක් අපි දැක්ෙක්, සාමාන්යෙයන් ඕනෑම
ආණ්ඩුවක් යමක් කමක් ඇති මිනිසුන්ට බදු පනවන එකයි. Taxes
ගැහුෙව් ධනවත් පිරිසටයි. හැබැයි අද කිසි ම අනුකම්පාවකින්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

ෙතොරව පනවන ෙම් හැම බද්දක් ම සාමාන්ය මිනිසාට, වතු
කම්කරුවාෙග් සිට කම්කරු පන්තියට ම බලපානවා. සැමන් ටින්
එකට, ගිනි ෙපට්ටියට කීයක බද්දක් ගහනවාද? ආර්. ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා දැන් මමත් එක්ක කථා කරමින් සිටිෙය්, වතු කරෙය්
ඉන්න කම්කරුවා පරිෙභෝජනය කරන පාන් පිටිවලට බදු ගහන
හැටියි. සීනි ටිකට, පරිප්පු කිෙලෝගෑම් එකට, කරවල කෑල්ලට බදු
ගහන ආණ්ඩුවක් හැටියට දැන් ෙම් ආණ්ඩුව හංවඩු ගැහිලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් බලන්න. ෙම් හැම
ෙදයකට ම බලපාන ෙදයක් ෙන් ඉන්ධන මිල. ලුණු කැටෙය් සිට
ආදාහනාගාරය දක්වා හැම එකකට ම ඉන්ධන මිල බලපානවා. අද
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉන්ධන මිල එකක්. ෙහොර බදු පැනවීම
නිසා ලංකාෙව් මිනිසුන් ඩීසල්, ෙපටල්, භූමිෙතල් ගන්න ෙකොට
හැම ලීටරයකට ම අසීමිත මිලක් ෙගවන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට අනුව සිංගප්පූරුෙවන්
මිලට ෙගන, ලංකාෙව් වරායට ඇවිල්ලා, වරාෙයන් ගබඩාවට
ගිහින්, එතැනින් පිරවුම් හල දක්වා ගිහින්, පිරවුම් හල්
අයිතිකරුෙග් ෙකොමිස් මුදලත් අඩු කළාට පස්ෙසේ ෙපටල් ලීටරයක
මිල රුපියල් 100ක් පමණ වනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙහොර බදු පැනවීම
නිසා, ආණ්ඩුෙව් නාස්තිය හා දූෂණය නිසා, ගිනි ෙපොලී පියවීමට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා, දූෂිත ගනුෙදනු නිසා ෙම් අහිංසක
මිනිස්සු අද ෙපටල් ලීටරයකට රුපියල් 162ක් සාක්කුෙවන්
ෙගවනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට අනුව රුපියල් 100කට
අඩුෙවන් ෙදන්න පුළුවන් ඩීසල් ලීටරයට මිනිස්සු රුපියල් 121ක්
ෙගවනවා, ආණ්ඩුෙව් ෙහොර බදු නිසා. ෙබොර ෙතල් ෙගනැල්ලා
ලංකාෙව් පිරිපහදුෙව් සියයට 100ක් ම නිෂ්පාදනය කරන භූමිෙතල්
ලීටරයකට මිනිස්සු රුපියල් 106ක් ෙගවන්ෙන් අසාධාරණ බදු
නිසායි. අද වන ෙකොට ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් 85
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ආණ්ඩුෙව් නාස්තියයි,
දූෂණයයි, ගිනි ෙපොලියට ගත් ණය පියවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
නිසායි බදු පිට බදු පනවලා ආණ්ඩුව අද ජනතාවෙග් ෙබල්ලට ම
ෙතොණ්ඩුව දමා තිෙබනවා. ෙම් ෙතල්වල බදු අඩු කරලා ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට අනුව ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහට, අනිද්දා සිංහල අලුත්
අවුරුදු නැකතට වැඩ අල්ලලා අවුරුදු තෑග්ග හැටියට විදුලි බිල
වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව බලා ෙගන ඉන්නවා. සිංහල අලුත්
අවුරුද්දට ෙදන තෑග්ග හැටියට බස් ගාස්තු, දුම්රිය ගාස්තු වැඩි
කරන්න ආණ්ඩුව දත කට මැද ෙගන බලා ෙගන ඉන්නවා. ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් බැරල් එකක මිල ෙඩොලර් 85 දක්වා
අඩු වුණු ෙවලාෙව්, ෙම් ෙහොර බදු ටික අයින් කරලා ෙලෝක
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලට අනුව ජනතාවට ඉන්ධන දුන්ෙනොත් විදුලි
බිල වැඩි කිරීමක් ගැන, බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමක් ගැන, දුම්රිය
ගාස්තු වැඩි කිරීමක් ගැන කථා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව හැම දාම කියන
කථාවක් තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන අටවා ගත්
සන්ධාන ආණ්ඩු, ෙපරමුණු ආණ්ඩු, වාමාංශික ආණ්ඩු බලයට
පැමිණියාම ජනතාවට සහන ෙවනුවට ලැබුෙණ් අසහන විතරයි
කියන එක. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි, 1970 - 1977 යුගය.
ෙපොලු යුගය, ෙපෝලිම් යුගය ගැන කියන්න ගිෙයොත් මෙග් කාලය
මදි වනවා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සුබ අනාගතයක්,
විකසිත අනාගතයක්, ආශ්චර්යයක්, ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ගැන
කථා කරමින්, ෙම් වන විට රෙට් ජනතාවට තරු විසි ෙවන්න බදු
බර පටවා, දඩ ගසා ආණ්ඩුව ජනතාව හිර කරලා තිෙබනවා.

රුපියල් 80ක් වනවා. අපි ෙම් බදු ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම්
රෙට් හාල් මැස්සන් කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 800යි. යුද්ධය
කාලෙය් කිව්වා, උතුරු නැෙඟනහිර මහ මුහුෙදන් 3/4ක් නිදහස්
කර ගත්තාම සාලයන්, හාල් මැස්සන් කන ගානට ෙතෝර මාලු
කවන හැටි. අද හාල් මැස්සන් කිෙලෝවක් රුපියල් 800යි.
ඊළඟට බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මහා පරිමාණ
සංවර්ධන ෙයෝජනා කමවලින් අද ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඒවාට අෙප් රෙට් ශම දායකත්වය ලබා ගන්ෙන්
නැතිව චීනෙයන්, ඉන්දියාෙවන් ශම දායකත්වය ලබා ගන්නවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් ෙමවැනි මහා පරිමාණ
සංවර්ධන වැඩ කරනෙකොට, ඒ සඳහා ලංකාෙව් ශම දායකත්වය
අරෙගන ලංකාෙව් ජනතාවෙග් බඩ පිරවීමටයි කටයුතු කෙළේ. ඒ
වාෙග්ම අද වනෙකොට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් රට තුළට ගලා
ඒමක් දකින්නට නැහැ. විරැකියාව නැති කිරීමට රැකියා ලබා ෙදන
සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇති කරන්න ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ඇති
අකාර්යක්ෂමතාව නිසාත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් රට
ජාත්යන්තරව හුදකලා ෙවච්ච රටක් බවට පත් කර තිබීම නිසාත්
රෙට් ජනතාව දිනපතාම විශාල ආර්ථික අර්බුදවලට මැදිහත්
ෙවමින් සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාවට බත සපයන
ෙගොවි ජනතාවට ෙවච්ච ෙද් බලන්න. අස්වර් මන්තීතුමා කලින් ඒ
ගැන කියපු නිසා මා දැන් එතැනට එන්නම්. [බාධා කිරීමක්]
ඉස්ෙසල්ලාම අපි වී ගැන කථා කරමු. ෙමොකද, එළවලු කන්ෙන්
බත් සමඟ ෙන්. ෙගොවි ජනතාවට වී සඳහා ලබා ෙදන සහතික
මිලක් ගැන පම්ෙපෝරි ගැහුවා. අද කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්
ඔක්ෙකෝම අය වැය කථාෙව් දී සඳහන් කරපු කරුණුවලට අදාළ
පනත් ෙකටුම්පත් කියලා. අය වැය කථාෙව් දී තමයි වී සඳහා
රුපියල් 30ක, 35ක සහතික මිලක් ගැන කථා කෙළේත්. නමුත් අද
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද සහතික මිලකට වී ටික
විකුණා ගන්න බැරිව අතරමැදි ෙවෙළන්දන්ට කුණු ෙකොල්ලයට
වී ටික විකුණලා ෙගොවි ජනතාවට හූල්ල හූල්ලා ඉන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. වී ටික විකුණුවාට, සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කට ළඟට
ඇවිල්ලා වුණත් ඒ සල්ලි ටික ලබා ගන්න බැරිව ඉන්නවා. ඒ
ෙගොවි ජනතාව ෙචක් පත් අෙත් තියාෙගන දවස් ගණන් බැංකුවල
රස්තියාදු වන හැටි මාධ්ය මඟින් ෙපන්වනවා. ඉතින් ෙගොවියා රජ
කරවනවා, ෙගොවියා නඟා සිටුවනවා කියලා බලයට ආපු ආණ්ඩුව
අද ෙගොවි ජනතාව රස්තියාදු කරවන හැටි අපට ෙම් බදු පනත් ගැන
කථා කරද්දී මතක් කරන්නට සිදු වනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් රාජ්ය අංශෙය් බැංකුවල තිෙබන තත්ත්වය
බලන්න. ෙතල් සංස්ථාව වාෙග් තැන්වලට ෙකෝටි ගණන්, බිලියන
ගණන් ණය දීලා අද ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව ෙලොකු
අවදානමක සිටිනවා. රාජ්ය බැංකු ෙදක කඩා වැටීෙම් අවදානමක්
අද අපට දකින්නට තිෙබනවා. ෙම් සියලුම බර ෙදෙකෝටියක්
ජනතාවෙග් කර මත පටවන්නට ආණ්ඩුව කියා කර තිෙබනවා.
ෙම් ආණ්ඩුෙව් බාල ව්යාපෘතිවලින් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන
පතිඵලය බලන්න. ජනතාව මත ගිනි ෙපොලී ණය බර පටවලා,
මහා පම්ෙපෝරි ගහලා, තව දින 12යි, තව දින 10යි කිය කියා
මාධ්යවලින් ෙපන්න ෙපන්නා පම්ෙපෝරි ගහලා විවෘත කරපු
ව්යාපෘතිවල තත්ත්වය බලන්න. අද තිෙබන විදුලි බලාගාර දිහා
බලන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. බලන්න,
අද හාල් මැස්සන් ගෑම් 100ක මිල කීයද කියලා. රුපියල් 70ක්,

1486

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අෙප් ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාෙග් විනාඩි ගණනත්
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන නිසා මා තව විනාඩි ෙදක තුනක් කථා
කරන්න හිතුවා. එතුමා කථා කරන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අද දින කථා කරන්ෙන් නැද්ද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එතුමා ගියා, එම අවස්ථාව ගන්න කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

සමහර බලාගාර දිහා බලන්න. අද වනෙකොට ඒවා කියාත්මක
වූ දින ගණනට වැඩිෙයන් අකිය වූ දින ගණන වැඩියි. සමහර
බලාගාර විදුලිය නිපද වූ වාර ගණනට වඩා ගිනි ගත් වාර ගණන
අද වනෙකොට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට බලන්න, ෙද්ශපාලන පතිරූප පුම්බා ගැනීම සඳහා
පවත්වන, ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන නාස්තිකාර පදර්ශන
සම්බන්ධෙයන් - දැයට කිරුළ වාෙග් ඒවායින් - අද වාර්තා
වන්ෙන් ෙමොනවාද? ඊෙය් ෙපෙර්දා පත්තරවල වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා මා දැක්කා, දැයට කිරුළ වැඩ සටහෙනන් එක
කාන්තාවක් විතරක් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක ෙසොරකමක් කරලා
අහුෙවලා කියලා. එක්ෙකෙනකුෙග් ෙසොරකමක් එච්චර නම්,
අෙනක් ඒවා ටිකත් එකතු ෙවනෙකොට ෙකොෙහොම තිෙයයිද කියලා
මිනිස්සු දැන් කල්පනා කරනවා. ඉතින් ෙම්ක දැයට කිරුළු
පැළඳවීමක්ද, එෙහම නැත්නම් ෙසොරුන්ට කිරුළු පැළඳවීම සඳහා
කරන ෙද්ශපාලන ව්යාපෘතියක්ද කියලා ජනතාව අද ඇත්ත
වශෙයන්ම කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දිනපතාම ආණ්ඩුව කරන්ෙන්
ජනතාව පිට බර පටවන එකයි. මිනිස්සු කියනවා, "කෙඩ්ට
ගිෙයොත් බදු, පාරට බැස්ෙසොත් දඩ" කියලා. ෙම් ආණ්ඩුව
යැෙපන්ෙන් ජනතාවෙගන් බදු සහ දඩ අය කරෙගනයි කියලා අද
මිනිසුන් ෙහොඳට දන්නවා.
ඒ වාෙග්ම බලන්න, අද ෙමොනවාද වාර්තා ෙවන්ෙන් කියලා.
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ෙමතැන ෙලොකු කතන්දර කියනවා. ආණ්ඩුෙව්
මාධ්යෙයන් ෙලොකු පචාරක වැඩ පිළිෙවළවල් ෙගන යනවා. නිල්
රැල්ල කියනවා. ඒ ෙමොනවා කිව්වත් අද අපි දකින යථාර්ථය
ෙමොකක්ද? පත්තර බලනෙකොට, පවෘත්තිවලට කන් ෙදනෙකොට
දකින්ෙන්, ඇෙහන්ෙන් ජීවත් වන්නට බැරිව සතියකට වරක්වත්
දරු පවුලක් සිය දිවි නසා ගැනීමක් ගැනයි.
දවස් 11ක් වයසැති කුඩා දරුෙවක් ජීවත් කරවන්න විධියක්
නැතිව, ඒ දරුවාෙග් උගුෙර් කාසියක් හිර කරලා ඒ දරුවාෙග්
අම්මා විසින් ඒ දරුවා මරණයට පත් කරපු හැටි ඊෙය් පුවත් පතක
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පළ ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. බලන්න, නිදහස් අධ්යාපනය
තිෙබන රටක් ගැන අද අපි කථා කරනවා. පාසලට ඉල්ලපු සල්ලි
ෙගනියන්න විධියක් නැතිව අල්ලපු වත්තක ෙපොල් ෙගඩි කීපයක්
ෙහොරකම් කරපු දරුෙවකුට දඬුවම් දීපු හැටි ඊෙය් ෙපෙර්දා පුවත්
පත්වල ෙපොල් ෙගඩි අකුරින් වාර්තා වුණා. ඉතින් ෙම් ෙවලාව
ෙවන ෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන අපට ෙබොක්කටම
දැෙනනවා. ෙම් යන විධියට ගිහින් අපිකාෙව් දුප්පත් රටවලට අත්
වුණු ෙඛ්දජනක ඉරණම අෙප් රටටත් ෙම් ආණ්ඩුව විසින් උරුම
කර ෙදයිද කියන සැකයත් අද ජනතාවට ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙමම
කාරණයත් කිව යුතුයි. දැන් එළඹී තිෙබන්ෙන් සිංහල, ෙදමළ
අලුත් අවුරුදු සමයයි. සතුටු සිනා හඬ, රබන් හඬ, ෙකොවුල් හඬ
දසතින්ම නැෙඟන කාෙලක තමයි අප ෙම් කථා කරන්ෙන්.
හැබැයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් බදු පතිපත්තිය නිසා, දඩ පතිපත්තිය නිසා,
බදු පිට බදු ගැසීම නිසා ජනතාවට ෙමොකක්ද අද සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙකොවුල් හඬ අභිභවා ගිහින්, සතුටු සිනා හඬ
අභිභවා ගිහින් ජනතාවෙගන් නැෙඟන්ෙන් විශාල අෙඳෝනාවක්. ඒ
තමයි බඩු මිෙල් අෙඳෝනාව; විදුලි බිල වැඩි වීෙම් අෙඳෝනාව; බස්
ගාස්තු, දුම්රිය ගාස්තු වැඩි විෙම් අෙඳෝනාව. ෙම්වා තමයි අද සතර
දිගින්ම අහන්න ලැෙබන්ෙන්. අද ජනතාව කල්පනා කරනවා
සිංහල අලුත් අවුරුද්දට තම යුතුකම් ඉටු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා.
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා.
ෙම් මාසෙය්, සිංහල අවුරුදු නැකතට බස් ගාස්තු වැඩි කළාම බස්
එෙක් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා කර කර ඉන්න
මිනිසුන්ට ආණ්ඩුව රූපවාහිනිෙයන් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ
ආශ්චර්යය ෙපන්වනවා. ෙම්වා ෙපන්වලා, කයිවාරුවලින්
ජනතාවෙග් පශ්න යටපත් කරන්න බැරි තත්ත්වයට අද ඇවිත්
තිෙබනවා.
ෙම් බදු ගැන කථා කරන ෙකොට, අය වැෙය් කියපු ෙද්වල් අද
කියාත්මක කරන්න හදන ෙකොට, ජනතාව කියන තවත්
කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? උප්පැන්න සහතිකයට,
විවාහ සහතිකයට, මරණ සහතිකයට පවා දැන් තට්ටු කරලා
තිෙබනවා. මිනිස්සු කියනවා කසාදයක් බඳින්න නම් රුපියල්
5,000යි, මැරුෙණොත් රුපියල් 7,000යි කියලා. මැරුෙණොත්
ආදාහනාගාරයටයි, මරණ සහතිකයටයි යන ගණන රුපියල්
7,000යි. දැන් අෙප් පැත්ෙත් දුප්පත් අයෙග් මළ ෙගවල්වලට යන
ෙකොට, "මරණෙය් ෙව්දනාව මිය ගිය ඔබට ෙනොව ජීවත් වන
අපටය" කියලා හුඟක් බැනර්වල ගහලා තිෙබනවා අපි දකිනවා.
දැන් අන්න ඒ තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙම් කාරණය බලන්න. පින් පඩිය ෙදන ෙකොට, ඒ
දුප්පත් මිනිසුන්ට අමතර දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 150ක්
ෙදනවා. ඒ රුපියල් එකසියපණෙහේ දීමනාව ගන්න ඒ මිනිස්සු
දිවුරුම් ෙපත්සමක් ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
පින් පඩිය ගන්න අහිංසක මිනිසුන්ට ඒ රුපියල් 150ක දීමනාව
ගන්න ෙදන දිවුරුම් ෙපත්සමට දැන් රුපියල් 250ක් ෙගවන්න
ෙවලා තිෙබනවා. අර රුපියල් 150ක දීමනාව ගන්න රුපියල්
250ක් දීලා දිවුරුම් ෙපත්සමක් ගන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම
තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි අද අප ෙම් විවාදයට එකතු ෙවන්ෙන්.
අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා උපාධිධාරින්ට රස්සා
දීපු ආකාරයත් කියන්න කියලා. මම එතුමාෙගන් එක ෙදයයි
අහන්ෙන්. අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ -1994දී- තමයි එතුමන්ලා
බලයට ආෙව්. එතුමන්ලා ඒ ෙවලාෙව් ආණ්ඩුව ගන්න ෙකොට එක
උපාධිධාරිෙයකුවත් රැකියා විරහිතව හිටියාද කියන එක විතරක්
ෙහොයලා බලන්න කියලා මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි. අෙප්
කාලෙය් රට ෙදකට ෙබදන්න කටයුතු කරපු ඒවා ගැන එතුමා
කිව්වා. හැබැයි මම එතුමාට ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

එතුමා කිව්වා සාම සාකච්ඡා, අරවා ෙම්වා කළාය කියලා. අපි රට
ෙදකඩ කිරීම ෙකෙසේ ෙවතත්, එල්ටීටීඊ එක ෙදකඩ කරන්න
කටයුතු කෙළේ අෙප් මාස කීපයක ආණ්ඩුව කාලෙය්යි කියන එක
මම එතුමාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි. එතුමා ඒක දන්ෙන්
නැත්නම් එතුමන්ලාෙග් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති
ධුරයක් දරන කරුණා අම්මාන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයාෙගන් ෙහෝ
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න පබලෙයකුෙගන් ඒ ගැන වඩාත්
ෙතොරතුරු එතුමාට දැන ගන්න පුළුවන් කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු පැනවීම නිසා අද රෙට්
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන අෙප් ගම්වල මිනිස්සු නිතර
නිතර කථා කරන ෙද්වල් ගැන ෙපොඩ්ඩක් හරි කථා කරන්න
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.32]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මාධ්ය පකාශකතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්න
ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
ගැන කථා කළා. ඊළඟට පින් පඩිය ගැන කථා කළා. මම එතුමාට
ෙපොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනෑ.
ලංකාෙව් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කරන අයට
කියන්නට කාරණයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් සන්නිෙව්දනය
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන companies පහක්, හයක්
තිෙබනවා. එටිෙසලාට් තිෙබනවා. එයාර්ෙටල් තිෙබනවා.
ඩයෙලොග් තිෙබනවා. ලංකාෙව් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන අය
විශාල සංඛ්යාවක් සිටිනවා. ජංගම දුරකථන විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා. ජනගහනයටත් වැඩියි. ෙම් සියලුම ආයතනවලට
මාසයකට ඇදී යන මුදලින් Mattala Rajapaksa International
Airport එක වාෙග් තවත් එකක් හදන්න පුළුවන්. කල්පනා
කරලා බලන්න. දැන් ආර්ථිකය ෙවනස් ෙවලා, රට ෙවනස් ෙවලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගනාව විවෘත ආර්ථිකය නිසා තමයි
"කැසිෙනෝ" ෙමහාට ආෙව්. "Casino" කියන්ෙන් "cash in, no
out" කියන එක. ඇතුළට එනවා, එළියට යන්ෙන් නැහැ. ඒකට
තමයි "කැසිෙනෝ" කියන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ බව දන්නවාද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මම දන්නවා, මම දන්නවා. ඉෙගන ගන්න ඕනෑ නම් එන්න.
ෙම්වා ෙම් රටට ෙගනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විවෘත ආර්ථිකය.
ෙම් ආර්ථිකය නිසා දැන් සිංගප්පූරුව හම්බ කරන සල්ලි පමාණය
අති විශාලයි. ඉස්ෙසල්ලා සිංගප්පූරුව කැසිෙනෝ කෙළේ නැහැ,
පසුව පටන් ගත්තා. දැන් නතර කරන්න බැහැ. නතර කෙළොත්
මැෙල්සියාවට යනවා. එෙහම නැත්නම් ෙවනත් රටකට යනවා.
අපි කලාප 5ක් හදනවා. ෙමරටට පැමිෙණන සංචාරකයින්ට ඒ
අයෙග් අවශ්යතාවන් සපුරා ගන්න බැරි නම් අපට සංචාරක
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ව්යාපාරය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. වසරකට සංචාරකයින්
ලක්ෂ 11ක් පමණ එනවා. ලක්ෂ 25ක් ආෙවොත් එක
පුද්ගලෙයකුට එක සංචාරකෙයක් එනවා. ඒ අය වියදම් කෙළොත්,
-අෙප් තිෙබන අෙහේනිය, කරදර, දුක් කරදර වාෙග් ෙද්වල්
ෙනොෙවයි- ෙම් රට ෙපන්වලා, පදර්ශනය කරලා අපට ෙලොකු
ගණනක් හම්බ කර ගන්නට පුළුවන්. ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් අලුත්
මූල ධර්මවලට අනුකූලව රටක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර සකස්
කිරීම, ෙවනස් කිරීම, diversify කිරීම කළ යුතුයි. ඒවා
සාමාන්යෙයන් ස්වාභාවික ෙද්වල්.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා පින් පඩිය ගැන කිව්වා.
අපි නම් පින් පඩිය කියලා කියන්ෙන් නැහැ. අපි ඒකට කියන්ෙන්
මහජන ආධාරය කියලායි. රුපියල් 100 ෙනොෙවයි දැන් රුපියල්
1,000ක් ෙදනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්
කරලා, සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය හරහා 214,000කට එම මහජන
ආධාරය ලබා ෙදනවා. නමුත් අපි එයට පින් පඩිය කියලා
කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන් මහජන ආධාරය කියලායි. අපි
ෙම් වාෙග් කටයුතු ෙගොඩක් කරනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන්, 2011 වර්ෂෙය් මුළු අපනයන
වටිනාකම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 10.9යි. ඒෙකන්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 4.4ක් ආෙව් ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලාවලින්. දැන් තිෙබන අලුත්ම පශ්නය ෙමොකක්ද
කියලා දන්නවාද? කටුනායක ෙවෙළඳ කලාපයට ෙසේවකයින්
20,000කෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ෙසේවක
ෙසේවිකාවන් අඩු ෙවලා. බියගම ෙවෙළඳ කලාපෙය් 12,000කෙග්
අඩුවක් තිෙබනවා. සීතාවක ෙවෙළඳ කලාපෙය් 10,000කෙග්
අඩුවක් තිෙබනවා. ෙහොරණ ෙවෙළඳ කලාපෙය් 10,000කෙග්
අඩුවක් තිෙබනවා. තව දුරටත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් රැඳී සිටිනවාද,
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙදයකට ෙයොමු ෙවනවාද, එෙහමත්
නැත්නම් කුමක් ෙහෝ කමෙව්දයක් හදා ගන්නවාද? ෙම් කාරණා
ගැන අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙතන් කරලා තිෙබන්ෙන්
කැසිෙනෝවලට බදු වැඩි කිරීමයි. නිකම් ෙනොෙවයි, කලාප හදලා
බද්ද වැඩි කරලා. ෙවනත් රටවල කැසිෙනෝ ගහන ෙනෞකා 500ක්
විතර මුහුෙද් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා ෙන් පසු ගිය
දවසක 250ක් පමණ ෙදනා ගින්නක් නිසා විනාශ වුණ ආකාරය. ඒ
රටවල සමාජ ශාලාවල ගිනි ෙකළිත් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් එෙහම
නැහැ. ඕෙන් නම් අෙප් නයි නළඟනක් ඇති. නයා ෙපන්වනවා,
ෙකොකා ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා තමයි අපි කරන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] දෂ්ට කරන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඉල්ලන්ෙන්. ඒක තමයි
ඇත්ත තත්ත්වය. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ඕනෑ,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික දර්ශන, ආර්ථිකය පිළිබඳව දරන
මතිමතාන්තර කාලානුරූපව ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම දැන් මිෙයන්මාරය ෙගොඩක් ඉස්සරහට ගිහින්;
බංග්ලාෙද්ශය ඉස්සරහට ගිහින්. ෙහේතුව ෙමොකක්ද, ඒ රටවල
ශමය ලාභයි. ඒ රටවල ශමය ලාභ නිසා අෙපන් ගිලිහී ගිහින් ඒ
රටවල ශමය පාවිච්චි කරලා ව්යාපාර කරනවා. ව්යාපාරිකෙයක්
ව්යාපාර කරන්ෙන් රටටත්, ජාතියටත් ආදරයට ෙනොෙවයි,
තමන්ෙග් මූල්ය ශක්තිය වැඩි කර ගන්නටයි. අපි දැන ගන්නට
ඕනෑ, මල ෙනොතලා ෙරොන් ගන්නට. මල ෙනොතලා ෙරොන්
ගැනීමක් තමයි අලුත් වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අපි කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
ෙහොඳයි කියලා මම කියන්ෙන් සංෙශෝධනය අනුව ෙගොඩනැඟිලි
ඉදිකිරීමට, මහා මාර්ග ඉදිකිරීමට සහ ෙසේවා මූල්ය ෙවෙළඳ
ෙපොළට සහන ෙගොඩක් සලසා දීලා තිෙබන නිසායි. ඒ වාෙග්ම
මාළු නිෂ්පාදනයට සහ packing materialsවලට. දැන් packing
materials පිට රටින් ෙග්න විට ඒ සඳහා යන cost එකත් එකතු
කළාමයි අවසාන මිල තීන්දු වන්ෙන්. ඒ විධියට අවසාන මිල තීන්දු
වන විට අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? ෙම්වාට සහන ෙදන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපට competition එකට යන්නට බැහැ.

1491

2013 අෙපේල් 09

ෙවෙළඳාෙම් අතිරික්තයක් නැත්නම් ආනයන අපනයනය
ෙශේෂය අවම කර ගන්න ඕනෑ නම් අෙප් රජය කාලානුරූපීව වැඩ
කරන්න ඕනෑ. විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදනවාය කියා ෙමතැන
කිව්වා. විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදන්න පුළුවන්. ෙගොඩනැඟිල්ලක්
හැදුවාම හතර වන තට්ටුෙව් ඉඳලා ෙදන්න පුළුවන්. යට ෙකොටස
අපිට. බිම අපිට. පළමුවන, ෙදවන සහ තුන්වන තට්ටු අපිට. හතර
වන තට්ටුෙවන් එහාට ඒ ෙගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒවා
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ෙහොඳට අධ්යයනය කර බලන්න.
හතරවන තට්ටුෙවන් එහාට ඒෙගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්.
පළමුවන,ෙදවන සහ තුන්වන තට්ටු අපිට. ඒ තට්ටු තුන නැතුව
හතරවන තට්ටුව උස්සාෙගන යන්න බැහැ. කකුල් ෙදක නැතුව
ඇවිදෙගන යන්න බැහැ. අත් ෙදෙකන් ඇවිද ෙගන යන්න
පුළුවන්ද? ඔළුෙවන් ඇවිදින්න පුළුවන්ද? ෙම් වාෙග් ආර්ථික
න්යායන් රටට උචිත වන විධියට පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
මම කියන්ෙන්. එළවලුවලට, පළතුරුවලට, සකස් ෙනොකළ සහල්
සහ භාණ්ඩ සඳහා අපි වැට් බදු අය කරන්ෙන් නැහැ.
කැළි කසළ ඉවත් කිරීම ගනිමු. කැළි කසළ ඉවත් කිරීම
සම්බන්ධව පළාත් සභාෙව් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති වී තිෙබනවා.
දැන් gully bowsers නැහැ. හැම තැනම ෙගවල්. එක ළඟ ෙගවල්
තිෙබනවා. එක ෙගයක් අෙනක් ෙගට ළඟයි. එම නිසා ෙම්වා
යටට කාන්දු ෙනොවන විධියට ෙකොන්කීට් septic tanks දමනවා.
ළිඳක් කපා ගත්ෙත් නැත්නම් පහත් තැනින් ජලය ගලා බසියි
කියන න්යාය අනුව එකක තිෙයන ඒවා අෙනක් එකට යනවා. ඒක
නවත්වා ගන්න ඕනෑ. නවත්වා ගන්න නම් ඒවා අපහරණය
කරන්න ඕනෑ. අපහරණය කරන්න නම් ෙම්වාට සහන ඕනෑ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් gully bowsers පමාණය මදි.
අපි ඉන්ෙන් ජා ඇල නගර පෙද්ශෙය්යි. අපට හදිසියක් වුෙණොත්
gully bowser එකක් ගන්න waiting list එෙක් ඉන්න ඕනෑ.
අෙනක් එක boom trucks. ශමය අඩු නිසා හුඟක් ෙදෙනක්
කරන්ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ භාණ්ඩයක් ෙගනාවාම boom truck
එෙකන් උස්සලා අරෙගන ඒක තියා ගන්නවා. කී ෙදෙනක් ලවා
දමා ගන්නද? ඉස්සර නම් අලි ඇතුන් ලවා දමා ගත්තා. දැන් බැහැ.
දැන් අපි කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා අපිට කරන්න පුළුවන්ද? බලන්න
දියුණු රටවල ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා. යන්ෙතෝපකරණ හරහා
තමයි ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්ෙන්. අද ෙගොයම් කපන්ෙනත්
"භූතයා" කියන යන්තෙයන්. දැන් සම්පදාය ෙවනස් ෙවලා. අපි
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිකම් ෙදනවා. මඩ ෙසෝදා ගත් කල
ෙගොවියා රජකමට ෙහොඳයි කියලායි කිව්ෙව්. දැන් "භූතයා" තමයි
ෙගොයම් ටික කපන්න උදව් වන්ෙන්. ඔන්න බලන්න ෙලෝකය
ෙවනස් වන හැටි. ඒ ෙවනස් වීම තුළ මල ෙනොතලා ෙරොන් ගන්න
කියන පතිපත්තියට එන්න ඕනෑ.
දැන් කැසිෙනෝවලට බදු ගහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, බදු
අඩු කරනවාය කියා. ෙම්ෙක් total එකටයි බදු ගහන්ෙන්. Gross
එකටයි tax එක ගහන්ෙන්. අෙප් රෙට් බදු පතිපත්තිය අනුව අපි
මත ස්ව තක්ෙසේරුවක් ෙන් කරන්ෙන්. මට ෙමච්චරයි. මම
ෙමච්චරයි හම්බ කරන්ෙන්, වියදම ෙමච්චරයි කියලා වියදම
වැඩිෙයන් ෙපන්නුවා. ආදායම අඩුෙවන් ෙපන්නුවා. පරතරයට බදු
ෙගවනවා. දැන් එෙහම බැහැ. කැසිෙනෝ එකට එෙහම බැහැ.
කැසිෙනෝ එෙක් ෙකළින්ම gross එකට බදු ගහනවා. හැබැයි, බදු
අය කර ගන්න දැන ගන්න ඕනෑ. අෙප් Income Tax එෙක්
ඉතාමත් ෙහොඳ අවංක නිලධාරින් ඉන්නවා ෙන්. ඒ අයව යවලා
හරියටම ගණන අය කර ගන්න ඕනෑ. මම කියන්ෙන් වැඩිෙයන්ම
පිරිමි යවන්නත් එපා කියලයි. ඒ කටයුත්තට ගැහැනු පක්ෂය
යැව්ෙවොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, පිරිමි යැව්ෙවොත් කැසිෙනෝ ගහන්නත්
පුළුවන් ෙන්.අපි ෙම්වා ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා තමයි කටයුතු
කරන්ෙන්.
දැන් බුකී ව්යාපාරය ගනිමු. නිෙයෝජිතයන් මඟින් කරන ඔට්ටු
ව්යාපාරය සඳහා වන බද්ද රුපියල් මිලියන 2 දක්වා වැඩි කළා.
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සජීවී රූපවාහිනී විකාශන පහසුකම් සඳහා ෙයොදා ෙනොගන්නා විට
අදාළ බද්ද වසරකට රුපියල් 25,000 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා.
එන එන විධියට බද්ද අඩු කරනවා; වැඩි කරනවා. බඩු මිල ගැන
නම් ෙකොෙහොමත් කථා කරන්න එපා. නිෂ්පාදනය වැඩි වුණාම
ඉෙබ්ම මිල අඩු ෙවනවා. මුහුෙදන් මාළු වැඩිපුර හම්බ වුණාම අපි
කවුරුත් කියන්න ඕනෑ නැහැ, මිල අඩු ෙවනවා. හිඟයක් ඇති
වුණාම තමයි මිල වැඩි වන්ෙන්. මිල න්යාය අනුව ඒක සිද්ධ
ෙවනවා. නමුත් ෙගොඩක් භාණ්ඩවලට ස්ථාවර මිලක් නැහැ. අපි
කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙකොයි විධියටද කටයුතු කරන්ෙන් කියා.
ඇෙමරිකාෙව් රාතී සමාජ ශාලා සිද්ධීන් බලන්න. ලාස්ෙව්ගාස්
නගරයට 2011 දී පැමිණි සංචාරකයන්ෙග් සංඛ්යාව මිලියන 39යි.
අෙප් ලක්ෂ 11යි. ඒ කියන්ෙන් මිලියන 1.1යි. ඒ නගරෙය් මිලියන
39යි. එක් ෙකෙනක් දළ වශෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 500ක්,
600ක් 1,000ක් විතර වියදම් කරනවා. ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන
ෙහෝටල් පමාණය ගත්ෙතොත් සියයට 86ක් 90ක් විතර අවුරුද්ද
පුරා සංචාරකයන්ෙගන් පිරී ඉතිරී යනවා.
අෙප් නම් occupancy rate එක බහිනවා ෙන්. සමහරවිට 35
ෙවනවා. 40 ෙවනවා. Season එෙක්දී තමයි වැඩිපුර එන්ෙන්.
අෙනක් ෙවලාවට නිකම් තිෙබනවා. එතෙකොට price එක අඩු
කරනවා; මිල අඩු කරනවා. ෙම්ෙක් එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම්ක
ඒකාකාරයි. හැමදාම සියයට 86ක් ඉන්නවා. ඒ නිසා එෙහේ අය
කරන මිලත් ඒකාකාර මිලක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට alternative energy ඒ කියන්ෙන් සූර්ය බලශක්තිය
වාෙග් විකල්ප බලශක්තිවලට ෙනොෙයකුත් සහන ලබා ෙදනවා.
අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් ෙමගා ෙවොට්ස් කීයද? මෙග් මතකෙය්
හැටියට ෙමගා ෙවොට්ස් 1300ක් විතර ජලෙයන් විදුලිය නිෂ්පාදනය
කරනවා. ඉතිරි ඒවා ෙකොෙහන්ද? ෙම් රෙට් හැම තැනටම
electricity ෙදන්න ඕනෑ නම් අපි ඒ බලශක්තිය ලබා ගන්න ඕනෑ,
එක්ෙකෝ ෙතල්වලින්, එෙහම නැත්නම් ගල් අඟුරුවලින්. එෙහම
නැත්නම් ගෑස්වලින්, එෙහම නැත්නම් පරමාණු බලෙයන්.
පරමාණු බලය ගන්න බැහැ, අෙප් රට දූපතක් නිසා. ඒ නිසා අපට
විකල්ප බලශක්තිවලට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. විකල්ප
බලශක්තිවලට ගියාම LECO එෙකන් ෙහොඳ ආදර්ශයක් ලබා
ෙදනවා. මම LECO එෙක් බැලුවා. ඒෙක් transmission loss එක,
ඒ කියන්ෙන් එක කණුවක සිට අෙනක් කණුව දක්වා යාෙම්දී ඇති
වන loss එක, එෙහම නැත්නම් පාඩුව සියයට 12 සිට සියයට 2
දක්වා අඩු කරනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙහොෙරන්
ගන්න එකයි. ඒවා නැති කරනවා. ඒ වාෙග්ම දිගින් දිගටම
transformers දමලා ඒකාකාරීව current එක ෙදන්න පුළුවන්
විධිෙය් කමයක් හදා ගන්න ඕනෑ. අපි ඒ පැත්තට යන්න ඕනෑ.
අපට වියදම් කරන්නත් පුළුවන්. ආදායම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්.
ආදායම් වැඩිෙයන් ලබා ගත්තාම වැඩිෙයන් වියදම් කරන්න
පුළුවන්, වැඩිෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. අෙන්, අපට
ආදායම නැහැයි කියලා උඩ බලා ෙගන හිටිෙයොත් කිසි ෙදයක්
නැති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්වාට විරුද්ධ වුණත්, යම් යම් පශ්න
තිබුණත් ෙමොනවා කරන්නද?
දැන් ඉන්දියාව බලන්නෙකෝ. ඉන්දියාෙව් ෙබොනවාට ගණනක්
අය කරනවා. ඉන්දියාෙව් ෙබොන්න licence එකක් ඕනෑ.
උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් දිනකට ඉන්දියානු රුපියල් 5ක්
ෙගවලා licence එකක් ගන්න ඕනෑ, ෙබොන්න. අවුරුද්දකට නම්
ඉන්දියානු රුපියල් 100ක් ෙගවන්න ඕනැ. හුඟක් ෙදෙනක්
licence එක අර ෙගන ඉන්ෙන්. සිංගප්පූරුෙව් බාර් අවුරුදු
ෙදෙකන් ෙදකට ෙවන්ෙද්සි කරනවා. අෙප් රෙට් ජීවිත කාලය
තුළම දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒවා supermarketවලට ගන්නවා, ගරු
වාසුෙද්ව නායායක්කාර අෙප් නායකතුමනි. Supermarketවලට
අර ෙගන ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පිරිවැටුම වැඩි
කර ගන්නවා. නමුත් එළවළුවලට tax නැහැ, අරවාට tax නැහැ,
ෙම්වාට tax. නැහැ. නමුත් gross එකට tax ගහන්න යනවා.
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ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙකොෙහන් හරි ගන්න ඕනෑ. අර ෙගන තමයි
ආණ්ඩුව ෙගන යන්න ඕනෑ. ඉස්සර මුළු ෙවෙළඳාමටම පිරිවැටුම්
බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ. අරවා අඩු කරලා තමයි ෙගවන්ෙන්. දැන්
ඒවාටත් එක්ක ෙගවන්න කමය හදලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා
වැරදියි කියන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මට තිෙබන පශ්නය.
ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට කල්පනා කර බලන්න.
මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. බලන්න, අපි
ඇෙමරිකාවට බණිනවා. නමුත් ඒක හරියන්ෙන් නැහැයි කියලා
මට ෙපෞද්ගලිකව හිෙතනවා. අපි ඇෙමරිකාෙවන් අපනයනය
කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 2000යි.
ඇෙමරිකාෙවන් ෙමහාට ෙගන්වන්ෙන් ෙමොනවාද? අපි අපනයනය
කරනවා, ෙඩොලර් මිලියන 2000ක භාණ්ඩ. ආනයනය කරනවා
ෙඩොලර් 250ක භාණ්ඩ. මම එදාත් ෙම් ගැන කිව්වා. යුෙරෝපා
රටවලට අපි ෙඩොලර් මිලියන 3200ක් වටිනා ෙද්වල් අපනයනය
කරනවා. ආනයනය කරන්ෙන් ෙඩොලර් 2000ක් වටිනා ෙද්වල්
පමණයි. බටහිර රටවලින් අපට ෙලොකු ෙවෙළඳ අතිරික්තයක්
තිෙබනවා. අපි ඉන්දියාෙවන් තීවීලර් ටික ද, ටාටා ෙලොරි ද, ටාටා
බස් ද, ෙල්ලන්ඩ් වාහනද, හැම ෙද්ම ෙගන්වනවා. සාරි
ෙගන්වනවා. දැන් අඳින හැම සාරියක්ම ඉන්දියාෙවන් ෙගන්වන
ඒවා ෙන්. දැන් නම් කාන්තාෙවෝ trouser එක තමයි අඳින්ෙන්.
කමක් නැහැ. මඟුල් ෙගදරට - wedding එකට- අඳින්ෙන්
එෙහමයි. ඒ අඳින ඒවා ෙගන්වන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්. ඉන්දියාව ඒක
ෙත්රුම් අර ෙගන තිෙබනවා. කවදාවත් ඉන්දියාව අපිත් එක්ක
සතුරු ෙවන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙලොකු අයියා. එක පාන්තයක්
විතරක් අපට පශ්න ඇති කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඡන්දය එන
ෙතක් විතරයි. ඒ නිසා ඒක එච්චර ෙලොකු පශ්නයක් ෙනොෙවයි
කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට අෙප් මුහුද ගැන බලමු. මුහුද ගැන බලද්දීත් අපි
දන්නවා ඉන්දියාවත් ලංකාවත් අතර පරතරය තිබුෙණ් හැතැප්ම
20ක් 22ක් වාෙග් දුරක් බව. ඒෙකන් භාගයක් අපට. භාගයක්
ඉන්දියාවට. සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අපට කච්චතිව්
දූපත අර ෙගන දුන්නා. ඒකත් කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන්.
ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඉන්දිරා ගාන්ධිටයි, රජිව්
ගාන්ධිටයි 'වැස්සි' 'වස්සා' කියලා නම් පටබැඳලා පළමුවැනි
විරසකකම ඇති කෙළේ. ඒ විරසකකම ඇති කිරීෙම් පතිඵලයක්
වශෙයන් තමයි අප අතර තිබුණු මිතුරුකම කියන එක අයින්
ෙවලා ගිෙය්. 'සිරිමාෙවෝත් පරදිනවා. අනුරත් පරදිනවා' කියන
න්යාය කියාත්මක කරන්න ගත්තු example එක ෙමොකක්ද?
ඉන්දියාෙව් ඉන්දිරා ගාන්ධියි, රජිව් ගාන්ධියි පරද්දනවා කියන
එකයි. රජිව් ගාන්ධිට ෙමෙහේදී ගැහුවා. ඒත් යුද්ධ කෙළේ නැහැ
අපත් එක්ක. ලංකාෙවන් පිරිසක් ගිහිල්ලා මාලදිවයින ආකමණය
කළා. ඊට පස්ෙසේ ඉන්දියාව ගිහින් ඒ අයට ගහලා එළවා දමලා
ආපසු මාලදිවයිනටම භාර දීලා ගියා. ෙම්වා කවදාවත් ආකමණය
කරන රටවල් ෙනොෙවයි. ඒ අය අපව අල්ලා ගන්න එන්ෙන් නැහැ.
එවැන්නක් වුවමනාෙවන් ඇති කරන්න හදනවා. හැබැයි ෙනෝර්ෙව්
රට භයානකයි. ෙනෝර්ෙව් රෙට් ආර්ථිකෙය් විශාල අතිරික්තයක්
තිෙබනවා. ඒ අය කිසිම යුද්ධයකට මුහුණ දීලා නැහැ. ඒ අය
බලනවා අෙප් රෙට් ෙවනත් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළ හදන්න.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
අෙප්
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තිය අනුව අපට කිසිම අවැඩක් කවදාවත්
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් ගැන කල්පනා කර බලලා දැන් අලුත්
කමෙව්ද හදන්න ඕනෑ. එෙහම කමෙව්ද හදද්දී විරසකභාවය ටික
ටික අඩු ෙවනවා. ෙම් රට බලන්න සංචාරකෙයෝ එනවා. දැන්
කැසිෙනෝකාරයන් ෙමෙහේට ආවාම ආපු තැනම ඉන්ෙන් නැහැ
ෙන්. ටිකක් ඇවිදලා කරලා රට බලලා යනවා. රෙට් ඇවිදලා
බැලුවාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? "ෂා! සුන්දර රටක් ෙන්. ෙකොළඹ
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ලස්සණයි ෙන්. අපි කියපු විධිෙය් රටක් ෙනොෙවයි ෙන් ෙම්ක.
ෙමෙහේ වනචාරි මිනිස්සු නැහැ ෙන්. ලස්සණට ඇඳෙගන, ෙහොඳට
ඉංගීසි කථා කරන්න පුළුවන්, ෙහොඳ සභ්යත්වයක්, සංස්කෘතියක්
තිෙබන, මනුස්සකම තිෙබන, හිනා ෙවන මිනිසුන් පිරිසක් ෙන්
ලංකාෙව් ඉන්ෙන්." කියලා සතුටු ෙවලා යනවා. හැබැයි ඒ සඳහා
අපි ෙලොකු පචාරයක් ෙගන යන්න ඕනෑ. භාණ්ඩයක් විකුණද්දී
පචාරයට කීයක් වියදම් කරනවාද? දැන් බලන්න, අෙප් භාණ්ඩ
විකුණද්දී advertisementවලට කීයක් වියදම් කරනවාද කියලා.
ෙම් වාෙග් ෙද්වලින් අපි advertisement එකකුත් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. අෙප් කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝකයට ගිහින් දිනලා ආපු
හැටිෙය් ලංකාවට ෙලොකු advertisement එකක් ආවා. 'ලංකාෙව්
ෙත්' කිව්වාම ෙලොකු advertisement එකක් ආවා. ඉතින්, ෙම්වා
ගැනයි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි value
addition. ෙමහි value additionවලට ෙහවත් වටිනාකම එකතු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු සහනයක් දීලා තිෙබනවා. මෙග්
ආසනෙය් තමයි ලංකාෙව් solid tyres හදන ෙලොකුම කම්හල
තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි, ෙලෝඩ්ස්ටාර් කියන ෙකොම්පැනිය.
ෙලෝකයටම ටයර් ටික ෙදන්ෙන් එතැනින්. ඉස්සර අපි රබර්
විකුණුවා. දැන් රබර්වලින් ගල් ටයර් හදලා විකුණනවා. මා ධීවර
ඇමති විධියට ඉන්න ෙකොට මාළු fillet එකක් හදලා දීලා කිෙලෝ
එකකට ලංකාෙව් සල්ලිවලින් රුපියල් 13,000ක්, 14,000ක් විතර
ගත්තා. සමහර විට රුපියල් 25,000කුත් ගත්තා කිෙලෝ එකකට.
බලන්න ෙකොෙහොමද කියලා value addition එක. ෙමහි Value
additionවලට සහන දීලා තිෙබනවා. අප කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
ෙම් විධියට ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන්න ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ශක්තියක් තිෙබනවා කියා මම හිතනවා.
කළමනාකරණය ෙහොඳයි. වැඩ පිළිෙවළ ෙහොඳයි. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. අෙනක් පැත්ෙතන්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත් දැන් ෙම් පෙද්ශ ෙකොෙහොම හරි සුන්දර කරනවා.
දැක්කම ආසා හිෙතනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙනොෙයකුත් ෙනොෙයකුත්
ෙලොකු ෙහෝටල් හැෙදනවා. ඒ ෙහෝටල්වල branches තිෙබනවා
ෙලෝකය පුරාම. Shangri-La Hotel Group එෙක් කාමර 5,000ක්
තිෙබනවා ලු.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න.
ෙහෝටල් කාමර 5,000ක් තිෙබනවා ලු. එතෙකොට ඒ අයට පුළුවන්
එෙහේ සංචාරකයන් ෙමෙහේට එවන්න. ෙමය positive විධියට
ෙහවත් ධනාත්මකව දකින්න ඕනෑ, හැම එකකටම කෑ ගහන්ෙන්
නැතිව. බඩු මිල වැඩියි, අරවා වැඩියි, ෙම්වා වැඩියි, අසහනය
වැඩියි, රස්නය වැඩියි කියලා කෑ ගහනවා. ෙම් දවස්වල රස්නය
වැඩියි කියලා ආණ්ඩුව වට්ටන්න හදනවා. දැන් කාලෙය්
උෂ්ණත්වය ෙසල්සියස් අංශක 35ක් 38ක් විතර ෙවනවා. ෙම්කත්
පශ්නයක්ද රටට, අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි? ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කාලෙය් BOI එෙක් සිටියා. ඔබතුමා
ෙකොච්චර ෙහොඳට වැඩ කළාද. විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම්වා
ගැන කථා කළාට එතුමාෙග් සංකල්පවලින් තමයි තවමත් ඔය
ඇඟලුම් කර්මාන්ත ටික දුවන්ෙන්. ඒවා ෙහොඳට මතක තියාගන්න.
එදා හිටපු ඒ දක්ෂයනුත් අද අප ළඟ ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම,
සමාජවාදෙය් පිතෘවරුත් අප ළඟ ඉන්නවා. ෙම්ක මිශ ආණ්ඩුවක්.
ෙම්කට එහාට ෙමහාට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. එක පැත්තකට
වැඩිපුර යද්දී අෙනක් පැත්ෙතන් අදිනවා. ෙම් වාෙග් balance
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එෙක් යන ආණ්ඩුවක් කිසි දවසක වැෙටන්ෙන් නැහැ කියන එක
මතක් කරන්න ඕනෑ. අර එළුවාෙග් ෙමොකක්ෙදෝ එක වැෙටන කල්
බලා ඉන්නවා වාෙග්, 'අද වැෙටයි, ෙහට වැෙටයි, අනිද්දා වැෙටයි'
කියලා හිතුවාට ආණ්ඩුව වැෙටන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම් ගමන යනවා.
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරනවා. තැනට උචිත විධියට වැඩ
කරනවා. ෙදමළ කියමනක් තිෙබනවා, එක රිටි පාරක් ගහලා
වැරදුෙණොත් රිටි පහරවල් 1,000ක් ගහලාවත් ඒ තැන ෙසොයා
ගන්න බැහැ කියලා. අපි දැන් වරදින්න රිටි පාරවල් ගහන්ෙන්
නැහැ.
හරි පාෙර් ගිහිල්ලා ඕනෑම පශ්නයක් ආවාම ඒ පශ්නය
කළමනාකරණය කරලා, අර්බුද කළමනාකරණය කරලා ගමනක්
යන්න අෙප් ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය තිෙබනවාය කියන එක
මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.53]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
අමාත්යතුමා කිව්වා ෙම් රටට ගැලෙපන විධියට, උචිත විධියට ෙම්
රෙට් සංවර්ධන මාර්ගය ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා කියලා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙතෝරා ගන්න ඕනෑ කියලා කිව්ෙව්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙතෝරා ගත යුතුයි කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් ආණ්ඩුව රටට උචිතම මාර්ගය ෙතෝරා ෙගන
තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කිරීෙම් පධානතම
උපාය මාර්ගයක් හැටියට ශී ලංකාව මැකාවූ දූපත වාෙග් කැසිෙනෝ
කීඩාෙව් මූලස්ථානයක් බවට පත් කරන්න; මධ්යස්ථානයක් බවට
පත් කරන්න; ෙලෝකෙය් කැසිෙනෝ ෙක්න්දස්ථානය බවට පත්
කරන්න කටයුතු කිරීම. ෙලෝකෙය් ඉන්න පධාන ෙපෙළේ කැසිෙනෝ
ව්යාපාරිකයන් සඳහා විශාල සහන ලබා දීලා, රෙට් තිෙබන
වටිනාම ඉඩකඩම් ලබා දීලා ශී ලංකාව කැසිෙනෝ කීඩාව සඳහා
ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කරනවා.
හැබැයි, ෙම් රෙට් පාලනය භාර ගන්න ෙකොට මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ෙමන්, මහින්ද චින්තනෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සහ එතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් සගයන් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දුන්
ෙපොෙරොන්දුව තමයි ෙම් රට ධර්මද්වීපයක් කරනවාය කියන එක.
ධර්මද්වීපයක් කරනවා කියලා පාලනය භාර ගත් රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව, රාජපක්ෂ පවුෙල් ආණ්ඩුව අද වන ෙකොට පකාශිතවම
ෙම් රට කැසිෙනෝ දීපයක් බවට පත් කරන්න ස්ථිරසාර පියවර
අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම කරනවාමයි, ඒක අෙප් පධාන උපාය
මාර්ගයක් කියලා ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා දිගින් දිගට
ස්ථිරසාරව කියනවා. එෙහම නම් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රට
ධර්මද්වීපයක් කරනවාද, යහපත් මාර්ගයන් ඔස්ෙසේ ෙම් රෙට්
ආර්ථික සංවර්ධනය ඇති කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ආචාර ධර්ම
පිළිබඳ වටිනාකමක් ෙදන්ෙන් නැති, සංස්කෘතියක් පිළිබඳ
ඉතිහාසයක් නැති, ෙලෝකෙය් අවුරුදු 150ක, 200ක, 250ක
ඉතිහාසයක් තිෙබන වාණිජ මධ්යස්ථාන වශෙයන් භාවිත වන හුදු
නගර රාජ්යයන් විසින් අනුගමනය කරන උපාය මාර්ග අනුගමනය
කරනවාද කියන කාරණය ගැන අපට දැන් ෙත්රුම් ගැනීමට
අවස්ථාව ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

1496

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දවස්වල ෙකොළඹ නගරය
අලංකාර කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලීය නායක සමුළුව ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පවත්වනවාය
කියන බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතුව කඩිනමින් ෙකොළඹ නගරය
අලංකාර කරනවා. නගරෙය් තිෙබන දැන්වීම් පුවරු කඩිමුඩිෙය්
ඉවත් කරනවා. නගරෙය් ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරු සවි කරන්නට
ආණ්ඩුෙව් හිතමිතුරන්ට ෙකොන්තාත් ලබා දීලා තිෙබනවා. හැබැයි,
අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකෙයෝ ඉතා අසීරුෙවන් තමන් කර
ෙගන යන දැන්වීම් කර්මාන්තය තුළ වසරකට ෙදකකට
ෙපෞද්ගලික ස්ථාන බදු අරෙගන, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග්
ෙසේවාදායකයන්ෙගන් මුදල් අරෙගන, ෙකොන්තාත් අත්සන් කරලා
තමයි ඒ දැන්වීම් පුවරු සවි කරලා තිෙබන්ෙන්. කිසිම අවහිරයක්
නැති, නිසි පමිතියට තිෙබන නීත්යනුකූල දැන්වීම් පුවරු පවා
බුල්ෙඩෝසර් යන්ත ෙයොදලා ඉවත් කිරීෙම් ඉතාම නරක
පූර්වාදර්ශයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ නගරය ලස්සන
කිරීම ෙහොඳයි. හැබැයි, ඩිජිටල් දැන්වීම් පුවරු සවි කිරීමට තමන්ට
හිතවත් ව්යාපාරිකයන් කිහිප ෙදෙනකුට අවස්ථාව සලසා ෙදමින්
දැන්වීම් පුවරු හරහා ව්යාපාර කටයුතු කරන ව්යාපාරිකයන් විශාල
පමාණයකෙග් ව්යාපාර සහ ඒ අනුව ජීවත් වන දහස් ගණනක්
ෙසේවකයන්ෙග් වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව අද සම්පූර්ණෙයන් නැති
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ආණ්ඩුවට පමුඛතාව පිළිබඳව
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.
කිහිප ෙදෙනකුෙග්
යහපත උෙදසා, කිහිප ෙදෙනකුෙග්
ලාභය උෙදසා, රෙට් විශාල පිරිසකෙග් රැකියා සහ නීත්යනුකූල
කර්මාන්ත අනතුරකට පත් කිරීෙම් පවණතාවක් මතු වී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ නගරය ලස්සන කරන අතරතුර
ෙකොළඹ නගරෙය් කුණු මීෙතොටමුල්ලට ෙගන ගිහින් දමනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීෙතොටමුල්ෙල් මහා කුණු
ෙගොඩක් තිෙබනවා. දිගින් දිගටම ෙම් කුණු ෙගොඩ විශාල
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් කුණු කළමනාකරණය පිළිබඳව
තිෙබන මූලික පතිපත්ති සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටිලා. ඒ
පිළිබඳච තිෙබන ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂිත විධිවිධාන කිසිවක්
අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කුණු නිසි ආකාරයට
කළමනාකරණය කර, ඒවායින් ඵලපෙයෝජන ලබා ගැනීමට
කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෝ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න,
එෙසේ නැත්නම් ෙවනත් අමු දව්යයක් නිෂ්පාදනය ෙම්වා ෙයොදා
ගන්න පුළුවන්. නමුත් එෙසේ කරන්ෙන් නැහැ. මීෙතොටමුල්ෙල්
කුණු ෙගොඩ නිසා දස දහස් ගණනක් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ජීවිත
අද අනතුරට පත් ෙවලා තිෙබනවා; ඒ පෙද්ශය තුළ අද
අපසන්නතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා; ෙරෝග බියක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා; ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ජීවිත කඩා වැටී තිෙබනවා.
ෙම් දුක දිගින් දිගටම ඉවසා ගන්නට බැරි ෙකොෙළොන්නාව
පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙම් කුණු ෙගොඩට විරුද්ධව එකමුතුව සටන්
කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නය සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්නට
තිබුණු අවස්ථාව ආණ්ඩුෙව් හිතුවක්කාර, උද්ධච්ච පතිපත්තිය
නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටී තිෙබනවා. දැන් අද ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුව කිව්වාම ඕනෑම ෙදයක් කරන,
හිතක් පපුවක් නැති, ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන ෙපොලිස් නිලධාරින්
භාවිත කරලා මීෙතොටමුල්ෙල් කුණු ෙගොඩට එෙරහිව තමන්ෙග්
ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කර ගන්නට, තමන්ට ජීවත් වීමට ඇති අයිතිය
ෙවනුෙවන් සටන් කරන උපවාසකරුවන් බලහත්කාරෙයන්
එලවන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ආණ්ඩුවට හමුදා බලය
තිෙබනවා; ෙපොලීසිෙය් බලය තිෙබනවා. ඒවාෙය් ඉන්න සමහරු
ආණ්ඩුව කියන ඕනෑම ෙදයක් කරන්නට සූදානම්. දුක් විඳින,
පීඩාවට පත් වුණු,
ඒ අසරණ මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් කිසිම සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන් නැහැයි කියන
කාරණය ෙම් කියාදාමය තුළින් අපට ෙපනී යනවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙකොළඹ
කුණු
ෙකොෙළොන්නාවට අර ෙගන ගිහින් මීෙතොටමුල්ෙල් ෙගොඩ ගහලා,
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කිසිම කළමනාකරණයක් කරන්ෙන් නැතිව ෙම් කරන්න යන්ෙන්
කුමක්ද කියන කාරණය ගැන අපට පශ්න කරන්නට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන කථා කරද්දී
එක තැනක් ලස්සන කරලා තවත් තැනක මිනිසුන්ට දුකක්
පටවනවා නම් ඒක සංවර්ධනයක් වන්නට බැහැ. අප දන්නවා,
සමහර කාන්තාවන්ෙග් -හැෙමෝෙගම ෙනොෙවයි- මුහුණ දිහා
බැලුෙවොත් මුහුණට ෙම්කප් කරලා, පින්තාරු කරලා, පාට පාට
කරලා හැඩ කර තිෙබනවා. ඉතිරි අඟපසඟ දිහා ෙපොඩ්ඩක්
පරිස්සෙමන් බැලුෙවොත් ඒ උනන්දුව ඇත්ෙත් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ නගරෙය්ත්
අන්න එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොළඹ
නගරය පාට කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අවට පාට කරනවා;
ලස්සන කරනවා. හැබැයි ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන කුණු ටික
මීෙතොටමුල්ෙල් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් හිස මත පටවනවා. එෙහේ
ඉන්න දරුවන්ට අද පාඩම් කරන්නට බැහැ. ෙරෝග බිය ඇති
ෙවලා. ගඳ ගහනවා. ජීවත් වන්නට බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. එම නිසා රාජ්ය නායකයන්ට ෙකොළඹ ලස්සන කරලා
ෙපන්වන්න ඒ දුක අර අහිංසක මිනිස්සු විඳින්න ඕනෑද කියන
පශ්නය - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය

නිෙයෝජ්ය

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

අංග සම්පූර්ණයි. භාෙගට ගාලා නැහැ. ෙබොෙහොම ෙහොඳට
තිෙබනවා. ෙමතුමා කියන එක වැරදියි.

ආදරබර පිෙයකු හැටියට එතුමා තමන්ෙග් දරුවන්ට සවන් ෙදන
ෙකෙනක්; දරුවන්ෙග් යාළුවන්ට සවන් ෙදන ෙකෙනක්. පසු ගිය
දවස්වල ෙම් රෙට් ලැම්ෙබෝගිනිවලට, ෙෆරාරිවලට, ඇස්ටන්
මාර්ටින්වලට බදු අඩු කළාම අෙප් රෙට් පාලන තන්තයට කිට්ටු
අය, ඒ කිට්ටු අයෙග් යාළුෙවෝ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

සුෙඛෝපෙභෝගී අධිෙව්ගී ෙමෝටර් රථ අරෙගන ආවා. අපි දන්නවා,
රට ඇතුෙළේ එවැනි ෙමෝටර් රථ සිය ගණනක් තිෙබනවාය කියන
කාරණය. හැබැයි ෙම් අයට ෙම් ෙමෝටර් රථ ෙකොළඹ නගරය තුළ
පදවන්න, පධාන මාර්ග තුළ පදවන්න අද රෙට් තිෙබන නීතිය
අනුව හැකියාවක් නැහැ. සමහර ෙවලාවට විවිධ කමවලින්, අයුතු
ෙලස උපයා ගත් ධනෙයන් වාෙග්ම අයුතු ෙලස අඩු කරපු බදුවල
සහාය මත ෙම් වාෙග් ෙමෝටර් කාර් අරෙගන ආපු, racing cars
අරෙගන ආපු, ෙෆරාරි, ලැම්ෙබෝගිනි, ඇස්ටන් මාර්ටින් අරෙගන
ආපු කට්ටියට දැන් අෙප් පාරවල්වල තිෙබන ෙව්ග සීමාව මදියි. ඒ
නිසා ජනාධිපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

තමන්ෙග් දරුවන්ට, දරුවන්ෙග් දරුවන්ට සවන් දීලා තිෙබනවාය
කියන කාරණය අපිට ෙපෙනනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ලස්සන ෙවන්න ඕනෑ. මුළු ශරීරයම ලස්සන වන්නට ඕනෑ.
ලස්සනට අඳින්නට ඕනෑ. ලස්සනට පළඳින්නට ඕනෑ. ඉතිරි
ඔක්ෙකොම අවලස්සනට තියා ෙගන, අරිසිදුව තියා ෙගන මුහුණ
විතරක් පාට කරන මහින්ද චින්තන ආර්ථික දැක්ෙම් පශ්නයයි
අපට තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ගරු අමුණුගම අමාත්යතුමනි, මම ඒ උදාහරණය ගත්ත එක
ගැන මාත් එක්ක අමනාප වන්නට එපා. ඒ වාෙග් උදාහරණයක්
ගන්න එක ඒකාධිකාරයක් ෙනොෙවයි. ඒක ෙමහි දකුණු පැත්ෙත්
ඉන්න අයට විතරක් තිෙබන නිදහසක් ෙනොෙවයි. අපටත් ඒ ගැන
කථා කරන්නට පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් සංවර්ධනෙය් පතිඵල
අෙප් ජනතාවට ලැබිලා තිෙබනවාය කියා ජනාධිපතිතුමා ඊෙය්
සඳහන් කළා. අෙප් රෙට් පාරවල වර්ධනයක් තිෙබනවා. අප
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. අෙප් රෙට් පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ
මාර්ග පද්ධතිෙය් දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
හැබැයි
පධාන පාරවල් දියුණු වනෙකොට අෙප් රෙට් අතුරු පාරවල් ටික
තවම හරියට දියුණු ෙවලා නැහැ.
මාර්ග සංඥා හරියට ඉදි ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
රියැදුරන්ට ලැෙබන පුහුණුව පිළිබඳව බැරෑරුම් පශ්නයක්
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රියැදුරන්ෙග් විනය පිළිබඳව බැරෑරුම්
පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් නීතිය, සාමය ආරක්ෂා කරන
ෙපොලිස් නිලධාරින් ඒ නීතිය ආරක්ෂා කරන ආකාරය ගැන ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. හැබැයි අෙප් ජනාධිපතිතුමා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, රීති පශ්නයක්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැන සඳහන් කරලා කථා කරන්න බැහැ.
පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව ලැම්ෙබෝගිනි ෙගන්වන්න
බැහැ. එතුමා කියන එක වැරැදියි. සම්පූර්ණ අසත්යයක් කියන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය අරෙගන කියවලා
බලන්න ෙකෝ අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙකොතැන ද ලැම්ෙබෝගිනි
ෙගෙනනවාය කියලා තිෙබන්ෙන් කියලා? පසු ගිය අය වැය
ෙල්ඛනය අනුව පුංචි go-karts විතරයි ෙගෙනන්න පුළුවන්.
ලැම්ෙබෝගිනි ෙගන්වන්න පුළුවන් කියලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද
කියලා තමුන්නාන්ෙසේ පුළුවන් නම් කියන්න. මම ඔබතුමාට
අභිෙයෝග කරනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමති හැටියට
පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ලැම්ෙබෝගිනි ෙගන්වන්න පුළුවන්
කියලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා පුළුවන් නම් කියන්න
කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, -
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අසත්ය ෙද්වල් කියන්න එපා. ෙම් සභාව ෙනොමඟ යවන්න
එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු
මන්තීතුමා, ඒ ෙකොටස ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි.

1500

අවශ්යතාවලට ගමන් බිමන් යන අහිංසක මිනිසුන්ටයි ෙම් රෙට්
මාර්ග තිෙබන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ෙග් සුරක්ෂිතතාව ගැන හිතන්ෙන්
නැතිව ෙම් රෙට් මාර්ගවල ෙව්ගය පිළිබඳව සීමා ඉවත් කරන්න
ෙකෙනක් කල්පනා කරනවා නම්, -ඉවත් කිරීම පැත්තකට දමන්න
- ඒ කල්පනා කරන්ෙන් ෙම් හුදු ෙපෞද්ගලික ස්වභාවය වන තමන්
ළඟ, තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් ළඟ, දරුවන්ෙග් යාළුවන්ෙග් ළඟ
තිෙබන අධික ෙව්ගෙයන් යන්න පුළුවන් ෙමෝටර් රථවල රඟ,
ජවය ජනතාවට ෙපන්වන්න බැරිකමකට තිෙබන දුක් ෙව්දනාව
නිසා විතරයි කියලා ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් මා
කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ෙකොෙහොමද ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනි ෙවන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනියි. ඒ කරපු පකාශය ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට පටහැනියි. එම නිසා එම ෙකොටස හැන්සාඩ්
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරන්න නිෙයෝග කරනවා.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

මට ෙමොෙහොතක් ෙදනවා නම්,-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම මෙග් ෙවලාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමාෙග්
කථාෙව්දී එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ෙමොෙහොෙත් දරන
තනතුරට මෙග් ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා නිෙයෝගයක්
දුන්නාම ඒ නිෙයෝගය අභිෙයෝග කරන එක මෙග් සිරිත ෙනොෙවයි.
මා ලබා තිෙබන පුහුණුව ඒකයි. ෙම් රෙට් සමහර පුද්ගලෙයෝ
ඉන්නවා, ඒ අය රෙට් ජනතාව ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි තමන්ෙග් දරුෙවෝ ගැන, ඒ දරුවන්ෙග් යාළුවන්ෙග්
උනන්දුව ගැන, ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන උනන්දු වන අය පසු
ගිය කාලෙය් ලැම්ෙබෝගිනි, ෙෆරාරි, ඇස්ටන් මාර්ටින් සිය
ගණනක් ෙම් රටට අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තවත්
නම ෙනොකියපු, සාමාන්ය තත්ත්වය යටෙත් ලංකාවට අරෙගන
එන්න අසීරු වුණු, ෙමෝටර් රථ විශාල පමාණයක් අරෙගන
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පැයට කිෙලෝමීටර් 150ට, 200ට, 250ට
ෙව්ගෙයන් යන්න ඒ රථවල තිෙබන ජවය ෙම් රෙට් බස් එෙක්
යන, ෙකෝච්චිෙය් යන අහිංසක, දුප්පත් මගියාට ෙපන්වන්න, ඒෙක්
තිෙබන රසය ගන්න දැන් අෙප් රෙට් තිෙබන මාර්ග නීති
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය ෙම් රෙට් තීරණ ගන්න
බලධාරින් කල්පනා කරලා තිෙබනවා. අපිට ෙපෙනනවා, රෙට්
විධායකෙය් උඩ ඉන්න අය වාෙග්ම විධායකෙය් පහළ මට්ටෙම්
ඉන්න පුද්ගලෙයෝ ෙම් රෙට් මාර්ග නීතිවල තිෙබන වැදගත්ම
කාරණා ගැන සලකන්ෙන් නැති බව. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
සුරක්ෂිතතාව උෙදසා, පදිකයින්ෙග් සුරක්ෂිතතාව උෙදසා,
ෙව්ගෙයන් යන්න බැරි තී වීලර් ඒෙක්, ෙමෝටර් සයිකලෙය්,
කරත්ෙත් යන මිනිසුන්ෙග් සුරක්ෂිතතාව උෙදසාත් තිෙබන මාර්ග
නීති හිතුවක්කාර ෙලස ෙවනස් කරන්න ඒ අය අවශ්ය උල්පන්දම්
ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව පිඹුරු පත් සකස් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් මාර්ග තිෙබන්ෙන්
sports cars පාවිච්චි කරන අයට විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
මාර්ග තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය දුප්පත් අහිසංක මිනිසුන්ට.

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අපි අලුත් මාර්ග පද්ධතියක් හදලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම්ක ෙද වන වර කියවීෙම් විවාදය. එතුමා ගැන කිව්වා නම්,
එතුමාට මැදිහත් වන්න පුළුවන්. මම ෙහොඳාකාරවම දන්නවා,
එතුමාට ෙෆරාරි ඇත්ෙත්ත් නැහැ, එතුමාට ඇස්ටන් මාර්ටින්
ඇත්ෙත්ත් නැහැ, එතුමාට ලැම්ෙබෝගිනි ඇත්ෙත්ත් නැහැ කියලා.
එතුමාෙග් දරුෙවෝ ෙම් වාෙග් ෙමෝටර් රථ පාවිච්චි කරන්ෙන්ත්
නැහැ. එතුමාෙග් දරුවන්ෙග් යාළුවන්ට ෙම් වාෙග් ෙමෝටර් රථ
ඇත්ෙත්ත් නැහැ. ඒ නිසා අධි ෙව්ගෙයන් යන්න ෙව්ග සීමා ඉවත්
කරන්න කියලා අමුණුගම ඇමතිතුමා ඉල්ලන්ෙන් නැහැයි කියන
කාරණයත් අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,-

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නව මාර්ග පද්ධතියක් තිෙබනවා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් රෙට් මාර්ග තිෙබන්ෙන් කරත්තෙය් යන මිනිසුන්ට;
ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන මිනිසුන්ට; තී වීල් රථෙය් යන මිනිසුන්ට.
අධික ෙව්ගෙයන් යන්න බැරි වුණත්, තමන්ෙග් ජීවිතෙය් මූලික

නව මාර්ග පද්ධතියක් තිෙබනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ
මාර්ගවල ගමන් කරන ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන පුද්ගලයන්ෙග්,
තී වීල් රථෙය් යන පුද්ගලයන්ෙග්, සාමාන්ය කාර් රථෙය් යන
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පුද්ගලයන්ෙග්, ඒ වාෙග්ම පදිකයන්ෙග් ජීවිතවල ආරක්ෂාව ගැන
වග කියන්ෙන් කවුද කියන එකයි. ෙම් පාරවල් තිෙබන්ෙන් ඔය
අධික ෙව්ගෙයන් යන ෙමෝටර් රථවල යන අයට විතරද? ඔය
පාරවල් තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට යන්න
ෙනොෙවයිද? ඕක තමයි පශ්නය. ඕක තමයි ෙම් රජෙය් තිෙබන
අවුල. ඕක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පමුඛතාව පිළිබඳව තිෙබන
පශ්නය. පාරවල් හදන්න. ඒ පාරවල්වල ගමන් කරන මිනිසුන්ෙග්
සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන් මා
තව එක කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. පසු ගිය දවස්වල අෙප්
රෙට් විෙද්ශගත ශමිකයන් පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ඇති ෙවලා
තිබුණා. ඒ විෙද්ශගත ශමිකෙයෝ ෙඩොලර් බිලියන හතක්, අටක්
වාෙග් පමාණයක් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට එකතු කරනවා.
ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂ දක්ෂකමක් නැති වුණත් ෙම් රෙට් අමාරු දුෂ්කර- අවස්ථාවල ආර්ථිකය අරෙගන ගිෙය් ෙම් විෙද්ශගත
ශමිකෙයෝ තමන්ෙග් ජීවිත පරිත්යාගෙයන්, රුධිරය පූජා කරලා,
දහඩිය පූජා කරලා, තමන්ෙග් පවුල කැප කරලා රට ෙවනුෙවන්
එවන ඒ අතිවිශාල මුදල් සම්භාරය නිසායි. නමුත් ඔවුන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව රජය අද දක්වන උනන්දුව ඉතාමත්ම අඩුයි.
ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව රජය අද දක්වන ඒ කැපවීම
ඉතාමත්ම අල්පයි. නමුත් කයිවාරු තිෙබනවා. රිසානා නෆීක්
මරණ දඬුවමට මුහුණ දීපු අවස්ථාෙව් ඒවා ගැන ෙහොයා බලන්ෙන්
නැතිව "රිසානා ෙන්, ඈත පළාතක ගැහැනු ළමෙයක්, ඇය
මැරුණාට අපට ෙමොකද" කියන හුදු පටු ආකල්පය මත හුදු වාසි
තකා කටයුතු කරලා ඒ දරුවා ෙබ්රා ගන්න අපට බැරි වුණා. ඒ
ගැන අප ලජ්ජා වන්න අවශ්යයි. හැබැයි මැයි මාසෙය් හත්වැනි දා
අප ඒ ගැන විවාදයක් පවත්වනවා. ඒ ගැන වග කිව යුතු
පුද්ගලයින් කවුද කියලා එහිදී ෙහළිදරව් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවන ෙකොට ඒ වාෙග්ම
බරපතළ තවත් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එනම් උතුරු
ෙකොරියාෙව් හට ෙගන තිෙබන පශ්නයයි. ෙමොකද උතුරු
ෙකොරියාව ඇෙමරිකාවට සහ දකුණු ෙකොරියාවටත්, ඔවුන්ෙග් මිත
රටවලටත් යම් ආකාරයකට ආකමණශීලීව කරන තර්ජනයත්
එක්ක අද යුද උණුසුමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් පාර්ථනය
යුද්ධයක් දක්වා ෙම් තර්ජනය යන්න එපා කියලායි. හැබැයි අපි
පාෙයෝගිකව දන්ෙන් නැහැ, ෙකොතැනින් ෙමය නතර ෙවයිද
කියලා. ෙම් ගැන අද ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.
දකුණු ෙකොරියාෙව් සිටින අෙප් ශමිකයන් ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව
ගැන බැරෑරුම් ෙලස කල්පනා කරනවා. ඔවුන් ලංකාවට දුරකථන
ඇමතුම් දීලා අහනවා, අපි ගැන ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද, ෙම්
ෙවන්න යන්ෙන් ෙමොකක්ද, මාධ්යවල තිෙබන කරුණු ඇත්තද,
යම් ආකාරයකට යුද්ධයක් ෙහෝ පහාරයක් ඇති වුෙණොත් එයට
මුහුණ ෙදන ආකාරය කුමක්ද කියන කාරණා ගැන.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙනක් අතට තව
ගැටලුවක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සිටින ඔවුන්ෙග් ඥාතීන් අෙපන්
විමසනවා, ගත යුතු පියවර කුමක්ද, ඔවුන් ලංකාවට ෙගන්වා ගත
යුතුද කියලා. යුද්ධයක් ඇති වුෙණොත් ඇති වන දුෂ්කරතාවන් ගැන
ඔවුන් කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා දකුණු ෙකොරියාෙව් සිටින අෙප්
ශී ලාංකික ශමිකයන්ට තිෙබන තත්ත්වය, ඔවුන්ට ඇති අනතුර, ඒ
අනතුෙර් මට්ටම සහ යම් ආකාරයකින් යුදමය තත්ත්වයක් ඇති
වුෙණොත් ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් රජය ගන්නා වූ පියවර
පිළිබඳව සැබෑ ෙලසම පැහැදිලි හා නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා
ෙදන්නට රජය කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. එෙහම නැතිව අපි
හුදු ආරක්ෂාව ගැන බලා ගන්නම් කියලා කියන එක ජනතාව
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද "අපි රිසානා නෆීක් ෙබ්රනවා,
රිසානා නෆීක් ෙබ්ෙරන්න යන්ෙන්, ලබන සතිෙය් නිදහස් වනවා"
කියලා රජය ජනතාවට අසත්ය පකාශ ඉදිරිපත් කළා.
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අද සවුදි අරාබිෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනකුත් රටවල්වලත්
ඉන්නා ශමිකයන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැනත් දක්වන උනන්දුව ඉතාම
අල්පයි. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ''අපි බලා ගන්නම්'' කියලා දකුණු
ෙකොරියාෙව් ඉන්නා ශමිකයන් සම්බන්ධෙයන් කියන එක
පමණක් පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් මුහුණ දීලා තිෙබන
අනතුෙර් තත්ත්වය ගැන නිසි තක්ෙසේරුවක් කරලා, ඔවුන් වාෙග්ම
ලංකාෙව් සිටින ඔවුන්ෙග් ඥාතීන්ද දැනුවත් කිරීමට අවශ්ය පියවර
ගත යුතුව තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ඉදිරිපත් කළ පනත්
ෙකටුම්පත් පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම කිව යුතු තවත් කාරණයක්
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීෙම් කියාවලියම
ඉතාම පාථමික, ඒවාෙය් තිෙබන මූලධර්ම සපුරා කඩ කරපු,
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායයන්ට ෙනොගැළෙපන කියාවලියක්. අපි
ඒවා මීට කලින් ෙපන්වා දුන්නා. ඒ නිසා ඒ ෙද්වල් ගැන නැවත
නැවත කියන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් එක
කාරණයක් තිෙබනවා. එකම එක පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ෙම් ෙමොෙහොෙත් වුණත් ෙම්
සම්බන්ධව පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් සියල්ලම අධික ෙලස පමාද වුණු බව ඔබතුමා
පිළිගන්න අවශ්යයි. ඒවා අන්තිම ෙමොෙහොෙත් ඉදිරිපත් වුෙණ්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි,-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම ඔබතුමාෙගන් පශ්නය අහන්නම්. ඔබතුමා ඊට පස්ෙසේ
උත්තර ෙදන්න.
ඒ පමාද වීමට වග කිව යුතු පුද්ගලෙයෝ කවුද? නිසි ෙවලාවට
පනත් ෙකටුම්පත් සකස් කරලා, ඒවා ගැසට් කිරීම ආදී අවශ්ය
කරන නීත්යනුකූල පියවර ගැනීම පමාද කරපු පුද්ගලෙයෝ කවුද?
එවැනි අධික බරපතළ, ලජ්ජා සහගත පමාදයක් ආණ්ඩුවට අත්
කරපු ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධව ඔබතුමා ගන්නා පියවර කුමක්ද
කියලා පැහැදිලි කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, එතැන සිද්ධ වුෙණ් ෙම්කයි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් ඔක්ෙකෝම අපි Consultative Committtee එෙක්ත්
සාකච්ඡා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
මෙග් හිෙත් පනත් ෙකටුම්පත් 11ක් පිළිබඳව අභිෙයෝග ඉදිරිපත්
කරලා තිබුණා සුපිම් උසාවිෙය්. එතෙකොට ෙමෙහේ තිෙබන්ෙන් pre
-legislative review. ඒ විධිෙය් අභිෙයෝගක් ඇති වුණ නිසා, ඒ
අභිෙයෝග පිළිබඳ තීරණය - Determination - එන තුරු අපට
පමාද වන්න සිද්ධ වුණා. මා හිතන හැටියට ඒ Determination එක
අපට ලැබුෙණ් දැනට දවස් ෙදකකට විතර ඉස්ෙසල්ලා. ඒ නිසා
අෙප් වැඩ සාමාන්ය පිළිෙවතට කර ෙගන යන්න බැරි වුණා.
සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් විශාල පමාණයක්
තිෙබන ෙකොට ඒ එකක් නැත්නම් ෙදකක් ගැන තමයි ඒ විධිෙය්
අභිෙයෝගයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී හැම එකක්
ගැනම අභිෙයෝගයක් තිබුණා. ඒකයි පමාද වුෙණ්. ඒ නිසා මා
හිතන්ෙන් නැහැ, කවුරුවත් හිතාමතා පමාද කළ බවක්.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පිළිතුරු දුන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
තීන්දුව ලැබීෙම් ඉඳලා අද දක්වා වූ අවුල ගැනයි. ඒ ගැන
ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම ගැන මට ෙලොකු පශ්නයක් නැහැ.
හැබැයි, ඊට වඩා පශ්නයක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන අවසාන සතිය දක්වා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් ගැසට් කිරීම පමාද වුණා. ගැසට් කිරීම පමාද වුණා.
එෙහම ගැසට් කරලා ඊට පස්ෙසේ න්යාය පතයට ඇතුළත් කිරීම
පමාද වුණා. න්යාය පතයත් පමාද වුණා. ඊට පස්ෙසේ අදාළ දවෙසේ,
ඒ අදාළ පනත් ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග්
ෙම්සය මත තබන්න පමාද වුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා මන්තීවරුන්ෙග්
ෙගවල්වලට මධ්යම රාතියත් පහු ෙවලා ගිහින් දුන්නා. සමහර විට
ගිහින් දුන්ෙන්ම නැහැ. එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා
කියන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධෙයන් වූ පමාදයත්
අවුලක්. හැබැයි ඊට කලින් වුණු පමාදය අනිවාර්ෙයන්ම
නිලධාරින්ෙග් පමාදයක්. ඒ ගැනයි මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්.
එක ගැන ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு கலாநிதி சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒවා නීත්යනුකූලව කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඉන් පස්ෙසේ ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම්වා නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට - Legal
Draftsmanට- යන්න ඕනෑ. භාෂා තුෙනන්ම පරිවර්තනය කරන්න
ඕනෑ. ඒ අවස්ථාෙව්දී, සාමාන්ය අවස්ථාවකට වඩා සංෙශෝධන
විශාල පමාණයක් ආවා. සාමාන්යෙයන් රටක එදිෙනදා care and
maintenance කරනවා නම් සංෙශෝධන අවශ්ය නැහැ. නමුත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අය වැය ෙයෝජනාවලින්
ෙවනස්වීම් සමූහයක්ම ෙයෝජනා කළා. එවිට ඒ සෑම පනත්
ෙකටුම්පතකටම සංෙශෝධන ෙගෙනන්න අපට සිද්ධ වනවා. ඒ
නිසා මා වග කීමකින් කියනවා, කිසිම අනවශ්ය පමාදයක් සිද්ධ
ෙවලා නැහැ කියලා. සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒකට ෙහේතුව,
ෙම් කමය තුළ අපට විශාල සංෙශෝධන පමාණයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට සිද්ධ වීමයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක මට තිෙබන්ෙන්
කනගාටුවක් විතරයි.
දැනට මාස ගණනකට කලින් -ෙනොවැම්බර් මාසෙය්- තිබුණු
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත් විවාදෙයන් පස්ෙසේ, මාර්තු මාසෙය්
අවසානය වන තුරු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් කරන්නත්, ඊට අදාළ
පියවර ගන්නත් කාලය ගත වීම පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා
ඇමතිතුමා කියනවා නම්, වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් කාර්ය පටිපාටිය
පකාරව ඒක ෙහොඳ නම්, ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 21ක
කටයුතු කළමනාකරණය කරන්න, ඒවා පිළිබඳව ෙගෞරවාන්විත
ව්යවස්ථාදායක
කියාවලියක්
කළමනාකරණය
කරන්නට
කැපවීමක් නැත්නම් අප ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම,
එෙහම වුණාට කමක් නැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපට තිෙබන
බලය හරහා අපි ෙකොෙහොම හරි ෙම්වා ෙගොඩ දා ගන්නම් කියලා
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නිලධාරින්ට ඔබතුමා පණිවුඩයක් යවනවා නම් ඒක අපට
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ පණිවුඩය රටට ෙහොඳද කියලා
ඔබතුමා හදවතින් කල්පනා කරලා බලන්න. මම හිතන්ෙන් නැහැ,
ඔබතුමාට ඇත්ත කථා කරන්න හැකියාවක් තිෙබනවා කියලා.
ෙමොකද, එක්ෙකෝ ඔබතුමා ඒ නිලධාරින්ට ඕනෑවට වඩා භයයි.
එෙහම ෙනොෙවයි නම් ඔබතුමාට ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවාය
කියලා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එවැනි පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා
ෙපෙනන්ෙන් නැති එක රටට ෙහොඳ නැති බව කියමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.17]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දහවල් වරුෙව් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ TNA එෙක් සම්පන්දන් මන්තීතුමා මුස්ලිම්
ජනතාව ගැන කථා කළා. ඒ පිළිබඳව වචනයක් කථා කරලා මෙග්
කථාව පටන් ගන්න ඕනෑ. සම්පන්දන් මන්තීතුමන්ලා අද මුස්ලිම්
ජනතාව ගැන කථා කරමින් කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා.එදා
කාත්තන්කුඩි පල්ලිෙය් 123 ෙදෙනකු සිකුරාදා දවසක ආගම
කියන ෙකොට ඝාතනය කළා. එදා ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙශෝක
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්නට ෙහෝ, ඒ ගැන වචනයක් කථා
කරන්නට ෙහෝ සම්පන්දන් මන්තීතුමන්ලාට හැකියාවක්,
ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා පභාකරන්ෙග් අණසකට යටත්
ෙවලා ෙබොෙහොම යටහත්ව බලු කුක්ෙකෝ වාෙග් තමයි හිටිෙය්. අද
එතුමන්ලා මුස්ලිම් ජනතාව ගැන කථා කරනවා. යාපනෙයන්
එළවා දැමූ ලක්ෂයක් පමණ මුස්ලිම් ජනතාව තමන්ෙග් ඇඳුම් ටික
ෙපොලිතින් මලුවල දා ෙගන ෙම් පැත්තට ආවා. එෙහම
ඉතිහාසයක් තිබුණා. නමුත් අද එතුමන්ලා මුස්ලිම් ජනතාව
ෙවනුෙවන්
කිඹුල්
කඳුළු
ෙහළනවා.
අෙප්
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අද ෙම් රෙට් සියලු
ෙදනාටම නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මුස්ලිම් ජනතාවට අද විශිෂ්ට ආකාරෙයන් ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි එදා
විපක්ෂෙය් සිටිමින් කෑ ගහලා අපට බාධා කරපු අස්වර්
මන්තීතුමා අද ෙම් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒක තමයි අෙප් ජයගහණය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please!
දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා
ඇති.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின் அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

එදා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමති හැටියට එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් හිටපු අස්වර් මැතිතුමා අද අෙප් ආණ්ඩුෙව්
මන්තීවරෙයකු හැටියට ඉන්නවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒක
තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන ෙවනස. ජනාධිපතිතුමා ඇති කළ ෙවනස.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සූදු ගැන කථා කළා.
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් තමයි ෙම් සූදු
ලංකාවට ෙගනාෙව්. ගරු මන්තීතුමනි, ආපසු හැරිලා බලන්න.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි ෙජෝසිම් ලංකාවට
ෙගනාෙව්. අපි ෙනොෙවයි. අද ඒවා දන්ෙන් නැහැ වාෙග් කථා
කරනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලාට අතීතය අමතක කරන්න බැහැ. ඒ
නිසා ෙම් ෙද්වල් දිහා වැරදි විධියට බලන්න එපා.
ව්යාපාරික කටයුතු දියුණු ෙවන ෙකොට සමාජය තුළ විවිධ
ෙද්වල් ඇති ෙවනවා. අෙප් රටට සංචාරකයන් විශාල පමාණයක්
එනවා. සංචාරකයන් කරන කීඩා තිෙබනවා. ඔවුන්ට ඒ පහසුකම්
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි ෙම් කරන්ෙන් සූදු අන්තුවන් සිටින රටක්
බවට ෙම් රට පත් කරන්න කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ආෙයෝජකෙයකු ෙම් රටට ෙගන එනෙකොට, 'ෙමන්න සූදු
අන්තුවන් ඔක්ෙකෝම ෙම් රටට ෙගෙනනවා'' කියනවා. එක
පැත්තකින් ආෙයෝජකයන් ෙගෙනන්න කියලා කියනවා. තව
පැත්තකින් ආෙයෝජකයන් නැහැ කියලාත් කියනවා. විවිධ
ක්ෙෂේතවලට අදාළ ආෙයෝජකයන් ඉන්නවා. එවැනි එක
ආෙයෝජකෙයකු ආවාට, ඒ ගැන වැරදි ෙකෝණෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් ඉෙගන ගත් මන්තීවරෙයක් කථා කිරීම ගැන
මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා.
ඊ ළඟට එතුමා රෙට් නායකෙයක් ගැන කථා කරලා
ලැම්ෙබෝගිනි ගැන කිව්වා. ඔබතුමා අය වැය කියවන්න. මම
අභිෙයෝග කරනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය් ෙකොතැනකවත් ලැම්ෙබෝගිනි, ෙෆරාරි
ෙගන්වන්න බදු සහන දීලා තිෙබනවාද කියලා ෙපන්වන්න කියලා.
පුළුවන්නම් කියන්න ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා? කීඩා තරඟ
සඳහා පුංචි ෙගෝකාට් විතරයි ෙගන්වන්න පුළුවන්. ෙමය වැරැදි
මාධ්යවල දමමින් ෙගෝකාට් ෙවනුවට ලැම්ෙබෝගිනි
විධියට
ෙගන්වලා තිෙබනවාය කියලා වැරැදි අර්ථ කථනයක් ෙදනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අද
එල්ෙලන්න වැල් නැහැ. ඒ නිසා ලැම්ෙබෝගිනිෙය්වත් එල්ලිලා
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න තමයි ඒ ෙගොල්ලන් බලන්ෙන්. නමුත් ඒ
විධියට වැරැදි මතයක් ජනතාවට ෙදන්න එපා කියලා අපි කියනවා.
පසු ගිය අය වැෙය් කිසිම තැනක ලැම්ෙබෝගිනි ෙගන්වන්නට බදු
සහන දීලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම ෙහොඳ
සංෙශෝධනයක් තමයි 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ
(වගකීම) (සංෙශෝධන) පනතට ෙගන එන්ෙන්. මූල්ය
කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත ෙගනැල්ලා හුඟක්
කල්. ෙම් පනත ෙගෙනන ෙව්ලාෙව්දී, එදා රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයා "Regaining Sri Lanka" කියලා වැඩ සටහනක් ඇති
කර තිබුණා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවයට කවුරුවත් බඳවා ගත්ෙත්
නැහැ. 16/1 චක ෙල්ඛයට අනුව කිසි ෙකෙනක් බඳවා ගත්ෙත්
නැහැ. රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලා ෙම් වාෙග් උත්සව
කාලවලට රජෙය් ෙසේවකයාට, මධ්යම පාන්තිකයාට අඩු ගණනට
බඩු ටිකක් ගන්න තිබුණු සෙතොස එක රැෙයන් විකුණලා දැම්මා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකා
බැංකුව, මහජන බැංකුව වැනි බැංකුවලට විෙද්ශික මිනිස්සු
ෙගනැල්ලා ඒවා ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න පිඹුරුපත් සකසා
ෙගන හිටියා. නමුත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් එෙහම ෙද්වල් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ
සම්බන්ධෙයන් අදාළ ෙකොන්ෙද්සි දැමීම සඳහායි 2003 අංක 3
දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් තුන්වන වගන්තිය
අපට සංෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. එහි (ඉ) ෙජ්දෙය් ඇපවීම
සම්බන්ධ කාරණෙය්දී සියයට 4.5ක පමාණයක් තමයි සඳහන්
වන්ෙන්. නමුත් ෙම් සියයට 4.5 පමාණය අදට ගැළෙපන්ෙන්
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නැහැ. ෙම් පමාණය අද වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය අංශෙය් ව්යාපාරවලට
තමන්ෙග් ෙශේෂ පතය ඇපයට තබා නැත්නම් තමන්ෙග් වත්කම්,
තමන්ෙග් ආදායම් ෙපන්වා අද විෙද්ශවලින් ණය ගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා රාජ්ය ආයතනයක් සඳහා, සංස්ථාවක් සඳහා ඇපවීමකට
තිෙබන ඉඩ කඩ - capacity එක- වැඩි කිරීම තමයි ෙමතැනදී
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනය යටෙත් ඒ සියයට 4.5 පමාණය
සියයට 7 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමොකක්ද තිෙබන
ෙවනස? ෙම් පනත ෙගනාෙව් 2003. අද ආෙයෝජන පමාණය
විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම COPE එක
වැනි කමිටු පිහිටුවීම තුළින් දැඩි මූල්ය විනයක් ඇති කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා පාඩු ලැබූ රාජ්ය ආයතන අද ලාභ ලබන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒවාෙය් ව්යාප්තිය
සඳහා ෙම් සියයට 4.5 අද සියයට 7 දක්වා වැඩි වීම ඉතාම
කාෙලෝචිත සංෙශෝධනයක්ය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.
ඊළඟට 2003 අංක 3 දරන මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම)
පනෙත් 3 වන වගන්තිෙය් (ඊ) ෙඡ්දය සංෙශෝධනය ෙකෙරනවා.
එනම් 2006 ජනවාරි මස 1වන දිනෙයන් ආරම්භ වන මුදල් වර්ෂය
අවසානෙය් මුළු බැරකම් ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 85 ෙනොඉක්මවන බවටත්, 2013 ජනවාරි
මස 1වන දිනෙයන් ආරම්භ වන මුදල් වර්ෂය අවසානෙය් සියයට
60ක් ෙනොඉක්ම වන බවටත් සහතික වීම. ඒ කියන්ෙන්, 2003 මුල්
පනත ෙගෙනන ෙකොට ඒ පමාණය සියයට 85 සිට සියයට 60
දක්වා අඩු වීමකුයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, එදා තිබුණු තත්ත්වය ෙවනස්. කලින් කියූ
ආකාරයට රාජ්ය ෙසේවය කප්පාදු කිරීම, රාජ්ය ආයතන විකිණීම,
රාජ්ය ආයතන පතිව හගතකරණය කිරීම වැනි ෙද්වල් කෙළේ ෙම්
වාෙග් දැඩි ෙකොන්ෙද්සි මතයි. නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි.
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 ෙම් රට භාර ගත්තායින්
පස්ෙසේ ඊට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද
විරැකියාව සියයට 7 සිට සියයට 4 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද
රාජ්ය අංශය විශාල වශෙයන් පුළුල් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අද
රාජ්ය අංශෙය් විශාල ෙසේවක සංඛ්යාවක් ඉන්නවා.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 36කට
වැඩි පමාණයක් අද ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උතුරු වසන්තය සඳහා අද
රුපියල් මිලියන 8,307ක් ෙම් රජය ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම රුහුණු උදානය සඳහා රුපියල් මිලියන 2,285ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. රජරට නෙවෝදය සඳහා රුපියල් මිලියන 1,735ක්
ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බටහිර නෙවෝදය ෙවනුෙවන්
නැත්නම් බස්නාහිර පළාත සංවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන් රුපියල්
මිලියන 3,068ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙහම බැලුවාම විශාල
මුදලක්. ඒ වාෙග්ම දිවයින පුරා තිෙබන 14,035ක් පමණ වන ගාම
නිලධාරී ෙකොට්ඨාස සංවර්ධනය කිරීම ෙවනුෙවන්, ඒවාෙය් ජීවත්
වන සාමාන්ය ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම
ෙවනුෙවන් දිවිනැගුම ව්යාපෘතිය යටෙත් පතිපාදන ෙවන් කිරීම
රුපියල් බිලියන 6.5 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 2000 දී ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 4.4යි. එය රුපියල් බිලියන 6.5
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට විශාල මුදල් පමාණයක්
අද ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අපි ආෙයෝජනය කරනවා.
එදා - 2003 - දැඩි ෙකොන්ෙද්සි දාලා, රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකයින්
බඳවා ගන්ෙන් නැතිව, රාජ්ය ආයතන විකුණලා කටයුතු කළ
තත්ත්වයක් යටෙත්යි අර කලින් සඳහන් කළ පරිදි, සියයට 85 සිට
සියයට 60 දක්වා ඒ ණය අනුපාතය තියා ගන්න කටයුතු කෙළේ.
නමුත් අද එෙහම ෙනොෙවයි. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව එදා පිහිටුවන ෙකොට සියයට 109ට
තිබුණු ණය අනුපාතය අද සියයට 79 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ඒ
යටෙත් පාෙයෝගිකව කටයුතු කරන්න තමයි ෙම් සංෙශෝධනය
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙදස වැරදි ෙකෝණයකින් බලනවා
නම් ඒක වැරදියි. රෙට් දරිදතාව පැත්ෙතන් ගත්ෙතොත් 2002 ෙම්
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රෙට් දරිදතාව සියයට 22.7යි.
2006, 2007 වන ෙකොට ඒ
පමාණය සියයට 15. 2 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2009, 2010
සිට ෙම් වන ෙකොට එය සියයට 8.9 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
දරිදතාව ඒ විධියට අඩු වන ෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් අහනවා,
"ෙකොෙහොමද ඒක අඩු ෙවන්ෙන්" කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි වනෙකොට අහනවා, "ෙකොෙහොමද ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි ෙවන්ෙන්" කියලා. එදා ලංකාෙව් සියයට 74කට
පමණ ලබා දී තිබූ විදුලිය පහසුකම් අද සියයට 97, 98 දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ෙම් අවුරුද්ද
අවසාන වන විට මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්තික්කයට
සියයට සියයක්ම විදුලිය පහසුකම් ලබා ෙදන්න. ඒක අද අපි
සියයට 96ක්, සියයට 97ක් දක්වා ෙගනැවිත් තිෙබනවා. එම නිසා
ඒක කරන්න පුළුවන්.
මාර්ග පද්ධති ගැන, ෙව්ග සීමාවන් ගැන අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කථා කළා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග ආරම්භ ෙවලා
තිෙබනවා. ෙහට, අනිද්දා වන ෙකොට කටුනායක බණ්ඩාරනායක
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ දක්වා වූ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත
වනවා. ඊළඟට විකල්ප මාර්ග, වට රවුම් පාර ආරම්භ වනවා. ඒ
වාෙග් දැඩි සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් සිද්ධ වනවා. මීට ෙපර
ෙමපමණ ආෙයෝජනයන් ෙම් රටට සිද්ධ කෙළේ නැහැ. අන්න
එවැනි දැඩි විශාල ආෙයෝජනයක් එක්ක තමයි අපි ෙම් සියයට
80ක් වශෙයන් සංෙශෝධන ෙගෙනන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙගදර
ෙගන යන්න ෙනොෙවයි. ෙමය ජනතාව දන්නවා.
අද අපි සාමාජිකයන් බඳවා ගන්න ගමට යන ෙකොට, ජනතාව
එයට ලෑස්තියි. ඒ අය අපට බණින්ෙන් නැහැ. "ෙම් රට ම ෙබ්රා
ගත්ත නායකතුමා සමඟ ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන
තමුන්නාන්ෙසේලා ගැන අපි සතුටු වනවා"යි කියලා තමයි ඒ
ජනතාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකත්වය ලබා ගත්ෙත්.
අන්න එම නිසා ෙම් සංෙශෝධනය ෙම් කාලයට ඉතා ම ගැළෙපන
සංෙශෝධනයක් කියන එකයි මා කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි.
ඊළඟට අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා කිව්වා, සූදු බද්ද ගැන.
එතුමා කිව්වා, මැකාවල සූදු බදු වශෙයන් සියයට 39ක් අය
කරනවා කියලා. නමුත් අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, සූදු බද්ද
හැටියට මුළු ආදායෙමන් සියයට 5ක් ගන්නවා, ආදායම් බද්ද
හැටියට සියයට 40ක් ගන්නවා කියලා. එතෙකොට මුළු සූදු බදු
පමාණය සියයට 45 දක්වා වැඩි වනවා. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා මැකාවල සූදු බදු වශෙයන් සියයට 39ක් අය කරනවා
කියා කියන ෙකොට අද ඒ සූදු බද්ද සියයට 45 දක්වා අය කරන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම සංෙශෝධනයන් තුළින් වඩා
ඵලදායී බදු කමයක් තමයි හඳුන්වා දීලා තිෙබන්ෙන්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා, එෙහම නැත්නම්
විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා අද ෙබොෙහෝ දුරට කියන්න ගත්ෙත් බදු
ගැනයි. නමුත් ඒ ගැන එතුමන්ලා කථා කෙළේ නැහැ. මා හිතන
හැටියට ෙම් රෙට් ආණ්ඩු කළ කිසි ම රජයක් බදු ආදායම් නැතුව
ෙමරට ආණ්ඩු කෙළේ නැහැ. බදු අය කරන්ෙන් නැතුව සිටිෙය්
නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය බදු සහන දුන්නා. අලුත් පනත්
ෙකටුම්පත් ෙගනැවිත් ෙබොෙහෝෙදනකු බදුවලින් නිදහස් කරන්න,
තමන්ට ගැළෙපන පන්තිය නිදහස් කරන්න යම් යම් වැඩ
පිළිෙවළවල් හඳුන්වා දුන්නා. නමුත් අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. අෙප්
රජය යටෙත් සාධාරණව ජනතාවෙගන් බදු අය කළා. ෙමොකද, ෙම්
අය කරන බද්ද තුළින් 2005 සිට අද දක්වා ෙගොවියාට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලැෙබනවා. ඒ ෙපොෙහොර සහනාධාරය යුද්ධ
කාලෙය්දීත් දුන්නා; අදත් ෙදනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අනාථ කඳවුරුවල ලක්ෂ 5කට වැඩි
සංඛ්යාවක් සිටියා. අද ඒ සියලු ෙදනා ම නැවත පදිංචි කරවා,
ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීලා, උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය්
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ඒ අනාථ කඳවුරු ඉවත් කර යහපත් සමාජයක් බිහි කරලා
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි තිෙබන ෙවනස. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමා දන්නවා, එදා
පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය තිබුණු කාලෙය් සහ අද උතුරු හා
නැෙඟනහිර පෙද්ශය ෙකොයි තත්ත්වෙයන්ද තිෙබන්ෙන් කියන
එක. ඒ පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි විශාල මුදලක්
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා; යට කරලා තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. යම් බදු ආදායමක් රටකට
අවශ්යයි. ඒ බදු ආදායම ඒ රෙට් පුරවැසියන්ට දරන්න පුළුවන්
පමාණයට අය කරන්න ඕනෑ. සාධාරණ බද්දක් තමයි අපි ඒ
ව්යාපාරිකයින්ෙගන් අය කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ -සීනි ෙවන්න
පුළුවන්, හාල් මැස්සන් ෙවන්න පුළුවන්, සැමන් ටින් එක ෙවන්න
පුළුවන්, අල ෙවන්න පුළුවන්, බී ලූනු ෙවන්න පුළුවන්සම්බන්ධෙයන් අය කරන බද්ද හැම ෙවලාෙව් ම ස්ථිර නැහැ.
ෙද්ශීය ෙගොවියා ෙබ්රා ගන්න අවශ්ය වන විට, අල ෙගොවියා ෙබ්රා
ගන්න අවශ්ය වන විට පිට රටින් ෙගෙනන අල සඳහා අය කරන
බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අල හිඟ වන
ෙකොට පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න, පාරිෙභෝගිකයාට ඒ
සහනය ෙදන්න අපි ඒ බද්ද අඩු කරලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් ෙමෝටර් රථ ආනයනය ඉතා වැඩි වුණා. ෙමෝටර් රථ
ආනයනය වැඩි වීමත් එක්ක ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
පාෙවන සංචිතයක් හැටියට අපට ෙඩොලරෙය් වටිනාකම සමාන
කර ෙගන තබා ගන්න බැරි වුණා. එම නිසා ෙමොකක්ද කෙළේ? අපි
පාෙයෝගිකව ඒ ෙමෝටර් රථ ආනයන බද්ද විශාල වශෙයන් වැඩි
කළා. ඒ වැඩි කිරීම කෙළේ ඇයි? අද ෙඩොලරෙය් වටිනාකම රුපියල්
150ක්, රුපියල් 160ක් දක්වා යයි කියලා කිව්වා. නමුත් අද අපට
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා, විෙද්ශ සම්පත් වැය කරන්ෙන් නැතුව
අෙප් ආර්ථිකය තුළ ෙඩොලරෙය් අගය ආරක්ෂා කර ගන්න. ඒ
ඇයි? ෙමෝටර් රථ සම්බන්ධෙයන් යම් පාලනයක්, යම්
කමෙව්දයක් අපි ෙගෙනන්න ඕනෑ. ඒ කමෙව්දය තුළින් විශාල
වශෙයන් ගිය ඒ වියදම අඩු කරලා විනිමය පාලනයක් ඇති
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට රටට
ගැළෙපන බදු කමයක් සකස් කරන්න ඕනෑ.
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන ගණනක විෙද්ශ සම්පත්
පමාණයක් අද අපට තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්ව
ඉදිරියට යන ෙකොට අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා හැම දාම
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා කියන එකයි. ඒක
අර එළුවා පස්ෙසේ යනවා වාෙග් වැඩක්. එයට ෙවන විකල්පයක්
නැහැ.
අද අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගැන
සහ දරුවන් ගැන කථා කළා. ඒක හරි. පශ්නයක් නැහැ. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයාටවත්, නිෙයෝජ්ය නායකයා ෙවන්න
යන අයටවත් දරුෙවෝ නැහැ. ඒ අයට දරුවන් නැති වුණාට අපට
කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහොඳ
දරුෙවෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඔවුන් ෙහොඳට වැඩ කරනවා; කීඩා
කරනවා; ඒ අවශ්ය කටයුතු කරනවා; රටට ආදර්ශවත් විධියට
කටයුතු කරනවා; යුද්ධය තිබුණ ෙවලාෙව් යුද්ධයට ගිහින්
තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතා ම ආදර්ශවත්
පිෙයක්. අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ
ගැන ඊර්ෂ්යා කරලා වැඩක් නැහැ,
තමන්ෙග පැත්ෙතන්
තමන්ෙග් නායකත්වය හදා ගන්නවා මිසක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම බදු
සංෙශෝධනයන් ෙම් රටට ගැළෙපන ආකාරයට ඉතාමත් වැදගත්
ෙලස සිදු කර ඇති බවත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විපක්ෂය
විසින්
වැරැදි කණ්ණාඩියක් දමාෙගන, පක්ෂගාහී ෙලස
ඊර්ෂ්යාෙවන් ෙම් සම්බන්ධව විෙව්චනය කිරීම ගැන මම කනගාටු
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3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

වනවා. මා අවසාන වශෙයන් කියන්නට ඕනෑ, ලැම්ෙබෝගිනි
ෙගන්වන්නට පසු ගිය අය වැෙයන් කිසිදු සහනයක් ලබා දීලා
නැහැ කියන එක. ෙමවැනි ආකල්පවලින් ජනතාව රවටන්නට ෙම්
අය ෙගන යන වැරැදි කියා මාර්ග ගැන මෙග් ෙබොෙහොම කනගාටුව
පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. පනත් ෙකටුම්පත ඊට
අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . அதன்ப ,
சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to. Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
“පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]
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க்குச்

சாட்டப்

3 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 5 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 5ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 4.- (Amendment of section 5 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
“9 වන පිටුෙව්,

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva]

‘පඥප්තිෙය් 5 වන වගන්තිය, එහි (12) වන
අනුෙඡ්දෙය් "ඉහළ වටිනාකම විය යුතු ය." යන
වචන ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කිරීෙමන් ෙමයින් තවදුරටත්' "

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.

3 සිට 5 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]

1 සහ 2 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

3 වන වගන්තිය.- ( පධාන පඥප්තිෙය් 3 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 3ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 3.- (Amendment of Section 3 of the principal enactment.)

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 10 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 5.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"7 වන පිටුෙව්, 24 සහ 25 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘2 වන වගන්තිය යටෙත් ඉවත් කර ඇති සැපයුම් ෙහෝ
පළමු වන උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටස යටෙත්
නිදහස් කර ඇති සැපයුම් ඇතුළුව' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"10 වන පිටුෙව්,

(1) 14 සහ 15 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'රුපියල් මිලියන ෙදොළහක් ඉක්මවා ඇත්නම්;
ෙහෝ';
(2) 26 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'ෙහේතු ඇත්නම්,
ෙම් පනත යටෙත් ලියාපදිචි කරනු ලැබීමට යටත්
විය යුතු ය.' "
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(3) 33 සහ 34 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'ඉලක්කම් ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට "පනෙත් 2
වන වගන්තිය යටෙත් ඉවත් කර ඇති සැපයුම්
ෙහෝ පළමුවන උපෙල්ඛනෙය් 11 වන ෙකොටස
යටෙත්' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா

சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 සිට 8 දක්වා වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகத்தி
ந்
8ஆம்வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 6 to 8, ordered to stand part of the Bill.
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10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 21 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 21ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 10.- (Amendment of section 21 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"15 වන පිටුෙව්,

(1) 8 සහ 9 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘එළෙඹන මාසෙය් අවසන් දිනට වඩා පසු
ෙනොවී,'
(2) 13 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘එවැනි සෑම වාර්තාවක්ම නිශ්චිත
ආකෘතිෙයන් විය යුතු අතර, ඒ ආකෘතිෙය්
දැක්වීමට නියමිත සියලු විස්තර එහි
ඇතුළත් විය යුතු ය." ' "

9 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 16 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.

CLAUSE 9.- (Amendment of section 16 of the principal enactment.)

10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

வாசகம் 9.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 16ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1) “13 වන පිටුෙව්, 7 සහ 8 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘කාලයක් සඳහා රුපියල් මිලියන තුනක්
ෙනොඉක්මවන සමස්ත බදු අය කළ හැකි සැපයුම්
වටිනාකමක් පැවති' "
(2) "14 වන පිටුෙව්, 14 සිට 18 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
(ආ) එම ලියාපදිංචි තැනැත්තාෙග් ෙවළඳ
භාණ්ඩ ෙතොග සඳහා වන බදු බැඳියාව,
2012 ෙදසැම්බර් මස 31 වන දින වන විට
අන්තර්ගහණය ෙනොකළ ෙයදවුම් බදු
පමාණය ෙනොඉක්මවිය යුතු ය.". ' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
9ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill.

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

10 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill.

11 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 22 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 11.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 22ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 11.- (Amendment of section 22 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1) "16 වන පිටුෙව්, 22 සිට 24 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'(i) ලිනන් ෙරදි ෙහෝ තිර ෙරදි එක් කිෙලෝ
ගෑමයක් සඳහා රුපියල් හතළිහයි.' "
(2) "19 වන පිටුෙව්, 12 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘අවලංගුවීම ෙහේතුෙවන්, 2013 ජනවාරි මස 1
වන දිනට පසුව හිමිකම් කිව ෙනොහැකි 2012
ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනට පවතින ෙමම
වගන්තිෙය්' "

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

1514
‘(ඉ) එහි (ඌ) ෙඡ්දය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කිරීෙමන්:‘(ඌ) ව්යවහාර මුදල් හුවමාරු කිරීෙම්
ව්යාපාරෙයහි මූලික වශෙයන්
ෙයදී සිටින තැනැත්තකුට ෙහෝ
ෙම් පරිච්ෙඡ්දෙය් අර්ථානුකූලව
යම් "නිශ්චිත ආයතනයකට" ෙහෝ
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියාපදිංචි
ෙනොවූ එෙහත් මූල්ය සමාගමක්
විසින් සපයනු ලබන ෙසේවාවලට
සමාන ෙසේවා සපයන යම්
තැනැත්තකුට උපදින ෙහෝ උපචිත
වන ලාභ ෙහෝ ආදායම්
හැර,
ව්යවහාර මුදල් හුවමාරු කිරීෙමන්
ලැෙබන (ව්යාපාරයකින් ලැෙබන
ලාභයක් ෙනොවන) ලාභවලට ෙහෝ
ආදායමට,

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

11 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
11ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.

12 සහ 13 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
12ஆம், 13ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ඇතුළත් ෙම් වගන්තිෙය් (1) වන
උපවගන්තිෙය් නිශ්චිතව දක්වා ඇති
ආකාරයට ගණනය කරන ලද ආදායම
ශුන්ය ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය.' "

Clauses 12 and 13 ordered to stand part of the Bill.

14 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 25 ඇ
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 14.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25இ
என் ம் பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 14.- (Amendment of section 25C of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1) "23 වන පිටුෙව්, 29 සිට 31 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද අතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘(ආ) (අ) ෙඡ්දය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන්;
‘(ආ) 2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම්
පනෙත් XIV වන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත්
"නිශ්චිත
ෙසේවා
නියුක්තයන්"
සම්බන්ධෙයන්
වන
විට,
ඒ
ෙසේවානියුක්තයන්ට ෙගවිය යුතු වූ ද
2006 අංක 10 දරන ෙද්ශීය ආදායම්
පනෙත් 119 වන වගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය
යටෙත් පවත්වාෙගන යන වැටුප්
පතිකාෙව් පිළිබිඹු වන්නා වූ ද දළ
පඩිනඩි; සහ' "
(2) "24 වන පිටුෙව්,

1 සිට 4 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද අතුළුව) ඉවත්
කරන්න."
"24 වන පිටුෙව්, 18 සිට 26 දක්වා ෙප්ළි
(ඒ ෙප්ළි ෙදකද අතුළුව) ඉවත් කරන්න."

(3) "25 වන පිටුෙව්,

1 සිට 3 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද අතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘පැන නඟින ෙහෝ උපචිත වන (ව්යාපාරයකින්
ලැෙබන ලාභයක් ෙනොවන) ලාභයකට ෙහෝ
ආදායමකට" යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්;' "

"25 වන පිටුෙව්,

10 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද අතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

14 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
14ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill.

15 සහ 16 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
15ஆம், 16ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 15 and 16, ordered to stand part of the Bill.

17 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 25 එ
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 17.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 25 ஐ
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 17.- (Amendment of section 25I of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"26 වන පිටුෙව්, 30 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'ආරම්භ වන දිනෙයන් වසර ෙදොළහක කාලයක්' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.
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17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill.

18 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 26 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 18.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 26ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 18.- (Amendment of section 26 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"28 වන පිටුෙව්, (1) 5 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'තැනැත්තා විසින්, ශී ලංකාෙව් නිෂ්පාදිත
භාණ්ඩ'
(2) '10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කරන්න.'
(3) '14 සිට 19 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘(ii) එම මාසෙය් 16 වන දින සිට එම මාසෙය්
අවසානය දක්වා වූ කාලසීමාව සඳහා, ඊළඟ
මාසෙය් 15 වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර,
වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමත් සමඟ අවසාන සකස්
කිරීම් ඇත්නම් ඒවා සිදු කිරීමට යටත්ව ෙගවනු
ලැබිය යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

18ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

1516
‘(අ)

එම තැනැත්තා විසින් 2014 මාර්තු මස 31
වන දිනට ෙපරාතුව ඔහුෙග් එම ෙවෙළඳාෙම්
ෙහෝ ව්යාපාරෙය් ඉපැයුම් කවර ෙහෝ
ව්යාපාරයක ආෙයෝජනය කිරීමට; සහ ' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

19 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
19ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill.

20 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
20ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 20, ordered to stand part of the Bill.

21 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 67 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 21.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 67ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 21.- (Amendment of section 67 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"31 වන පිටුෙව්, 11 සහ 12 වන ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'කියාකිරීම ෙහෝ, අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, 2 ෙහෝ
25ඇ වගන්ති යටෙත්' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

21 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
21ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

19 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 28 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 19.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 28ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 19.- (Amendment of section 28 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"29 වන පිටුෙව්,

14 සිට 17 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:

Clause 21, as amended, ordered to stand part of the Bill.

22 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 22.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின்
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)

தலாம்

CLAUSE 22.- (Amendment of the First Schedule of the principal
enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව

1517

1518

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

එෙසේ වුව ද, ඉහත කී
විධිවිධාන, යම් අධිකරණයක් විසින්
ඉහත කී කාලසීමාව තුළ දී, ඉහත කී
පනෙතන් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි
එකතු කරන ලද යම් බද්දක්
සම්බන්ධෙයන් ෙදන ලද යම්
තීරණයක් ෙහෝ නියමයක් ෙකෙරහි
ෙහෝ යම් අධිකරණයක් ඉදිරිෙය්
අවසන් ෙනොවී පවතින යම් නඩු
කටයුත්තක් සම්බන්ධෙයන් බල ෙනො
පෑ යුතු ය.' ;

(1) "33 වන පිටුෙව්, 18, 19 සහ 20 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘(XLVI)

කීඩා විෂයය භාර අමාත්යවරයා
විසින් අනුමත කරනු ලැබිය හැකි
යම් කීඩා ඉසව්වකට ෙහෝ
කීඩාවකට අදාළ කියාකාරකමකට
සහභාගිවීම සඳහා ශී ලංකාවට
පැමිෙණන කීඩකෙයකුට,' "

(2) "35 වන පිටුෙව්, 15 සහ 16 වන ෙප්ළි ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘ව්යාපාරයක් කර ෙගන යනු ලබන ශී ලංකාෙව්
පුරවැසියකු වන යම් පුද්ගලෙයකු විසින් ෙහෝ
යම් විෙද්ශ රැකියාවක' "
"35 වන පිටුෙව්, 24 සිට 28 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘(ii) එම ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා ස්වකීය
විෙද්ශ
රැකියාෙවන්
ලද
ඉපැයීම්
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නම්,
එම පුද්ගලයා විසින් සපයනු ලබන භාණ්ඩ ෙහෝ
ෙසේවා.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

22 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
22ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 22, as amended, ordered to stand part of the Bill.

36 වන පිටුෙව්,

1 සිට 11 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කරන්න."

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

23 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
23ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 23 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

24 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
24ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Clause 24, ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

23 වන වගන්තිය.- (හානිපූරණය.)
வாசகம் 23.- (நட்ேடாத்தரவாதம்.)
CLAUSE 23.- (Indemnity.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා.
"35 වන පිටුෙව්,

29 සිට 32 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
‘වලංගු කිරීම.

23. 2013 ජනවාරි මස 1 වන
දිෙනන් ආරම්භව, ෙමම පනත
සම්බන්ධෙයන් කථානායකවරයාෙග්
සහතිකය ඔහුෙග් අත්සන ඇතිව
සටහන් කරනු ලැබූ දිනෙයන් අවසන්
වන යම් කාලසීමාවක් ඇතුළත, ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි
එකතු කළ අගය මත බදු එකතු කරන
යම් තැනැත්තකු , නිසි බලය ඇතිව
කියා කර ඇති බවට සලකනු ලැබිය
යුතු අතර එවැනි බදු එකතු කිරීමක්
සියලු කාර්ය සඳහා වලංගු ෙලස සිදු
කර ඇති බවට සලකනු ලැබිය යුතුය.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி (தி த்தம்)
சட்ட லம்
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

'පුද්ගලයාෙග් බද්දට යටත් වන පිරිවැටුම
වනුෙය් එම පුද්ගලයා විසින් මත්පැන් ෙහෝ
දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනය හැර යම් භාණ්ඩයක්
නිෂ්පාදනය' ;

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

(4) 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

'ෙහෝ එම පුද්ගලයා විසින් සපයනු ලබන' ; සහ

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

(5) 23 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'පුද්ගලයා වාණිජ ෙමෙහයුම් ආරම්භ කළ' " ;

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
‘පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' [ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]
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க்குச்

சாட்டப்

,

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 2 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின்
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)

தலாம்

CLAUSE 3.- (Amendment of First Schedule of the principal enactment.)

[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்

கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 1, ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"3 වන පිටුෙව්,

'(ඇ) එහි (xxxvi) අයිතමෙය් 'කිෙලෝ ගෑම්
එකකට රුපියල් 75' ; සහ

2 වන වගන්තිය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙත් 3 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

(2) 26 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

வாசகம் 2.- (2009ஆம் ஆண் ன் 9ஆம் இலக்கச்
சட்டத்தின் 3ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்.)

'ජාත්යන්තර කටයුත්තක් සඳහා ආනයනය
කරන';

CLAUSE 2.- (Amendment of section 3 of Act, No. 9 of 2009.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"2 වන පිටුෙව්,

(1) 10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘(v) ශී ලංකාෙව් පුරවැසියකු වන යම්
පුද්ගලයකු -' ;
(2) 15 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'විෙද්ශ මුදල් ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නම්' ;
(3) 18 සහ 19 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

(1) 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

4 වන පිටුෙව්,

34 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(අ)

(xxvi) වන අයිතමෙයහි 'වරායන්
සඳහා ෙහෝ ගුවන්' ; සහ

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 3 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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4 වන වගන්තිය.- (වගකීෙමන් මුක්ත කිරීම.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

CLAUSE 4.- (Indemnity.)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

வாசகம் 4.- (நட்ேடாத்தரவாதம்.)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

I move,

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"5 වන පිටුෙව්, 11 වන ෙප්ළිෙය් සිට 22 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි
ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘වලංගු වීම.

4.
2013 ජනවාරි මස 1 වන
දිනෙයන් ආරම්භ වී ෙමම පනත
සම්බන්ධෙයන් කථානායකවරයාෙග්
සහතිකය ඔහුෙග් අත්සන ඇතිව
සටහන් කරනු ලැබූ දිනෙයන් අවසන්
වන කාලසීමාව තුළ දී පධාන
පඥප්තිෙය් පිළිෙවලින් 4 වන ෙහෝ 5
වන වගන්තිවලින් විධිවිධාන සලස්වා
ඇති ආකාරයට අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි,
ෙද්ශීය ආදායම්
ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා ෙහෝ ෙර්ගු අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ෙම් පනෙත්
විධිවිධාන සැලකිල්ලට ගනිමින්
ගණනය කරනු ලැබූ බදු මුදල ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන අදාළ වන යම්
තැනැත්තකුෙගන් එකතු කරනු ලබන
අවස්ථාවකදී එම එකතු කිරීම සියලු
කාර්ය සඳහා වලංගු ෙලස අය කරනු
ලැබූ ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය.
එෙසේ වුව ද, ෙම් වගන්තිෙය්
ඉහතින් වූ විධිවිධාන, ඉහත කී
කාලසීමාව තුළ අය කරන ලද ෙහෝ
එකතු කරන ලද එම බද්ද
සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයකින් ෙදන
ලද තීරණයකට ෙහෝ ආඥාවකට ෙහෝ
අධිකරණයක අවසන් ෙනොවී පවතින
නීති කෘත්යයකට බලපානු ෙනොලැබිය
යුතු ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Clause 5, ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

“That the Bill, as amended, be now read the Third time.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

මුදල් පනත් ෙකටුම්පත
நிதிச் சட்ட

லம்

FINANCE BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [ The Hon. Nimal Siripala de Silva.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின்
பிரதித்
வகித்தார்கள்.]

தவிசாளர்

அவர்கள்

தைலைம

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]
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1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1 to 3, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය.- (වලංගු කිරීම සහ වගකීෙමන්
මුක්ත කිරීම.)
வாசகம் 4.- (ெசல்

ப யாக்குதல்.)

CLAUSE 4.- (Validation and Indemnity.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
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10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 18අ, 18ආ
සහ 18ඇ වගන්ති ඇතුළත් කිරීම.)
வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 18அ,
18ஆ மற் ம் 18இ என் ம் பிாி கைள
உட் குத் தல்.)

CLAUSE 10.- (Insertion of sections 18A, 18B, and 18C in the principal
enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"5 වන පිටුෙව්,

(1)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

‘(ඇ) විෙද්ශීය ෙසේවාදායකයන්ට ෙපර නිමි
ෙසේවා' ;

(1) "2 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිෙය් සිට 34 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘වලංගු කිරීම.

4. 2013 ජනවාරි මස 1 වන
දිනෙයන් ආරම්භ වී, ෙමම පනත
සම්බන්ධෙයන් කථානායකවරයෙග්
සහතිකය ඔහුෙග් අත්සන ඇතිව
සටහන් කරනු ලැබූ දිනෙයන් අවසන්
වන කාලසීමාව තුළ දී, පධාන
පඥප්තිෙය් විධිවිධාන සලස්වා ඇති
ආකාරයට සැහැල්ලු ටක් රථයක්
සම්බන්ධෙයන් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී
ද්විත්ව කාර්ය ෙමෝටර් වාහන බද්ද
අය කරනු ලැබූ ෙහෝ එකතු කරනු
ලැබූ යම් තැනැත්තකු ෙහෝ පුද්ගල
මණ්ඩලයක්, නිසි බලය ඇතිව කියා
කර ඇති ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු
අතර, ඒ බදු එකතු කර ගැනීම වලංගු
ආකාරෙයන් කරනු ලැබ ඇති හා
කරන ලද ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු
ය:
එෙසේ වුව ද, ඉහතින් වූ
විධිවිධාන, එම කාලසීමාව තුළ අය
කරන ලද ෙහෝ එකතු කරන ලද
බද්ද
සම්බන්ධෙයන්
එම
අධිකරණයකින්
ෙදන
ලද
තීරණයකට ෙහෝ ආඥාවකට ෙහෝ
අධිකරණයක
අවසන්
ෙනොවී
පවතින නීති කෘත්යයකට බලපානු
ෙනොලැබිය යුතු ය.' ;

(2) '29 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘සංචලනෙයහි ෙනොෙයෙදන, (1) වන
උපවගන්තිෙය්' ;
6 වන පිටුෙව්,

(3)

(4)

විය.

தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 සිට 9 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகத்தி
ந் 9ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 5 to 9, ordered to stand part of the Bill.

1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'18ආ. (1) ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1978 අංක 4
දරන' ;
22 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'(ඇ)

7 වන පිටුෙව්,

(5)

විෙද්ශීය ෙසේවාදායකයන්ට ෙපර නිමි
ෙසේවා' ;
12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘අපනයනය කරන ලද භාණ්ඩ ෙලස සලකා'

(6)

16 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘සංචලනෙයහි ෙනොෙයෙදන, (1) වන
උපවගන්තිෙය්' ;

8 වන පිටුෙව්,

(7)

20 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'18ඇ. (1) ජාතික රාජ්ය සභාෙව් 1978 අංක
4' ;

(8)

6 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'(ඇ) විෙද්ශීය ෙසේවාදායකයන්ට ෙපර නිමි
ෙසේවා' ;

(2) '3 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 5 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත

1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

9 වන පිටුෙව්,

(9)

2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘සංචලනෙයහි ෙනොෙයෙදන, (1) වන
උපවගන්තිෙය් ' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
10ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 10 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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16 වන වගන්තිය.- (1963 අංක 11 දරන මුදල්
පනෙත් VI වන ෙකොටස ඉවත් කිරීම.)

11 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
11ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

வாசகம் 16.- (1963ஆம் ஆண் ன் 11ஆம் இலக்க,
நிதிச் சட்டத்தின் VI என்

ம் பாகத்திைன நீக்குதல்.)

CLAUSE 16.- (Repeal of Part VI of the Finance Act, No. 11 of 1963)

Clause 11, ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

12 වන වගන්තිය.- (19අ සහ 19ආ යන වගන්ති
පධාන පඥප්තියට ඇතුළත් කිරීම.)

வாசகம் 12.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 19அ
மற் ம் 19ஆ என் ம் பிாி கைள உட் குத் தல்.)
CLAUSE 12.- (Insertion of sections 19A, and 19B in the principal
enactment.)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"13 වන පිටුෙව්, Vවන ෙකොටෙසේ 20 වන ෙප්ළිෙය් සිට 26 වන ෙප්ළිය
දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත් කරන්න."

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1) "10 වන පිටුෙව්, 32 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:
“විනිමය
පාලකවරයා"
යන්ෙනන්
(423 වන අධිකාරය වූ) විනිමය
පාලන පනත යටෙත් පිහිටුවන ලද
විනිමය පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
පධානියා අදහස් ෙව්.';
"ආනයන හා අපනයන පාලකවරයා"
යන්ෙනන් (236 වන අධිකාරය වූ)
ආනයන හා අපනයන (පාලන)
පනෙත් 2 වන වගන්තිය යටෙත්
පත්කරන ලද ආනයන හා
අපනයන පාලකවරයා අදහස් ෙව්' ;
(2) 11 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'ආඥාපනෙත් 2 වන වගන්තිය යටෙත්
පත් කරන ලද ෙර්ගු' ;

16 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
16ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 16, as amended, ordered to stand part of the Bill.

17 වන වගන්තිය.- (අතීතයට බලපෑම.)
வாசகம்17.- (கடந்த காலத்ைத உள்ளடக்கும் பயன்.)
CLAUSE 17.- (Retrospective effect)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"13 වන පිටුෙව්, 27 සහ 28 වන ෙප්ළි ඉවත් කරන්න."

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

17 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

17ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill.

12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா

18 වන වගන්තිය.- (සැක දුරු කිරීම.)

வாசகம்18.- (ஐயங்கைளத் தவிர்த்தல்.)

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 18.- (Avoidance of doubts)

13 සිට 15 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ෙකොටසක්

13ஆம் வாசகத்தி
ந் 15ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 13 to 15, ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

2013 අෙපේල් 09

1527

1528

"13 වන පිටුෙව්, (1) 29 සහ 30 වන ෙප්ළි ඉවත් කරන්න."

දීර්ඝ නාමය

விாி ப்ெபயர்
LONG TITLE

"14 වන පිටුෙව්, (2) 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 6 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න."

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, දීර්ඝ නාමය ඉවත් කර පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
18 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

"1995 අංක 16 දරන මුදල් පනත, 2003 අංක 25 දරන මුදල් පනත සහ
2012 අංක 12 දරන මුදල් පනත සංෙශෝධනය කිරීම පිණිස ද; ෙබෝග
රක්ෂණ බද්දක් පැනවීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද; ඒ හා
සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට ආනුෂාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම
පිණිස ද වූ පනතකි."

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
19 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
19 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின்
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

பகுதியாக

இ க்க

Clause 19, ordered to stand part of the Bill.

Long Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

அட்டவைண

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

SCHEDULE

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

I move,

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා.
අයිතම 3 ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
'3. 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය
විධිමත් කිරීෙම් පනත.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

උපෙල්ඛනය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அட்டவைண தி த்தப்பட்டவா சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Schedule, as amended, ordered to stand part of the Bill.

வாசகம்

சட்ட லத்தின்
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

பகுதியாக

Enacting Clause ordered to stand part of the Bill.

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

ைறயாக

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

ඔට්ටු ඇල්ලීම හා සූදු බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
பந்தய, சூதாட்ட விதிப்பன
சட்ட லம்

(தி த்தம்)

BETTING AND GAMING LEVY (AMENDMENT)
BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

පඥප්ති වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சட்டமாகு

දීර්ඝ නාමය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
விாி ப்ெபயர் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

උපෙල්ඛනය

"14 වන පිටුෙව්,

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

இ க்க

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1529
[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

(2) 16 සිට 18 වන ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
’’පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට
පැවරිය යුතු ය.''-[ ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala De Silva]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின்
பிரதித்
வகித்தார்கள்.]

தவிசாளர்

அவர்கள்

1530

"ෙහෝ (ආ) ෙජ්දවල සඳහන් ව්යාපාරයක් කර ෙගන
යාෙමන් ලැෙබන දළ එකතුව මත සියයට පහක
අනුපාතය අනුව වූ බද්දක් අයකරනු ලැබිය යුතු ය.";
(3) 22 සිට 24 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
“අගය මත බද්ද ෙහෝ 2009 අංක 9 දරන ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත යටෙත් ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද ෙගවීමට යටත් ෙනොවිය
යුතු ය.";
(4) 27 සිට 29 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
"තැනැත්තකුෙග් දළ එකතුව මසකට රුපියල්
මිලියන එකකට වැඩි ෙනොවන්ෙන් නම් එම";
(5) 31 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත සඳහන් ෙකොටස
ඇතුළත් කිරීෙමන්:-

தைலைம

"(1ආ) (1අ) වන උපවගන්තිය යටෙත් බද්ද ෙගවීමට
යටත් සෑම තැනැතකු විසින් ම(අ)

අදාළ කාර්තුව අවසන් වීෙමන් පසු එළෙඹන
මාසෙය් විසි වන දින ෙහෝ එදිනට ෙපර, එම
තැනැත්තාෙග්
දළ
එකතුව
පිළිබඳ
ෙකොමසාරිස්-ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිතව
නියම කරනු ලැබිය හැකි යම් ආකෘති
පතයකට අනුව සකස් කරනු ලැබුවා වූ ද හා
එෙසේ නියමිත ෙතොරතුරු ඇතුළත් වන්නා වූ ද
වාර්තාවක් ලිඛිතව ෙහෝ විද ත් මාර්ගෙයන්
ෙකොමසාරිස්-ජනරාල්වරයා ෙවත ඉදිරිපත්
කරනු ලැබිය යුතුය; සහ

(ආ)

එක් එක් මාසය සම්බන්ධෙයන් වූ එම බද්ද
එම මාසය අවසන්වීෙමන් පසු එළෙඹන
මාසෙය් පළමුවන සතිෙය් ෙහෝ එම සතියට
ෙපර ෙගවා අවසන් කළ යුතුය.

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]

1 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1, ordered to stand part of the Bill.

2 වන වගන්තිය.- (1988 අංක 40 දරන පනෙත් 2
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)
வாசகம் 2.- (1988ஆம் ஆண் ன் 40ஆம் இலக்க,
பந்தய சூதாட்ட விதிப்பன ச் சட்டத்தின் 2ஆம்
பிாிவிைனத் தி த் தல்.)

CLAUSE 2.- (Amendment of Section 2 of the Betting and Gaming Levy
Act, No. 40 of 1988)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"1 වන පිටුෙව්, (1) 7 වන ෙප්ළිෙය් සිට 12 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදකද ද ඇතුළුව) ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
1988 අංක 40
"2. 2005 අංක 9 දරන
දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම පනත මඟින් අවසන් වරට
සහ සූදු බදු පනෙත්
සංෙශෝධිත (ෙමහි මින්මතු
2 වන වගන්තිය
"පධාන
පඥප්තිය"
සංෙශෝධනය
යනුෙවන් සඳහන් කරනු
කිරීම.
ලබන) 1988 අංක 40 දරන
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු
පනෙත් 2 වන වගන්තිය
එම වගන්තිෙය් (1) වන
උපවගන්තියට ඉක්බිතිව ම
පහත
දැක්ෙවන
උපවගන්ති
ඇතුළත්
කිරීෙමන්
ෙමයින්
කරනු
සංෙශෝධනය
ලැෙබ්";

(1ඇ) (1අ) වන උපවගන්තිය යටෙත් බදු ෙගවීමට යටත්
යම් තැනැත්තකු, එකී බද්ද ෙගවීම පැහැර හරින අවස්ථාවක,
ෙම් පනෙත් 4 වන වගන්තිෙය් (2) වන, (3) වන, (4) වන, (5)
වන සහ (6) වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන අවශ්ය ෙවනස්
කිරීම් සහිතව (1අ) උපවගන්තිය යටෙත් ෙගවනු ලැබිය යුතු
බද්ද ෙගවීම, පැහැර හැරීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ විය යුතු ය.
(1ඈ) ෙම් වගන්තිෙය් කාර්යය සඳහා (අ) "දළ
එකතුව'
යන්ෙනන්
එම
මාසය
සම්බන්ධෙයන් බුකිකරුවකුෙග් ව්යාපාරෙයන්
ෙහෝ සූදු ව්යාපාරෙයන් අය කර ගනු ලැබූ
සම්පූර්ණ මුදල අදහස් ෙව්. "
(ආ) " 'අදාළ කාර්තුව' යන්ෙනන් යම් වර්ෂයක
ජනවාරි මස පළමුවන දිනෙයන්, අෙපේල් මස
පළමුවන දිනෙයන්, ජූලි මස පළමුවන දිනෙයන්
ෙහෝ ඔක්ෙතෝබර් මස පළමුවන දිනෙයන්
ආරම්භ වන මාස තුනක කාලසීමාව අදහස් ෙව්."

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 2අ අලුත්
වගන්තිය ඇතුලත් කිරීම.)
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"2 වන පිටුෙව්, 24 සිට 26 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුලුව) ඉවත්කර
ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
"වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි සංෙශෝධනය කරනු
ලැෙබ්:-

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 2அ
என் ம் திய பிாிவிைன உட் குத்தல்.)

(1)

CLAUSE 3.- (Insertion of new section 2A in the principal enactment)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

"තක්ෙසේරුකරු", "ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා", "නිෙයෝජ්ය
ෙකොමසාරිස්වරයා" යන ෙයදුම්වල
ඒවාට පිළිෙවළින් ව්යාපාර
පිරිවැටුම් බදු පනෙත් 59 වන
වගන්තිෙයන් ඊට දී ඇති අර්ථම
ඇත්ෙත්ය."

"2 වන පිටුෙව්, (1) 4 සිට 12 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුලුව)
ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
"ඔට්ටු
ඇල්ලීම
ෙහෝ සූදු
ව්යාපාර
ලියාපදිංචි
කිරීම.

2අ. (1) 2 වන වගන්තිෙය්
(1) වන උප වගන්තිෙය් සඳහන්
වන
පරිදි
බුකිකරුවකුෙග්
ව්යාපාරය ෙහෝ සූදු ව්යාපාරය කර
ෙගන
යනු
ලබන
සෑම
තැනැත්ෙතක් ම 2013 ජනවාරි
මස 1 වන දින ෙහෝ එදිනට පසුව
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි ෙම් පනත
කියාත්මක වීෙම් දිනෙය් සිට මාස
පහක කාලසීමාවක් ඇතුළත ෙහෝ
ව්යාපාරය ආරම්භ කිරීෙම් දින සිට
එක් මසක් ඇතුළත ෙද්ශීය
ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත ලියාපදිංචි විය යුතුය.
(2) නම, ලිපිනය, ලියාපදිංචි
කිරීෙම් අංකය සහ ෙකොමසාරිස්ජනරාල්වරයා විසින් තීරණය
කරනු ලැබිය හැකි ෙවනත් යම්
විස්තර ඇතුලත් ලියාපදිංචි කිරීෙම්
සහතිකයක්
ෙකොමසාරිස්ජනරල්වරයා විසින් (1) වන
උපවගන්තිය යටෙත් ලියාපදිංචි
වූ සෑම තැනැත්තකු ෙවතම
නිකුත් කරනු ලැබිය යුතුය.".

(2) "13 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :
"(3) (1) වන උපවගන්තිෙය් විධිවිධාන
උල්ලංඝනය";

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(2)

பகுதியாக

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 7 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 4.- (Amendment of the section 7 of the principal enactment)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

"සූදු"
යන
වචනෙය්
අර්ථ
නිරූපණයට ඉක්බිතිව ම පහත
දැක්ෙවන අර්ථ නිරූපණය එකතු
කිරීෙමන්:-"

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (වලංගුභාවය සහ හානිපූරණය.)
வாசகம் 5.- (ெசல்

ப யாக்குதல்.)

CLAUSE 5.- (Indemnity)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
“ 2 වන පිටුෙව්,

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

"තක්ෙසේරුකරු","ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා", "නිෙයෝජ්ය
ෙකොමසාරිස්වරයා" සහ
"තැනැත්තන්" යන ෙයදුම්වල අර්ථ
නිරූපනය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන අර්ථ නිරූපනය
ආෙද්ශ කිරීෙමන්:-

30 සිට 34 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුලුව) ඉවත්
කර, ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
"වලංගු කිරීම.

5. 2013 ජනවාරි මස 1 වන
දිනෙයන් ආරම්භ වී ෙම් පනත
සම්බන්ධෙයන්
කථානායකවරයාෙග්
සහතිකය
ඔහුෙග් අත්සන ඇතිව සටහන්
කරනු ලබන දිනෙයන් අවසන් වන
කාලසීමාව තුළ දී පධාන පඥප්තිය
යටෙත්
බලය
ෙදනු
ලැබූ
ෙකොමසාරිස්-ජනරාල්වරයා
ෙහෝ
යම් තැනැත්තකු විසින් පධාන
පඥප්තිෙය් 2 වන වගන්තිෙය් (1අ)
උපවගන්තිය
යටෙත්
යම්
තැනැත්තකුෙගන් අය කර එකතු
කරගනු ලැබූ බදු මුදල සියලු
කාර්යයන් සඳහා ෙම් පනත යටෙත්
ෙකොමසාරිස්-ජනරාල්වරයා ෙහෝ එම
තැනැත්තා විසින් වලංගු ෙලස
පනවා එකතු කර ගනු ලැබූ ෙලස
සලකනු ලැබිය යුතුය:
එෙසේ වුව ද, ඉහත කී
විධිවිධාන එකී කාලසීමාව තුළ දී

පාර්ලිෙම්න්තුව

1533
[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

(iii)
අයකරනු ලැබූ සහ එකතු කරනු ලැබූ
එම බදු මුදල් සම්බන්ධෙයන් යම්
අධිකරණයක් විසින් නිකුත් කරන
ලද යම් තීරණයකට ෙහෝ ආඥාවකට
ෙහෝ යම් අධිකරණයක විභාග
ෙවමින් පවත්නා නීති කෘත්යයකට
බල ෙනොපෑ යුතු ය."

"3 වන පිටුෙව්,

1534

1 සිට 4 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුලුව) ඉවත්
කරන්න."

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

සජීවී රූපවාහිනී විකාශන පහසුකම් භාවිතා
ෙනොකර පවත්වාෙගන යනු ලබන අවස්ථාවක,
- රුපියල් විසිපන් දහසක්' ";

"5 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙප්ළිය ආෙද්ශ කරන්න:'2005 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන්පසු එෙහත්
2013 අෙපේල් මස 1 වන දිනට ෙපර' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா

சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් උපෙල්ඛනය
සංෙශෝධනය කිරීම.)
வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)

CLAUSE 6.- (Amendment of the Schedule to the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"3 වන පිටුෙව්

33 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන්
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:‘වන සෑම වර්ෂයක් සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීෙම්
ව්යාපාරය - ; ' "

"(1)

"(2)

4 වන පිටුෙව්, 4 සිට 6 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:(iii)
සජීවී රූපවාහිනී විකාශන පහසුකම් භාවිතා ෙනොකර
පවත්වාෙගන යනු ලබන අවස්ථාවක රුපියල්
විසිපන් දහසක්' "
7 වන ෙප්ළිය සහ 8 වන ෙප්ළිය යන ෙප්ළි ෙදකම ඉවත්කර ඒ
ෙවනුවට පහත සඳහන් ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'5. 2006 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන් පසුව එෙහත්
2013 අෙපේල් මස 1 වන දිනට ෙපර ආරම්භ වන සෑම
වර්ෂයක් සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීෙම්' "

"(3)

16 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත සඳහන් ෙකොටස ඇතුළත්
කරන්න:'6.

2013 අෙපේල් මස 1 වන දින ෙහෝ ඉන් පසුව ආරම්භ වන
සෑම වර්ෂයක් සඳහා ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් ව්යාපාරය (i)
(ii)

අනුෙයෝජිතයන් මාර්ගෙයන් කරනු ලබන විට,
- රුපියල් මිලියන ෙදකක්;
සජීවී රූපවාහිනී පහසුකම් භාවිතා කර
පවත්වාෙගන යනු ලබන අවස්ථාවක,
- රුපියල් තුන් ලක්ෂයක්;

7 වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Clause 7, ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

ைறயாக

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභාව
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

வாி ேமன் ைறயீட் ஆைணக்கு
(தி த்தம்) சட்ட லம்

TAX APPEALS COMMISSION (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

"3 වන පිටුෙව්, 13 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

'(ආ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, “පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කිය විය යුතු ය” යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී.

வினா வி க்கப்பட்ட .
குரல்களின்ப "ஆம்" ேமேலாங்கிற்
தவிசாளர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.
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"4 වන පිටුෙව්, 13 සිට 15 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත්
කරන්න:'7 වන වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය් (අ) සහ (ආ)
ෙඡ්දවල" යන වචන සහ' "

என கு க்களின் பிரதித்

Question put.
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES, having collected
the Voices, declared that the “Ayes“ had it.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබදීමක් අවශ්යයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 105:
විරුද්ධව 5 යනුෙවන් - ෙබදුෙණ්ය.

பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப்ப பிாிந்த : சார்பாக
105; எதிராக 5.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 105;
Noes 5.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Bill accordingly read a Second time

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
சாட்டப்
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
தைலைம
[கு க்களின்
வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair.]

1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 7 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)
வாசகம் 4.-( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 4.- (Amendment of section 7 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:

ෙමම වගන්තිෙය් (1අ) උපවගන්තිෙය්
විධිවිධානවලට යටත්ව ආපසු ෙගවනු ලබන,
සියයට විසිපහකට සමාන මුදල්' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

4 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 8 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 5.-( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 5.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"4 වන පිටුෙව්,

23 සිට 35 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'පධාන
පඥප්තිෙය් 8
වන
වගන්තිය
පතිෙයෝජනය
කිරීම.

5. 2012 අංක 4 දරන බදු අභියාචනා
ෙකොමිෂන් සභාව (සංෙශෝධන) පනත
මඟින් අවසන් වරට සංෙශෝධිත පධාන
පඥප්තිෙය්
8
වන
වගන්තිය
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'අභියාචනයක් 8. (1) යම් තැනැත්තකු,
ඉදිරිපත්
කිරීම සඳහා
(අ) යම් බදු, ගාස්තු,
වන කාර්ය
අයකිරීම්,
පටිපාටිය.
පැනවීම් ෙහෝ
දණ්ඩන
පිළිබඳව වූ යම්
කාරණයක්
සම්බන්ධෙයන්
ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයාෙග්
තීරණයකින්; ෙහෝ
(ආ) (235 වන
අධිකාරය වූ)
ෙර්ගු
`ආඥාපනෙත් 10
වන වගන්තිෙය්
(1ආ)
උපවගන්තිය
යටෙත් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාෙග්
තීරණයකින්,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

අතෘප්තියට පත්ෙව් නම්
එම තැනැත්තා විසින්
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි,
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ෙහෝ
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්
පකාශ කරන ලද ෙහේතු
තමා ෙවත ලැබුණු
දිනෙය් සිට දින තිහක්
ඇතුළත ඒ පිළිබඳව
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත
අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කරනු ලැබිය හැකිය;
ෙහෝ
(2) අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඉහත ආඥා
පනෙත් 10 වන වගන්තිෙය්
(1ආ) උපවගන්තිෙය්
නිශ්චිතව දක්වා ඇති
කාලසීමාව තුළ දී එම
තීරණය දීමට අෙපොෙහොසත්
වන අවස්ථාවක දී එම
තැනැත්තා විසින්, ඉහත
ආඥා පනෙත් (1ආ)
උපවගන්තිෙය් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති කාලසීමාව
අවසානෙය් දී ෙකොමිෂන්
සභාව ෙවත අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය
හැකි ය.
(3) අභියාචනයක්
ඉදිරිපත් කිරීෙම් ආකාරය
සහ ආකෘතිය, එවැනි
අභියාචනයක් විභාග
කිරීෙම්දී සහ තීරණය
කිරීෙම්දී ෙකොමිෂන්
සභාව විසින් අනුගමනය
කළ යුතු කාර්ය පටිපාටිය
සහ ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙගවිය යුතු ගාස්තු ඇත්නම්
එම ගාස්තු ෙකොමිෂන් සභාව
විසින් තත්කාර්ය සඳහා
සාදනු ලබන රීති මඟින්
නිශ්චය කරනු ලබන
ආකාරයට විය යුතු ය.' "
"5 වන පිටුෙව්, 1 සිට 7 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කරන්න."

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 9 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 6.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 9ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
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"5 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
ආෙද්ශ කිරීෙමන්;'
(3) එහි (4) වන උපවගන්තිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කිරීෙමන්:
'(4) (අ)

7වන
වගන්තිෙය්
(1)
වන
උපවගන්තිෙය් (අ) ෙඡ්දය යටෙත් වන
අභියාචනයක්
සම්බන්ධෙයන්,
අභියාචනය ෙකොට ඇත්ෙත් යම්
තක්ෙසේරුවකට එෙරහිව ද, එම
තක්ෙසේරුව කරන ලද තක්ෙසේරුකරු
ෙහෝ තත් කාර්යය සඳහා ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින්
බලය පවරනු
ලබන යම් තැනැත්ෙතකු; ෙහෝ

(ආ) 7වන
වගන්තිෙය්
(1)
වන
උපවගන්තිෙය් (ආ) ෙඡ්දය යටෙත් වන
අභියාචනයක් සම්බන්ධෙයන්, තත්
කාර්යය සඳහා අධ්යක්ෂ - ජනරාල්වරයා
විසින් බලය පවරනු ලබන යම්
තැනැත්ෙතකු,
අවස්ථාෙවෝචිත
පරිදි,
ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයාෙග්
ෙහෝ
අධ්යක්ෂ
ජනරාල්වරයාෙග් තීරණය සඳහා සහාය වීම
පිණිස, එම අභියාචනය විභාග කරනු ලබන
ෙකොමිෂන් සභාෙව් විභාග කිරීමට සහභාගි විය
යුතු ය.' "
"6 වන පිටුෙව්,

11 සිට 21 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
'(5) එහි (10) වන උපවගන්තිෙය් "තක්ෙසේරුව
පතිෙශෝධනය කළ යුතු ය. ෙකොමිෂන් සභාෙව්
තීරණය
අභියාචකට
සහ
ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයාට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතු ය." යන වචන
ෙවනුවට "තක්ෙසේරුව පතිෙශෝධනය කළ යුතු ය."
යන වචන ආෙද්ශ කිරීෙමන්;
(6) (10) වන උපවගන්තියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස එකතු කිරීෙමන්:"(11). ෙකොමිෂන් සභාෙව් තීරණය
අවසානාත්මක විය යුතු අතර, එම තීරණය
අභියාචකට සහ අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි,
ෙකොමසාරිස් - ජනරාල්වරයාට ෙහෝ අධ්යක්ෂ
- ජනරාල්වරයාට දැනුම් දිය යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

7 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 10 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)
வாசகம் 7.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்)
CLAUSE 7.- (Amendment of section 10 of the principal enactment.)

CLAUSE 6.- (Amendment of section 9 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධන මා
ඉදිරිපත් කරනවා:

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධන මා
ඉදිරිපත් කරනවා :
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"7 වන පිටුෙව්,

2 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'කරනු ලබන දින සිට දින ෙදසීය හැත්තෑවක්
ඇතුළත ලබා දිය';
4 සහ 5 ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'එෙසේ වුව ද, ෙම් පනෙත් I වන උපෙල්ඛනෙය් I
වන තීරෙය් ෙහෝ II වන උපෙල්ඛනෙය් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති පරිදි ෙවනස් බදු අයකළ හැකි
කාලසීමා සඳහා අදාළ ෙව් යන කරුණ ෙනොතකා
අදාළ පඥප්තීන්හි' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.
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9 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 13 වන
වගන්තිය පතිෙයෝජනය කිරීම.)

வாசகம் 9.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 13ஆம்
பிாிைவ மாற்றீ ெசய்தல் )
CLAUSE 9.- (Replacement of section 13 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
" 11 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැකෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

7 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

7ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill.

"ඉවත් කිරීම්.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

8 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 11අ අලුත්
වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.)
வாசகம் 8.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 11அ
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்)

CLAUSE 8.- (Insertion of new section 11A in the principal enactment.)

13. ෙමම පනෙත් 1 වන උපෙල්ඛනෙය්
1 වන තීරෙය් නිශ්චිතව ".

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

9 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
9 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධන මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
"7 වන පිටුෙව්, 18 සිට 25 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
'නීති පශ්නයක් මත
11අ. (1) ෙම් පනෙත් 7 වන
අභියාචනාධිකරණය වගන්තිෙය් (1) වන උපවගන්තිෙය්
ෙවත කරනු ලබන (අ) ෙඡ්දය යටෙත් ෙකොමිෂන්
අභියාචනය.'
සභාව ෙවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත්
කරන (ෙමම පනෙත් මින්මතු
"අභියාචක" ෙලස හඳුන්වනු ලබන)
තැනැත්ෙතකු ෙහෝ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් නීති පශ්නයක්
ගැන තීරණයක්' "
"11 වන පිටුෙව්, 3 සහ 4 ෙප්ළි ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(ඇ) එවැනි යම් අභියාචනයක් සම්බන්ධෙයන් එවැනි
යම් ලිඛිත නීතියකින් නියමිත යම් මුදලක්
තැන්පත් කරන ෙලස ෙහෝ, යම් ගාස්තුවක්
ෙගවන ෙලස ෙහෝ යම් ඇපයක් තබන ෙලස
ෙකොමසාරිස් - ජනරාල්වරයාට නියම කරනු
ෙනොලැබිය යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

8 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
8ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

10 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 1 වන
උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම)

வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 1ஆம்
அட்டவைணைய நீக்குத ம் மாற்றீ ெசய்த ம்)
CLAUSE 10.- (Replacement of Schedule 1 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
"11 වන පිටුෙව්,

II වන තීරෙය් 19 සිට 21 දක්වා ෙප්ළි ( ඒ ෙප්ළි ෙදක
ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න."

"12 වන පිටුෙව්,

II වන තීරෙය් 3 සිට 5 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න."

" 12 වන පිටුෙව්,

II වන තීරෙය් 16 සිට 18 දක්වා ෙප්ළි ( ඒ ෙප්ළි ෙදක
ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න."

" 12 වන පිටුෙව්,

II වන තීරෙය් 29 සහ 30 ෙප්ළි ඉවත් කරන්න."

" 13 වන පිටුෙව්, II තීරෙය් 3 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-.
" 8 වන"
"13 වන පිටුෙව්, II
වන තීරෙය් 12 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ
ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"11 වන"

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

10 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
10 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா

சட்ட

ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

லத்தின் பகுதியாக இ க்க

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill.

11වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
11ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 11 ordered to stand part of the Bill.

12 වන වගන්තිය.- (අතීතයට බලපෑම)

வாசகம் 12.- (கடந்தகாலத்ைத உள்ளடக்கும் பயன்)
CLAUSE 12.- (Retrospective effect.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"14 වන පිටුෙව්,

16වන ෙප්ළිය
ඉවත්ෙකොට
ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"2 වන වගන්තියට, 7 වන වගන්තිෙය් (1)
වන උපවගන්තිෙය් අතුරු"

"14 වන පිටුෙව්,

24 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:" සංෙශෝධනය සියලු කාර්ය සඳහා 2011
මාර්තු මස 31 වන දින සිට බලාත්මකව
පැවැති බවට සලකනු ලැබිය යුතු අතර
ෙකොමිෂන් සභාව විසින්, 2011 මාර්තු මස 31
වන දිෙනන් ආරම්භව ෙම් පනත".

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.

13 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය)
வாசகம் 13.- (ெபா ள்ேகாடல்)
CLAUSE 13.- (Interpretation.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"15 වන පිටුෙව්,

1 සිට 9 දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළුව) ඉවත්
කරන්න."
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සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill.

14වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

14ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 14 ordered to stand part of the Bill.

10 වන අලුත් වගන්තිය.-(පධාන පඥප්තිෙය් 13අ
වගන්තිය ඉවත් කිරීම)
திய வாசகம் 10.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின்
13அ ஆம் பிாிைவ நீக்குதல்)

NEW CLAUSE 10.- (Repeal of section 13A of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
" 11 වන පිටුෙව්,

12 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:" පධාන 10. පධාන පඥප්තිෙය් 13අ වගන්තිය
පඥප්තිෙය් ෙමයින් ඉවත් කරනු ලැෙබ්".
13 අ
වගන්තිය
ඉවත් කිරීම.
පධාන

11. පධාන පඥප්තිෙය් 13 වගන්තියට
දැක්ෙවන
අලුත්
13අ අලුත් වගන්තිය ඇතුළත් කරනු ලබන අතර,
වගන්තිය එය පධාන පඥප්තිෙය් 13අ වගන්තිය
ඇතුළත්
ෙලස බලාත්මක විය යුතු ය:කිරීම.
පඥප්තිෙයහි ඉක්බිතිවම පහත

"අර්ථ
13අ පද සම්බන්ධෙයන්
නිරූපණය. අන්යාර්ථයක් අවශ්ය
වුවෙහොත් මිස, ෙම්
පනෙත් කාර්ය සඳහා "තක්ෙසේරුකරු " යන්නට
ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත්
එයටදී ඇති අර්ථයම
තිබිය යුතු ය:
"ෙද්ශීය ආදායම් පනත"
යන්ෙනන්, 2006
අංක10 දරන ෙද්ශීය
ආදායම් පනත සහ
අවශ්ය සහ උචිත
අවස්ථාවල දී 1979
අංක 28 දරන ෙද්ශීය
ආදායම් පනත සහ 2000
අංක 38 දරන ෙද්ශීය
ආදායම් පනත ඇතුළත්
ෙව්.".

ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී.

ெகாண் வரப்பட்
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .
Brought up, and read the First time
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, " වගන්තිය දැන් ෙදවන වර
කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශ්නය
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
10 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்படேவண் ம் எ ம் வினா
வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
10 ஆம் திய வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண்
ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.
New Clause 10, ordered to stand part of the Bill.
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வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ம் எ ம் வினா
வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
13ஆம்
திய வாசகம்
சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.
New Clause 13 ordered to stand part of the Bill.

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

13 වන අලුත් වගන්තිය.-(සැකදුරු කිරීම.)

திய வாசகம் 13.- (ஐயங்கைளத் தவிர்த்தல்)
NEW CLAUSE 13.- (Avoidance of doubts.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
ன்றாம்
ைறயாக
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
14 වන පිටුෙව්,

29 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:"සැකදුරු
කිරීම.

13. ෙම් පනත මගින් පධාන පඥප්තිෙය් 10
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීමට
ෙපරාතුව, 10 වන වගන්තිය මගින් එකී
වගන්තිය යටෙත් ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත
පැවරුණු යම් අභියාචනයක් තීරණය කිරීම
සඳහා පධානය ෙකොට තිබූ මාස ෙදොළහක
කාලසිමාව ඉකුත් වී තිබුණ ද, ෙම් පනතින්
සංෙශෝධිත පරිදි වූ පධාන පඥප්තිෙය් 10
වන වගන්තිය අනුව, එම අභියාචනය
විභාගෙකොට
තීරණය
කිරීම
සඳහා
ෙකොමිෂන් සභාවට බලය ඇති බව සැකදුරු
කිරීෙම් කාර්ය සඳහා ෙමයින් පකාශ කරනු
ලැෙබ්."

ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී.

ெகாண் வரப்பட்
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .
Brought up, and read the First time.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය සභාපතිතුමනි, " වගන්තිය දැන් ෙදවන වර
කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශ්නය
විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
13 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Does the House agree to extend the time?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත
நிதி

காைமத் வம் (ெபா ப் ) (தி த்தம்)
சட்ட லம்

FISCAL MANAGEMENT (RESPONSIBILITY)
(AMENDMENT) BILL
ෙදවන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTES in the Chair.]

1 සිට 3 දක්වා වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව, වාර්තා කරන ලදී.
1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන්වන වර කියවා සම්මත කරන

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம்
ன்றாம்
ைறயாக
நிைறேவற்றப்பட்ட .

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙදවන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' --[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
ப மாக" [மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா]

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Nimal Siripala de Silva]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
வகித்தார்கள்.]

அவர்கள்

தைலைம

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTES in the Chair.]

1 සිට 3 දක්වා වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව, වාර්තා කරන ලදී.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ලදී.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

மதிப்பிடப்பட்

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
ெசயல்
க்க அபிவி த்திக்
க த்திட்டங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம்
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS
(AMENDMENT) BILL
ෙදවන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

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

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

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2013 අෙපේල් 10 වන බදාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
அதன்ப

, பி. ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா
பாரா

மன்றம், 2013 ஏப்பிரல் 10, தன்கிழைம

.ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Wednesday, 10th April, 2013.

மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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