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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය:
ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය තුළ මතු වී ඇති ගැටලු
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී
සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන්
සම්මත කරන ලදී
ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන්
සම්මත කරන ලදී
මුදල් නීති (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙද වන වර සහ තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන ලදී
ෙර්ගු ආඥාපනත:
ෙයෝජනාව
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත:
නිෙයෝගය
සුරාබදු ආඥාපනත:
රීති
සුරාබදු ආඥාපනත:
නියමය

ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට උපහාරය පුද කිරීම
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත:
ෙදවනවර කියවා “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී
නිදහස් අධ ාපන අයිතිවාසිකම් පනත් ෙකටුම්පත:
ෙදවන වර කියවා “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී
ර/කුරුවිට මධ මහා විද ාලයීය ආදි ශිෂ සංගමය සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙදවන වර කියවා “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී
ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත:
ෙදවන වර කියවා “ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී
සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත:
සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවා
සම්මත කරන ලදී
ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත:
සලකා බලා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවා
සම්මත කරන ලදී

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள்
தனி அறிவித்தல் ல வினா:
சுகாதாரத் ைறயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள்
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
(தி த்தம்) சட்ட லம்:
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்
நிைறேவற்றப்பட்ட
கம்ெபனிகள் (தி த்தம்) சட்ட லம்:
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்
தி த்தப்பட்டவா நிைறேவற்றப்பட்ட
தவைண தவறிய வாிகள் (விேசட ஏற்பா கள்) (தி த்தம்)
சட்ட லம்:
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்
தி த்தப்பட்டவா நிைறேவற்றப்பட்ட
பணச் சட்டம் (தி த்தம்) சட்ட லம்:
இரண்டாம், ன்றாம் ைறகள் மதிப்பிடப்பட்
நிைறேவற்றப்பட்ட
சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்:
தீர்மானம்
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்:
விதிகள்
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்:
கட்டைள

இலங்ைகக் கிாிக்ெகட் அணிக்குப் பாராட்
உள் ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள் (தி த்தம்)
சட்ட லம்:
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்கு ‘ஏ’ க்கு
சாட்டப்பட்ட
இலவசக் கல்விக்கான உாிைம சட்ட லம் :
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்கு ‘ஏ’ க்கு
சாட்டப்பட்ட
இர/கு விட்ட மத்திய மகா வித்தியாலய பைழய மாணவர்
கழகம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்:
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்கு ‘ஏ’ க்கு
சாட்டப்பட்ட
ெமாஹான் லால் கிேர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம் :
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்கு ‘ஏ’ க்கு
சாட்டப்பட்ட
சமஸ்த லங்கா சாசனாரக்சக மண்டலய (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்:
பாிசீ க்கப்பட் த்
தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
ைறயாக மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட
ெபளத்த
விகாைரகைள
ம சீரைமத்தல்
மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்:
பாிசீ க்கப்பட் த்
தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம்
ைறயாக மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

FELICITATION OF SRI LANKAN CRICKET TEAM

QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Problems arisen in Health Sector

LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS
(AMENDMENT) BILL:
Read a Second time, and allocated to Standing
Committee “A”

SPECIAL COMMODITY LEVY (AMENDMENT)
BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed
COMPANIES (AMENDMENT) BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed as
amended
DEFAULT TAXES (SPECIAL PROVISIONS)
(AMENDMENT) BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed as
amended
MONETARY LAW (AMENDMENT) BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed
CUSTOMS ORDINANCE:
Resolution
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT:
Order
EXCISE ORDINANCE:
Rules
EXCISE ORDINANCE:
Order

RIGHT TO FREE EDUCATION BILL:
Read a Second time, and allocated to Standing
Committee “A”
R/KURUWITA CENTRAL COLLEGE PAST PUPILS
ASSOCIATION (INCORPORATION) BILL:
Read a Second time, and allocated to Standing
Committee “A”
MOHAN LAL GRERO FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL:
Read a Second time, and allocated to Standing
Committee “A”
SAMASTHA LANKA SASANARAKSHAKA
MANDALAYA (INCORPORATION) BILL:
Considered, read the Third time, and passed as
amended
THE REHABILITATION OF BUDDHIST TEMPLES
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL:
Considered, read the Third time, and passed as
amended
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2012 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව. -[ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු
සංවර්ධන අමාත ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

PETITIONS
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2012 වර්ෂය සඳහා බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශෙය් කාර්ය
සාධන වාර්තාව. - [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා]

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

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා ෙවනුෙවන්,
මම 2011 වර්ෂය සඳහා ෙහක්ටර් ෙකොබ්බෑකඩුව ෙගොවි කටයුතු
පර්ෙය්ෂණ හා පුහුණු කිරීෙම් ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
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.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
අමාත තුමා)

මහතා

(The Hon. Y.G. Padmasiri - Deputy Minister of Agriculture)

ගරු කථානායකතුමනි, මම රුවන්වැල්ල, තලවත්ත,
ෙලවන්ගම "සමන්ගිර" නිවෙසහි පදිංචි පී. ෙරෝහණ පරාකම
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් 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 .
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 1 -2368/'12-(3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමම වාර්තා පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

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

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, මම
2006 සහ 2007 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය්
වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(කෘෂිකර්ම

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1109

1110
ெதாடர் ைடய
நபர்களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்,

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ii)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙබොෙහොම සරල පශ්නයක්
ඇහුෙව්. ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් අවධානය ෙයොමු කරන්න. මම ෙම්
පශ්නය තුන්ෙවනි වතාවටයි අහන්ෙන්.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

இக்குற்றவாளிக க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள
தண்டைன யா என்பைத ம்

இன்ேறல், ஏன்?

(Mr. Speaker)

asked the Minister of Justice:

මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.

(a)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

ස්තී දූෂණ හා ස්තී ඝාතනවලට සම්බන්ධ
වරදකරුවන් : විස්තර

கற்பழிப் மற் ம் ெபண் ெகாைலக் குற்றவாளிகள் :
விபரம்

Will he state separately(i)

the number of individuals convicted for
rape; and

(ii)

the number of individuals convicted for
murdering women;

on each of the years between 2008 and 2012?
(b)

Will he inform this House (i)

separately, of the number of individuals
connected to politics who were found guilty
of rape and murder of women during the
above period of time; and

(ii)

of the punishments meted out to those
offenders?

CONVICTS OF RAPE AND MURDER OF WOMEN : DETAILS

3330/’12

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(c)

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

වර්ෂ 2008-2012 කාල සීමාව තුළ,
(i)

ස්තී දූෂණ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්
වී ඇති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)

(ii)

ස්තී ඝාතන සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්
වී ඇති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ)

If not, why?

(i)

ඉහත කාල සීමාව තුළ ස්තී දූෂණ හා ස්තී
ඝාතනවලට අදාළව වරදකරුවන් බවට පත්වූ,
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සංඛ ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම වරදකරුවන් ෙවත ලබා දී ඇති දඬුවම්
කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

(අ)

(i)

සාමාන ෙයන් නඩු සම්බන්ධෙයන් සැකකරුවන්
නිවැරදිකරුවන් වූ සහ වැරදිකරුවන් වූ නඩු
වශෙයන් සංඛ ා ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යන
නමුත්, එක් එක් වරද සම්බන්ධෙයන් සංඛ ා
ෙල්ඛන පවත්වාෙගන යාමක් සිදු ෙනොෙව්. ඒ නිසා
ස්තී දූෂණ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්
වී ඇති සංඛ ාව පිළිබඳව විස්තර ලබා දීමට
හැකියාවක් ෙනොමැත.

(ii)

ඝාතන නඩුවලදී වින්දිතයින් ස්තීන්ද නැතෙහොත්
පුරුෂයින් ද යන්න පිළිබඳව ෙවනම සංඛ ා
ෙල්ඛන පවත්වා ගැනීමක් සිදු ෙනොෙව්. ඒවා
සටහන් වන්ෙන් ඝාතන නඩු වශෙයන් පමණකි.
එබැවින් ඉහත සංඛ ා ෙල්ඛන ලබා දීම
පාෙයෝගිකව සිදු කිරීමට හැකියාවක් ෙනොමැත.

(i)

කිසිම නඩුවක වරදකරුවන්ෙග් ෙද්ශපාලන
සම්බන්ධතාවන් පිළිබඳව වාර්තාගත කිරීමක් සිදු
ෙනොෙව්. එබැවින් ඒ පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙනොමැත.

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2008 ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் 2012 ஆம் ஆண்
வைரயிலான காலத்தில்,
(i)

(ii)

கற்பழிப்
குற்றவாளிகளானவர்களின்
எவ்வள என்பைத ம்;

ெதாடர்பில்
எண்ணிக்ைக

ெபண்
ெகாைலகள்
குற்றவாளிகளானவர்களின்
என்பைத ம்

ெதாடர்பில்
எண்ணிக்ைக

வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் கற்பழிப் மற் ம்
ெபண்
ெகாைலகள்
ெதாடர்பில்
குற்றவாளிகளாகக் காணப்பட்ட அரசிய டன்

(ආ)

ස්තී දූෂණ සහ ඝාතන සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වන
අයට නියමිත දඬුවම් නීතිෙයන් පනවා ඇත.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
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ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදන්න
බැහැයි කියලා. ඊෙය් මම අහපු පශ්නයකට ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා, 2008-2012 කාලය
තුළ කාන්තා හිංසනයට අදාළව වාර්තා වී ඇති සමස්ත පැමිණිලි
සංඛ ාව 22,617ක් කියලා. ෙම් පැමිණිලි 22,617න් අද වන
ෙකොට නඩු කීයක් අහලා ඉවර කරලා තිෙබනවා ද කියලා
අමාත තුමාට කියන්න බැරි ද? ඒකයි මම අහන පශ්නය.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

දූෂණ නඩු සම්බන්ධෙයන් පුළුවන් නම්
ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇහුවා නම් සංඛ ා ෙල්ඛන ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙව්වි. නමුත් අපිට -
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ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

එෙහම නම් Table Office එෙකන් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කළ
යුත්ෙත් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට ෙනොෙවයි ද? ගරු
ඇමතිතුමනි,
ෙම්ක
ඔබතුමාෙග්
වග
කීමක්.
ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අහන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. අද
න ාය පතෙය් තිෙබන 11 වන පශ්නයත් ෙම් හා සමාන
පශ්නයක්; ළමයින් සම්බන්ධ පශ්නයක්. ළමෙයකුට වරදක්
වුණාම එය වාර්තා කළායින් පසුව අවුරුදු ගණනාවක් ගත
ෙවනවා, නඩුව අහලා ඉවර කරන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඒ පිළිබඳව දැනටම අපි කියා මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

කාටද මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කළ යුත්ෙත්, ගරු
කථානායකතුමනි? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙනොෙවයි නම් ෙම්
පශ්නය ෙයොමු කළ යුත්ෙත් කාටද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ පශ්නය අහනෙකොට මම ඒ ගැන
අහන්නම්. නමුත් ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා හැටියට මම අහපු
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැද්ද කියා මම
අහනවා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(The Hon. Rauff Hakeem)

නඩු පිළිබඳව සංඛ ා ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීෙම් දී අපට ෙම්
වාෙග් දත්ත එෙලසම ලබා ගැනීමට විශාල අපහසුතාවක්
තිෙබනවා. ඒ දත්ත ලබා ගන්න ගියාම අවුරුදු ගණනාවක් ගත
ෙව්වි.

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට කල් ගත ෙවනවා. ඒකට
මාස ගණනක් ගත ෙව්වි.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

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

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මම අහන්ෙන් ඉතාමත් වැදගත් පශ්නයක්, ගරු ඇමතිතුමනි.
ෙම් වනෙකොට ලංකාෙව් ස්තී දුෂණ, බල හා සුළු අපරාධ 33,000ක්
- [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙසොයා ගැනීමට ෙකොච්චර කල් ගත
ෙව්විද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

කථානායකතුමා

(The Hon. Rauff Hakeem)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමිය, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙම් ගැන
ඇහුවා නම් ෙහොඳයි. ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙම් සියලුම
සංඛ ා ෙල්ඛන තිෙබනවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය
යුත්ෙත්?

කාට ද ෙයොමු කළ

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට දන්වා තිෙබන්ෙන් ෙම්
දත්ත ෙම් අන්දමින් ලබා ගැනීමට අපහසුතාවක් තිෙබන බවයි.
ඒ පිළිතුරයි මා දැන් ලබා දුන්ෙන්. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
ෙම් සම්බන්ධව නැවත අහන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවලා හැම ෙපොලිස්
වසමකින්ම නඩු අංක ලබා ෙගන, ඒ නඩු අංක ලබා දීලා
උසාවිවලින් අපි ඒ දත්ත ලබා ගන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒකට කල් ගත
ෙවනවා. අපට එවැනි ෙදයක් සිදු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට
කල් ගත ෙව්වි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙකොච්චර කාලයක් ගත ෙව්විද ගරු මන්තීතුමනි?

(Mr. Speaker)

ෙපොලීසිය භාරව සිටින අමාත ාංශෙයන් ඇහුවා නම් හරි.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත ාංශෙයන් අහන්න
ඕනෑ.

(The Hon. Rauff Hakeem)

අඩුම ගණෙන් මාස 6ක්වත් ගත ෙව්වි. ෙමොකද, අපි හැම
ෙපොලිස් වසමකින්ම ෙම් දත්ත ටික ලබා ගන්න ඕනෑ. නඩු අංක
ටික අරෙගන ඊට පස්ෙසේ උසාවි මාර්ගෙයන් ඒ දත්ත ලබා ගන්න
ඕනෑ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

ேமற்ப அ மதியற்ற காணி மீட் ெதாடர்பாக
ைறப்பா கள் கிைடத் ள்ளனவா;

(Mr. Speaker)

(iv)

ஆெமனில்,
கிைடக்கப்
ெபற் ள்ள
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(v)

ேமற்ப
ைறப்பா கள்
ெதாடர்பாக
விசாரைணகைள நடத்தி சட்ட நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா;

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.

(vi)

இதன்ப
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මා කියපු ෙද් කළා නම් හරි.
පිළිතුර ඉක්මනටම ඒවි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(ஆ) (i)

තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කුඹුරු
ඉඩම් : අනවසර ෙගොඩ කිරීම්
திஹெகாட பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வயற்காணிகள் : அ மதியற்ற மீட்

PADDY LANDS IN THIHAGODA DIVISIONAL SECRETARY'S
DIVISION: UNAUTHORIZED FILLING
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

2 0 0 5ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ வைர
திஹெகாட பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் வயல் காணிகைள மீட்பதற்கு
சட்ட ர்வமாக அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா;

(ii)

ஆெமனில்,
மீட்பதற்காக
வழங்கப்பட் ள்ள காணிகளின் அள

அ மதி
யா ;

(iii)

ேமற்ப வயல் காணிகைள மீட்பதற்கு அ மதி
வழங்கப்ப வதற்கான காரணங்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මාතර, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය
තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරනු ලබන බවට
ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ අනවසරෙයන් ෙගොඩ
කර ඇති කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම අනවසර ෙගොඩ කිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි
ලැබී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා
නීත නුකූලව කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(vi) ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;
(ආ)

asked the Minister of Economic Development:
(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ
කිරීමට නීත නුකූල අවසරය ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ෙගොඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමට අවස්ථාව ලබා
දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(b)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

Will he inform this House (i)

whether he is aware that the residents of
Thihagoda Divisional Secretary's Division
in Matara make allegations that paddy lands
in the area are being filled;

(ii)

the total area of paddy lands that has been
filled illegally in the aforesaid Divisional
Secretary's Division since 2005 to date;

(iii)

whether any complaints have been received
regarding the aforesaid unauthorized filling
of paddy lands;

(iv)

if so, the number of complaints that have
been received;

(v)

whether legal action has been taken after
carrying out investigations into the
aforesaid complaints; and

(vi)

the measures that have been taken
accordingly?

Will he state (i)

whether legal authority has been obtained
for filling paddy lands in the Thihagoda
Divisional Secretary's Division since 2005
to date;

(ii)

if so, the total area of paddy lands for which
permission has been granted for filling; and

(iii)

the reasons for granting permission to fill
the aforesaid paddy lands?

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மாத்தைற, திஹெகாட பிரேதச ெசயலாளர்
பிாிவில் வயற்காணிகள் மீட்கப்ப வதாக மக்கள்
குற்றம் சாட் கின்றனர் என்பைத அறிவாரா;
2005ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இ
வைர
இப்பிரேதச
ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் அ மதியின்றி மீட்கப்பட் ள்ள
வயல் காணிகளின் அள யா ;

(c)

If not, why?
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ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) මාතර, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය
තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් පිළිබඳව පැමිණිලි
ලැබී ඇත.
(ii) අක්කර 03යි පර්චස් 27කි.
(iii) ඔව්.
(iv) පැමිණිලි 86යි.
(v) ඔව්.
(vi) ලැබී ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පවත්වා
පැමිණිලි 70ක් සඳහා මාතර මෙහේසත
් ාත්
අධිකරණෙය් නඩු පවරා වැළැක්වීෙම් නිෙයෝග
51ක් ලබා ෙගන ඇති අතර, දැනට නඩු 19ක්
විභාග ෙවමින් පවතී. වාර්තා වී ඇති අෙනකුත්
පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි
ෙගොනු කර ඇත.
(ආ)
(i) නැත.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්.
(iii) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ඒකයි නීත නුකූල තත්ත්වය. ඒ වාෙග්ම ෙකොට්ඨාසවල අෙප් කෘෂි
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ අය ෙම්
ෙගොඩ කිරීම් කරන ෙකොට නවත්වනවා. හදිසියට නවත්වා ගන්න
බැරි, ෙහොෙරන් ෙගොඩ කරන ඒවාට තමයි නඩු දාන්ෙන්. පැමිණිලි
ලැෙබනවා. ජනතාවත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම නිලධාරිනුත්
බලනවා. ඒ නිසා එෙහම ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම වසංගතයක් වාෙග්
තිෙබනවාය කියලා කියන්න බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, තිහෙගොඩ කියන්ෙන් මාතර
දිස්තික්කෙය් කුඩාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවලින් එකක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔව්. ෙදවැනි අතුරු පශ්නය, ගරු කථානායකතුමනි. එතෙකොට
තිහෙගොඩ විතරක් අක්කර තුනක් ෙගොඩ කරලා නම් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 16ම ගත්ෙතොත් දළ වශෙයන් අක්කර 50ක්
විතර ෙගොඩ කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. එතෙකොට දිස්තික්කය අක්කර
50ක විතර කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩවීම රටට බලපාන බරපතළ
පශ්නයක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(Mr. Speaker)

ගරු කථානායකතුමනි, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙයන් පටන් ෙගන මුළු මාතර දිස්තික්කෙය්ම කරන
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම දැන් වසංගතයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
කියන්ෙන් ඔබතුමාෙග් මෑණියන්ෙග් ගම් පෙද්ශය අයිති
පෙද්ශයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම්
ෙසල්ලම පටන් ගන්ෙන් ෙපොලීසියට සහ නිලධාරින්ට කියාත්මක
වන්න බැරි වන විධියට දවස් තුනහතෙර් නිවාඩු දවස් අල්ලලායි.
ෙපෝයත් එක්ක එන ෙසනසුරාදා ඉරිදාවල් අල්ලලා තමයි ෙගොඩ
කරන්ෙන්. එතෙකොට ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරලා කියා
මාර්ග ගන්න ෙකොට ෙගොඩ කරන්න ඕනෑ පමාණෙයන් හතෙරන්
තුනක් -සමහර විට ඊටත් වැඩි පමාණයක්- ෙගොඩ කරලා ඉවරයි.
ඒ නිසා ෙම් ඉඩම් ෙගොඩ කරන ෙමොෙහොෙත්ම කියාත්මක ෙවන
කමෙව්දයක් නැද්ද? අපි දන්නවා, අපරාධ කියා සම්බන්ධෙයන්
දැනුම් දීමට "119" වාෙග් විෙශේෂිත දුරකථන අංක සහිත
කමෙව්දයක් තිෙබන බව. ඇයි, ෙමම අමාත ාංශයට බැරි කුඹුරු
ඉඩමක් ෙගොඩ කරනවාය කියන පළමුවැනි දුරකථන ඇමතුම
එනෙකොට කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් විධියට පැය 24 පුරාම රට
තුළ කියාත්මක ෙවන පරිදි යම් කිසි කමෙව්දයක් නිර්මාණය
කරන්න? ෙමොකද ෙම්ක වසංගතයක් නිසා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)
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ඔබතුමාට අහන්න ඕනෑ පශ්නය ෙමොකක්ද? මමත් උදවු
කරන්නම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා අනිවාර්ෙයන්ම උදවු කරන්න ඕනෑ, ෙගොවිෙයක්
විධියට. ඔබතුමා කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට වරක් ගිහිල්ලා වප්
මඟුල් උත්සවයකුත් කරපු පෙද්ශය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ, ඒ කාලෙය්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ කාලෙය් වුණත් දැන් කාලෙය් වුණත් එතුමා ෙගොවිෙයක්.
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන් අමාත ාංශය මට්ටමින්
පස් ටික ඇදලා දමන තත්ත්වයට යන්ෙන් නැතිව, ඊටත් වඩා
ඉක්මනට කියා මාර්ග ගන්න කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහකාරවරුන්ව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරනවා ද කියලායි.

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙම් වසංගතයට අනුව පැමිණිලි 86ක්
තමයි අපට ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් 51කටම වැළැක්වීෙම්
නිෙයෝග අරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අවසරයක් නැතුව
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරලා නඩු දැම්මාට පස්ෙසේ පනතට අනුව
හුඟක් දුරට නඩු තීන්දු ලැෙබන්ෙන් ෙම්වා ඉවත් කරන්න
කියලායි. නඩු තීන්දු ෙදන්ෙන් පනතට අනුවයි. ඒ අනුව ෙගොඩ
කිරීම් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ ඉඩම්වල පස් ටිකත් ඇදලා දානවා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඇත්තටම අපි ඒ සඳහා කටයුතු කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙගොඩක්
දුරට ඒ තත්ත්වය වළක්වා තිෙබනවා. සියයට සුළු පමාණයක්
තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒවාටත් අපි නඩු දාලා ඉවත් කරලා
තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා කියා කිරීම සඳහා
කුෙව්ට්හි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලයට
අනුයුක්ත කර ඇති ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙගන් එම ගැටලු විසඳීම
සඳහා කමවත්, කඩිනම් පතිචාරයන් ෙනොලැෙබන
බවත්;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් සාතිශය
බහුතරයක් ෙම් කටයුත්ෙත්දී නීතියට ෙගෞරව කරමින් නීතිය
රකින්න උත්සාහ කරද්දී ඉතා සුළු පිරිසක් ෙම් ඉඩම් ෙගොඩ කිරීෙම්
කියාවලියට සකිය දායකත්වයක් දක්වනවා. ඒ අය සම්බන්ධෙයන්
අමාත ාංශයට වාර්තා ලැබිලා තිෙබනවා ද? ෙම්වාට උදවු කරන
අය සම්බන්ධෙයන් ගත්ත කියා මාර්ග ෙමොනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) දැනට කුෙව්ට් රාජ ෙය් කඳවුරුවල රඳවා සිටින පිරිස්
කඩිනමින් ශී ලංකාවට ෙගන්වා ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட் ேவைலவாய்ப்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ෙම්වාට උදවු කරන අය හුඟක් ෙදනකුෙග් වැඩ තහනම් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමහර අයෙග් ෙසේවය සම්පූර්ණෙයන්ම
නවත්වා තිෙබනවා. අෙප් අමාත ාංශය හැටියට, ෙගොවිජන ෙසේවා
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හැටියට අපි කිසිම පැකිළීමක් නැතිව ඒ තීන්දුව
අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම කටයුතු කළ ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට
දැනටමත් දඬුවම් දීලා තිෙබනවා.

(அ) (i)

குைவத்
நாட் ற்கு
ெதாழில்வாய்ப் க்காகச்
ெசன் ள்ள
இலங்ைகப்
ெபண்கள்
300
ேப க்கும் அதிகமானவர்கள், அங்கு அவர்கள்
எதிர்ேநாக்கி ள்ள பல்ேவ
ெதால்ைலகள்,
கஷ்டங்கள்
மற் ம்
ன்
த்தல்கள்
காரணமாகச்
ேசைவ
நிைலயங்களி
ந்
தப்பிச் ெசன் ள்ளதனால், ேவ
எவ்வித
குற்றச்சாட் க்க ம் இன்றி ெபா ஸாாினால்
ைக ெசய்யப்பட் ம் சிைறச்சாைலகளில் த த்
ைவக்கப்பட் ம் உள்ளார்கள் என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வா
கஷ்டங்கள்,
ன்
த்தல்க க்கு
ஆளாகி ள்ள
இலங்ைக
ஊழியர்களின்
கஷ்டங்கள் ெதாடர்பாக ஆராய்ந் நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வதற்காக
குைவத்தி ள்ள
இலங்ைகத்
தரகத்திற்கு இைணக்கப்பட் ள்ள
இலங்ைக
ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப் ப்
பணியகத்தின் அ வலர்களிடமி ந்
ேமற்ப
பிரச்சிைனகைளத்
தீர்த் ைவப்பதற்கான
ைறயான,
ாித
நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙම් කාරණය මමත් ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. ඉතා සරුසාර කුඹුරු
ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම සිදු ෙවනවා. හැබැයි ඉතින් අදාළ බලධාරින්ට
ඕනෑකමක් තිෙබනවා නම් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග් ඊට පසුව දාම ෙම්වා නවත්වන්නත් පුළුවන්. ඒ තරම් කල්
යන්ෙන් නැහැ. ෙගයක් හදලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ නඩු දාලා
වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු
කරන්න.

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Parliamentary Delegation led by
His Excellency Dr. Sonam Kinga, Chairperson of the
National Council of Bhutan, now present in the Speaker’s
Gallery.

කුෙව්ට් සිර කඳවුරුවල සිටින ශී ලාංකික
කාන්තාවන්: ෙගන්වා ගැනීම

குைவத் சிைறகளில் உள்ள இலங்ைகப் ெபண்கள்:
நாட் க்கு வரவைழத்தல்
SRI LANKAN WOMEN IN KUWAIT PRISON CAMPS:
REPATRIATION

3686/’13

5. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

කුෙව්ට් රාජ ෙය් රැකියා සඳහා ෙගොස් ඇති ශී
ලාංකික කාන්තාවන් 300කට වැඩි පිරිසක් එහිදී
ඔවුන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති විවිධ තාඩන,
පීඩන සහ අතවර ෙහේතුෙවන් ෙසේවා ස්ථානවලින්
පැන යාම නිසා ෙවනත් කිසිදු ෙචෝදනාවක්
ෙනොමැතිව ෙපොලිස් අත් අඩංගුෙව් සහ සිර
කඳවුරුවල රඳවා ෙගන සිටින බවත්;

(ii)

එෙලස කරදර හිරිහැරවලට ලක්ව සිටින ශී
ලාංකික
ශමිකයින්ෙග්
දුක්
ගැනවිලි

ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) தற்ேபா
குைவத் நாட் ல்
காம்களில் த த்
ைவக்கப்பட் ள்ளவர்கைளத் ாிதமாக இலங்ைகக்கு
அைழத் வர நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Foreign Employment Promotion
and Welfare:
(a)

Is he aware that (i) over 300 Sri Lankan women who have gone
for employment in Kuwait are held in
police custody and in prison camps with no
other charges but for fleeing from their
workplaces due to various kinds of
maltreatment and harassment they had to
face; and
(ii) regular and immediate response to solve
those problems is not received from the
officials of the Sri Lanka Bureau of Foreign
Employment attached to the Sri Lankan
Embassy in Kuwait to look into the
grievances of Sri Lanka migrant workers
subjected to harassment in that manner and
act accordingly?
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(b)

Will he inform this House whether action will be
taken to repatriate the personnel held in Kuwait
camps speedily?

(c)

If not, why?

ேவைலவாய்ப்

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

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

(i)

(ii)

රාවයක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන දන්නවා ද? ඒ ගැන
ෙසොයා බැලුවා ද? ඒ අයට දඬුවම් පැමිණුවා ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා
සුබ සාධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்)
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කුෙව්ට් රාජ ෙය් රැකියා සඳහා ෙගොස් මිනී මැරීම,
ෙසොරකම් කිරීම, මත් දව හා මත්පැන් භාවිතය,
අනියම් සබඳතා වැනි ෙහේතු මත එරට සිර දඬුවම්
ලබන මුළු සංඛ ාව 160කට ආසන්නය. විවිධ
ෙහේතු මත තම ෙසේවා ස්ථානවලින් පැන ෙගොස්
කුෙව්ට්හි නීති විෙරෝධීව රැඳී සිටින ශමිකයන් එරට
ෙපොලීසිය මඟින් අත් අඩංගුවට ෙගන රැඳවුම්
මධ ස්ථානය ෙවත ෙයොමු කරනු ලබයි. ඉන්
අනතුරුව ඔවුන් ෙමරටට පිටමං කිරීම සඳහා තම
ස්වාමියා විසින් ෙගොනු කර ඇති පැමිණිලි ඉවත්
කිරීම, ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම, තාවකාලික
පිටත්වීෙම් අවසර පත නිකුත් කිරීම සිදු කරනු
ලැෙබ්. ෙමම කියාවලිය අවසන් වන ෙතක් ඔවුන්
රැඳවුම් මධ ස්ථානවල තබා ගනු ලැෙබ්.
එෙලස විවිධ වැරදි සම්බන්ධෙයන් දඬුවම් ලබන ශී
ලාංකිකයින් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම් විෂය පථය
අයත් වන්ෙන් විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මඟින්
පත් කර ඇති ෙකොන්සියුලර් අංශෙය් නිලධාරින්
ෙවතය. විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය විෙද්ශ ෙසේවා
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් සහාය පතන සෑම
අවස්ථාවකම අපි ඔවුන්ට ඒ සහාය ලබා ෙදනවා
ඇත.
ෙමරටට පිට මං කිරීම සඳහා තාවකාලික
කඳවුරුවල සිටින අය ෙගන්වා ගැනීම ෙවනුෙවන්
තාවකාලික පිටවීෙම් අවසර පත සෑදීම හා
ලංකාවට පැමිණීම සඳහා ගුවන් ටිකට් පත් ලබා
දීම විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් කිසිදු
පමාදයකින් ෙතොරව සිදු කරනු ලැෙබ්. ෙමෙලස
රැඳවුම් භාරෙය් සිටින ශී ලාංකිකයන්
සම්බන්ධෙයන් නිරන්තර අධීක්ෂණ කටයුතු
කරමින් සිටින අතර, ඔවුන්ට ෙමරටට පැමිණීම
පිණිස අවශ සහාය හැකි ඉක්මනින් ලබා ෙදනු
ඇත.

(ආ) ඉහත පිළිතුර අදාළ ෙව්.
(ඇ) එරෙට් නීති රීති අනුව හැකි ඉක්මනින් ෙගන්වා ගැනීමට
කටයුතු කරමින් සිටී.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු කථානායකතුමනි, පුවත් පත්වල තිෙබන ෙද්වල් දිහා බලද්දි
ගෘහ ෙසේවය සඳහා මැද ෙපරදිග යන්නන් මුහුණ ෙදන
ෙඛ්දවාචකය එන්න එන්නම වැඩි වන බවක් ෙපෙනන්නට
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි, 2013
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 22වැනි සිකුරාදා කුෙව්ට්හිදී මිය ගිය එක්දරු
මවෙග් හදවත, බඩවැල්, ෙල් නහර නැහැ කියා සඳහන් කර
තිබුණා. ශරීර අවයව අතුරුදන් වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
කුෙව්ට්වල තානාපති කාර්යාලයත් ෙම්කට සම්බන්ධයි කියලා

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනම එක පාරට ඇහුවා වාෙග්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය නම් ගරු මන්තීතුමා
අහන්ෙන් ෙබොෙහොම සද්භාවෙයනුයි. අහලා තිෙබන පධාන
පශ්නයට ෙම් අතුරු පශ්නය අදාළ නැහැ. මන්තීතුමා ෙම් මරණ
සහ අවයව අතුරුදන් වීම පිළිබඳව පශ්නයක් ෙවනම අහයි කියලා
මා හිතනවා. එතෙකොට මට ෙමයට පැහැදිලිව උත්තර ෙදන්නට
පුළුවන්.
ෙම් අවයව අතුරුදන් වීම සම්බන්ධෙයන් අපි කරපු විමර්ශන
කටයුතු අනුව තහවුරු වුණු කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. සමහර
ෙවලාවට මරණයක් සිදු වුණාට පසුව එය ස්වභාවික මරණයක්
කියලා කිව්වාම ඒ ගැන සැකයක් තිෙබනවා කියලා ඥාතීන්
කිව්ෙවොත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා අපි ඒ රටට
කියනවා. මරණ පරීක්ෂණය කිරීෙම්දී මෘත ෙද්හය dissect
කළාම, මරණ පරීක්ෂණෙයන් පසුව නැවත ඒ ෙකොටස් ශරීරය
ඇතුළට දමන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව්ත් එෙහමයි. ඒ විධියට අවයව
නැති වන්නට පුළුවන්. සමහර අයෙග් ෙමොළය මිය ගියායින් පසුව
ඒ අයෙග් අවයව ලබා ගැනීම සඳහා ඥාතීන් එක්ක ඍජුව කථා
කරලා මුදල් ලබා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් යනවාය කියලාත්
අපට ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන පරීක්ෂණ
කරනවා. අපට තවම ඒ කරුණු කිසිවක් ඔප්පු කර ගන්නට බැරි
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්
ඉතාම සද්භාවෙයන් බව මා පිළිගන්නවා. මා එතුමාට ෙයෝජනා
කරනවා, ෙම් මරණ සහ අවයව අතුරුදන් වීම සම්බන්ධෙයන්
ෙවනම පශ්නයක් ඇහුෙවොත් එතුමාට සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලබා
ෙදන්න මට පුළුවන් කියලා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුෙරන්ම මම මෙග්
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්නම්. ගරු ඇමතිතුමනි, සවුදි අරාබිෙය්
පවත්වන මරණ පරීක්ෂණවල - post-mortemවල- පමිතිය ගැන
අපට සද්භාවෙයන් විශ්වාසයක් තියන්න අමාරුයි. 2010න් පසුව ඔබතුමා ඇමති ධුරය භාර ගත්තාට පසුව- යම්කිසි සාවද postmortem එකක් ගැන ඔබතුමා කිසියම් විධියක නඩු මාර්ගයකට නීති මාර්ගයකට- අවතීර්ණ වුණා ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ රෙට් දී යම්කිසි ෙකෙනක්
ස්වාභාවිකව මැරුණාය කිව්වාට පස්ෙසේ ඥාතීන් ඒ පිළිබඳව
සැකයක් මතු කරනවා නම්, ෙද්හය තිෙබන්ෙන් ඒ රෙට් නිසා අපට
ඒ පිළිබඳව මරණ පරීක්ෂණයක් කළ හැකි වන්ෙන් ඒ රෙට්
ෛවද වරු හරහා පමණයි. ඒ රෙට්දී මරණ පරීක්ෂණය කරන්න
අපට ෙවනත් විධියක් නැහැ. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට ඒ
ෛවද වරයා විසින් මරණ පරීක්ෂණය කළායින් පස්ෙසේ නැවත ඒ
පිළිබඳව සැකයක් මතු කරනවා නම්, ඒ ෙද්හය ලංකාවට ආවාට
පස්ෙසේ ෙදවැනි වතාවටත් සැකයක් මතු කෙළොත්, සමහර
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ෙවලාවට ලංකාෙව්දී මරණ පරීක්ෂණයක් කරනවා. ලංකාෙව්දී
මරණ පරීක්ෂණය කරන්ෙන් ලංකාෙව් ෛවද වරුන්. ඊට පස්ෙසේ
ඒ රෙට් දී කළ ෛවද පරීක්ෂණය තහවුරු කරනවා ද නැද්ද
කියන එක ලංකාෙව් ෛවද වරු තීන්දු කරනවා. දැනට ඒ රෙට්
ෛවද වරු මරණ පරීක්ෂණය කළායින් පස්ෙසේ ලංකාෙව්දී
ෙදවැනි මරණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලපු අවස්ථාවල දී ලංකාෙව්
ෛවද වරුත් ඒ මරණ පරීක්ෂණ සියයට 100ක්ම තහවුරු කර
තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම අහනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්ත් සද්භාවෙයන්මයි.
සවුදි අරාබිය වැනි රටක ඒ වාෙග් සිද්ධියක් ඇති වුෙණොත් "ඥාතීන්
කියනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා" කියන එක
ඔබතුමා ෙදවතාවක් විතර කිව්වා. "ඥාතීන්ට සැකයක් තිෙබනවා
නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා" කියලා කිව්වා.
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්ෙන් තානාපති කාර්යාලය ෙම්
ගැන කටයුතු කරන්ෙන් නැත්ද කියන එකයි. නැත්නම් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වීම අෙප් යුතුකමක්. ඥාතීන් කිව්වාට
දුප්පත් පිරිසක් ෙන් ඉන්ෙන්. ඒ ෙගොඩක් අයට ෙම්වා ගැන ෙසොයා
බලන්න, ඒ පශ්න මතු කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ෙමොනවාවත්
කර ගන්න බැරි නිසා ෙන් ඒ අය රට යන්ෙන්. ඒ අය අරාබි භාෂාව
දන්ෙනත් නැහැ. එවැනි පශ්න තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඥාතීන් කියන තුරු ඉන්ෙන් නැතිව, ෙම් වාෙග් පශ්න ගැන ෙසොයා
බලා කටයුතු කරන්න තානාපති කාර්යාල මට්ටමින් ඔබතුමන්ලා
අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නය සද්භාවෙයන් ඇහුවත්
ෙමතුමාට මම කිව්ව පිළිතුර ෙත්රිලා නැහැ. ෙකෙනක් ස්වාභාවික
ෙහේතු මත මැරුණාම, ස්වාභාවික ෙහේතූන් මත ඒ තැනැත්තා
මැරුණාය කියලා ඒ තැනැත්තාෙග් ඥාතීන් පිළිගන්ෙන් නැත්නම්
අප මරණ පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියන කාරණයයි මම කිව්ෙව්.
නමුත් ස්වාභාවික ෙහේතුවකින් ෙතොරව, ඒ කියන්ෙන් අරගළයකින්,
ෙවඩි තැබීමකින් මැරුණා නම් ෙහෝ සිය දිවි හානි කර ගැනීමක්
වැනි ෙදයක් වුණා නම් එතැනදී අප ඒ අයෙග් ඥාතීන් කියන තුරු
ඉන්ෙන් නැහැ. අප ඒ ෙවනුෙවන් මැදිහත් ෙවනවා. නමුත්, -[බාධා
කිරීමක්]
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එතෙකොට තමයි ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් තානාපති
කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීමක් කරලා ඒ
නිලධාරින් එතැනට ගිහින් ඒ මරණ පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ
වන්ෙන්. ස්වාභාවික මරණ ෙම් රෙට්ත් ෙවනවා; පිට රටවලදීත්
ෙවනවා. ලංකාෙව් වුණත් ස්වාභාවික මරණයක් වුණාට පස්ෙසේ
ඥාතීන් ඒ ගැන සැක මතු කෙළොත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරනවා.
හැබැයි ඒ ඥාතීන් සැක මතු කෙළේ නැත්නම් - එය ස්වාභාවික
මරණයක් කියලා ඒ ඥාතීන් පිළිගන්නවා නම්- අප ඒ ඥාතීන්ෙග්
කැමැත්තට පිටින් යන්ෙන් නැහැ. ෙකෙනක් මැරුණාට පසු මිනිය
කපලා ෙකොටලා විච්ෙඡ්දනය කරනවාට සමහර ඥාතීන් කැමැති
නැහැ. නමුත් සමහර ඥාතීන් කියනවා, "නැහැ, කමක් නැහැ,
මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න" කියා. එතෙකොට අප මැදිහත්
ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ කියන්ෙන් සැක කටයුතු අවස්ථාවකදී එම රෙට් මරණ
පරීක්ෂණයක් සිදු කරන විට තානාපති කාර්යාලෙයන් ෙකෙනකු
එය -

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඥාතීන් විසින් සැකයක් මතු කළාම
මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න කියා ඉල්ලීම කරන්ෙන් තානාපති
කාර්යාලෙයන් ගිහිල්ලායි. ඥාතීන් එෙහේට යන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ඒක තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලායි කරන්ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්නයක් ඇහුවාම ඒක ෙවන
පැත්තකට ෙයොමු කරලා අප අහන පශ්නයට ෙනොෙවයි
අමාත තුමා උත්තර ෙදන්ෙන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

නැහැ. නැහැ. එෙහම එකක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමාට ෙත්රුෙණ්
නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

ඇමතිතුමා පශ්නයට ෙහොඳට පිළිතුරු දුන්නා.

(Mr. Speaker)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඇමතිතුමා පිළිතුර ෙදන තුරු ඉන්න.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අහපු පශ්නයට පිළිතුර ෙදන තුරු
එතුමාට ඉවසන්න බැරි නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්ක
දයාසිරි ජයෙසේකර මහත්මයා එෙළව්වා වාෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි
ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මම උදාහරණයක් කියන්නම්. පිට
රටක ගිය යම් ෙකෙනක් හෘදයාබාධයකින් මැරුණා කියලා අපි
හිතමු. එයා මැරුෙණ් හෘදයාබාධයකින් කියලා ඒ ඥාතීන්
පිළිගන්නවා නම් අන්න එතෙකොට මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්ෙන්
නැහැ. සමහර ෙවලාවට ඒ ඥාතීන් ඒක පිළිගන්නවා. නමුත්
සමහර ෙවලාවට ඒ අය කියනවා, "නැහැ, අපට සැකයි" කියලා.

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, තානාපති කාර්යාලයට විශාල
පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් පෙද්ශවල ශමිකයන් විශාල වශෙයන්
විෙද්ශගත වන නිසා අප දන්නවා, ෙම් පශ්න ඇති වුණාම තානාපති
කාර්යාලවලින් අවශ පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නැති බව.
තානාපති කාර්යාලවලින් ඒවා ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ.
කඳවුරුවලට ගිහින් දැම්මාම ඒ ෙගොල්ලන්ට කඳවුරුවලදීත් තව
තව පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසොයා බලන්ෙන්
කාර්යාලවලින් තමයි. ෙවන අය ෙනොෙවයි.

තානාපති
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அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(Mr. Speaker)

ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙමවැනි පශ්නයක් දැන ගත් විගසම ගරු
අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරවන්න.

asked the Minister of Education:
(a)

පශ්න අංක 6 -3709/'13- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ධර්මාචාර්ය විභාගෙය් පතිඵල : ගුරු පත්වීම්

தர்மாசார்ய பாீட்ைசப் ெப ேப கள்: ஆசிாியர்
நியமனங்கள்
DHARMACHARYA EXAMINATION RESULTS: TEACHING
APPOINTMENTS

4336/’13

8. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

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

1124

(b)

Will he inform this House (i) the number of candidates that sat for the
Dharmacharya Examination held in
August, 2013;
(ii) the number of teaching appointments
expected to be given on the results of that
examination;
(iii) whether such teachers will be attached to
dhamma schools; and
(iv) if not, whether they will be attached to
Government schools?
If not, why?

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

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) 12806.
(ii) ගුරු සහායක පත්වීම් ලබා දීමට කළමනාකරණ
ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අනුමතිය ලැබූ
සංඛ ාව 1000ක් ෙව්.
(iii) ගුරු සහායක පත්වීම් ලබා දී ඇත්ෙත් රජෙය්
පාසල්වල ෙබෞද්ධ ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා වන
අතර ඊට අමතරව දහම් පාසල්වල ෙසේවය
තවදුරටත් අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යන ෙලස
ඔවුන්ට උපෙදස් දී තිෙබ්.
(iv) ඉහත (iii)හි පිළිතුරම අදාළ ෙව්.

(i)

2013 අෙගෝස්තු මස පැවැත්වූ ධර්මාචාර්ය
විභාගයට ෙපනී සිටි සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම විභාගෙය් පතිඵල මත ලබාදීමට අෙප්ක්ෂිත
ගුරු පත්වීම් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ආ)

(iii)

එම ගුරුවරුන් දහම් පාසල්වල ෙසේවය සඳහා
ෙයොදවන්ෙන්ද;

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(iv)

ෙනොඑෙසේ නම්, ඔවුන් රජෙය් පාසල්වල ඉගැන්වීම
සඳහා ෙයොදවන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2013ஆம் ஆண்
ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நைட
ெபற்ற தர்மாசார்ய பாீட்ைசக்கு ேதாற்றியவர்
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப பாீட்ைசயின் ெப ேப களின் அ ப்
பைடயில்
வழங்குவதற்கு
உத்ேதசித் ள்ள
ஆசிாியர் நியமனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ஆசிாியர்கள் அறெநறிப் பாடசாைல
களில்
ேசைவயில்
ஈ ப த்தப்ப வார்களா
என்பைத ம்

(iv)

இன்ேறல், இவர்கள் அரசாங்க பாடசாைலகளில்
கற்பித்த ல் ஈ ப த்தப்ப வார்களா என்ப
ைத ம்

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් අයට පසු ගිය මාසෙය් ගුරු
සහායක පත්වීම් ලබා දීලා තිබුණා. ඒ අයෙගන් උපාධිය තිෙබන
අය ගුරු ෙසේවයට ඇතුළත් කරනවාද කියා දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු කථානායකතුමනි, සහායක ගුරු පත්වීම් ලබා දුන්
දවෙසේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පකාශ කළා, සියලුම උපාධිධාරින්
බඳවා ෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ට සියලු පහසුකම් සහිතව ගුරු පත්වීම්
ලබා ෙදන බවට. දැන් ඒ සඳහා පළාත් මට්ටමින් ඉල්ලුම් පත්
කැඳවා චකෙල්ඛයක් සකස් කරමින් තිෙබනවා. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, මැයි මාසය ආරම්භ වන ෙකොට ඒ
උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා ෙදන්න.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.
ධර්මාචාර්ය විභාගය ඇත්තටම ෙබෞද්ධ දරුවන් සඳහා ෙවන්
වුණු විභාගයක්. මා අහනවා, අනික් ආගමික දරුවන්ටත් ෙම්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1125

1126

[ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය]

වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් රජය විධියට ඔබතුමන්ලා ලෑස්ති කරලා
තිෙබනවා ද කියලා.

(ii)

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(ආ)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(i)

ඒ සඳහා ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒවා සලකා බලමින් ඉන්නවා.
මා හිතනවා, ෙබොෙහෝ විට එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ළඟදීම
කියාත්මක ෙවයි කියලා.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(ii)
(iii)

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය බුද්ධික පතිරණ
මන්තීතුමා අහනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ධර්මාචාර්ය ගුරු පත්වීම් ලබන අය,
රජෙය් පාසල්වල ධර්මාචාර්ය ගුරු පත්වීම් ලබන්ෙන් දහම්
පාසල්වල ඉගැන්වීම කළ නිසා. ෙම් ගුරු පත්වීම ගත්තාට පස්ෙසේ
දහම් පාසල් අධ ාපනය තුළ ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම් කියාවලියට ඔහු
ෙහෝ ඇය සම්බන්ධ ෙනොවුෙණොත් එය දහම් පාසල් කියාවලිෙය්
පැවැත්මට අගතියක් ෙවනවා. ඔබතුමා කිව්වා, ඒ අය
අනිවාර්යෙයන් ම පාසල් අධ ාපනෙය් ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම්
කියාවලිෙය් ෙයෙදනවාට අමතරව දහම් පාසල් අධ ාපනෙය්
ෙයදිය යුතුයි කියා. හැබැයි, එෙහම දහම් පාසල අතහරින
ෙකෙනක් සම්බන්ධෙයන් ඔහු ෙහෝ ඇය අඛණ්ඩව දහම් පාසල්
අධ ාපනය තුළ රඳවා ගන්න අමාත ාංශය හදා තිෙබන වැඩ
පිළිෙවළ හා නිර්ණායක මාලාව ෙමොකක් ද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පත්වීම් 1000 ලබා දීෙම්දී මූලික
නිර්ණායකයක් වුෙණ් ෙකොච්චර කාලයක් දහම් පාසෙල්
ඉගැන්වූවා ද කියන එකයි. වැඩිම කාලයක් දහම් පාසෙල් උගන්වා
තිෙබන අය තමයි ෙම් තනතුරුවලට බඳවා ගත්ෙත්. එම නිසා
තවදුරටත් ඒ අයට දහම් පාසෙල් උගන්වන්න කියලා අපට බල
කිරීමක් කරන්න බැහැ ෙන්. ඒ අයටත් ෙනොෙයක් පශ්න
තිෙබන්නට පුළුවන් ෙන්. ෙමච්චර කල් දහම් පාසල්වල ඉගැන්වීම
කළ ඒ ධර්මාචාර්ය ගුරුවරුන්ට ජාතික අධ ාපන ආයතනය
විසින් ෙවනම විභාගයකුත් තියලා, ඔවුන්ෙග් සහතික පත්
පරීක්ෂා කරලායි ෙම් පත් වීම් දුන්ෙන්. ඒ පත්වීම් දීෙමන් පසුව
ඔවුන් ෙකෙරහි අපට එවැනි බැඳීමක් තියා ගන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. එම නිසා තවදුරටත් දහම් පාසල් අධ ාපනෙය් නිරත වන
එක ඔවුන්ෙග් යුතුකමක් කියලා අපි හිතනවා.

මහින්ද චින්තන පතිපත්ති මාලාව : ඖෂධ
පතිපත්තිය යළි කියාවට නැංවීම

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
"மஹிந்த சிந்தைன - இலங்ைகைய ெவற்றி
ெபறச் ெசய்ேவாம்" ெகாள்ைகத் திட்டத்தில்
"ேசனக பிபிேல ஒளடதக் ெகாள்ைக"ைய
மீண் ம்
அ ல்ப த் வதாக
வாக்கு தி
அளிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா
என்பைத ம்;
(ii)
ேமற்ப
வாக்கு தி
வழங்கப்பட்
பல
வ டங்கள் கடந் ள்ளேபாதி ம் இற்ைறவைர
இக்ெகாள்ைக
அ ல்ப த்தப்படா
தாமத
மைடந் ள்ளைமக்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)
இலங்ைகயில் மிக ம் அதிகமாக பயன்ப த்
தப்ப ம் ம ந் வைககைள உள்நாட் ேலேய
உற்பத்தி ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பதாக
"மஹிந்த சிந்தைன - இலங்ைகைய ெவற்றி
ெபறச் ெசய்ேவாம்" ெகாள்ைகத் திட்டத்தில்
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளவா
தற்ேபா
உள்
நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற ம ந்
வைககளின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
(ii)
இம்ம ந் வைககள் யாைவெயன்பைத ம்;
(iii) உள்நாட் ல் ம ந்
வைககைள உற்பத்தி
ெசய்வதற்கு வ டாந்தம் ெசலவிடப்ப கின்ற
பணத்ெதாைக யாெதன்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a)

"மஹிந்த சிந்தைன" ெகாள்ைகத் திட்டம்: ஒளடதக்
ெகாள்ைகயின் மீள் அ லாக்கம்
"MAHINDA CHINTANA" MANIFESTO: REIMPLEMENTATION
OF DRUG POLICY :

2370/'12

9. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)
(i) "මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති
මාලාෙව්, "ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය"

යළි කියාවට නංවන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් ලබා දී
ඇති බව දන්ෙන්ද;
ඉහත ෙපොෙරොන්දුව ලබා දී වර්ෂ කිහිපයක් ගත වී
ඇතත් ෙමෙතක් එම පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම
පමාවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
ශී ලංකාෙව් වැඩිපුරම භාවිත වන ඖෂධ වර්ග
ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කිරීමට පියවර ගන්නා බවට
වූ"මහින්ද චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති
මාලාෙව් ෙයෝජනාව පරිදි ෙම් වන විට ෙද්ශීයව
නිපදවන ඖෂධ වර්ග සංඛ ාව ෙකොපමණද;
එම ඖෂධ වර්ග කවෙර්ද;
ෙද්ශීයව ඖෂධ නිපදවීම සඳහා වර්ෂයකට වැය
කරන මුදල ෙකොපමණද;

(b)

Will he state (i) whether he is aware that a pledge was made
in the “Mahinda Chintana - Dinawamu Sri
Lanka” manifesto to reimplement the
“Senaka Bibile drug policy”; and
(ii) the reasons for the delay in implementing
the aforesaid policy although a few years
have lapsed since the above-mentioned
pledge was made?
Will he inform this House (i) the number of types of drugs produced
locally as per the proposal mentioned in the
“Mahinda Chintana - Dinavamu Sri Lanka”
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(c)

manifesto that steps would be taken to
produce locally, the types of drugs which
are mostly used in Sri Lanka;
(ii) of the aforesaid type of drugs; and
(iii) the amount of money spent annually for
producing drugs locally?
If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
ෙම් පශ්නට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) ඔව්.
(ii) මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතා විසින් ෙයෝජනා
කරන ලද ඖෂධ පතිපත්තිය මත පදනම් වූ ශී
ලංකාෙව් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය අමාත
මණ්ඩලය විසින් 2005 වර්ෂෙය්දී අනුමත කරන
ලද අතර, ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම
සඳහා දැනට පවතින පනත සංෙශෝධනය කරමින්
ෙහෝ අවලංගු කරමින් නව පනතක් ෙකටුම්පත්
කිරීම සඳහා 2007.10.10අමාත
මණ්ඩල
අනුමතිය ලබා ගන්නා ලදී.
ෙමම අනුමත ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සෑම
අවුරුදු පහකට වරක්ම සමාෙලෝචනය කර
සංෙශෝධනය කළ යුතු ෙව්.
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සමාෙලෝචනය කර
සංෙශෝධනය කිරීමට සහ පවතින නීතිවලට එම
සංෙශෝධන ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ ෛනතික
රාමුව සකස් කිරීමට අමාත ාංශය විසින් පත් කරන
ලද කමිටුව රැස්වීම් කිහිපයක් පවත්වන ලද අතර,
එහි පධාන අරමුණ වූෙය් විලවුන් උපකරණ සහ
ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් ෙවන ෙවනම පනත් තුනක්
ඇති කිරීමට සහ එම පනත් තුනම ෙමම ෙයෝජිත
අධිකාරිය පනත යටතට ෙගන ඒමට හැකි පරිදි
සැකසීමය. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් පගතිය
පිළිබඳ විටින් විට අධීක්ෂණය කළ අතර, අදාළ
කමිටු නැවත සංවිධානය කරන ලදී.

(ආ)

(i)
(ii)

2013 ජනවාරි මාසය තුළ ෙමම පනත ෙකටුම්පත්
කර අවසන් බව එවකට සිටි නීති ෙකටුම්පත්
සම්පාදක විසින් දැනුම් ෙදනු ලැබූව ද, එම
මහත්මිය විශාම ගැනීෙමන් පසු වැඩ බලන ලද
නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකතුමිය විසින් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන්
එම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කිසිදු ලියවිල්ලක් ෙනොමැති
බව දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව ෙපර කටයුතු කළ නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවතින් විමසන ලදී. එහිදී
පනත් තුනක් සැකසීම ෙහේතුෙවන් එකිෙනක
පනෙත් සම්බන්ධීකරණය සහ පාලනය පිළිබඳ
පාෙයෝගික ගැටලු ඇති වන බව නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිෙයෝජ
ෙසොලිසිටර්
ෙජනරාල් විසින් සහ විද්වතුන් විසින් දැනුම් ෙදන
ලදී. අනතුරුව පනත් තුනම එක් කර එක් පනතක්
සකස් කිරීමට කටයුතු කළ අතර, ෙම් වන විට එම
කටයුතු ෙබොෙහෝ දුරට අවසන් වී ඇත. එකී
ෙයෝජිත පනෙත් නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින්
ෙකටුම්පත් කර ඇති ඉංගීසි පිටපෙත් අවසාන
ෙකටුම්පත ලැබී ඇති අතර, එය අමාත මණ්ඩලය
ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත.
ෙද්ශීයව නිපදවන ඖෂධ වර්ග සංඛ ාව 47කි.
ඇමුණුෙමහි
කරමි.

දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත*

1128
(iii)

ෙද්ශීයව ඖෂධ නිපදවීම සඳහා රාජ ඖෂධ
නිෂ්පාදන සංස්ථාව 2013 වර්ෂෙය්දී (අමු දව
ඇතුළුව) රුපියල් මිලියන 1,646.52ක් වැය කර
ඇත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:
*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
*Annex tabled:
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පළමු වාර්තාව අස්ථානගත වුණා
කියලා ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළා. නමුත් ෙදෙවනි ඖෂධ
පතිපත්තියට අදාළ වාර්තාව සකස් කිරීෙම්දී පවීණයන්ෙගන්,
විෙශේෂඥයන්ෙගන්, ඒ වාෙග්ම අදාළ පාර්ශ්වවලින් අදහස් උදහස්
ලබා ෙගන ෙනොෙවයි කටයුතු කෙළේ කියලා ෙචෝදනාවක්
තිෙබනවා. ඒ අස්ථානගත වුණු වාර්තාව හරියට සකස් ෙකරුණා.
ෙම් වාර්තාව නිර්මාණය කිරීෙම්දී අදාළ පාර්ශ්වවලින් ෙතොරතුරු
ගත්ෙත් නැහැයි කියන එක ෙසේනක බිබිෙල් අනුස්මරණ පදනෙම්
අයත් කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි ෙම් අලුෙතන් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව නිර්මාණය කෙළේ ඒ
සියලුම පාර්ශ්වයන්ෙගන් අදහස් උදහස් ලබා ෙගනද කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ කියාත්මක
කරන්න බැරි වූ ෙදය අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහින්ද චින්තනයට
ඇතුළත් කළා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් පියාත් හිටපු
ජනාධිපතිවරෙයක්. එතුමාටත් ෙම්ක කරන්න බැරි වුණා. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාටත් බැරි වුණා. නමුත් අෙප්
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා.
පළමු වාර්තාව අස්ථානගත වීමක් ගැන නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කිව්වාට ඇත්තටම පනත් තුනක් ෙවනුවට
එක පනතක් සකස් කිරීම ෙයෝග යයි කියන එක තමයි ෙසොලිසිටර්
ජනරාල්වරයාත් දැනුම් දී තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව විද්වත් කමිටුව
රැස්වීම් වාර ගණනාවක් පවත්වලා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
ආකාරයට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ෙකන් ෙසේනක බිබිෙල්
ඖෂධ පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් ඇති ෙවලා නැහැ. නමුත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් තමයි අඩු ගණනට ෙබෙහත්
ෙදන්න තිබුණු මිල පාලනයත් අෙහෝසි කෙළේ කියන එකත් මම
කියන්න ඕනෑ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, වර්තමාන රජය පත් වුෙණ් ඒ
හිටපු අය ෙනොකරපු ෙද්වල් කරනවාය කියපු නිසා. හරි ද? ඒ නිසා
ආපස්ස ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි වර්තමාන පශ්නයක් ගැන. "ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිය" නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඇත්ත වශෙයන්ම අද
තිෙබන තත්ත්වය ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් අද රජෙය්
ෙරෝහලකට ගියාම තුණ්ඩුව ෙදනවා pharmacy එෙකන් සල්ලි
දීලා ෙබෙහත් ගන්න කියලා. මම අහන්න කැමැතියි ෙම්
නිර්මාණය කරන නව ඖෂධ පතිපත්තිය තුළින් ෙරෝහල් හරහා
රෙට් ගිලන් වුණු ෙරෝගීන්ට ෙනොමිෙල් ෙබෙහත් ෙදන පතිපත්තිය
කියාත්මක කරන්නට ඔබතුමන්ලා නැවත වරක් කටයුතු කරනවා
ද කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු මන්තීතුමා කියන කථාව අමූලික අසත ක්. ඔබතුමා
නිෙයෝජ ඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් ෙබෙහත් හිඟය තිෙබන්න
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ඇති. මම පැහැදිලිවම වග කීෙමන් කියනවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මුදල් අමාත වරයා ෙලස රුපියල් බිලියන 155ක්
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ මුදල්වලින් අපි අවශ
පතිපාදන ලබා ෙදනවා. විෙශේෂෙයන්ම පිළිකා ෙරෝගීන්ට විශාල
මුදලක් වැය වනවා. සමහර විට එක එන්නතක් සඳහා අපි රුපියල්
ලක්ෂ තුන, හතර වියදම් කරනවා. ෙමතුමන්ලා වැස්සකටවත්
ඉස්පිරිතාලයකට ෙගොඩ ෙවන්ෙන් නැති නිසා ෙබෙහත් නැහැ;
ෙබෙහත් නැහැ කියලා විතරයි කියන්ෙන්. ඔබතුමා බලන්න
හදිසිෙය් සැත්කමක් සිදු වුෙණොත් ඒ ෙබෙහත විතරක් ෙනොෙවයි,
විෙශේෂඥ ෛවද වරයාෙග් ෙසේවයත්, ෛවද වරයාෙග් ෙසේවයත්,
ෙහදියෙග් ෙසේවාවත්, අතුරු ෛවද ෙසේවාවත්, අනිකුත් සියලු
ෙදනාෙග් සියලුම ෙසේවාවන් එකට ගත්තාම ඉතාම විශිෂ්ට වූ
ෙසේවාවක් කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අග්නිදිග ආසියානු
කලාපෙය් ෙහොඳම ෙසෞඛ අංශය හැටියට අපව පිළිගන්නවා.
ෙමතුමන්ලා අපව අගය කරන්ෙන් නැතුවාට පිට රටකට ගියාම
අපව අගය කරනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජිත පනත මඟින් අඩු පාඩු
මඟ හැරලා ෙහොඳ වැඩසටහනක් කියාත්මක වනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. මහරගම පිළිකා ෙරෝහල ළඟට දැන් ගිෙයොත් බලා ගන්න
පුළුවන් ෙබෙහත් තිෙබනවා ද නැද්ද කියලා. ෙම් ෙමොෙහොෙත්,
මහරගම පිළිකා ෙරෝහල ළඟට ගිෙයොත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්.
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග්
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද
වකුගඩු ෙරෝගීන්ට hemodialysis කරන්නට අතින් මුදල්
ෙගවන්නට ඕනෑ. හම්බන්ෙතොට ෙරෝහලට CT Scanner යන්තයක්
ෙගනාවා. අද එය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙරෝගීන් රුපියල්
11,000ක් ෙගවලා පිට තැන්වලින් ස්කෑන් කර ගන්නට ඕනෑ. CT
Scanner යන්තයක් හම්බන්ෙතොට ෙරෝහටල දීලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙගනාව එක අගය කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා වග කීෙමන් නැඟිටලා
පකාශ කරනවා ද, අෙප් රෙට් පිළිකා ෙරෝගීන්ට අංග සම්පූර්ණව
පිළිකා ෙබෙහත් අද රජෙයන් ෙනොමිලෙය් ලැෙබනවා කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම වග කීෙමන් කියනවා පිළිකා
ෙරෝගීන්ට අවශ පතිකාර සඳහා අපි ෙබෙහත් සපයනවා. ඒ
වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන්- [බාධා කිරීම්]
ඉන්න, ඉන්න. උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ඉක්මන්
ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීම්] උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙඝෝෂා කරන මන්තීවරෙයක් ෙම් පිළිකා ෙබෙහත් ගන්න ගියා
ද? ගියා නම් දැන ගන්න තිබුණා. ආරංචි මාර්ග-[බාධා කිරීමක්]
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පිළිකා ෙරෝගීන්
සඳහා පතිපාදන ෙවන් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඈත
පෙද්ශවලින් කිරණ පතිකාරය සඳහා ෙරෝගීන් එනවා. යාපනය,
මහනුවර වාෙග් පෙද්ශවලින් මහරගමට පැමිණීම වැළැක්වීමට
ෙතෝරා ගත් ෙරෝහල්වල -මඩකලපුව සහ අනුරාධපුර වාෙග්
ෙරෝහල්වල- ෙමම පතිකාර කිරීෙම් ඒකක පිහිටුවීම සඳහා
දැනටමත් සැලසුම් සකස් කරලා තිෙබනවා. එවිට සියලුම ෙරෝගීන්
ෙකොළඹට, මරගමට එන්න අවශ නැහැ. ඔවුන්ෙග් පෙද්ශෙය්දී ඒ
පතිකාරය ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව අපි පිළිකා ෙරෝගීන්
සඳහා පතිකාර කිරීම ෙහොඳින් සිදු කරනවා.

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය : පාග්ධනය සහ සංචිත
இலங்ைக

ைற க அதிகாரசைப :
ஒ க்கங்கள்

லதனம் மற் ம்

(b)

1132
(i)

the capital and reserves as at today;

(ii)

the number of persons working in it;

(iii)

whether it is overstaffed or understaffed;
and

(iv)

the cost per employee and profit per
employee?

If not, why?

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

2013.12.31 දිනට පාග්ධන සංචිත රුපියල් මිලියන
8,303.42ක් වන අතර, සාමාන සංචිත රුපියල්
මිලියන 71,297.12ක් ෙව්.

(ii)

2013.12.31 දිනට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය්
ෙසේවක සංඛ ාව 9,792කි. දැනට පුරප්පාඩු 198ක්
පවතී.

(iii)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් අනුමත ෙසේවක
සංඛ ාව 9,990ක් වන අතර, එය ඉදිරි ෙසේවා
අවශ තාවන් මත පදනම්ව සකස් කර ඇත. ෙම්
අනුව එක් එක් අවස්ථාවලදී මතු වන ෙසේවා
අවශ තාවන් අනුව පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු
කරනු ඇත.

(iv)

2013 වර්ෂෙය් ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන ලද
වියදම රුපියල් 1,367,022.94ක් වන අතර,
ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය රුපියල්
816,751.79ක් ෙව්.

*

ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය ගණනය
කිරීෙම්දී විෙද්ශ විනිමය විචල තාවට ෙපර
ෙමෙහයුම් ලාභය සැලකිල්ලට ෙගන ඇත.
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10. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(අ) ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අදාළව,
(i) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත
පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක්
තිෙබ්ද;
(iv) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

இலங்ைக

ைற க அதிகாரசைப ெதாடர்பாக,

(i)

இன் ள்ளவாறான
கைள ம்;

லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்

(ii)

அங்கு ேவைல ெசய் ம் ஆட்களின் எண்ணிக்ைக
ைய ம்;

(iii)

பணியாளர்களின் எண்ணிக்ைக ேவைலக்கு
அதிகமாகவா அல்ல
குைறவாகவா உள்ள
என்பைத ம்;

(iv)

ஒ பணியாள க்கான ெசலவினம் மற் ம் ஒ
பணியாள க்கான இலாபத்ைத ம்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

Will he state, pertaining to the Sri Lanka Ports
Authority -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් සාමාන ෙයන් ඇහුෙවොත්
profit per employee, ඒ කියන්ෙන් වැඩ කරන එක
පුද්ගලෙයකුට තිෙබන ලාභය කීය ද කියලා, ඒක ෙමෙහයුම්
ලාභය ෙනොෙවයි, ඒක මුදල් සහ බැංකු ණය ෙගව්වාට පසුව
ලැෙබන ලාභයයි. ඔබතුමා වකශීලීව අපට ෙමෙහයුම් ලාභය ලබා
දීලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම්ෙක් අලාභය නිසා තමයි
ඔබතුමන්ලාෙග් අදක්ෂ නිලධාරින් ඔබතුමාට ෙම් උත්තරය දී
තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිතුර ඔබතුමා මට ෙදන්න හදන්ෙන් ෙමෙහයුම්
ලාභය කියලායි. Sri Lanka Ports Authority එෙක් අලාභයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා විසින් (අ) (iv) යටෙත්
අහලා තිෙබන්ෙන් "එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය ෙකොපමණද"
කියලායි. අපි එතුමාට පිළිතුරු දීලා තිෙබන්ෙන් ලාභය ගැනයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

එතුමා ආදායම් ගැන ඇහුවා නම් මට ෙම් පිළිතුරු ටික ෙදන්න
තිබුණා. එතුමා අහපු පශ්නයට තමයි පිළිතුරු දීලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිතුමා, ආයතනෙය් ලාභය වැඩ කරන ෙසේවක පිරිෙසන්
ෙබදුවාම ෙසේවකයකුෙගන් ලබන ලාභය එනවා. ලාභය සහ වියදම
දැන ගත්තාට පස්ෙසේ දන්නවා, ආදායම කීයද කියලා. අවුරුදු හයක
කාලය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අපට ශී ලංකා වරාය
අධිකාරිෙය් තිෙබන ආදායම සහ ලාභය පිළිබඳව නිශ්චිත වශෙයන්
ෙතොරතුරු ලබා දීලා නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අපි පැහැදිලිව හැම වර්ෂයකම අෙප් වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්තිමට වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා
දීලා තිෙබන්ෙන් 2010. 2010 දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒෙක් ෙමෙහයුම්
ලාභයයි. මුදල් අමාත ාංශෙයන් ණය අරෙගන තිෙබන ඒවාට
ෙපොලිය ෙම්කට එකතු කරලා නැහැ. මම වග කීෙමන් යුතුවයි ෙම්
කාරණය කියන්ෙන්. විෂයය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඔබතුමාට
මා කියනවා, කරුණාකර ෙම් වාෙග් විජ්ජාවක් කරන්න ඉඩ
ෙදන්න එපාය කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, වැඩ කරන්න අවස්ථාව
ලබා ෙදන්ෙන් නැති නිසා තමයි අද ෙම් වාෙග් කටයුත්තක්
කරන්ෙන් කියන කාරණය. ෙම්ක ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. කථා කරන්න අවස්ථාවක් පසුව සලසා ෙදන්නම්.
දැනට තිෙබන්ෙන් පශ්නය අහන්න සහ ඊට පිළිතුරු ෙදන්නයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙසේමයි, ගරු කථානායකතුමනි. ඔබතුමා කියන පරිදි මම
අතුරු පශ්න අසනවා. ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට ෙකොළඹයි,
හම්බන්ෙතොටයි ඔක්ෙකොම අයිති ෙවනවා. හම්බන්ෙතොට
ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කය, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ෙක් පළමුවැනි
අදියෙර්දී අපි රුපියල් ෙකෝටි 6,500කුත්, ඒෙක් අතුරු ෙකොටසක්
වශෙයන් තව රුපියල් ෙකෝටි 3,900කුත් එකතු කරලා තිෙබනවා.
දැනට ආදායමක් වශෙයන් එකතු වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 200යි.
දැන් ෙදවැනි අදියරට යන්න හදනවා, තව රුපියල් ෙකෝටි 9,500ක්
වියදම් කරලා.
ඇමතිතුමනි, පළමුවැනි අදියර සාර්ථක වන්ෙන් නැති
අවස්ථාවක ෙකොළඹ වරාෙය් තිෙබන ලාභය අලාභයක් බවට
පරිවර්තනය වන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙම් ලාභය
ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා කරුණාකර අපට කියන්න
පුළුවන් ද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන කරණය තුළින් වැරදි චිතයක් තමයි රටට
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ෙදන්න යන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් පළමු වන අදියර අවසන්
ෙවලා ෙම් වනෙකොට වාහන පතිඅපනයනය කියාත්මක ෙවමින්
2014 වර්ෂෙය් අපි අෙප්ක්ෂා කරපු ආදායම ලබමින් පවතිනවා.
ෙදවන අදියෙර්දී තමයි බහලුම් ෙමෙහයුෙම් වැඩ කටයුත්ත
ආරම්භ කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ෙදවන වර්ෂෙය් අෙප්
ඊළඟ ඉලක්කය. හම්බන්ෙතොට, මාගම්පුර වරාය සම්බන්ධෙයන්
විපක්ෂය එදා ඉඳලාම මඩ ගැහුවා ගරු කථානායකතුමනි. ෙම්ක
ආදායම් ලබන වරායක් බවට පරිවර්තනය වන බව ෙපනි ෙපනී
නැවත වතාවක් ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් රටට වැරදි ආකල්පයක්
ෙදන්නයි. ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අභිෙයෝග කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද ආදායම මිලියන 200යි කියා
කියන්ෙන්? ආදායම ඊට වඩා වැඩියි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මට
ඒ document එක ෙපන්වන්න. ඒ document එක ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමාට ලබා ෙදනවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඔබතුමා ළඟ document එක තිෙබනවා නම් දැන් ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමා ළඟ ඒක නැත්නම් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්
වශෙයන් මම ඇමතිතුමාට ඒක ලබා ෙදන්නම්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අසත පකාශ කරන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා ළඟ ඒ දත්ත නැත්නම් [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, මිලියන 200ක් හම්බ කර තිෙබනවාය
කියා තිෙබන ඒ document එක ෙමතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නය
කියන්න. ඇයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අසත පකාශ කරන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඔය අමාත ධුරය දරන්න ඉස්ෙසල්ලා
එතැන දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් තමයි ගරු කථානායකතුමා
සිටිෙය්. මම අහන්න යන පශ්නය ෙමොකක්ද කියන එක එතුමා
දන්නවා. එතුමා හිනා ෙවන්ෙනත් ඒ නිසයි. එතුමා එතරම්ම පිරිසිදු
පාලනයක් ෙගනිච්චා. එතැන ෙදොස්තරවරුන්ට ඕනෑ විධියට
නටන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. නර්ස් ෙනෝනලා දාලා එතැන නටන්න
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ආදායම රුපියල් මිලියන 200ක්ය කියන එක
මම ඔප්පු කරලා ෙදන්නම්. මම ඒක වග කීමකින් කියනවා. ෙම්
පෙද්ශෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් container movements යම් සීමිත
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පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. දැනට ලක්ෂ 42ක් ෙම් පෙද්ශයට
සංසරණය ෙවනවා. ඉන්දියාෙව් වරායන් 13ක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙකොළඹ, ලක්ෂ 35ක විතර අතිරික්තයක් තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා ෙම් වරායන් හදෙකොට ඒ containers අහසින්
වැෙටනවාය කියා හිතුවා ද? ඔබතුමන්ලා වියදමක් දරන්න යනවා.
ඒෙකන් ආදායමක් උපයන්න බැරි නම් මුළු ෙකොළඹ වරායම
අලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමා ඒ
සම්බන්ධෙයන් දන්නවා. ඒ දක්ෂතාව තිබුණු නිසා තමයි සමහර
විට එතුමා අද කථානායක පදවියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එෙහම නැත්නම් ඇමති, පවාහන ඇමති කියන ෙම් ඔක්ෙකොම
එතුමාට ෙදන්න තිබුණා. හැබැයි, එතුමාට ෙකොන්ද පණ තිබුණා
ෙම් යන ගමන වැරදියි කියන්න. ඔතැන වැඩ කරපු කී ෙදෙනක්
අයින් කරලා දැන් ෙහංචයියන් දමලා තිෙබනවා ද? මම ෙමෙහම
අහන්ෙන් ෙකොළඹ වරායට තිෙබන ආදරය නිසයි. දිවංගත ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ෙකොළඹ වරාය හැදුවා. චමල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඒක ඊටත් වඩා ෙපෝෂණය කළා. දැන් ඒක කඩා
වැෙටනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් ඒ නිසයි. ෙම්
සඳහා වියදම දරනවා. නමුත් ඒකට සරිලන ආදායම ෙකොෙහන්ද
ලැෙබන්ෙන් කියා කරුණාකර අපට ෙපන්වන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මා හිතන්ෙන් රවි කරුණානායක මන්තීතුමා ළඟ තිෙබන ලුණු
ෙගොරක මදි ෙව්වි අෙප් කථානායකතුමාව තම්බන්න නම්. උත්සාහ
කරන්ෙන් ඒකට තමයි. ඒත් ඔය ලුණු ෙගොරක මදි. ගරු
කථානායකතුමාට ඔයිට වඩා ෙහොඳ ෙද්ශපාලන පරිණතභාවයක්
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආයතනය, Colombo International Container Terminals
Limited එක, ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය කියන ආයතන තුනම
එකට එකතු කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොරු කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වැඩි විස්තර දැනගන්න නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට
සම්බන්ධ වුෙණොත් වඩා ෙහොඳයි.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඒකට එන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කවදාද තිබුෙණ්?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

තිබුණා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

සත තම්බන්න බැහැ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මා විනාඩියයි ගන්ෙන්. ෙහොඳ අත් දැකීම් තිෙබන, ෙහොඳ
පරිණතභාවයක් තිෙබන ෙද්ශපාලන නායකෙයක්, ගරු
කථානායකතුමා. ඒක කියන ගමන් ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න
ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙකොළඹ වරාය ගැන තමයි දැන් කථා
කෙළේ. අපි දකුණු ෙකොළඹ පර්යන්තය ඉදි කෙළේ නැති වුණා නම්
අපට කවදාවත් ෙම් බහාලුම් ෙමෙහයවීම කරන්න බැරි ෙවනවා.
වරාය ෙදෝණිය, ඒ වාෙග්ම එහි ගැඹුර ආදි සියල්ල ෙගන බැලුවාම
ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය කරන අතිවිශාල ෙනෞකාවන්ට අෙප් පැවැති
වරායට ඒමට ෙනොහැකියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
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කවදාද තිබුෙණ්?
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වාඩි වන උපෙද්ශක කාරක සභාව[බාධා කිරීමක්] මාස ෙදකකට වතාවක්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කවදාද අන්තිමට තිබුෙණ්?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මාස ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා දක්ෂ නිසායි මා ෙම් කියන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳටම දන්නවා ගිය අවුරුද්දට වැඩිය අද සියයට
3.1කින් කන්ෙට්නර් අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියා. ඇයි ඒ?
ඉන්දියාෙව් Ports 13ක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. එතැන coastal
shipping ඔක්ෙකෝම නවත්වලා තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට බහාලුම් අඩු ෙවලා කියලා
ෙමතුමා ෙමතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරනවා. SAGT

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කරුණාකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපට කියන්න කවදාද
තිබුෙණ් කියලා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අපි අනිවාර්යෙයන් උපෙද්ශක කාරක සභා පවත්වනවා.
ඔබතුමා එන්ෙන් නැහැ. ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

separately, the number of individuals,
involved in politics who were made
offenders in connection with child abuses,
during the period from the year 2008 to
2012, annually; and

(iii)

the punishments that have been imposed on
these offenders?

(Mr. Speaker)

මාසයකට සැරයක් උපෙද්ශක කාරක සභා පැවැත්විය යුතුයි.
අඩු ගණෙන් ව ාපෘති ඇමතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙහෝ
පවත්වන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(b)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අමාත ාංශය උපෙද්ශක කාරක
සභා පවත්වපු දින ටික මා ෙම් ගරු මන්තීතුමාට කියන්නම්.

If not, why?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

Mr. Speaker, I answer Question No. 11.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඇමතිකම භාරගන්න ෙකෝ.

(a)

(i)

suspects who were found guilty and who
were not found guilty in court proceedings
are maintained. However, these statistics
make no reference to the category of
offences upon which the finding of
acquittal or conviction was delivered.
Hence, the particulars setting out the
number of individuals who were sentenced
in connection with child abuse could not be
made available.

ළමා අපෙයෝජන : වරදකරුවන්

சி வர்
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11. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) 2008 වර්ෂෙය්දී ළමා අපෙයෝජන සම්බන්ධෙයන්
වරදකරුවන් බවට පත්වී ඇති සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii)

(iii)

(ii)

වර්ෂ 2008 - 2012 අතර කාල සීමාව තුළ ළමා
අපෙයෝජනවලට සම්බන්ධව වරදකරුවන් බවට
පත්වී ඇති ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්
සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
එම වරදකරුවන්ට ලබා දී ඇති දඬුවම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

Statistical data incorporating the number of

Records are not maintained in respect of
the individuals who are involved in politics
and who were sentenced by court in
connection with child abuses. Hence,
statistics could not be furnished.

(iii)
(b)

Does not arise.

Does not arise.

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2008ஆம் ஆண் ல் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள்
சம்பந்தமாக குற்றவாளிகளாக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

2008 - 2012ஆம் ஆண் க் காலத்தி ள் சி வர்
ஷ்பிரேயாகங்கள் சம்பந்தமாக குற்றவாளி
களாக்கப்பட்ட அரசியல் ெதாடர் ள்ள நபர்
களின் எண்ணிக்ைக வ ட ாீதியாக தனித்தனி
யாக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
குற்றவாளிக க்கு
வழங்கப்பட்ட
தண்டைனகள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Justice:
(a)

Will he state (i)

the number of individuals who were made
offenders in connection with child abuses in
the year 2008;

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ඇමතිතුමා කිව්වා එක එක වර්ග යටෙත් ෙම්වාෙය් දත්ත
ෙදන්න අපහසුයි කියලා. ෙම් ෙවන ෙකොට ගරු කථානායකතුමනි,
බල හා සුළු අපරාධ 2008 සහ 2012 දක්වා 22,632ක් වාර්තා
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා අපට ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශෙයන්
ලැබිච්ච දත්ත. ඒ නිසා දත්ත ෙකොෙහේ හරි තැනක එකතු ෙවනවා.
ඒ දත්ත ගන්න කමෙව්දයක් තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
වන්ෙන් ෙමයයි. 2010, 2011, 2012 කියන වර්ෂ තුන ඇතුළත ගරු කථානායකතුමනි, බල හා සුළු අපරාධ වර්ග කිරීෙම්දී වර්ග
22ක් තිෙබනවා.- වර්ග 4ක් යටෙත් 5,032ක් වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් නඩු අහලා ඉවර කරලා තිෙබන්ෙන් 1,252කයි.
නඩු ඇසීෙම්දී කල් යාම ෙහේතුෙවන් ඒ දරුවන්ට ෙලොකු
අසාධාරණයක් සිදු ෙවනවා. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් මම
අහන්ෙන් ෙම්වා ඉක්මන් කිරීමට කමෙව්දයක් තිෙබනවා ද, ෙම්
වර්ගීකරණය යටෙත් දත්ත ගැනීමට කමෙව්දයක් තිෙබනවා ද
කියලායි.
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

There is a Special Task Force on Child Abuse cases
under my Ministry, which is chaired by my Secretary.
Now they are computerizing the court system. Only after
the computerization is complete, I can instruct them to see
that data of all cases are maintained according to the type
of offences that have occurred. So, thereafter only, we
will be able to get those details. - [Interruption.] Most of
these are now being manually maintained in courthouses,
as case records. If it is a civil case, sometimes, by letters
we can identify as to which type of cases they are. But, in
criminal cases, that possibility is not there. I am sure in
future, once computerization is done, we will be able to
get those details from the courthouses. The other option
is to try and get the details of those convicted people
regarding child abuse cases from the Department of
Prisons. That could be attempted if you can give us some
time.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

Okay.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට ෙයොමු
කරන මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දරුවන් ෙවනුෙවන්
ෙම් ෙවන ෙකොටත් තිෙබන්ෙන් එක අධිකරණයක් විතරයි. නමුත්
"මහින්ද චින්තන" හා "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්ම" කියන
පතිපත්ති පකාශන ෙදෙකන්ම පකාශ කරලා තිෙබනවා, දරුවන්
සහ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සහ විෙශේෂ
අධිකරණ පද්ධති හදලා ඒ තුළින් නඩු ඉක්මනින් අහලා ඉවර
කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. ෙම් නඩු විභාග ඉක්මන් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ෙවන ෙකොට අධිකරණ අමාත ාංශෙයන්
ෙමොන වාෙග් පියවරක් ද අරෙගන තිෙබන්ෙන්? ෙමොකද ෙම් ෙවන
ෙකොට ෙම්ක විශාල පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු 6 දරුෙවකු
දූෂණයට පත් වුණාම ඒ නඩු විභාගය අවසන් ෙවන ෙකොට දරුවාට
අවුරුදු 16යි.

1140

ෙවමින් සහ ඒ දරුවාව මානසිකව වට්ටන්ෙන් නැතිව ෙම් නඩු
විභාග කිරීෙම් කමෙව්දයක් තිබිය යුතුයි. ඒක තමයි අද අපට
නැත්ෙත්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණ අමාත ාංශය හැටියට
අරෙගන තිෙබන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා ද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Every courthouse which is dedicated for children has a
separate play area. Now, we are thinking of having
psycho-social support officers. These are being arranged.
There are special funding arrangements being made to see
that these issues are addressed properly.

වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය : අරමුණු සහ කාර්ය
භාරය

ெப ந்ேதாட்ட மனித அபிவி த்தி
நம்பிக்ைகப்ெபா ப் : ேநாக்கங்கள் மற் ம் பணிகள்
PLANTATION HUMAN DEVELOPMENT TRUST: OBJECTIVES
AND ROLE
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12. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය යටෙත් තිබී, දැනට
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශය
යටෙත් ඇති වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරෙය්
අරමුණු සහ කාර්යභාරය කවෙර්ද;

(ii)

එම භාරය මඟින් 1992 වර්ෂෙය් සිට 2005 වර්ෂය
දක්වා කාල සීමාව තුළ වතු අංශෙය් ජනතාවට
සපයා ඇති නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

2005 වර්ෂෙයන් පසුව ෙම් දක්වා එකී ජනතාවට
සපයා ඇති නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය යටෙත් පිහිටු වූ
වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය පශු සම්පත් හා
ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශයට පැවරීම නිසා
එම භාරය මඟින් වතු කම්කරුවන් ෙවනුෙවන්
කියාත්මක කළ සුබසාධන කටයුතු ඇනහිට ඇති
බවට එම ෙසේවකයින් ෙචෝදනා කරන බව
දන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම තත්ත්වය ෙවනස්කර වතු
කම්කරුවන් සඳහා වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය
මඟින් කියාත්මක කළ සුබසාධන කටයුතු
කඩිනමින් නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් ෙවන විට නඩු විසඳීම සඳහා ගත්තු කියා මාර්ග ෙමොකක්ද
කියලා අහන්න. ගරු මන්තීතුමියනි, ඉක්මන් කරන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඒ සඳහා දැනටම අපි විෙශේෂිත අධිකරණ ඇති කරමින් යනවා.
ළමා හා කාන්තා අපෙයෝජන පිළිබඳව කටයුතු කරන්න විෙශේෂිත
අධිකරණ ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, යාපනෙය්ත් තිෙබනවා.
ළඟදී අපි කුරුණෑගලත් එකක් පටන් ගන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම
නුවරත් එවැනි අධිකරණයක් ඇති කිරීම සඳහා දැන් පිළියම් ෙයොදා
ෙගන යනවා. කමානුකූලව තව අවුරුදු ෙදක තුනකින් හැම
පළාතකටම එක අධිකරණයක් බැගින් ඉදි කිරීමට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි,
දරුවකුෙග් ෙපෞද්ගලිකත්වය වාෙග්ම රහස භාවය ආරක්ෂා

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

சனச

க

அபிவி த்தி

ெப ந்ேதாட்ட ைகத்ெதாழில் அைமச்சின்கீழ்
ன்னர் காணப்பட்ட ம், தற்ேபா கால்நைட
வளர்ப் , கிராமிய சனச க
அபிவி த்தி
அைமச்சின்கீழ்
உள்ள மான ெப ந்ேதாட்ட
மனித அபிவி த்தி நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பின்

පාර්ලිෙම්න්තුව

1141

1142

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

Trust which was established under the
Ministry of Plantation Industries have come
to a halt after transferring that Fund to the
Ministry of Livestock and Rural
Community Development,

ேநாக்கங்கள் மற் ம் பணிகள் யாைவ;
(ii)

ேமற்ப நம்பிக்ைகப் ெபா ப்பினால் 1992ஆம்
ஆண்
தல் 2005ஆம் ஆண் வைரயிலான
காலப்பகுதியி ள்
ெப ந்ேதாட்டத் ைற
மக்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள
் களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

2005ஆம் ஆண் ன் பின்னர், இ வைரயில்
குறிப்பிட்ட
மக்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள
களின் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சின்கீழ்
தாபிக்கப்பட்ட ெப ந்ேதாட்ட மனித அபிவி த்தி
நம்பிக்ைகப் ெபா ப்
கால்நைட வளர்ப் ,
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சுக்கு
ஒப்பைடக்கப்பட்டைமயால், இந்த நம்பிக்ைகப்
ெபா ப்பினால் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்
காக நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட நலேனாம் ைக
நடவ க்ைககள் தைடப்பட் ள்ளதாக குறித்த
ஊழியர்கள் குற்றம் சாட் கின்றார்கள் என்பைத
அறிவாரா;

(ii )

ஆெமனில், ேமற்ப நிைலைமைய மாற்றிய
ைமத் , ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்காக
ெப ந்ேதாட்ட
மனித
அபிவி த்தி
நம்பிக்ைகப்
ெபா ப்பினால்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்ட
நலேனாம் ைக
நடவ க்ைககைள
விைரவாக
மீண் ம்
ஆரம்பிப்பதற்கு
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

(ii)

the objectives and the role of the Plantation
Human Development Trust which earlier
came under the Ministry of Plantation
Industries and is currently coming under the
Ministry of Livestock and Rural
Community Development;

(ii)

the number of houses provided to the
people of the plantation sector by the
aforesaid fund during the period from the
year 1992 to 2005; and

(iii)

the number of houses provided to the
aforesaid people after 2005 to date?

Will he also inform this House (i)

whether he is aware of the fact that
employees of the plantation sector level
allegations that the activities implemented
for the welfare of the aforesaid employees
by the Plantation Human Development

(c)

if so, whether immediate measures will be
taken to remedy that situation and to
recommence the welfare activities that
were implemented by the Plantation
Human Development Trust for the welfare
of the employees of the plantation sector?

If not, why?

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(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)

ගරු කථානායකතුමනි, පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) අරමුණ: වතු ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ
නැංවීම. කාර්යභාරය: වතු ජනතාවට නව නිවාස
සපයා දීම සහ තිෙබන නිවාසවල වහලවල්
අලුත්වැඩියා කිරීම; පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම
සහ සනීපාරක්ෂක කටයුතු සිදු කිරීම; ෙසෞඛ සහ
ළමා ආරක්ෂක කටයුතු කියාත්මක කිරීම; පුහුණු
සහ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම; පජාව
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වතු නිවාස සමුපකාර සමිති
කියාත්මක කිරීම.
(ii) 20,177යි.
(iii) 4,583යි.
(ආ)
(i) නැත.
(ii) අදාළ ෙනොෙව්. පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් වැවිලි මානව
සංවර්ධන භාරය විසින් සමාජ සුභ සාධන කටයුතු
බාධාවකින් ෙතොරව සාර්ථකව සිදු ෙවමින් පවතී.
(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සඳහන් කළ විධියට 1992 ඉඳලා 2005
දක්වා වකවානුව තුළ නිවාස 20,000ක් හදා තිෙබනවා. හැබැයි,
2005 ඉඳලා ගත වුණු අවුරුදු 09 තුළ ඉදි කර තිෙබන්ෙන් නිවාස
4,000යි. අවුරුදු ගණනින් ෙනොෙවයි මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්.
ඇයි, 2005න් පස්ෙසේ අවුරුදු 09ක් තුළ ෙමපමණ අඩු නිවාස
පමාණයක් හදන්නට සිද්ධ වුෙණ්?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

නිවාස ව ාපෘතිය පටන් ගත්ෙත් නිවාස පශ්නය තිබුණු නිසයි.
නිවාස හදලා ඉවර ෙවන ෙකොට පශ්නය ඉවර ෙවනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම
අහන්න කැමැතියි. මාත් නිෙයෝජනය කරන පළාෙත් පාෙද්ශීය
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ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කිහිපයක් වතු පජාව ජීවත් වන පෙද්ශවලට
අයිති ෙවනවා. එවැනි පෙද්ශ දකුණු පළාෙතත් තිෙබනවා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට එච්චර අදාළ නැති ෙවන්න පුළුවන්,
ගරු කථානායකතුමනි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා වග කීමක්
ඇතිව කියනවා ද, ෙම් වනෙකොට වතු ආශිත පජාවෙග් නිවාස
පශ්නය විසඳිලා ඒ අය සතුටින්, දැහැමින් ෙසෙමන්, කාලා බීලා
සන්තුෂ්ටිෙයන් ජීවත් ෙවනවා කියලා.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

සන්තුෂ්ටිෙයන් ජීවත් වන එක ගැන මෙගන් අහන්න එපා.
ගිහිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා කිව්වාෙන් නිවාස හදලා ඉවරයි කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නය
අහනවා.
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කථානායකතුමනි, ඊෙය් ඉඳලා ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශකවරු,
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු ගැන අහනවා, පිළිතුරු ෙදන්ෙන්
නැහැ. ෙම් පශ්නයටවත් පිළිතුරු ෙදයි ද දන්ෙන් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පළමුවැනි වතාවට තමයි ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
මාස 3ක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මීට
කලින් පශ්නෙයන් මම උපෙද්ශකවරුන්ෙග් නම් ටික ඇහුවා.
ඊෙය් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරුන්ෙග් නම් ඇහුවා. දැන් අහනවා
නිලධාරින්ෙග් නම්. අඩුම තරමින් මාසය අන්තිමට වැටුප
ෙගවන්න වුණත් නම් ටික තිෙබන්න එපා යැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් පශ්නයට විස්තර සපයන්න මාස තුනක් අවශ යි. කිසි
ගැටලුවක් නැතුව විස්තර සපයන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර ඉදිරිපත්
කරන්න සංඛ ා ෙල්ඛන හා ෙතොරතුරු එකතු කරන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ඒ නම් ටික දන්නවා ද දන්ෙන් නැහැ.

(The Hon. Sajith Premadasa)

කථානායකතුමා

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් කාර්ය
භාරය යටෙත් ඇති කරුණක් පිළිබඳව මම අහන්න කැමැතියි. පසු
ගිය කාලෙය් රෙට්ම පාසල් යන දූ දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක් ලබා
ෙදන ව ාපෘතිය ආරම්භ කරලා ඒක සති 2යි කියාත්මක වුෙණ්.
කවදාද ඒක රෙට්ම පාසල් යන දූ දරුවන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක
කරන්ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක මූලික පශ්නයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇයි නැත්ෙත්?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මාසික වැටුප් සඳහා සම්පූර්ණෙයන් ෙකොච්චර ෙගවනවා ද
කියලා ඇහුවා නම් හරි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක හරි. එතෙකොට ඒකවත් දැන ගන්න තිබුණා. එතෙකොට
ඒකවත් කියයි.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙදවැනි වටය.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

පශ්න අංක 2-3231/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

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

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

තමුන්නාන්ෙසේට කිරි දුන්නා මදි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13 -3710/'13- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

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

(The Hon. Anura Dissanayake)

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

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. උත්තර
ෙදන්න මාස කීයක් කල් ඉල්ලයි ද දන්ෙන් නැහැ. ගරු

யக்

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1145

1146

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

ඒක ඊට අන්තයි ෙන්. ෙම් පශ්නය ලබා දීලා අවුරුද්දක්
ෙවනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Hon. Speaker, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Question ordered to stand down.

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7 -4225/'13- (1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

point of Order එකක් ඉදිරිපත්

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

Sir, Standing Order 23 (2) states, I quote;

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

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

“Provided, however, a question relating to a matter of public
importance may be asked at the conclusion of questions by the
Leader of the Opposition or a leader of a recognized political
party …”

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස හතරක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, එම කරුණු ෙහොඳින් දැනෙගන තමයි මා
එතුමාට ඒ අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට දැන ගන්න
ඒ ගැන පුවත් පත්වලත් පළ වී තිබුණා. එතුමා තමයි දැන් විපක්ෂ
නායකවරයා විධියට වැඩ බලන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

So, this Hon. Member, is neither the leader of the
opposition nor a leader of a recognized political party.
The Hon. Karu Jayasuriya has been appointed as the
Leader.

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය තුළ මතු වී ඇති ගැටලු
சுகாதாரத் ைறயில் எ ந் ள்ள பிரச்சிைனகள்
PROBLEMS ARISEN IN HEALTH SECTOR

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය මතු කිරීමට මට අවස්ථාව සලසා දීම ගැන ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙම් පිළිබඳව මීට කලින් තදබල විවාදයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙසෞඛ අංශෙය් බරපතළ
බුද්ධි ගලනයක් පවත්නා අතර සෑම සතියකම ෛවද වරුන් හා
ෙහදියන් 50ත් - 60ත් අතර සංඛ ාවක් රට හැර යන තත්ත්වයක්
පවත්නා බවත්, ෙමය රජෙය් ෙසෞඛ ෙසේවාවන් පවත්වා ෙගන
යාම ෙකෙරහි මහත් හානිකර ෙසේ බලපා ඇති බවත් ෙපන්වා
ෙදමින් අන් කවෙරකු විසින් ෙහෝ ෙනොව ෙසෞඛ ඇමතිවරයා
විසින්ම කරන ලද පකාශයක් 2014 අෙපේල් මස 07වැනි දින ජාතික
පුවත් පත්වල පළ විය.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙබොෙහෝ විට කාන්තාවන් ෙහද ෙසේවාවන් කරා ආකර්ෂණය
ෙනොවන තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බව ද එහිදී ඇමතිවරයා විසින්
පකාශ කර තිබිණි. රජෙය් එක්සත් ෙහද සංගමයට අනුව ෙමරට
සෑම ෙරෝගීන් 5 ෙදෙනකුටම එක් ෙහදිය බැගින් සිටිය යුතු වුවද,
දැනට සිටිනුෙය් ෙරෝගීන් 55ෙදෙනකුට එක් ෙහදියක් පමණි. ඒ
අනුව ෙසේවෙයහි නිරත ෙහදියන් සංඛ ාව අවශ සංඛ ාෙවන්
දහෙයන් එකකටත් වඩා අඩු බව ෙපෙන්.
ෙමම කරුණු අනුව පැහැදිලි වන්ෙන් රජෙය් ෛවද - ෙහද
ෙසේවා තුළ ෙසේවා නියුක්තිකයන් ෙසේවය හැර විෙදස්ගත වීමට හා
ෙසේවයට ආකර්ෂණය ෙනොවීමට පධානතම ෙහේතුව ෙමම
ෙසේවාවලට නිසි පිළිගැනීමක් ෙමන්ම වැටුප් හා වරපසාද ලබා
ෙනොදීම බවයි. ෙමයට අමතරව රජෙය් ආයතනික පරිපාලන
දුර්වලතා ෙහේතුෙවන් ද අද ෙසෞඛ ක්ෙෂේතෙයහි ගැටලු පැන නැඟී
ඇත. ක්ෙෂේතෙය් ඒ ඒ වෘත්තියට අදාළ කාර්යයන් නිසි පරිදි
හඳුනා ගැනීමට අෙපොෙහොසත් වීම ෙහේතුෙවන් වෘත්තීන් අතර ද
ගැටුම් හා ආරවුල් හට ෙගන ඇත. නිදසුනක් ෙලස පවුල් ෙසෞඛ
ෙසේවිකාවන් හට භාර වුණු සූතිකා පුහුණුව ෙහදියන් ෙවත ලබා
දීමට තීරණය කිරීමත් සමගම එම ක්ෙෂේත ෙදක අතර ෙමන්ම
පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවිකා - ෙහද - ෛවද ක්ෙෂේත තුන අතර ද
ගැටුම් ෙමන්ම වෘත්තීය කියා මාර්ග කියාත්මක ෙකෙරන
තත්ත්වයක්ද අද පැන නැඟී ඇත.
රජය විසින් නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවයක් සපයනු ලබන බව පුන
පුනා කීවද එය වචනයට පමණක් සීමා වී ඇත. රජෙය් ෙරෝහල්වල
ෛවද වරුන් අද වන විට හුෙදක් ෙරෝග පරීක්ෂා කර තුණ්ඩු ලියා
ෙදන්නන්ෙග් තත්ත්වයට පත් වී ඇති අතර, එම ෙරෝහල්වල
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ඖෂධ හිඟය ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙරෝගීන් හට සියලුම ඖෂධ බාහිර
ඔසුසැල්වලින් මිල දී ගැනීමට සිදු වී ඇත.
ෙබොෙහෝ ෙරෝහල්වල ෛවද පරීක්ෂණ සිදු කිරීෙම් පහසුකම්
පවා ෙනොමැත. අවශ පරීක්ෂණ උපකරණ ෙනොමැති වීම ෙහෝ
හිඟය ෙහෝ අකිය වූ උපකරණ අලුත්වැඩියා ෙනොකිරීම නිසා ෙහෝ
පරීක්ෂණ සඳහා ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනවල රැඳී
සිටීමට ෙරෝගීන් හට සිදු ෙව්. එම තත්ත්වය තුළ ෙරෝහල් ආශිතව
මුදල් ෙගවා ෛවද රසායනාගාර ෙසේවා හා ඖෂධ ලබා ගත හැකි
රසායනාගාර හා ඔසුසැල් දුසිම් ගණන් බිහි ෙවමින් තිෙබ්.
ෙමහිලා කනගාටුදායක තත්ත්වය වන්ෙන් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය
ආශිත ෙමකී සියලු ගැටලු මඟින් බලපෑමට ලක් වනුෙය් අසරණ
ෙරෝගීන් වීමයි. ෙබොෙහෝ විට ඉතා අසීරුෙවන් තම එදිෙනදා දිවිය
සරි කර ගන්නා දුගී දුප්පත් ෙරෝගීහු රජෙය් ෙරෝහල්වල පවත්නා
ෛවද , ෙහද, ඖෂධ හා සත්කාරක ෙසේවා හිඟය ෙහේතු ෙකොට
ෙගන බරපතළ ජීවිත අවදානමකට මුහුණ දී සිටිති. එබැවින්, පහත
පශ්නවලට පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරමි.
01.

02.

ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය ආශිතව ෙපර කී පරිදි ඉස්මතු වී ඇති
ගැටලු නිරාකරණය කරමින් නිදහස් ෙසෞඛ ෙසේවය
සුරැකීමට රජය විසින් කවර කියා මාර්ග ගැනීමට අදහස්
කරන්ෙන් ද යන්න පිළිබඳව ගරු ෙසෞඛ ඇමතිතුමා ෙම්
සභාව දැනුවත් කරන්ෙන් ද?
තවද ෙමම සියලු ගැටලුවලට මූලික ෙහේතුව ෙසෞඛ අංශය
සඳහා අය වැෙයන් ෙවන් කළ පතිපාදන කිසිෙසේත්
පමාණවත් ෙනොවීම වන බැවින් ෙම් වසර තුළ අය වැෙයන්
කළ ෙවන් කිරීම්වලට අමතරව පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක්
මඟින් පමාණවත් මුදලක් ෙවන් කර, ෙපර කී ගැටලු
විසඳීමට නිසි පියවර ගන්ෙන් ද?

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

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අද දින රත්නපුර මහ
ෙරෝහෙල් කලින් ෙයොදා ගත් වැඩසටහනකට සම්බන්ධ ෙවමින්
සිටින නිසා ෙම් පශ්නයට ෙහට දින ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පිළිතුරු සපයන බව ඔබතුමාට දැනුම් ෙදන ෙලස මා දැනුවත්
කළා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී
ෙයෝජනා. ෙයෝජනා අංක 1.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
மன்ற அ

"න ාය පතෙය් පධාන කටයුතුවල අංක 9 දරන විෂය පිළිබඳ වැඩ අද දින
රැස්වීෙම් දී අංක 23 දරන ස්ථාවර නිෙයෝගෙයහි විධිවිධානයන්ෙගන්
නිදහස් විය යුතු ය. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 4
දක්වා පනත් ෙකටුම්පත් ෙදවන වර කියැවීම; විෂය අංක 5 සිට 8
දක්වා අනුමත කිරීම; විෂය අංක 9, ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට
උපහාරය පුද කිරීම.
විවාදය ආරම්භ කිරීම ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා.

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
(தி த்தம்) சட்ட லம்

SPECIAL COMMODITY LEVY (AMENDMENT)
BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 2.00]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
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வல்

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

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

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

of

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා "විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න ාය පතෙය් සඳහන් සමාගම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු
පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, මුදල්
නීති (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත මා ඉදිරිපත් කරනවා.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන්, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, නිෂ්පාදන බදු
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, සුරාබදු ආඥාපනත
යටෙත් රීති හා සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමයද මා ඉදිරිපත්
කරනවා.
න ාය පතෙය් අංක 1 යටෙත් සඳහන් විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන මම මුලින්ම කියන්නම්.
මීට අවුරුදු ගණනාවකට ෙපර විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත අප
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් රෙට් අත වශ
භාණ්ඩවල මිල
පාරිෙභෝගිකයාට පහසු වන ආකාරයට සකස් කිරීමට ඒ බදු ඉතාම
සරලව සංෙශෝධනය කිරීෙම් අවශ තාව මතයි. ඒ අනුව අප
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනතට යටත් වන අත වශ භාණ්ඩ
සමහර බදුවලින් සම්පූර්ණෙයන් නිදහස් කළා. එෙසේ කෙළේ 2002
අංක 11 දරන මුදල් පනත, එකතු කළ අගය මත බදු පනත, 2005
අංක 5 දරන මුදල් පනත, ෙර්ගු බදු ආඥාපනත, අපනයන
සංවර්ධන පනත හා නිෂ්පාදන බදු පනත අනුවයි. අද අප සිද්ධ
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කරන්ෙන් 2009 අංක 9 දරන ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් පනතත් ඊට
ඇතුළත් කිරීමයි. ෙමය එම කාර්යය තවදුරටත් සරල කිරීම සහ
පහසු කිරීෙම් අරමුණින් කරනු ලබන කාරණාවක්, ගරු
කථානායකතුමනි.
අද දින න ාය පතෙය් අංක 2 යටෙත් මා ඉදිරිපත් කෙළේ
සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතයි. ෙම් තුළින් අප
විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් බදු අය කර ගැනීම වඩාත්
කමානුකූල කිරීමයි. විෙශේෂෙයන්ම සමාගම් විසින් ෙගවිය යුතු
බද්ද වඩාත් විනිවිදභාවෙයන් යුතුව හඳුනා ෙගන රජෙය් ආදායම
එකතු කර ගැනීම තමයි ෙමම සංෙශෝධනෙයන් අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ගණන් ෙබ්රා
වසා දැමීමක් ෙහෝ ෙවන යම් ෙවනසක් සිදු වන හැම ෙමොෙහොතකම
නියමිත ආකාරයට ඒ පිළිබඳව ලිඛිතව සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා
ෙවත දැනුම් දීම අනිවාර්ය කිරීමක් ෙම් තුළින් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙවත යවන ඒ වාර්තාෙව්
පිටපතක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමටත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
මඟින් කටයුතු සැලෙසනවා. ෙම් නිසා යම් සමාගමක විෙශේෂ
ෙවනසක් වන ඕනෑම අවස්ථාවක ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පිළිබඳ ලිඛිතව දැනුවත්වීමක්
සිදු වනවා. ඒ තුළින් රාජ ආදායම එකතු කර ගැනීම සඳහා වඩාත්
පහසු සරල ඍජු පතිපත්තියකට අපට යන්න පුළුවන් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, යම්කිසි සමාගමක් ඈවර කිරීම ආරම්භ
කරන්ෙන් නම් ඈවර කිරීම ආරම්භ කිරීමට ෙපර වසර 5ක්
අතීතයට එකතු කළ අගය මත බදු නිරවුල් කිරීෙම්
අනිවාර්යභාවයකුත් ෙම් පනත මඟින් හඳුන්වා ෙදනවා. ෙමෙතක්
තිබුෙණ් වර්ෂයක කාලයක් පමණයි. ෙම් බද්ද අලුත් බද්දක්
ෙනොෙවයි. ඒකත් පැහැදිලි කරන්න අවශ යි. ෙබොෙහෝ විට
කියන්න පුළුවන් ෙමය අලුත් බද්දක්; බදු බරක් පැනවීමක් කියා.
කිසිෙසේත්ම එෙහම නැහැ.
ෙමෙතක් පැවැති බදු වඩාත්
කමානුකූලව, වඩාත් විනිවිදභාවෙයන් යුතුව රජයට අය කර
ගැනීමට අවශ මාර්ග තමයි ෙමයින් සැලෙසන්ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම න ාය පතෙය් අංක 3
යටෙත් ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගැෙනනවා. ෙගවීම්
පැහැර හරිනු ලැබූ බදු අය කර ගැනීමට ෙද්ශීය ආදායම්
ෙකොමසාරිස්වරයාට ඍජුව බලය පැවරීමක් ෙම් පනත තුළින් අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අප ඉතා පැහැදිලිව කියන්න අවශ යි,
කිසිෙසේත්ම ෙමතැනදී නව බදු පැනවීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ කියන
එක. හැබැයි, ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු අය කර ගැනීමට
වඩාත් ඍජු බලතල ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට
පැවරීමක් තමයි ෙමතැනදී සිදු වන්ෙන්.
ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් නීතිය බලපෑෙම් පකාශය යටෙත්
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"...(අ) ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු අය කර ගැනීමට වහාම කටයුතු කිරීම
අවශ වන අවස්ථාවක දී ෙකොමසාරිස් ජනරල්වරයාට පියවර ගැනීමට
හැකි කරවීම සඳහා;"
(ආ)

(ඇ)

පැහැර හැරීම සංස්ථාවක් විසින් ෙහෝ සංස්ථාගත ෙනොකරන ලද පුද්ගල
මණ්ඩලයක් විසින් ෙහෝ සිදු කරනු ලැබ ඇති විට, ෙගවීම පැහැර හරිනු
ලැබූ බද්ද ඒ සංස්ථාෙව් කළමනාකරුෙගන්, ෙල්කම්ෙගන්, යම්
අධ ක්ෂවරයකුෙගන් ෙහෝ පධාන නිලධරයාෙගන් නැතෙහොත් ඒ
සංස්ථාගත ෙනොකරන ලද පුද්ගල මණ්ඩලෙය් හවුල්කරුවකුෙගන්
ෙහෝ ධුර දරන්නකුෙගන් අයකර ගැනීම සඳහා;
තහනම් ෙකොට විකිණීෙමන් ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බද්ද අයකර
ගැනීමට ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට හැකි කරවීම සඳහා;
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(ඈ)

ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බද්ද, මෙහේසත
් ාත්වරයකු ඉදිරිෙය්
පැවැත්ෙවන නීති කෘතියකින් අයකර ගැනීම සඳහා;

(ඉ)

ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බද්ද, පැහැර හැර ඇති තැනැත්තාට ආපසු
ෙගවීමට නියමිත ණය මුදලකින් අඩු කර ගැනීම සඳහා;

(ඊ)

ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බද්ද, මුදලින් ෙගවීම ෙවනුවට නිශ්චල
ෙද්පළ පැවරීම මඟින් අයකර ගැනීම සඳහා; සහ

(උ)

ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බද්ද, පැහැර හැර ඇති තැනැත්තාෙග්
පාරිශමිකෙයන් අයකර ගැනීම සඳහා..."

ෙම් රජෙය් ආදායමක්. ඉතා සරලව කියනවා නම් ජනතාවට
අයිති ෙද්ෙපොළක්. පැහැර හැරි තැනැත්ෙතකුෙගන් ඍජුව එය අය
කර ගන්නට අවස්ථාව සලසා දීමක් තමයි ෙම් තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.
ඊටත් අමතරව, න ාය පතෙය් අංක 4 යටෙත් ඇති මුදල් නීති
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා
ඉදිරිපත්
කර
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2014 අය වැය කථාෙව් 20වන පිටුෙව් අංක
43වන ෙඡ්දය යටෙත් "බැංකු හා මූල සමාගම් ශක්තිමත් කිරීම"
සඳහන් වුණා.
43.1 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ගරු කතානායකතුමනි, ශී ලංකා මහ බැංකුව, විෙද්ශ වත්කම්
කළමනාකරණෙය්දීත්, විවිධ අරමුදල් පාලනය කිරීෙම්දීත්, බැංකු හා මූල
ආයතන අධීක්ෂණය
කිරීෙම්දීත්, මුදල් සැපයුම කළමනාකරණය
කිරීෙම්දීත් මෑත කාලෙය් පශංසනීය කාර්යභාරයක් ඉටුකර තිෙබනවා.
එබැවින් මහ බැංකුෙව් වගකීම් හා මෑත කාලීන ආර්ථික පවණතා අනුව
එහි පාග්ධන වත්කම් රුපියල් බිලියන 50 දක්වා වැඩිකිරීමට ෙයෝජනා
කරනවා."

ෙමෙතක් තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 15ට අඩු මුදලක්, ගරු
කථානායකතුමනි. රටක ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ආරක්ෂා කරන
පධානම ආයතනය හැටියට ඔවුන්ෙග් පාග්ධන සීමාව ඉහළට
නැංවීම අෙප් රෙට් ඉදිරි ආර්ථිකයට ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්
හැටියට මා දකිනවා.
ඊට අමතරව අද අපි මුදල් ෙරගුලාසි කිහිපයක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉන් පළමුවැන්න (235 වැනි
අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත් වූ ෙයෝජනාවයි.
2014.01.20වන දින අංක 1846/10 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
නිෙව්දනෙයන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ෙයෝජනාව අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.
ඊළඟට, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනත යටෙත් නිෙයෝගය අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවා.
2014.01.20 දිනැති 1846/7 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
නිෙව්දනය මඟින් ඉදිරිපත් වූ කරුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමයි අද සිදු වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් කාරණා ෙදකම එකට බැඳුණු කාරණාවන් නිසායි, මා ෙම්
කාරණා ෙදකම එක වර කිව්ෙව්. ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
ෙයෝජනාව තුළින් ෙර්ගු බදු සීමාවන් ගැන ෙයෝජනා කරනවා.
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය තුළින්
ඒ බදු හඳුනා ගැනීමට අවශ සංෙක්ත අංකයන් පිළිබඳව ෙම්
සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්, විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩ පවාහනය කිරීම සඳහා කුඩා
වාහනවලට ලබා දුන් බදු සහන නිශ්චිත කර ගත් වාහන
පද්ධතියටම ලබා දීමයි. එවැනි සහනයන් ලබා දීම තුළින් සමහර
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අවස්ථාවල ඒ තුළින් යම් යම් රිංගා යෑෙම් අවස්ථාවන් අපි දැක්කා.
ඉතා කුඩා ස්වයං රැකියාවක් සඳහා ෙගන ඒමට බලාෙපොෙරොත්තු
වන වාහනයකට ලබා දුන් බදු සහනය තුළින් යම්කිසි ආකාරෙය්
සුෙඛෝපෙභෝගි වාහනයක් ෙගන එන්නකු ඒ බදු පහසුව ලබා
ගන්නවා නම් එය පශ්නයක්, ගරු කථානායකතුමනි. අද අපි ෙගන
එන ෙරගුලාසි තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු බදු සහනය ඒ නියමිත සමාජ පන්තියට, ඒ
නියමිත වාහනයට, ඒ වාහන පද්ධතියටම ෙයොමු කිරීමයි. ෙමය
එක් පැත්තකින්, බදු සහනයන් අවශ කණ්ඩායමට බදු සහනය
ලබා ෙදන අතෙර් තවත් පැත්තකින් රාජ ආදායම ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා වූ ඉතාමත් කාෙලෝචිත ෙරගුලාසි ෙදකක් හැටියට
ෙම් ෙයෝජනාව හා නිෙයෝගය හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්, ගරු
කථානායකතුමනි.
ඊළඟට, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් එන රීති ගැන බලමු.
සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උප වගන්තිය
යටෙත් සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් සාදනු ලැබූ 2014 ජනවාරි 20
වන දින අංක 1846/8 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය -අංක
962 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය - අපි ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතියට
ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
රාජ මුදල් පවාහ කමවත් කිරීමයි. මසකට වතාවක් තමයි අප
ෙමෙතක් කල් සුරාබදු ආදායම් එකතු කෙළේ. සුරා බදු කියන්ෙන්
වක බද්දක්. ෙම් බද්ද ව ාපාරිකයා ළඟ එකතු වුණාට පස්ෙසේ
මාසයකට වතාවක් තමයි අපි ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
එකතු කෙළේ. අද ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයොජනා තුළින් මාසයකට
ෙදවතාවක් ඒ මුදල් එකතු කිරීෙම් හැකියාව රජය ලබා ගන්නවා.
ඒ තුළින් රාජ මුදල් පවාහය අඛණ්ඩව, වඩාත් කමානුකූලව ගලා
ෙගන යෑමට ඇති පහසුව වැඩි කිරීමයි අප බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්. ඒකත් නව බද්දක් ෙනොෙවයි කියන එක ඉතා
පැහැදිලිව කියන්න අවශ යි. බදු ෙගවන්නා එකතු කර ගන්නා
මුදල වඩා ෙකටි කාලයක් තුළ රාජ භාණ්ඩාගාරයට එකතු කර
ගැනීමක් තමයි ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ගරු
කථානාකතුමනි.
ඊට අමතරව, 2014 ජනවාරි 20 දිනැති අංක 1846/9 දරන
අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් ඊතයිල් මද සාරය ෙද්ශීයව
සැපයීෙම්දී හා ආනයනය කිරීෙම්දී ෙගවිය යුතු බදුවල විෂමතා
ඉවත් කිරීම සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, රජෙය් අනුමත අධ ාපන,
පර්ෙය්ෂණ, ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතනවලට
ෙමෙතක් ඒවා
ෙනොමිලෙය් ලබා දුන් සීමාව වැඩි කිරීමක් ෙමමඟින් සිදු කරනු
ලබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ආයතනවල පහසුව සඳහායි එෙසේ
කරනු ලබන්ෙන්. ෙම් කියන ලද රීති සහ නියම සම්බන්ධ ගැසට්
නිෙව්දන ඉදිරිපත් කිරීම තමයි අද සිද්ධ ෙවන්ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි. ඉතාම
පාෙයෝගිකව අවශ පරිදි මූල
කළමනාකරණය හැසිරවීම සඳහා රජය විසින් ගනු ලබන කාලීන
කියා මාර්ගයක් හැටියට ෙම්වා හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, රජය ෙම් සියලුම කටයුතු කරන්ෙන්
අවසාන වශෙයන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහායි.
අපට ඒ අවසාන ඉලක්කය පිළිබඳව ඉතාම ෙහොඳ, පැහැදිලි, ෙම්
රටට ආදරය කරන මිනිසුන්ට ෙබොෙහොම ආශාෙවන් බලන්න
පුළුවන්
වාර්තාවක් ඊෙය් ඉදිරිපත් වුණා.
ඒ තමයි ගරු
කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂෙය් මහ බැංකු වාර්තාව. ෙම් රෙට්
අනාගතය ගැන සුබවාදීව දකින අයට ඉතාම සතුට ෙගන ෙදන
වාර්තාවක් ඒක. සුබවාදීව දකින්ෙන් නැති අයටත් කියවා බලා
සුබවාදී තැනට එන්නට පුළුවන් වාර්තාවක් හැටියට මා ෙම්
වාර්තාව දකිනවා. රටක ආර්ථික පැත්ෙතන් බලන නිර්ණායක
සියල්ල යම් කිසි ස්ථාවරභාවයකට, යම් කිසි ධනාත්මක පැත්තට
ආපු තත්ත්වය අපට ෙබොෙහොම විනිවිදභාවෙයන් යුතුව බලා
ගන්න පුළුවන් කරුණු රාශියක් ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන නිසා ෙම්
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ගරු සභාවට ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම ෙම් මුදල් නීති
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ෙමොෙහොතක
ඉතාම වැදගත් යුතුකමක් කියා මා හිතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය පිළිබඳව ඒ
වාර්තාෙවන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු ස්වල්පයක් හැන්සාඩ්ගත
කිරීමට ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලමින් මම ඒවා සභාගත*
කරනවා.
ෙම් ෙතොරතුරු අනාගත පරම්පරාවත් බලා ගත යුතු ෙදයක්.
ෙමොකද, යුද්ධයක් අවසාන කරලා ජනතාවට දුන් ආර්ථිකමය
ෙපොෙරොන්දු ෙකටි කාලයක් තුළ ෙකොෙතක් දුරට ඉෂ්ට කරන්න
ෙම් රජයට, මහින්ද චින්තනයට ඉඩ ලැබුණා ද කියන එක ඉතා
පැහැදිලිව ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා, ගරු
කථානායකතුමනි.
අපි හැම ෙමොෙහොතකම රටක ආර්ථිකය ගැන, ආර්ථික
වර්ධනය පිළිබඳව කථා කරනවා. අෙප් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සමහර අවස්ථාවල සියයට 6ට අඩු වුණා. ඒ ගැන අපි කම්පා වුණා.
මම දැක්කා, විපක්ෂය ඒ අවස්ථාවලදී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙය් අඩු
වීම ගැන නිතර කථා කරනවා. හැබැයි, 2013 වසෙර්දී අෙප් රෙට්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.3ක පවත්වා ගන්න පුළුවන් වූ
බව අපට සතුටින් කියන්න පුළුවන්. අෙප් කලාපෙය් ෙබොෙහොමයක්
රටවලට වඩා ඉදිරියට ගිය තත්ත්වයකින් ෙම් පුංචි ශී ලංකාවට තම
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණා. එය සියයට
7.3ක වර්ධනයක්. ඒ වාෙග්ම එහි වැදගත්ම ෙද් වන්ෙන්, ඒ
ආර්ථික වර්ධනයට සම්බන්ධ වන සියලුම අංශවල පැහැදිලි
වර්ධනයක් දක්නට ලැබීමයි. කෘෂි කාර්මික අංශය, කර්මාන්ත
අංශය, ෙසේවා අංශය කියන අංශ තුෙන්ම ඉතා පැහැදිලි වර්ධිත
තත්ත්වයක් අපට දකින්න ලැබුණා. කෘෂි කාර්මික අංශය සියයට
4.7ක්, කර්මාන්ත අංශය සියයට 9.9ක්, ෙසේවා අංශය සියයට 6.4ක්
වශෙයන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට දායක ෙවලා තිෙබනවා. ඒක රටක
ඉදිරි ගමන පිළිබඳ ඉතා ෙහොඳ, පැහැදිලි චිතයක් හැටියට අපට
සඳහන් කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි.
ඒ වාෙග්ම, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙදස බලමු. 2005 දී ෙම් රෙට්
මහින්ද චින්තනය ආරම්භ වන විට ඒක පුද්ගල ආදායම තිබුෙණ්
ෙඩොලර් 1,241යි. 2013 වසර අවසන් වන විට එය ෙඩොලර් 3,280
ඉක්මවා ගිහිල්ලා තිබුණා. ෙම් ගැන විවිධ තර්ක ෙගොඩ නඟන්න
පුළුවන්. ආදායම් ෙබදී යෑෙම් අසමතුලිතතාව ගැන කථා කරලා
ෙම්ක ලඝු කරන්න, ෙමහි වටිනාකම අඩු කරන්න කථා කරන්න
පුළුවන්. හැබැයි, ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම ආර්ථිකෙය් ඉතා පැහැදිලි
මිනුම් දණ්ඩක් හැටියට ෙම් ඒක පුද්ගල ආදායම කියන කාරණාව
ගැන බලනවා.
ෙදෙවනි වග කීම තමයි, ඒ අසමතුලිතතාව අඩු කිරීම. ඒ
සඳහාත් අපි පියවර අරෙගන තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ෙඩොලර් 1,241 සිට වර්ෂ 8ක් ඉක්ම වන ෙකොට ෙඩොලර් 3,280ක්
දක්වා ඒක පුද්ගල ආදායෙම් ඉතා පැහැදිලි වර්ධනයක් අපි ළඟා
කර ෙගන තිෙබනවා. සමහරු අහනවා, ෙකෝ කියපු පාතිහාර්යය
කියලා. අපි යන ගමන සිහිනයක් කියලා කියනවා. හැබැයි, මා
ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, අපි යන ගමන සිහින ෙනොෙවයි කියන
කාරණාව. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි සාධක ෙම් මහ බැංකු වාර්තාව
තුළින් අපට ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න වාසනාව ලැබී
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ඊළඟට, උද්ධමනය ගැන බලමු. මම හිතන්ෙන් ෙම් ගරු
සභාෙව් වැඩිෙයන්ම කථාවන වචනය ෙමොකක්ද කියලා
බැලුෙවොත් "මිල වැඩිවීම" නැත්නම් "උද්ධමනය" හඳුන්වන්න

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පුළුවන්. පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් හැන්සාඩ් වාර්තා අරෙගන
බැලුෙවොත් එය සනාථ කර ගන්න පුළුවන්. කිසිම ෙකෙනකුට
උද්ධමනය බින්දුවට ෙහෝ සෘණ තත්ත්වයකට ෙග්න්න හැකියාවක්
නැහැ. හැබැයි, රජයක, රටක වග කීම වන්ෙන් උද්ධමනය
පාලනය කිරීමයි. ඒ අනුව, ෙනොකඩවා පස්වන වරටත් අෙප් රෙට්
පාරිෙභෝගික මිල උද්ධමනය තනි අංකයක පවත්වා ෙගන යන්න
අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමොකද, ආර්ථික වර්ධනය සහ
උද්ධමනය අතර තිෙබන්ෙන් පරස්පර බැඳීමක් ගරු
කථානායකතුමනි. රටක ශීඝ ආර්ථික වර්ධනයක් වන ෙකොට
උද්ධමනය පාලනය කර ගැනීම ඉතා අසීරුයි. උද්ධමනය යන්ෙන්
අෙනක් පැත්තට; විරුද්ධ පැත්තට; වැඩි වීමට. හැබැයි අපි සමත්
ෙවලා තිෙබනවා, ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7.3ක තබා ගනිද්දී
උද්ධමනය තනි ඉලක්කමක තබා ගන්න. ඒක තමයි ආර්ථිකෙය්,
නැත්නම් මූල කළමනාකරණෙය් පැවැත්ම පිළිබඳ ඉතාම ෙහොඳ
දර්ශකය.
අපි ෙබොෙහෝ විට කැමැතියි, ෙවනත් රටවල් සමඟ අෙප් රට
සංසන්දනය කරලා කථා කරන්න. අපි බලමු, 2014 ෙපබරවාරි
මාසෙය් උද්ධමනය. එය ශී ලංකාෙව් සියයට 4.2යි. අෙප් අසල්වැසි
රට වන ඉන්දියාෙව් සියයට 8.1යි. අපට ඒ තුළින් ෙහොඳ අදහසක්
ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපට අසල්වැසි විශාල රට වන
පාකිස්තානෙය් සියයට 7.9යි. අපි 4.2යි. ගරු කථානායකතුමනි, මා
ෙම් දත්ත කිව්ෙව් අපි ඉන්ෙන් ෙමොන තරම් ශුභවාදි තැනක ද
කියන කාරණාව ඉතා පහසුෙවන් වටහා ගන්නයි.
ඊළඟට, දරිදතා මට්ටම ගනිමු. අපි ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන
කිව්ව ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් අහන පශ්නය තමයි, ෙම් ආදායම
ෙබදිලා යනවා ද කියන එක. ෙම් ආදායම යම් පමාණයකට ෙබදී
ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 1995 දී සියයට 28.8ක් වුණු,
දරිදතා ෙර්ඛාෙවන් පහළ සිටි පවුල් සංඛ ාව, 2012 අවසාන වන
විට සියයට 6.5 දක්වා අඩු කර ගන්න අපි සමත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒකත් ෙම් වාර්තාව තුළින්
ෙහළි වන ඉතා සතුටු විය හැකි ශුභවාදි කරුණක් හැටියට අපට
සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
අද ෙබොෙහෝ රටවල, දියුණු යැයි කියන ෙබොෙහෝ රටවල ෙසේවා
වියුක්ති අනුපාතය සියයට 10යි, 15යි. සියයට 20ට ගිය රටවලුත්
තිෙබනවා. නමුත් අපට 2013 අවසාන වන විට ෙසේවා වියුක්ති
අනුපාතය සියයට 4.4ක පවත්වා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි,
ඒක 2012ට වඩා සුළු වැඩි වීමක්. 2012 වසෙර් තිබුෙණ් සියයට
4යි. සියයට 4 සිට 4.4 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව
අනුව අපි සත කරුණුයි කථා කරන්ෙන්. හැබැයි ෙලෝකයත්
එක්ක සාෙප්ක්ෂව බලන ෙකොට ෙම් රෙට් රැකියා ඉල්ලන, රැකියා
නැති පිරිෙසේ අනුපාතයත් ඉතාම යහපත් තැනක තබා ගන්න,
පාලනය කර ගන්න මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ සමත් ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ඊළඟට, අපනයන ආදායම ගනිමු. 2012 වසෙර් අපනයන
ආදායම 2011ට වඩා සියයට 7.4කින් අඩු වුණා. නමුත් 2013 දී
2012ට වඩා සියයට 6.4කින් එය වර්ධනය කර ගන්න අෙප් රට
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආනයන වියදම 2012ට වඩා
සියයට 6.2කින් 2013 දී අඩු කර ගන්නත් අෙප් රට සමත් ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ඒ වාෙග්මයි ෙවෙළඳ හිඟය. අෙප් රට සලකන්ෙන් ආනයන හා
අපනයන මත ජීවත් වන, ඒ හා ඍජුව බැඳුණු රටක් හැටියටයි. ඒ
නිසා අපි වැනි රටකට ෙවෙළඳ හිඟය ඉතාම වැදගත් වනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, 2013 වසෙර්දී ෙවෙළඳ හිඟය කැපී ෙපෙනන
ෙලස අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2012 වසෙර්දී එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්
මිලියන 9,417ක් හැටියට පැවැති ෙවෙළඳ හිඟය 2013 වසෙර්දී
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එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් මිලියන 7,609 දක්වා, එනම් සියයට
19.2කින් අඩු කර ගන්නට අෙප් ආර්ථික කමෙව්දය සමත් ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු
කථානායාකතුමනි,
ඒ
වාෙග්ම,
ෙසේවා
නියුක්තිකයන්ෙගන් ලැෙබන ෙපේෂණ එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්
බිලියන 6.4 දක්වා, එනම් සියයට 7ක වර්ධනයක් 2012 වසරට
වඩා 2013 වසෙර්දී ලබා ගන්නට අපි සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, සංචාරක ඉපැයීම් බලන්න. යුද්ධෙය් නිමාවත් සමඟ
අප ෙබොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තු තැබූ කර්මාන්තයක් තමයි
සංචාරක කර්මාන්තය. අද ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඉතා පැහැදිලිව
ඉටු ෙවමින් පවතිනවා. 2013 වසෙර්දී සංචාරක ඉපැයීම් පමාණය
එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් බිලියන 1.7 සීමාව ඉක්මවා තිෙබනවා.
2013 වසෙර් සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම මිලියන 1.27යි;
ෙදොෙළොස්ලක්ෂ හැත්තෑදහසයි. ඒ අනුව ෙම් රටට සංචාරකයන්ෙග්
පැමිණීම සියයට 26.7කින් ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. ඒ පැමිෙණන
සංචාරකයන්ෙගන් ලැෙබන ඉපැයීම් පමාණය එක්සත් ජනපද
ෙඩොලර් මිලියන 1,715 දක්වා, එනම් සියයට 65.4කින් වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. එහි අදහස, අප තබන බලාෙපොෙරොත්තු, අෙප්
සැලසුම් ෙබොෙහෝ විට නිවැරදියි කියන එකයි. ෙමොකද, සංචාරක
කර්මාන්තය ගැන ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්, ෙහොඳ අවධානයක් හා
ෙහොඳ බලාෙපොෙරොත්තුවක් අෙප් තිෙබනවා. සියයට 65.4කින්
ආදායම වර්ධනය වුණාය කියන්ෙන් ඉතා පැහැදිලිව අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තු හා අෙප් සැලසුම් සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එකයි, ගරු කථානායකතුමනි.
ඊළඟට, වැදගත්ම ෙද් තමයි සංචිත පමාණය. 2013 වසෙර්දී
දළ නිල සංචිත එක්සත් ජනපද ෙඩොලර් බිලියන 7.5 දක්වා ඉහළ
ගිහින් තිෙබනවා. අපි විෙද්ශ සංචිත ගණනය කරන්ෙන්, ඒ විෙද්ශ
සංචිත පමාණෙයන් අෙප් රටට අවශ භාණ්ඩ සහ ෙසේවා
ආනයනය කිරීමට ෙකොතරම් කාලයකට අපි ශක්තිමත්ද කියන
එක මතයි. ෙමෙතක් ෙගන යන සාමාන රටාව අනුව බැලුෙවොත්
අවශ ආනයනික දව සහ ෙසේවාවන් ෙගන්වන්නට අපි මාස
පහකට ශක්තිමත්. නමුත් 2008 ෙවද්දී අෙප් රෙට් ෙම් තත්ත්වය
සති තුනට ඇවිල්ලා තිබුණා, ගරු කථානායකතුමනි. යුද්ධෙය්
උගම තත්ත්වයට එන විට, IMF ණය පහසුකම ගන්නට විවිධ
බාධාවන් පමුණුවන විට ෙගන යන සාමාන රටාව අනුව අවශ
ආනයනික දව සහ ෙසේවාවන් සති තුනක් සඳහා පමණක්
ෙගන්වන්නට හැකි තත්ත්වයකයි අපි හිටිෙය්. ඒ සති තුෙන්
තත්ත්වෙය් ඉඳලා යුද්ධයත් අවසන් කරෙගන අද අපි ෙගන යන
සාමාන රටාව අනුව අවශ ආනයනික දව සහ ෙසේවාවන්
ෙගන්වන්නට මාස පහක් සඳහා පමාණවත් ශක්තිමත් නිල
සංචිතයක් වර්ධනය කර ගන්නට සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, තවත් වැදගත් කාරණාවක්
තිෙබනවා. අපි ෙම් ගැන හැම දාමත් කථා කරනවා. අය වැය
හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට සමහර
කාලවල සියයට 10ට කිට්ටු ෙවන්න ගිය අවස්ථා තිබුණා. අපි
2013 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කෙළේ, අය වැය හිඟය සියයට 5.8ක
පවත්වා ගන්නවා කියලායි. ෙබොෙහෝවිට ෙම් සභාෙව්දී කියනවා
ෙම්වා සැලසුම් පමණයි, ෙම්වා පාෙයෝගිකව කරන්නට පුළුවන් ද
කියලා. නමුත්, අද අපට සතුටින් කියන්නට පුළුවන්, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 5.8කට සැලසුම් කළ අය වැය
හිඟය 5.9ක, -එක දශමයක් විතරයි වැඩි වුෙණ්- පවත්වාෙගන
යන්නට අපි ජාතියක් හැටියට සමත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ෙම්ක මූල කළමනාකරණය පිළිබඳ අනාගත සැලසුම් සකස්
කිරීම පිළිබඳ ඉතාමත් සාර්ථක තත්ත්වයක් හැටියට අපට සඳහන්
කරන්නට පුළුවන්.
අෙප් රාජ ණය ගැන අප නිතර කථා කරනවා; නිතර
අහනවා. ෙමොනවා ෙහෝ ආෙයෝජනයක්, විශාල ව ාපෘතියක් ෙම්
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රටට එළිදක්වන විට පසු දිනම අහන පශ්නය තමයි, ණය
ෙකොච්චරද කියලා. නමුත් අමතක කරන්නට එපා, 2013 මහ බැංකු
වාර්තාෙවන් පිළිබිඹු වන ශී ලංකා ආර්ථිකය කියන වාර්තාෙව්
පැහැදිලිවම තිෙබනවා, 2013 නිමා වන විට අෙප් රෙට් රාජ ණය
පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස 78.3යි
කියලා. 2003 දී ෙමය තිබුෙණ් 105ක. අද අප ඔය කියන වරායත්
හදලා, අධිෙව්ගී මාර්ගත් හදලා, රක්ෂාත් දීලා, ෙපොෙහොර
සහනාධාරයත් දීලා, -ෙම් සියල්ලත් කරලා- ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන
විවිධ බලෙව්ගයන් සහ අභිෙයෝගයන්වලටත් මුහුණ දීලා දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සාෙප්ක්ෂව 105ක තිබුණු ණය මට්ටම
සියයට 78.3කට ෙගන එන්නට සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
අපි විනිමය අනුපාතය ගැන කථා කරනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. 2013 දී ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව ශී
ලංකාෙව් රුපියල අවපමාණය වුෙණ් සියයට 2.75කින්. එය
ෙලෝකයත් සමඟ සසඳා බැලීෙම්දී ඉතාමත් ශක්තිමත් තත්ත්වයක්.
ඉන්දියානු රුපියල සියයට 11.72කින් අවපමාණය වුණා,
ඇෙමරිකානු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව. ඉන්දුනීසියාව සියයට
20.9කින්, තායි මුදල් සියයට 6.9කින් සහ පිලිපීනය සියයට
7.5කින් අවපමාණය වුණා. සමහර ජාත න්තර මුදල් සමඟ සසඳා
බැලීෙම්දී කැනඩා ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව අෙප් රුපියල 5.7කින්
අධිපමාණ වුණා. ඒ වාෙග්ම, සිංගප්පූරු ෙඩොලරයට සාෙප්ක්ෂව
සියය 0.6කින් අපි අධිපමාණ වුණා. ඒ නිසා අෙනක් රටවලට
සාෙප්ක්ෂව බැලීෙම්දී පැහැදිලිවම ආර්ථිකමය වශෙයන් ඉතාමත්ම
ශක්තිමත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට ඊෙය් අෙප් මහ බැංකුවට
වාසනාව ලැබුණා කියන කාරණාව කියන්නට පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර
කාරණා කිහිපයක් කියන්නට කැමැතියි. අපි කියනවා, 2016 දී ෙම්
රට නිශ්චිත තැනකට යනවා කියලා. අපට ඒක ඉතා පැහැදිලියි.
ෙම් ආපු වර්ධනයත් සමඟ අපට පුෙරෝකථනයක් කරන්නට
පුළුවන්, ෙම් ෙව්ගෙයන් ගිෙයොත් අපට ෙකොතනට යන්න පුළුවන් ද
කියලා. ආර්ථිකමය වශෙයන් විෙශේෂ කාරණා හැටියට අප
ෙමෙතක් කථා කළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය ෙම්
ෙව්ගෙයන් ෙගන යන්නට හැකි වුෙණොත් 2016 වන විට අපට එය
8.3කට ෙගන යන්නට පුළුවන් ඒක ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ඉතා
ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වාෙග්ම, අප යන වර්ධනාත්මක, ධනාත්මක
ෙව්ගයත් සමඟ ගිෙයොත් අපට උද්ධමනය සියයට 4ක රඳවා
ගන්නට පුළුවන්. ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
4,825කට ෙගන යන්නට පුළුවන්. අප කිව්ෙව් 2016 දී එය
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000කට ෙගන යනවා කියලායි. නමුත් ෙම්
යන තත්ත්වයත් සමඟ අපට එය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,825කට
ෙගන යන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා විශ්වාස කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ නිල සංචිත
පමාණය, -ෙම් වර්ධනාත්මක තත්ත්වෙයන් ගිෙයොත්- ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 12,349ක් කර ගන්නට පුළුවනි. ෙම්
තත්ත්වෙයන් අප ගිෙයොත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 12ක
විෙද්ශ සංචිතයක් පවත්වා ගැනීෙම් වරමත් ශී ලංකාවට අයිති කර
ගන්නට පුළුවන්. අය වැය හිඟය සියයට 3.8ක රඳවා ගන්නත්
පුළුවන්. 2003 දී සියයට 105ක් ෙවලා තිබුණු රාජ ණය පමාණය
ෙම් යන කමයට අපි පාලනය කර ගත්ෙතොත් සියයට 65කට රඳවා
ගන්න අපිට පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. අද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් සියල්ල ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කෙළේත්
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කමානුකූල කරන්නයි; ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
වර්ධනය කරන්නයි.
2013 ගැන කථා කරද්දී මහින්ද චින්තනය රැෙගන යන ෙම්
ආර්ථිකමය වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
විවිධ බාධක, විවිධ
ෙකනහිලිකම් සියල්ල මැද්ෙද්ත් ඉතා පැහැදිලි ආර්ථික වර්ධනයක්
ෙම් රෙට් ජනතාවට උරුම කර ෙදන්නට තරම් අපි වාසනාවන්ත
ෙවලා තිෙබනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒකයි මම කථාව ආරම්භෙය්දීම
කිව්ෙව් ෙම් වාර්තාව ෙම් රටට ආදරය කරන කණ්ඩායමට නම් පුන
පුනා කියවිය හැකි ඉතා වාසනාවන්ත වාර්තාවක් කියලා. හැබැයි,
ෙවනත් බාහිර කණ්ඩායම් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ටත් ෙම්ක කියවලා
තමන්ෙග් සිතිවිලි ධනාත්මක කර ගන්න පුළුවන් ඉතා ෙහොඳ
වාර්තාවක්. ඒ සඳහා සියලු ෙදනාට ආරාධනා කරමින් මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
ඊට කලින් ගරු නිෙයෝජ
ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව

නිෙයෝජ

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

මූලාසනාරූඪ විය.

කථානායකතුමා මූලාසනය

මූලාසනෙයන්

ඉවත්

වුෙයන්,

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු රවි කරුණානායක මහතා.
[අ.භා. 2.26]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ස්තුතියි,
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
රංජිත්
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා කථා කළාට පසුව මට කථා කිරීමට
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද
කරනවා. එතුමා කථා කළ විධියට නම් මම හිතන හැටියට
ලංකාෙව් කිසිම පශ්නයක් නැහැ. මම හිතන හැටියට ඔබාමාෙග්
පශ්නත් විසඳලා. ෙමොකද, ලංකාව ඒ තරමටම සංවර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් ඔබාමාට ලංකාෙව් මුදල් ඇමතිෙගනුත් සල්ලි
ටිකක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. කාසියක
ෙදපැත්තක් තිෙබනවා වාෙග්ම ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය
නිසියාකාරව ඉෂ්ට කළා. අෙප් යුතුකමත් එයයි. එය නිවැරැදි
කිරීමකුත් අපි කළ යුතුයි. ඔබතුමා කිව්වා, අරක ෙහොඳයි, ෙම්ක
ෙහොඳයි කියලා. එෙහනම් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙමතරම් දුක්
විඳින්ෙන් ඇයි? ඔවුන්ට කිසිම පශ්නයක් නැහැ ෙන්. අෙත් සල්ලි
තිෙබනවා නම්, සාක්කුවල සල්ලි තිෙබනවා නම් ෙම් ෙබොරු වැඩ,
වංචා වැඩ ෙවන්ෙන් ෙමොකද? ඇත්ත තත්ත්වය දරා ගන්න බැරි
නිසා එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටව යනවා.

Sir, the "Ceylon FT" of 8th April, 2014 states, I quote:
“Sri Lanka’s external finances weak: Fitch”

අද රටවල් 216ක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. සාමාන ෙයන්
සංසන්දනාත්මකව සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ෙමවැනි

පාර්ලිෙම්න්තුව

1157
[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ආයතන ෙමෙහම කියලා තිෙබනවා. රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා
කිව්වා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයත් එක්ක අෙප් ණයබරතාව සියයට
105 ඉඳලා සියයට 76ට අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. සැබෑ
තත්ත්වය සියයට 86යි. ඒ අනුව ඔප්පු වනවා, ෙම්ෙක් යම් විධියක
වැරැදි තත්ත්වයක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය.
අය වැය සමග ඉදිරිපත් කළා, සියයට දශම එකක ෙවනසක්
තිබුණාය කියලා. ඒ සියයට දශම එෙක් ෙවනස රුපියල් ෙකෝටි
7,600යි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ රුපියල් ෙකෝටි 7,600ක ෙවනස
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් පාග්ධන වියදම රුපියල් ෙකෝටි 18,800ක්
විතර කපා හැරලායි. අය වැය තුළින් සුන්දර ෙලෝකයක් මවා
පානවා. පාග්ධන වියදම්වලට සල්ලි කපා හැරලා, ඊට පස්ෙසේ
වියදම් කරපු මුදල විතරක් ෙපන්වලා කියනවා, ෙමන්න අෙප් අය
වැය පරතරය සියයට දශම බින්දුවයි එකයි කියලා. ඒ දශම
බින්දුවයි එෙක් වටිනාකම රුපියල් ෙකෝටි 7,500යි. ෙම් වාෙග්
සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මම හිතන්ෙන් ආණ්ඩුෙව්
යුතුකමක් තමයි සැබෑ තත්ත්වය ෙපන්වීම. අෙප් විපක්ෂෙය් කාර්ය
භාරය වන්ෙන් විරුද්ධව කථා කිරීම ෙනොව, සැබෑ තත්ත්වය
ෙපන්වලා දීමයි. රෙට් ෙමතරම් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ෙවලා
තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි. පිට රට ආෙයෝජකයින් ෙම් රටට US
Dollar 1 billion ෙගෙනයි කියලා ඉලක්ක කළා.

I quote from the "Ceylon FT" of 21st March, 2014. It
states:
“FDI falls short of target by US$ 540 M”

ඒ කියන්ෙන්, සම්පූර්ණ ඇස්තෙම්න්තුෙවන් ඉෂ්ට කරන්න
පුළුවන් වන්ෙන් සියයට 46යි. ඒක බරපතළ පශ්නයක් ෙලස තමයි
ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. රෙට් ෙමතරම් සුන්දරභාවයක් තිෙබනවා
නම්, පශ්න ෙමොකුත් නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? විශාම ගිය
රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පාරිෙතෝෂික මුදලත් අද බැංකුවලින් අය
කරලා තිෙබන්ෙන්.
2014.03.30 දින " The Sunday Times" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
“Treasury passes the pension gratuity buck to State banks”

ෙමන්න ෙම්කයි තත්ත්වය.
රෙට් ෙමතරම් ආර්ථික
සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් අහිංසක ජනතාව
ෙමතරම් පීඩනයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? මහජන
බැංකුව, ලංකා බැංකුව රෙට් තිෙබන සැබෑ තත්ත්වය ෙහළිදරවු
කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙපෞද්ගලික බැංකුත් එක්ක අද
negative balance sheet එකක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන්
මෙග් අදහසක් ෙනොෙවයි. ''ෙඩ්ලි නිවුස්'' පත්තරයක තිෙබන
ෙද්වල්. ෙමෙහම තිෙබනවා: “Treasury passes the pension
gratuity buck to State banks”.

ඉතින් ෙම්ක කරන්න ඕනෑ නැහැ, රෙට් ආර්ථිකය ඉතාමත්
සවිශක්තිමත් මට්ටමක තිෙබනවා නම්. රෙට් සංවර්ධනය
ෙවලා නැහැ කියලා ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්.
නමුත්
ෙවන්ෙන්, රුපියල් සියයකින් කරන්න පුළුවන් ෙදයට රුපියල්
ෙකෝටියක් පාවිච්චි කිරීම නම් ඒක රෙට් සංවර්ධනයක් ද? අද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙකටුම්පත් හතරපහ
ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් ෙද්වලට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. යම් ඒවා ෙම්
කාලයට උචිතයි; කළ යුතු ෙද්වල්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
තරම් පරක්කු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කරන එක
තවත් පශ්නයක්. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම
අපි අගය කරනවා.
අපි කථා කරනවා, අෙප් රට කෘෂිකාර්මික රටක් කියලා. ෙම්
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 20ක් ෙලස තිබුණු
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කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය අද සියයට 11.1කට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගිය අවුරුද්ෙද් පම්ෙපෝරි ගැහුවා,
"වී අස්වැන්ෙන් අතිරික්තයක් තිෙබනවා, අපි එය අපනයනය
කරනවා" කියලා. "අද" පත්තරයක ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
" කුඹුරු අක්කර ලක්ෂ 4 ක් විනාශයි රටින් සහල් ෙගන්වන්න ෙවයි?"

ඔය කියන තරම් සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, හැම
පැත්ෙතන්ම ආරක්ෂිත තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා නම්,
එෙහම නම් ඇයි ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති වන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්වා
තමයි රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවන ෙද්වල්.
ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කළා,
රුපියල් බිලියන පහක් ගැනීමට. ෙම්වා ෙමොකටද? ෙම්වා
ෙමොනවාටද? VVIP
අධිආරක්ෂිත වාහන ෙවනුෙවන් වැය
කරන්න. සමෘද්ධියට වැය කරන මුළු මුදලමත් රුපියල් ෙකෝටි
8,500යි. ඒ රුපියල් ෙකෝටි 8,500 වියදම් කළාම ෙමතැන
පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් ඉදිරිපත් කරනවා, රුපියල් ෙකෝටි
500කට. ෙමොකක්ද ෙම් කථා කරන්ෙන්?
තිවිධ හමුදාව ඒ
ජයගහණය අපට ලබා දීලා, සාමය ලබලා අදට අවුරුදු පහයි.
ෙකෝ ඒෙක් පතිලාභය? ෙම් අවස්ථාෙව්දී, ෙම් කථා කරන
ෙමොෙහොෙත් රෙට් ණයබරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, අසීමිත
මට්ටමකට. අද රෙට් භාණ්ඩ උකසට ගන්නා පුද්ගලික අංශයයි,
ශීඝව වර්ධනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

People’s Bank, Merchant Bank of Sri Lanka, Bank of
Ceylon, Vallibel Finance, LB Finance, SEW Gunasekara
Pawn Brokers (Pvt.) Limited යනාදී සියලුම උකස් ආයතන
ෙබොෙහොම දක්ෂ ෙලස වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද,
අහිංසක ජනතාවට සියයට 60ක ෙපොලියකට ණය ෙදනවා. ඒ
ණය ෙගවන්න බැරි වුණාම සියයට 100ක්ම මුදල් ලැෙබනවා.
ඉෙබ්ම එතැන සියයට 40ක ලාභයක් ලැෙබනවා. ෙම් ආයතන
තමයි ශීඝෙයන් වර්ධනය ෙවන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ කැසිෙනෝ
වාෙග් ෙද්වල් තමයි තියා ෙගන තිෙබන්ෙන්.
ඔය කියන තරම් සරුසාර මට්ටමකට ආර්ථීකය තිෙබනවා නම්
බැංකුවලින් ෙහොරකම් කරන්න ඕනෑ නැහැ. සුමානයකට බැංකු
හතර පහක් මංෙකොල්ල කනවා. ෙහොර ෙනෝට්ටු ගහනවා.
ෙමොකටද ෙම්වා කරන්න මිනිසුන්ට අවශ වන්ෙන්? මිනිසුන්ට
ෙහොර ෙනෝට්ටු ගහන්න අවශ වන්ෙන් රෙට් යම් විධියක
පශ්නයක් තිෙබනවා නම්. රෙට් ආර්ථිකය සුන්දරභාවෙයන් ෙකරී
ෙගන යනවා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ.
අද ෙම් රෙට් ෙමවැනි කටයුතු කරන ෙකොට අපට අවශ
වන්ෙන් ෙම්වාෙය් සැබෑ තත්ත්වය ෙපන්වා ෙදන්නයි. ෙම් ෙද්වල්
ෙනොකීම නිසා තමයි ෙම් වාෙග් පශ්න තිෙබන්ෙන්. රෙට්
සංවර්ධනයක් අවශ යි. සංවර්ධනය වන රෙට් මිනිස්සු ජීවත්
ෙවන්න අවශ යි. මිනිසුන්ට ජීවත් වන්න සල්ලි අවශ යි. ඒ සල්ලි
සංසරණය ඇති කිරීම තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දක්ෂතාව.
1948 ඉඳලා 56 දක්වා කාලය ෙවන්න පුළුවන්, 65-70 කාලය
ෙවන්න පුළුවන්, 77-94 කාලය ෙවන්න පුළුවන්, 2001-2004
කාලය ෙවන්න පුළුවන්, අපි ඇහුෙවොත් රෙට් ජනතාවෙගන් ඕනෑ
එක්ෙකෙනක් - ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන් වුණත්"අෙන්! ඔව්, යූඑන්පී කාලෙය් අෙප් සාක්කුවල සල්ලි තිබුණා, දැන්
තමයි සල්ලි නැතිව ඉන්ෙන්" කියලා නිහඬව කියයි. ෙමන්න ෙම්
නිසා තමයි රෙට් ඉදිරි දැක්මක් සහිතව අපි වැඩ කටයුතු කරන්න
අවශ ව තිෙබන්ෙන්. ඒකට සැලැස්මක් අවශ යි. උෙද් නැඟිටලා
කියනවා, "අපි වමට හැෙරනවා" කියලා. පසුව කියනවා, "නැහැ,
අපි වමට ෙනොෙවයි, දකුණට හැෙරනවා" කියලා. හැප්පුණාට
පසුව කියනවා, "නැහැ, අපි ෙකළින් යනවා" කියලා. ෙම් වාෙග්
පතිපත්ති නිසා තමයි අද අහිංසක ජනතාවට නිකරුෙණ් බරක්
පටවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් බර නැති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා තමයි අපට ෙපන්වන්න අවශ ෙවන්ෙන්.
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බලන්න, අෙප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගැන. 30.03.2014
වන දා "The Sunday Times" පත්තරෙය් සිරස්තලයක CEB
එක ගැන ෙමෙහම සඳහන් වනවා:
“CEB in blackout crisis
Urgent measures to collect dues from state institutions”

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම්වා
ගැන කථා කරන ෙකොට අපි අහෙගන ඉන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව් සිට
කියන කථාවක් අහෙගන ඉන්නවා වාෙග්. ''ෙමෙහේ කිසිම
පශ්නයක් නැත. ෙමෙහේ ලබන වැටුෙපන් ඉතිරි කිරීම් කරන්න
පුළුවන්. ළමයින්ෙග් ටියුෂන් ගාස්තු ෙගවන්න ඕනෑ තරම් සල්ලි
තිෙබනවා. ෙව්ල් තුනක් ෙනොෙවයි, ෙව්ල් හතරක්ම කන්න
ආර්ථික හැකියාවක් තිෙබනවා'' කියන එකයි ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා ෙපන්වන්න හැදුෙව්. නමුත්, "CEB in
blackout crisis". එච්චර සල්ලි තිෙබනවා නම් ඇයි, ෙම් වාෙග්
පශ්න විසඳන්ෙන් නැත්ෙත්? නමුත් එෙහම කරද්දී ඇමති නම්
ඉතින් ෙජොලිෙය් ඉන්නවා.
විමල් වීරවංශෙග් - Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities 2013
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් විදුලි බිල රුපියල් 1,43,870යි. ෙමන්න ඒ
බිල. මම එය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මූලාසනෙය්
සිටිනවා. මීට ෙපර කථානායකතුමා මූලාසනෙය් සිට ගියා.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් Select
Committee එකක් පත් කරලා ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන නිවැරදිද,
වැරදිද කියලා ෙතොරතුරු ෙහොයලා බලන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්
වාෙග් විජ්ජා කරන්න පටන් ගත්ෙතොත් ෙලෝකයා අපව විශ්වාස
කරන එක සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙව්වි. ජාත න්තර මූල
අරමුදල පසු ගිය මාර්තු මාසෙය් ෙම් රටට සාකච්ඡා කරන්න
ආවාම, ඉදිරිපත් කරපු එක ෙතොරතුරක් තමයි "අපට ද්විත්ව
ස්වරූපවලින් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන දත්ත ලැෙබන්න පටන් අරන්
තිෙබනවා" කියන එක. ෙම් රට අපි සියලු ෙදනාෙග්මයි. අපි
විපක්ෂෙය් වුණත් ෙම්ක අෙප් රට. ඒ නිසා කරුණාකර නිවැරදි
ඉදිරි දැක්මක් සහිතව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. ෙම්
ගරු සභාෙව් වැඩ කරන දක්ෂ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා. කරුණාකර ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ජනතාව හැම දාම ෙම් තරම් සතුෙටන් ඉන්නවා නම් අෙප්
UNP ඡන්ද අරෙගන ආණ්ඩුවට පැනපු රවුෆ් හකීම් මහතා
ෙමෙසේ කියන්ෙන් ඇයි? එතුමා 2014.03.16 වන දින 'සිෙලෝන්
ටුෙඩ්' පත්තරෙයන් ෙමෙහම කියනවා:
“I am ashamed to be part of this Government.”

ෙම් අයට කිසි පශ්නයක් නැහැ. සුන්දර ෙලෝකයක ජීවත්
වන්ෙන්. ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 36,000ක් ෙවනවා කියලා
ආණ්ඩුව ෙපන්වනවා. 2016 දී ෙමය රුපියල් 49,000ට වැඩි
ෙවනවා කියලා කියනවා. නමුත් තමාෙග්ම සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියනවා, එක පවුලකට මාසයකට යන
වියදම රුපියල් 50,100යි කියලා.
රංජිත් සියඹලාපිටිය
ඇමතිතුමාට ෙම් ෙද්වල් අමතක ෙවලා ද කථා කරන්ෙන්? මම
කිව්වා වාෙග් කාසිෙය් ෙදපැත්තක් තිෙබනවා වාෙග්ම ඒ
ෙදපැත්තම ෙපන්වන එෙකන් සමබරතාවක් ඇති ෙවනවා. මම
කියනවා, වර්ධනයක් තිෙබනවා, ඒ වර්ධනයට වැඩිය විකෘති වුණු
වර්ධනයක් තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන් කියලා. ජනතාවෙගන්
අද ඒ ගැන අහන්න. අපත් ෙද්ශපාලනය කරනවා. ආණ්ඩුවට
නිකරුෙණ් බර පටවන්න අවශ තාවක් නැහැ. සැබෑ තත්ත්වය
ෙපන්වන එක තමයි අවශ වන්ෙන්.
අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, Monetary Law (Amendment)
Bill එක. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබන්ෙන්, Central
Bank එෙක් සංචිතය රුපියල් බිලියන 50කට වැඩි කරන්න ඕනෑ
කියලායි.
මහ බැංකුව
අද වැඩ කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙව්
ෙහංචයිෙයක් වාෙග්යි.
මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක්.
ෙමතැන අපි ඒ ගැන කියලා, අහලා, බලලා තිෙබනවා. අද IMF
එක කියලා තිෙබනවා, "ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන
අපට විශ්වාස කරන්න බැහැ." කියලා. ෙම් පශ්නය එදා
කථානායකතුමාටත් ඉදිරිපත් කළා. අද මන්තීවරෙයක් වශෙයන්
මම කියනවා, - මම හිතනවා, එය අෙප් යුතුකමක් කියලා. ෙම්ක
Transparency International ආයතනයත් ෙහළිදරවු කරලා
තිෙබනවා.- කරුණාකර අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Select
Committee එකක් පත් කරන්න, ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
ෙතොරතුරු නිවැරදිද නැද්ද කියලා පැහැදිලි කර ගන්න කියලා.
ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 ව වස්ථාව යටෙත් රාජ
මූල පිළිබඳ සම්පූර්ණ වග කීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අප සතුවයි
තිෙබන්ෙන්. එය විකෘති කරනවා නම් ඒ විකෘති කිරීම කරන්ෙන්
ඇයි, ෙමොකටද, කවුරු විසින් ද කියන එක අපි දැන ගන්න
අවශ යි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

කවුද ඉන්න කියන්ෙන්? කවුද පනින්න කිව්ෙව්? ජනතා
ඇමතිවරයා ෙමෙහම කියනවා නම්, කිසිම සම්බන්ධකමක් නැති
අහිංසක ජනතාව ෙමොනවා කියාවිද? දැනට සුමාන ෙදකකට
ඉස්සර ෙවලා රවුෆ් හකීම් මහතාෙග් පින්තූරයත් පළ කරමින්
2014.03.16 වන දින 'සිෙලෝන් ටුෙඩ්' පත්තරෙය් ෙමෙසේ කියනවා:
“I am ashamed to be part of this Govt. - Rauff Hakeem”

So, if this is the case, what more you are asking? At
this particular moment, all we can basically say is that
this Government lives on borrowed time.
CHOGM එක ආවාම, මාස තුනක් අඬෙබර ගැහුවා, "ෙමන්න
ෙම් රට ෙලෝකෙය් ෙක්න්දස්ථානය ෙවනවා" කියලා. සුද්ෙදෝ,
ෙලොක්ෙකෝ 54 ෙදෙනක් ෙම් රටට එනවා කිව්වා. අන්තිමට
ආෙව් 30 ෙදනායි. එතැනදීත් කිව්ෙව්, ආෙයෝජන ෙමතරම්
ගලාෙගන එනවා කියලායි. මම ආෙයෝජන පවර්ධන
ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, CHOGM එක නිසා ෙම් රටට
ආෙයෝජන ෙකොච්චර ඇවිල්ලා තිෙබනවා ද කියලා. ආෙයෝජන
බිලියන එෙක් සිට මිලියන 540ට අඩු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්,
CHOGM එක තිබ්බාට පස්ෙසේ. එෙහම නම් ෙම්ෙකන් තිෙබන
වර්ධනය ෙමොකක්ද? රුපියල් ෙකෝටි 1,585ක් වියදම් කළා. ෙම්
රුපියල් ෙකෝටි 1,585ක් වියදම් කරලා ෙම් රටට ලැබුණු ෙසත
ෙමොකක්ද? අහිංසක ජනතාව බදු ෙගවන සල්ලිවලින් ෙම්වා
පාවිච්චි කරන්ෙන්. කිරිපිටි පැකට් එකට, මාළු ටින් එකට,
භූමිෙතල් ලීටරයකට බදු දාලා ජනතාවෙගන් එකතු කළ සල්ලි
දාලා තමයි ෙම් රෙට් CHOGM පැවත්තුෙව්. නැතුව ෙවනත්
පුද්ගලික තැනකින් ෙගනැල්ලා CHOGM එකට වියදම් කෙළේ
නැහැ. ෙමෙසේ වියදම් කරමින් රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා
ඇවිත් ෙබොෙහොම අලංකාර විධියට අපට කියනවා, ෙමන්න ෙම්වා
තමයි ෙවන්ෙන් කියලා. ෙම් රට ඉදිරියට ගමන් කරවන්නට
අපට අවශ යි. අපි ආණ්ඩුවට බණින ෙකොට ආණ්ඩුව අපට
බණින එක ෙනොෙවයි අවශ ව තිෙබන්ෙන්. අෙප් රටට, ජනතාව
ඉලක්කයට වැඩ කරන්න අවශ ෙව්ලාවයි ඇවිත් තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සියල්ලකටම තිෙබන ෙහණය තමයි විධායක ජනාධිපති
ධුරය. යූඑන්පී එක ඒක ෙගනාවා. ඒක හරි ෙවන්න පුළුවන්. ඒ
කාලය ඉකුත් ෙවලා එය දැන් වලංගු නැති භාණ්ඩයක් බවට
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

පත්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල රඟපෑමක් නිසා තමයි
විධායක ජනාධිපති ධුරය ෙහණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ තුළින් බලය එක තැනකට ඒක රාශි ෙවලා, ෙක්න්දස්ථානයක්
ෙවලා තිෙබන නිසා තමයි අද ඇමතිවරු 76 ෙදෙනක් හිටියාට
clerksලා 76 ෙදෙනක් තමයි ඉන්ෙන්. ෙම්ක යූඑන්පී කාලෙය්ත්
වුණා. නැහැ ෙනොෙවයි. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා තව විනාඩියයි.
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ආසනෙය් වරායක් ඇති කරන්න තිබුණා; ෙකොග්ගල ගුවන්
ෙතොටුපළ තව දියුණු කරන්න තිබුණා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළට
වැඩිය ෙහොඳින් දියුණු කරන්න තිබුණා. සංචාරකයින් ෙගන්වා
ගන්න තිබුණා. සත පහක්වත් ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙම් ඔක්ෙකොම
කරන්න තිබුණා. ෙම්වා නැති කර
ගත්ෙත් ආණ්ඩුෙව්
මුරණ්ඩුභාවය නිසායි. ඒ ෙකෝටි 17,860 තිබුණා නම් කිරි පැකට්
එෙක් මිල රුපියල් 200කින් අඩු කරන්න තිබුණා; ෙතල් ලීටරයක
මිල රුපියල් 120ක් දක්වා අඩු කරන්න තිබුණා. ෙමන්න ෙම්වා
තමයි ෙයෝජනා වශෙයන් ෙගෙනන්න තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා ෙන්ද?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තව විනාඩියයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

හරි, මම ෙවලාව ගන්ෙන් නැහැ. කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න
බැරි වුණාම තිෙබන ෙවලාෙවනුත් ටිකක් අඩු කරනවා වාෙග්. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් කරුණාකර ෙම්
විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනස් කරන්නට අවශ යි කියන එකයි.
ෙම් කමය යටෙත් ඉදිරියට යන්න යන්න පශ්න ඇති ෙවනවා. දැන්
බලන්න, ෙම් රෙට් තිෙබන සීමිත සම්පත් සඳහා අසීමිත ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා. තිෙබන සීමිත සම්පත්වලින් ඒ අසීමිත ඉල්ලීම් ඉටු
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂයක්
වශෙයන් අපට ෙම් ෙමොෙහොෙත් ආණ්ඩුවට ෙදන්න පුළුවන්
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය අපි ජිනීවා පශ්නෙය්දී ලබා දීලා තිෙබනවා.
කට වහෙගන අද ඔක්ෙකොම වැඩ කරනවා. නමුත් ආණ්ඩුව කිව්වා,
අෙප් සහෙයෝගය අවශ නැහැ කියලා. අපි ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමාට කිව්වා, ජයගහණය ලබා දීම සඳහා අපට කරන්න
පුළුවන් ෙද් කියන්නය; අපි කරලා ෙදන්නම් කියා. දැන් අනා
ගත්තා. අනා ගත්තාට පස්ෙසේ ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා 2014.04.08
වන දා "සිෙලෝන් ටුෙඩ්" පුවත් පතට ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
“SL will not cooperate with UN probe”

ගෙම් චණ්ඩියා වාෙග් එතුමා එෙහම කියා තිෙබනවා. දැන් ෙම්
ෙද් වුණාට පස්ෙසදි ෙමොනවද කියන්ෙන්? ඒ අය ෙමහාට එන්ෙන්
නැතුව යමක් කෙළොත්, ඒක පාක්ෂිකව කටයුතු කෙළොත් ඒක
පිළිගත්ෙත් නැත්නම් ඊට පසුව ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? හරි, ලංකාව
ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ කියමු. ඊට පසුව ෙම් ෙදන ණය පමාණෙය්
risk factor එකක් තිෙබනවාය, ෙම්කට අධිභාරයක් දමනවාය
කියා ෙලෝකය කිව්ෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඊට පසුව LC අරින්න
පටන් ගත්ෙත් නැත්නම්, අපනයන ගත්ෙත් නැත්නම් ඊට පසුව
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? අප සිම්බාබ්ෙව් වාෙග් රටක් බවට පත්
වනවා ද? ෙම්වා තමයි අපි කියන්ෙන්. ගෙම් චණ්ඩියා වාෙග්
හැසිරිලා වැඩක් නැහැ. අපි ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමාෙගන් ඒ
පශ්නය ඇහුවා. ෙම්වා ෙනොකියන නිසා තමයි Labour GSP එක
නැති වුෙණ්. Labour GSP එක නැති වුණු එක ගැන මහ බැංකුෙව්
අතිපණ්ඩිතෙයෝ ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඒක රටට බලපාන්ෙන් නැහැ,
ඒක අය වැෙයන් ලබා ෙදන්නම් කියා ඒ අය කිව්වා. ඒෙකන් වුණ
පාඩුව US Dollar බිලියන 1.8යි; ෙකෝටි 17,860යි. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකෝටි 17,860න් ඔබතුමාෙග් හබරාදූව

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තුවක්
ෙදන්න. තව මිනිත්තුවකින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද්වල්වලදි අපි කරන්ෙන් නැහැ, අපි
කරන්ෙන් නැහැ කියනවා ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ව වස්ථාවට
විරුද්ධව ෙමොකක්වත් තිෙබනවා ද කියා බලන්න. රෙට්
ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරලා, ෙම් රෙට් කීර්තිභාවය නැති ෙනොවන
විධියට කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා තමයි බැලිය
යුත්ෙත්. ෙම් පනත් ෙගනාවාට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉදිරි
අනාගතෙය්දී පශ්න ඇති වුෙණොත් ණයබරතාව වැඩි ෙවන්න වැඩි
ෙවන්න, ණය ගන්න පමාණය වැඩි ෙවන්න වැඩි ෙවන්න
ෙපොලී පමාණය දවසින් දවස වැඩි ෙවලා ෙගවන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති වුෙණොත් ණයගැතිභාවයත් ඇති ෙවලා ඒෙකන්
තමයි පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා කරුණාකර ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලන්ෙන් අපි රෙට් ආර්ථිකය
ඉලක්ක කර ගනිමුය කියන එකයි. අපි ජාතික ආර්ථිකයක් හදමු.
ඒ ජාතික ආර්ථිකය පාට කරන්ෙන් නැතිව රෙට් ආර්ථිකයට හානි
ෙනොවන විධියට කටයුතු කළ යුතුය කියන එක මතක් කරමින්,
ජනතාව මුල් කරෙගන වැඩ කළ යුතු යුගයක් පැමිණ තිෙබනවාය
කියමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.43]

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද දින මුදල් අමාත ාංශය
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත, සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත,
ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, මුදල් නීති (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත යන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් හතර පිළිබඳව ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමා පළමුෙවන්ම ෙම් ගරු සභාවට කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. ඉන් අනතුරුව රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග්
කථාව අපි අහෙගන හිටියා. එතුමාෙග් කථාෙව් එක් තැනකදී
කියවුණා, UNP ආණ්ඩුව කාලෙය්දී තමයි - [බාධා කිරීමක්] ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා යනවාද? ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. විනාඩි පහක්
ඉඳලා යන්න. ඔබතුමා මෙග් මිතයා ෙන්. විනාඩි ෙදකක් ඉඳලා
යන්න.
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරමින් එතුමා කිව්වා UNP
ආණ්ඩුව කාලෙය්දී තමයි සාක්කුවට සල්ලි වැටුෙණ් කියා. UNP
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ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ෙම් තිෙබන ආණ්ඩුවට වැඩිය ෙබොෙහොම
ෙහොඳ ආර්ථික වර්ධනයක්, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු රටක්
නිර්මාණය කළාය කියන හැඟීම තමයි එතුමාෙග් කථාව තුළ
ගැබ් ෙවලා තිබුෙණ්.
එතුමා දන්නවා ඇති, 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාට -එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- ෙම් රට බාර දුන් බව.
එදා ෙම් රට ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට බාර ෙදනෙකොට
රෙට් ෙකොෙහේවත් යුද්ධයක් තිබුෙණ් නැහැ. යුද්ධයක් තිබුණු රටක්
ෙනොෙවයි එදා බාර දුන්ෙන්. ආර්ථිකය කඩා වැටුණු රටක්
ෙනොෙවයි එදා බාර දුන්ෙන්. ෙද්ශීය කර්මාන්තය නඟා සිටුවීෙම්
වැඩ පිළිෙවළක් එදා තිබුණා. ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය නඟා
සිටුවන වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
ආණ්ඩුව පරාජය වුෙණ්. මිනිස්සුන්ෙග් බඩට වැදුණා කියලා
මිනිස්සු එදා තීන්දුවක් ගත්තා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහන් හරි
ෙගනැල්ලා ඇට අටක් ෙදනවා, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙදනවා,
විවෘත ආර්ථිකයට යනවා කිව්වාම එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාට රට භාර දුන්නා. මම දන්නවා, මම කියන ඒවා
අහෙගන ඉන්න අමාරුයි කියලා. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙම් ගරු සභාෙවන් යන්න යනවා. මම ෙම් කියන ෙද්වල් ෙහට
හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගනවත් කියවන්න. අද පාර්ලිෙම්න්තුව
දවෙසේ එෙහේ ෙමෙහේ අනවශ ගමන් දමා ගන්න එපා. [බාධා
කිරීමක්] ඒ වුණාට ෙම් දවෙසේ ඉන්න එපා යැ. ඔය යන ගමන මම
දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්න
අයටවත් අපි ෙම් කාරණා ටික කියමු. ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාට ෙම් කරුණු
ටික කියන එක ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, 1977 දී
යුද්ධයක් ෙනොමැති, ආර්ථික ශක්තියක් තිබුණු රටක් ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන්නා. ඊට පසුව ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට
භාරව ඉඳලා 1994 අෙගෝස්තු මාසෙය් 16 වැනි දා තමයි නැවත
අෙප් පක්ෂයට භාර දුන්ෙන්. අවුරුදු 17ක් ඒ අය රට පාලනය කළා.
රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කියන විධියට ෙම් අවුරුදු 17
ඇතුළත සාක්කුවට ලැබුණු සල්ලි ෙමොනවාද? ෙමොනවාද හම්බ
වුෙණ්? එදා 1977 දී ෙම් රට භාර ෙදන ෙකොට උතුෙර් යුද්ධයක්
තිබුෙණ් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම් රට ආර්ථික
වශෙයන් කඩාෙගන වැෙටන, ෙම් රෙට් මිනිස් ඝාතන ඇති වන
යුද්ධයක් නිර්මාණය කිරීෙම් වග කීම සම්පූර්ණෙයන්ම යූඑන්පිය
භාර ගන්න ඕනෑ. එල්ටීටීඊ එක ඒ යුද්ධය නිර්මාණය කරන ෙකොට
ඒකට ෙපොෙහොර පස් දැමීෙම් කටයුතු ඒ කාලය ඇතුළත සිදු වුණු
ආකාරය අපි දැක්කා. 1983 කළු ජූලිය එෙසේ ඇති කරපු එකක්.
ෙම්වා තමයි රට විනාශ වීමට කාරණා බවට පරිවර්තනය වුෙණ්.
එෙහමයි එදා ඒ අවුරුදු 17 ඇතුළත එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
රෙට් ආණ්ඩු කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, උතුෙර් විතරක් ෙනොෙවයි,
දකුෙණ් තරුණෙයෝත් අවි ආයුධ අතට අරෙගන රෙට් ෙනොෙයකුත්
විධිෙය් මිනිස් ඝාතන ඇති කරන තත්ත්වයකට, අර්බුදකාරි
තත්ත්වයකට
ෙම් රට පරිවර්තනය කළා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් කියන කාල වකවානුව තුළ ෙමොනවාද සිදු
වුෙණ් කියලායි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් අපි අහන්ෙන්.
රටක යුද්ධයක් තිෙබන ෙකොට රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
ෙවනවා ද, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි? ශක්තිමත් ෙවන්ෙන්
නැහැ. රටක යුද්ධයක් තිෙබන ෙකොට කවදාකවත් ඒ රට ආර්ථික
වශෙයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් යටිතල
පහසුකම් කඩා වැටිලා ආර්ථික වශෙයන් විනාශ ෙවලා ඉතාමත්ම
අඳුරු අගාධයකයි තිබුෙණ්. ඒ කාල වකවානුව සම්පූර්ණෙයන්ම
අපි අවසන් කරලා තිෙබනවා. අද අපට වැදි බණ කියන යූඑන්පී
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එෙක් මන්තීවරුන්ට මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. සල්ලි
සාක්කුවට වැටුණාය කිව්වා. ඔව්, සල්ලි සාක්කුවට වැටුණා, ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ඒ කාලෙය් ජනාධිපතිතුමා වෙට්
හිටපු, ආණ්ඩුව වෙට් හිටපු කළු සල්ලි පාවිච්චි කරපු මිනිස්සුන්ෙග්
සාක්කුවට -රෙට් බහුතර ජනතාවෙගන් දශම ගණනකෙග්
සාක්කුවට- සල්ලි වැෙටන්න ඇති. එෙහම වැෙටන්න ඇති. නමුත්
රට තුළ කවදාකවත් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් කියාත්මක වුෙණ්
නැහැයි කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 12ක් රට පාලනය කළා. ඊට පසුව සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙග් දයාබර පියාණන් රට පාලනය කළා.
ඉතින් අපට උපෙදස් ෙදන අයෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔය කියන
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න එදා ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් වුණා ද
කියලා. පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. අපට ෙමොනවාද ලබා දුන්ෙන්?
අපට උතුෙර්ත් යුද්ධයක් තිබුණා. 1988 - 89 කාලෙය්
දකුෙණ්ත් යුද්ධයක් තිබුණා. ෙම්වා තමයි රටට භාර දීපු ෙද්වල්.
ඉතින් ෙම් තුළ ෙකොෙහොමද අෙප් රෙට් ආර්ථිකයක් ගැන කථා
කරන්ෙන්? ෙම් තුළින් ෙකොෙහොමද උද්ධමනය අඩු කරන්ෙන්? ෙම්
තුළින් ෙකොෙහොමද ඒකපුද්ගල ආදායම වැඩි කරන්ෙන්? වැඩි
කරන්න බැහැ. එෙහම වැඩි කරන්න තරම් තත්ත්වයක් රට තුළ
නිර්මාණය වුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 1994 අෙගෝස්තු මාසෙය්
16වැනි දා අපි නැවත ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් ආණ්ඩුවක්
ගත්තා. අපි ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. ඒ ආණ්ඩුව අෙප්. අපත් 2001 වන කල්
ආණ්ඩුව කළා. නමුත් මිනිසුන්ට දැෙනන්න යමක් වුෙණ් නැහැ. මා
ඒක කියන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. මිනිසුන්ට
දැෙනන්න යමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ තමයි රනිල්
විකමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමා 2001 ඉඳන් 2004 වන කල් ආණ්ඩුව
අරෙගන ආෙව්. ඒ කාලය ඇතුළත තමයි එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
උතුරු නැෙඟනහිර ස්වයං පාලනයක් දීලා රට අස්ථාවර කිරීෙම්
අන්තිම ජවනිකාව යූඑන්පී එක රඟපෑෙව්.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ 2005
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19වැනි දා අෙප් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගත්තා. ෙම් අවුරුද්ෙද් -2014
අවුරුද්ෙද්- ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19වැනි දාට තමයි ෙම් ආණ්ඩුවට
අවුරුදු 9ක් පිෙරන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුවට අවුරුදු නවයක් පිෙරද්දී අද
අපි ආර්ථික විෂයය ගැන කථා කරන විට ෙම් විෂයය පථයට
සමගාමීව අප ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් කියා බලන්න ඕනෑ,
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. රෙට් පැවැති යූඑන්පී ආණ්ඩුව
ෙගනැවිත් දීපු යුද්ධය සම්පූර්ණෙයන් අහවර කරලා තිෙබනවා.
රෙට් යටිතල පහසුකම් නංවලා තිෙබනවා. ෙමොන පක්ෂයක
සාමාජිකයකු වුණත් ෙම් රෙට් ඇවිදින ඕනෑම ෙකෙනක් හදවතට
එකඟව කියනවා, "අද රෙට් ඕනෑම තැනක යන්න පුළුවන්කමක්
තිෙබනවා." කියලා. ෙම් ළඟදී කරු ජයසූරිය මන්තීතුමා මාතර
පැත්ෙත් මළ ෙගදරක ගිහිල්ලා ඇවිත් කියලා තිෙබනවා, අෙන් මං
විනාඩි 40න් ෙකොළඹට ආවා කියලා. ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
ෙවනත් ෙමොනවා හරි කියන එක ෙවනම ෙදයක්. හැබැයි
එතුමාටත් දැෙනනවා, ෙවන දාට වඩා ඉක්මනට මාතර සිට
ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ඒ, ෙහලිෙකොප්ටරෙයන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)
නැහැ, එතුමා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් පාෙර්; අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කියන්ෙන් ෙම්කයි. එක එක කාලවල අවුරුදු 12, අවුරුදු 11, 3, 2,
1 ආදි වශෙයන් ආණ්ඩු කරපු නායකයන්ට සාෙප්ක්ෂව බැලුවාම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

අවුරුදු නවයක් ෙම් රට පාලනය කරපු අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් සැබෑ ෙවනසක් ඇති කරලා ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කරන ගමනකට අද ෙම් රට අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා,
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා. ඊෙය් විපක්ෂය මැතිවරණ
පතිඵලය ගැන කිව්වා. ඒ කාරණය ගැන කියන ගමන් මා ෙම්
ෙල්ඛනයත් ෙගනාවා ඔබතුමාට කරුණු කියන්න. ආර්ථිකය ෙම්
විධියට වර්ධනය ෙවලා යන ෙකොට ජනතාව ජනතාවෙග් කැමැත්ත
පකාශ කරනවා. පසු ගිය බස්නාහිර පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඡන්ද 13,63,675ක් ගත්තා, ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළාෙත් -දකුණු
පළාෙත්- ඡන්ද 699,408ක් ගත්තා. මම ෙම් කාරණය සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාට තමයි කියන්ෙන්. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
කාරණය ෙහොඳට අහෙගන ඉඳලා ෙම් ෙකොළය බලන්න. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ගත්ෙත් ඡන්ද කීයද? ඡන්ද 679,682යි ගත්ෙත්. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බස්නාහිර පළාෙත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ගත්තු ඡන්ද සංඛ ාවට වඩා වැඩි ඡන්ද සංඛ ාවක් අපි
අරෙගන තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා අරෙගන
තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 679,682යි. හැබැයි එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය වැඩි ඡන්ද 683,993ක් අරෙගන තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම්ක තමයි අද තත්ත්වය.
ෙම් විධියට ගණන් හදා ගන්න බැරිව කියනවා, රතු එළියක් පත්තු
කරලා කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ආර්ථිකය කඩා වැටිලා නම්,
ආර්ථිකය ඉදිරියට යන්ෙන් නැත්නම්, මිනිසුන්ට ජීවත් වන්න
විධියක් නැත්නම් මිනිස්සු ෙමෙහම ඡන්දය ෙදනවා ද? ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ජනතාව තමන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ
කරලා තිෙබනවා. විපක්ෂය සමහර ෙවලාවට ෙම්ක විඳ දරා ගන්න
බැරිව ෙනොෙයකුත් කථා කියනවා අපට අහන්න ලැබිලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කිව්වා, ජිනීවා මානව
හිමිකම් පරීක්ෂණයට ආණ්ඩුව දැන් ෙපනී ඉන්න ඕනෑ කියලා.
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය ඕනෑම තීන්දුවක් ගන්න ෙකොට,
අෙප් රටට, අෙප් රෙට් ස්වාධීනත්වයට, අෙප් රෙට් ස්ෛවරීභාවයට
හානි කරමින් ඒ රටවල් තීන්දුවක් ගන්න ෙකොට ඒ ගන්න තීන්දුවට
-ඒ අය කියන ඕනෑම ෙදයකට- අපි "හා" කියන්න ඕනෑද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එතුමා කළ කථාවයි මම
ෙම් කියන්ෙන්. එතුමා කියනවා, එහිදී නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු
කරන්න ඕනෑය කියලා. මා එතුමාෙගන් අහන්ෙන් එක ෙදයයි. ගරු
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙගන් ෙනොෙවයි මම ෙම්
කාරණය අහන්ෙන්. ඔබතුමාත් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාට විෙරෝධී
මන්තීවරෙයක්. ඒක මම ෙහොඳටම දන්නවා. කිරිඇල්ල මන්තීතුමා
ඉන්න පිලත් මම දන්නවා. සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ඉන්න
පිලත් මම දන්නවා. මට දැන ගන්න ඕනෑ, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙම්කද කියලායි. ජිනීවාවල අපට විරුද්ධව
ෙගෙනන ඒ ෙයෝජනා ෙමොනවා ෙහෝ ෙව්වා, ඒවා ඒ කියන
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විධියටම පිළිගන්න එක ද අද යූඑන්පී එෙක් පතිපත්තිය? කවදා ද
ඒක තීන්දු කෙළේ?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා කිව්ෙව් අපි ෙපනී ඉන්ෙන් නැතිව,
අපට විරුද්ධව ඒ තීන්දුව ගිෙයොත් අපට අවාසියි කියන එකයි.
ෙපනී ඉඳලා අෙප් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු කළ යුතුයි. ෙමොකද, අපි
කියන්ෙන් අපි නිර්ෙදෝෂීයි කියලායි. සාමාන ෙයන් නඩුවකදී
වුණත් ෙපනී සිටිෙය් නැත්නම් ex parte යනවා. ෙපනී ඉඳලා අෙප්
නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු කෙළොත් රටට වාසිසහගත තත්ත්වයක් ඇති
කර ගන්න පුළුවන් කියන එකයි එතුමා කිව්ෙව්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නීතිඥයකු නිසා ෙම් කාරණය ගැන
ෙහොඳට දන්නවා.
නමුත් ගරු මන්තීතුමනි, වැරදි ෙනොකරන
මිනිස්සුන්ට බෙලන් නඩු දමනවා නම් ඒකටත් ගන්න පුළුවන්
කියා මාර්ග තිෙබනවා ෙන්. අපි ෙම් කාරණෙයදී ex parte යන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකාව හැටියට, අෙප් රට හැටියට අපි
බලනවා ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ ෙද් කියලා. එෙහම නැතිව ෙම්
විධියට ගිෙයොත් ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට බෙලන් රටට ඇතුළු
ෙවලා, "පාර්ලිෙම්න්තුව පාලනය කරන්නත් ඕනෑ අපියි" කියලා
කියාවි. ෙම්වාට ඉඩ ෙදන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට් අෙනකුත් තීන්දු
තීරණ ගැනීෙම්දී වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් පාලනය ෙගන යන්නත්
ඕනෑ ජිනීවා මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට ඕනෑ විධියටයි කියලා
කියාවි. නමුත් අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විපක්ෂය
කියන්ෙන්ත් ෙම් රට ඇතුෙළේ ෙකොටසක්. විපක්ෂය කියන්ෙන්
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට අයිති කෑල්ලක්ද කියලා මා
දන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්, විපක්ෂය
රටක් හැටියට තීන්දු ගන්න එක ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැතිව
ඔවුන්ෙග් තිෙබන පටු අදහස් ෙම් තුළ ඉටු කර ගන්න පුළුවන්ද
කියලා බලන එක ගැනයි. ඒකයි මා ඇහුෙව් ෙම්ක යූඑන්පී එෙක්
පතිපත්තිය ද කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
පතිපත්තිය ඒක ෙනොෙවයි. නමුත් යූඑන්පී එෙක් එක මන්තීවරයකු
එෙහම කියනවා නම් ෙම්ක යූඑන්පී එෙක් පතිපත්තිය බවට පත්
ෙවලා ද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් නායකයා හාවර්ඩ්
විශ්වවිද ාලයට යන ෙකොට කියලා ගියා ද දන්ෙන් නැහැ ෙම්ක
අහන්න කියලා. ෙමොකද, එතෙකොට ඒ පැත්ෙතන් එතුමාට
ෙමොනවා ෙහෝ අහන්න තිෙබනවා නම් අහ ගන්න පුළුවන් ද කියලා
බලන්න.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
මතක් කරන්න ඕනෑ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය තුළ මිනිස්සුන්ට
සම්බන්ධ වන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් තිෙබන බව. පසු ගිය කාලවල
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම ගැන
ෙනොෙයක් විෙව්චන අපට විපක්ෂෙයන් අහන්න ලැබුණා. පාරක්
හැදුවාම ඒ පාරවල් හදලා වැඩක් තිෙබනවා ද කියලා අහනවා.
වරායවල් හැදුවාම වරායවල් හදලා වැඩක් තිෙබනවා ද කියලා
අහනවා. එෙහම නැත්නම් තවත් යටිතල පහසුකමක් දියුණු කළාම
-ෙකොළඹ ලස්සන කළාම- අහනවා ඒවා කරලා වැඩක් තිෙබනවා ද
කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රටක දියුණුව,
රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීෙම් පධාන කාරණාව බවට පත්
ෙවනවා ෙමන්න ෙම් කියන යටිතල පහසුකම් ටික දියුණු වීම.
රටක පවාහනය ෙහොඳ නම්, රටක මාර්ග පද්ධතිය ෙහොඳ නම්, අපි
වාෙග් මුහුෙදන් වට වුණු රටක ඉන්න මිනිස්සු හැටියට
වරායවල්වල සැපයුම් ෙසේවා ෙහොඳ නම්, ඒ වාෙග්ම ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ෙහොඳ නම් ෙම්වා තමයි අෙප් කලාපෙය් තිෙබන
රටවල් එක්ක ගනු ෙදනු කිරීම සඳහාත්, අෙප් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කර ගැනීමට රට තුළ නිෂ්පාදනයට අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළට

1167

2014 අෙපේල් 09

1168

ශක්තියක් ලබා දීමට කටයුතු සූදානම් කරන්ෙන්. ඒ තුළ තමයි
ෙම්වා සිද්ධ ෙවන්ෙන්.

ෙම් රට පාලනය කරපු කාලය අවුරුදු 20යි. ඒ අවුරුදු 20ට ෙම්
රටට කරලා තිෙබන ෙනොෙයකුත් විනාශ දිහා බලමු.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය්
හික්කඩුව, උනවටුන, ගාල්ල, ෙකොග්ගල කියන පෙද්ශ සංචාරක
කලාපයක් බව ඔබතුමා දන්නවා. අද සංචාරක පුරවරයක් හැටියට
ෙම්වා දියුණු ෙවනවා. බලන්න, එදා සංචාරකයකුට කටුනායක
ගුවන් ෙතොටුෙපොළින් බැහැලා ගාල්ල පෙද්ශෙය් උනවටුනට
එන්න පැය කීයක් ගත වුණා ද කියලා. එතෙකොට ඔහු ලංකාෙව්
ගත කරන්ෙන් දවස් 05ක් නම්, ඒ දින 05 පැය 24න් වැඩි කර
ගණන් හදලා බැලුෙවොත් වැඩිපුර පැය ගණනක් ඔහුට ගත ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ ඉඳලා ඔහුෙග් නවාතැනට
එන්නයි නවාතැෙන් ඉඳලා ගුවන් ෙතොටුෙපොළට යන්නයි. අද
ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ එන විෙද්ශිකයින් ඔබතුමාත්
එක්ක කථා කළාම ෙමොනවාද කියන්ෙන්? අද කටුනායක ගුවන්
ෙතොටුෙපොළින් බැස්සාම ගාල්ලට එනවා දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඉතින්
ෙම් මාර්ග සංවර්ධනය සංචාරක ව ාපාරයට සෘජුවම බද්ද
ෙනොවුණාට වකාකාරෙයන් පබල ෙලස දායක ෙවලා තිෙබනවා.
සංචාරක ව ාපාරය රෙට් දියුණු ෙවනවා කියන්ෙන් අෙප් රෙට්
මිනිසුන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වනවා කියන එකයි.

ඒ කාලෙය් එල්ටීටීඊ එක වර්ධනය වුණා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ආයුධ අතට ගැනීම නිසා දකුෙණ් තරුණ සංහාරයක් ඇති
වුණා. ඒ කාල වකවානුවට වැඩිය -ඒ අවුරුදු 20ට වැඩිය- මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් අවුරුදු 9ක පාලනය ඇතුෙළේ
යුද්ධයත් ඉවර ෙවලා, රටත් සංවර්ධනය ෙවලා, අතිදැවැන්ත ෙලස
රට ඉදිරියට යෑමක් තිෙබනවාය කියන එක මතක් කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද රංජිත් සියඹලාපිටිය
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් දත්ත අනුව
ෙපෙනන අෙප් රෙට් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ නිසා අපට සතුටු
ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් කෘෂි කර්මාන්තය, කර්මාන්ත, ෙසේවා යන
ඒවාෙය් වර්ධනයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කර්මාන්ත අංශෙය් ඉදි
කිරීම්වල සියයට 14.4ක වර්ධනයක් තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. විදුලි බලය, කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන,
සංචාරක ෙහෝටල් සහ ආපනශාලාවල සියයට 22.3ක වර්ධනයක්
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එදා සංචාරක
ෙහෝටල්වල තිබුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමාට මතක
ඇති. ඒ අයට ලයිට් බිල ෙගවා ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙසේවකයාට පඩි නඩි ෙගවන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. බලාෙගන
සිටියදී ෙහෝටල් ටික වැහිලා ගියා. ෙහෝටල් කාමරයට ආපු සුදු
මහත්මෙයක් නැහැ. ෙම්කයි රෙට් තිබුණු තත්ත්වය. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, නමුත් ඔබතුමාම දන්නවා අද ෙම්
මුළු රට වෙට්ටම තිෙබන මුහුදු තීරෙය් සංචාරක ව ාපාරය
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන බව.
ෙම් අවුරුද්ෙද් -2014 අවුරුද්ෙද්- සංචාරකයන් ලක්ෂ 15ක් ෙම්
රටට ෙගන්වා ගන්න අපි ඉලක්ක කරලා තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද්
සංචාරකයන් ලක්ෂ 11ක් ෙම් රටට පැමිණියා. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙම්
රටට එන සංචාරකයන් පිරිස ලක්ෂ 15 දක්වා වර්ධනය කරෙගන,
2017 ෙවන ෙකොට ඒ පමාණය ලක්ෂ 40 දක්වා වර්ධනය කෙළොත්
ඒක අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන් නැද්ද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ලක්ෂ 200ක ජනගහනයක් ජීවත් වන ෙම් රටට
වසරකට ලක්ෂ 40ක් සංචාරකයන් එනවා නම් ඒක අෙප් රෙට්
ආර්ථිකයට බලපාන්ෙන් නැද්ද? බලපානවා. ඒකයි අපි ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙම්වා ගැන සාෙප්ක්ෂව
බලන ෙකොට ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු කරපු 1977 සිට 1994 කියන
අවුරුදු 17ට සාෙප්ක්ෂව සහ 2001 සිට 2004 දක්වා වූ රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුවට සාෙප්ක්ෂව ෙම් ආණ්ඩුෙව්
තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා. ඒ තුළ ෙලොකු ෙවනසක්
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
රට භාර අරෙගන අවුරුදු 9කුත් නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
ෙම්වා ෙහොඳට අහෙගන ඉන්නවා. එතුමා දන්නවා, ෙම්වා ෙහොඳ
වැඩ කියලා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අපි එකතු කරමු
1977 සිට 1994 දක්වා අවුරුදු 17යි, 2001 සිට 2004 දක්වා අවුරුදු
3යි. ඒ අනුව මෑත ඉතිහාසෙය් -අපි දන්නා කාලෙය්- යූඑන්පී එක
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ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
இன்
நைடெப கின்ற விேசட வியாபாரப் பண்ட அற
(தி த்தம்)
சட்ட லம் சம்பந்தமான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்
வடக்கு, கிழக்கில் இடம்ெப கின்ற சில
ன்பகரமான
சம்பவங்கள் பற்றி ம் மக்க ைடய அச்ச சூழல் பற்றி ம் நான்
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 2014.03.13ஆம் திகதி கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில் தர்ம ரம் பகுதியில் பாேலந்திரன் ெஜயக்குமாாி,
இவாின் 12 வய ச் சி மி பாேலந்திரன் வி சிகா ஆகிேயார்
ைக
ெசய்யப்பட்டைதத்
ெதாடர்ந்
கிளிெநாச்சி,
யாழ்ப்பாணம்,
ல்ைலத்தீ
மாவட்டங்களில் தமிழ் மக்கள்
க ம் பதற்றநிைலயில் காணப்ப கிறார்கள்; மனம்திறந்
மற்றவர்க டன் ேபச அச்சப்ப கிறார்கள். அவர்களின்
அச்சு த்த க்கு மத்தியில்
ப்பாக்கி ைனயில் தாங்கள்
வாழ்வதாகேவ அவர்கள் எண் கிறார்கள். 2014.03.26ஆம்
திகதி கிளிெநாச்சிையச் ேசர்ந்த ேமாகன் ேகதீஸ், வடமராட்சி
உ ப்பிட் ையச் ேசர்ந்த
ைரராசா அ தாகரன் ஆகிேயார்
ைக
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
2014.04.05ஆம்
திகதி
சனிக்கிழைம நள்ளிரவில் உ ம்பிராயில்
ன்
தமிழ்
இைளஞர்கள் ைக
ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். இேததினம்
ல்ைலத்தீவில் 5 ேப ம் சாவகச்ேசாியில் 3 ேப ம் ைக
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். 2014.04.07 திகதி ெவள்ைள வானில்
வந்ேதாரால்
வடமராட்சிையச்
ேசர்ந்த
பத்திநாதர்
அலமன்ேறாஸ் என்ற இரண்
பிள்ைளகளின் தந்ைத,
ஆைனயிறவில்
ைவத்
ேமற்ெகாண்ட
ப்பாக்கி
ேவட் கைளத் ெதாடர்ந்
வா க்குள்
க்கிப்ேபாட் க்
ெகாண் ெசல்லப்பட் ள்ளார். இதைனவிட, 2014.04.08ஆம்
திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம பகல் 11.00 மணியளவில் க ப் நிற
வாகனத்தில் வந்ேதாரால், ஊர்காவற் ைறயி ள்ள ஒ வர்
அங்குள்ள
அவாின்
வர்த்தக
நிைலயத்தில்
ைவத் க்
ைக ெசய்யப்பட் ள்ளார். 2014.04.07ஆம் திகதி காைல
ப த்தித் ைற கடற்கைரயில் ைவத் , ஐந்
இைளஞர்கள்
ைக ெசய்யப்பட் ள்ளனர். இதில் ஒேர கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த
அண்ணன், தம்பி, மச்சான் என
வர் அடங்குகின்றனர்.
இேதேவைள, மட்டக்களப்பில் ைகக்குண் ைவத்தி ந்ததாகக்
கூறி, தாங்கேள இடத்ைதக் காட் , அப்பாவி இைளஞர்கைளக்
ைக ெசய் ள்ளனர். வடக்கு, கிழக்கிேல இ வைர 48
ேப க்குேமல் இவ்வா
ைக
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். இந்த
நிைலைமகள்
அங்குள்ள
மக்களிடத்தில்
ஒ
பயந்த
நிைலைய ம் இரத்தம் உைற ம் ஓர் அச்ச சூழைல ம்
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .
அண்ைமய நாட்களில் குறிப்பாக கடந்த வாரம் பல
கிராமங்கள் சுற்றிவைளக்கப்பட் , மக்கள் ெவளிேய ெசல்ல
யாதவா
த க்கப்பட் , அவர்க ைடய உைடைமகள்,
ஆவணங்கள்
பாிேசாதிக்கப்ப கின்றன.
அண்ைமயில்
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள தர்ம ரம், வட் க்ேகாட்ைட
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கிராமங்கள்
உட்பட
அம்பாள்குளம்,
கி ஷ்ண ரம்,
ெசல்வாநகர்
ேபான்ற
கிராமங்க ம்
க ைமயான
சுற்றிவைளப் த்
ேத தல்க க்கு
உள்ளாக்கப்பட்டதால்
அங்குள்ள மக்கள் இரத்தம் உைறந்த ஓர் அச்ச சூழ ல்
வாழ்கின்றார்கள். இைதவிட,
தித்தைடகள் ேபாடப்பட்
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி,
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட மக்கள்
க ம் ேசாதைனக க்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ளனர். வ னியா
ஓமந்ைத தைட காம் ேசாதைனச் சாவ யில் மீண் ம்
அைடயாள அட்ைட, ெபா ட் பாிேசாதைனகள் இரா வ
மற் ம் ெபா சாாினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற .
த்தம்
ந்
ஐந்
வ டங்கள் நிைற ற்ற நிைலயி ம் தமிழ்
மக்கள் மீதான ெக பி கள், வைகெதாைகயற்ற ைக கள்,
இரா வத் க்கு
ெபண்
பிள்ைளகைளச்
ேசர்க்கும்
நடவ க்ைககள் தீவிரப்ப த்தப்பட் ள்ளன.
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட
ேகப்பாப்பில
கிராமத்தில்
18
25
வய க்கிைடப்பட்ட ெபண்கள் கட்டாயமாக இரா வத்தில்
ேசர நிர்ப்பந்திக்கப்ப கிறார்கள். கிளிெநாச்சி மாவட்டத்
தி ள்ள ெஜய ரம் என்ற கிராமத்தில் பாடசாைல மாணவிகள்
இரா வத்தில்
ேச மா
வற்
த்தப்ப கின்றார்கள்.
2013ஆம் ஆண்
க.ெபா.த. (சா.த) பாீட்ைச எ திய
மாணவிகள் பாீட்ைசயில் சித்திெபறாவிட்டா ம் அவர்கைள
இரா வத்தினர், "நீங்கள் இரா வத்தில் ேச ங்கள்" என
டாகச் ெசன்
வற்
த் கின்றார்கள். இதனால்,
அவர்கள்
மிக ம்
ன்பகரமான
ஒ
சூழ க்குள்
தள்ளப்பட்
க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இன்ைறய நாட்கள்
வடக்கு, கிழக்கில் வா கின்ற தமிழ் மக்க ைடய ேசாதைன
நாட்களாக - அச்சம் நிைறந்த நாட்களாகக் காணப்ப கின்றன.
ேநற்
ன்தினம்கூட, யாழ். கட்டைளத் தளபதி அவர்கள்
வ காமம் வடக்கிேல ஒ ேபா ம் மீள்கு ேயற்றம் சாத்தியப்
படா
என்
எம
கட்சியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர்
ெகளரவ
விநாயக ர்த்தி
அவர்களிடம்
ெதாிவித்தைத
யாழ்ப்பாணத்தில் ெவளியாகின்ற 'தினக்குரல்', 'வலம் ாி'
ஆகிய பத்திாிைககள் ெசய்தியாக ெவளியிட்
க்கின்றன.
இந்த
மக்க ைடய
மீள்கு ேயற்றம்
ெதாடர்பில்
நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
இவ்வா
வழக்குகள் தாக்கல் ெசய்யப்பட்
க்ைகயில், ஓர்
இரா வத்தளபதி இவ்வா
கூறியி க்கின்றார் என்றால்,
இந்த நாட் ல் நீதியான ஆட்சி இ க்கிறதா அல்ல
நீதிமன்றங்களில் சட்டத்தின் ஆட்சி சாியான
ைறயில்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்ப
ேகள்விக்குறியாக
இ க்கின்ற .
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள்
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். ஆனால்,
ஒ
நாட் ல் நல்ெலண்ண ம் சமாதான ம் விட் க்
ெகா ப் ம் இன ஐக்கிய ம் இல்லாத அபிவி த்தியான ,
ஒ
ரண அபிவி த்தியாகக் ெகாள்ளப்படமாட்டா என்பைத
நீங்கள்
ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.
அண்ைமயிேல
ெஜனீவாவில்
ெகாண் வரப்பட்ட
தீர்மானத்தில்கூட,
நல் ணக்கத்ைதக்
கைடப்பி க்குமா ம்
உண்ைமகைளக்
கண்டறி மா ம்
ெசால்லப்பட்
க்கிற .
ன்றாவ
தடைவயாக ம் ெஜனீவாவில் ெகாண் வரப்பட்ட அந்தத்
தீர்மானமான
இலங்ைகக்குத் தரப்பட்
க்கும் கைடசிச்
சந்தர்ப்பமாகேவ நாங்கள் க
கின்ேறாம். இலங்ைகயில்
சமாதானம் நிலவ ேவண் ம். அந்த வைகயில், தமிழ் மக்க ம்
சிங்கள மக்க ம் மற் ம் இங்கி க்கின்ற ஏைனய இன
மக்க ம் சமாதானமாக வாழேவண் மானால் இங்கு நடந்த
குற்றங்க ைடய உண்ைமகள் கண்டறியப்பட ேவண் ம்.
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அதற்கான
நிைலைமகள்
ஏற்ப த்தப்பட
ேவண் ம்.
இலங்ைகயிேல தமிழர் தரப் க்காக ேபசுகின்றவர்க ைடய
கட்சிையக்கூட தைடெசய்கின்ற அள க்கு இந்த நாட் ன
ெசயற்பா
அைமந்தி க்கின்ற ; நீதிமன்றத்ைத நா கின்ற
நிைலைமக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்
க்கின்ேறாம். ஆனால்,
ஏற்ெகனேவ நீதிமன்றத்திேல வ காமம் வடக்ைகச் ேசர்ந்த
மக்கள் - 2,000 ேபர் - தாங்கள் மீண் ம் தங்கள் இடங்க க்குச்
ெசல்லேவண் ம் என்பதற்காக வழக்குத் தாக்கல் ெசய்தார்கள்.
ஓர் இரா வத் தளபதி நீதிமன்றத் தீர்ப்ைபக்கூட மீறி
அவர்கைள அங்கு ேபாக
யாெதன் ெசால்கிறாெரன்றால்,
இந்த
நாட் ன்
நீதித் ைற
ேகள்விக்குட்ப த்தப்
பட்
க்கின்ற . சட்டத்தின் நியாயாதிக்கம், சட்டத்தின்
ஆட்சி மற் ம் நீதித் ைறயின் ஆட்சி இந்த நாட் ேல
நில கின்றதா? என்ற ேகள்வி பலாிடம் இ க்கின்ற .
ஆகேவ, இந்த உண்ைமையப்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
ெவளிநா களில் இ க்கின்ற
லம்ெபயர் அைமப் க்கைள
அல்ல
தனிநபர்கைள தைட ெசய்வதன் லம் இங்கு
சமாதானத்ைதக் ெகாண் வரலாெமன் நாம் க த
யா .
சிங்கள, தமிழ் ஆகிய இரண் ேதசிய இனங்க க்கிைடயில்
கடந்த 70 ஆண் க க்கும் ேமலாக இந்த மண்ணிேல
ைரேயா ப் ேபாயி க்கின்ற இன ேவ பாட்ைட - க த்
ேவ பாட்ைடக்
கைளயேவண் மானால்
அவர்கள்மீ
நடத்தப்பட்ட இன அழிப் க்கு ஒ நீதி கிைடக்க ேவண் ம்.
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தில்
ெபான்னாெவளி
என்ற
கிராமத்திேல அவர்க ைடய பாாிய வளமான
ைகக்
கற்கைளத் ேதாண் ெய த் ேடாக்கிேயா சீெமந் ஆைலக்கு
ெகாண்
ெசல்வதற்கான
யற்சிகள் வடக்கு மாகாண
சைபக்குக்கூடத் ெதாியாமல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்
க்கின்றன.
ஒ கட்டைமக்கப்பட்ட - structural genocide இற்குள் அந்த
மக்கள் தள்ளப்பட்
க்கிறார்கள். 1983களில் இந்த மக்கள்
ெகா ரமாகக் ெகால்லப்பட்டெபா
- தமிழ் மக்கள் மீ இன
அழிப்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டெபா
இந்தியப்
பிரதமராகவி ந்த மதிப் க்குாிய அன்ைன இந்திரா காந்தி
அவர்கள் இந்திய பாரா மன்றத்திேல அதைன systematic
genocide
என்
ெசான்னார்.
அந்த
திட்டமிட்ட
இனப்ப ெகாைலக்குப் பின்னர் 2009 இேல இந்த மண்ணிேல
மீண் ம் ஓர் இன அழிப் நைடெபற்ற . இப்ெபா
ம் ஒ
கட்டைமக்கப்பட்ட - structural genocide இங்ேக ெதாடர்ந்
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற .
ஆகேவ,
இவற் க்கு
எட்டப்பட
ேவண் ம்.
இங்ேக
நாங்கள்
ேபசுகின்றெபா
கூட அங்ேக பல இைளஞர்கள் காணாமற்
ேபாகின்றார்கள். பட்டப்பக ேல ைக
ெசய்யப்ப கின்
றார்கள். அவர்க ைடய உண்ைமயான உாிைமகள் -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த சைபயிேல
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்
க்கின்ற விடயத் க்கு
றம்பாக
உ ப்பினர்
அவர்கள்
ேபசுகின்றார்.
அ
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ஒ
றமி க்க, அன்
மாணவர்கைளப் பாடசாைலயி
ந்
பலவந்தமாகப்
க க்கு ெகா த்த மாஸ்டர் இவரல்லவா?
அைத இவர் ம க்கின்றாரா?
க க்கு பாடசாைல
மாணவர்கைளக் ெகா த்தவர் இவர். அதைன diaspora அறிய
ேவண் ம்! அதைன உலகம் அறிய ேவண் ம்! அதைன
ெஜனீவா அறிய ேவண் ம்! எத்தைனயாயிரம்... [இைடயீ ]

නැහැ, නැහැ, මම ෙන් කථා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොටින්ට
කත් අදිනවාද? ළමයි දුන්ෙන් - [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය ෙමොකක්ද කියන්න.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

සුජීව ෙසේනසිංහ ෙකොටින් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා. ලජ්ජයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය [බාධා කිරීමක්] ෙකොළ ෙකොටියා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
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குத் தயாராக இ க்கின்ேறன். நீங்கள் ெகா ம்பிேல இ ந்
ெகாண்
ஓாினத்ைத அழிக்கும் நடவ க்ைகைய ேமற்
ெகாள்ளக்கூடா . உங்க ைடய இனத்ைத அழிப்பதற்கப்பால்
தமிழினத்ைத ம் அழிக்க ற்படாதீர்கள்!
ெகளரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
தமிழர்
பிரதிநிதிகளாக இந்த மண்ணிேல இ க்கின்ற நாங்கள்
எங்க ைடய க த் க்கைள இந்த உயர்பீடத்தில்கூட ெசால்ல
யாதவர்களாக இ க்கின்ேறாம். தமிழர்கள் தங்க ைடய
க த் க்கைளச் ெசால்வதற்ேகா, சுதந்திரமாகப் ேபசுவதற்ேகா
யாதவர்களாகேவ இ க்கின்றார்கள். இதைன இந்த
மன்றத்தில்
உள்ளவர்கள்
ாிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அவர்க ைடய நிலங்கள் பறிக்கப்ப கின்றன; அவர்கள்
அன்றாடம் வாழ
யாமல் த க்கப்ப கின்றார்கள். தமிழ்
இைளஞர்கள் இந்த மண்ணி
ந்
ஏைனய நா க க்கு
ஓ வதற்கான அல்ல
கைலக்கப்ப வதற்கான திட்டங்கள்
தான் அங்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. அரச பயங்கரவாதம்
அங்கு கட்டவிழ்த் விடப்பட்
க்கின்ற ; அந்த மக்கள் ேபச
யாதி க்கின்றார்கள்; அச்சப்ப கின்றார்கள்; அவர்கள்
ெவளியிேல
வர
யாமல்
இ க்கின்றார்கள்.
அந்த
மக்க ைடய உணர் கைளப் ாிந் ெகாள் ங்கள்! வடக்கு,
கிழக்கில் த்தம்
ந் விட்ட ; அபிவி த்தி நடக்கின்ற ;
சமாதானம்
நில கின்ற
என்
ெசால்லப்ப கின்ற .
ஆனால், இ வைர அந்த மண்ணிேல என்ன நடந்தி க்
கின்ற ?

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please conclude your speech.
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I do not know what the point of Order the Hon.
Azwer raised is. But, you allowed him to make a speech.
He made a speech of two minutes. It is very unfair.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மன்னிக்க
ேவண் ம், ஒ நிமிஷம்! உச்சமான ஓர் அடக்கு ைறக்குள்
தமிழர்கள் இ க்கின்றார்கள். என் ைடய ேநரத்ைதச் சில
எ ம் த்
ண் க க்காக நிற்கின்ற மனிதர்கள் எ த்
விட்டார்கள்.
ஆகேவ,
இனிேம ம்
இந்த
நிைலைம
ஏற்படாமல்
நாங்கள்
இந்த
மன்றத்திேல
ெதாடர்ந்
ேபசுவதற்கு அ மதிதர ேவண் ம் என் ேகட் , என் ைடய
உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon. Shritharan, you continue with
your speech.
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, நாங்கள் தமிழ்ப்
பிரதிநிதிகள்.
ஆனால்,
இந்தப்
பாரா மன்றத்திேல
எங்க ைடய க த்ைதச் ெசால்வதற்குக்கூட சந்தர்ப்பம்
இல்ைல. ஜனாதிபதி மீ
விசுவாசத்ைத ெவளிக்காட்
வதற்காக - கிைடக்கும் எ ம் த் ண் க க்காக - சிலர்
இப்ப யாகத் தங்கள் குரல்கைள ஒ க்கச் ெசய்வதன் லம்
ஓாினத்தின் உாிைமகைள ம க்க
யாெதன்பைத நான்
இந்தச் சைபயிேல ெசால்ல வி ம் கின்ேறன்.
ெகளரவ அஸ்வர் அவர்கேள, நாங்கள் பாடசாைல
மாணவர்கைளப்
கேளா
இைணத்தைத
நீங்கள்
நி பித்தால் நான் இந்தப் பதவிைய இராஜினாமாச் ெசய்வதற்

[අ.භා. 3.14]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අෙප් වාර්ෂික අය වැය
ෙල්ඛනය අනුව කළ යුතු, බදු පතිපත්තිෙය් යම් යම් ෙවනස්කම්
ගැසට් පත කිහිපයක් මඟින් පකාශයට පත් කර තිෙබන ෙවලාෙව්
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව මා
කථා කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මා කියන්න කැමැතියි, අද
ශී ලංකාව ඉතාමත්ම ෙහොඳ ආර්ථික පවණතාවකට ළං වී සිටින
බව. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ආර්ථික වර්ධනය සියයට
7.3ක් හැටියටත්, ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,200ක් හැටියටත්
වර්ධනය වීම අපි කළ පුෙරෝකථනයන්ෙගන් ඔබ්බට යාමක්
හැටියට සලකන්නට කැමැතියි. ඒ නිසා කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

අප දීර්ඝ තස්තවාදී සටනකට පසුව අද විශාල ආර්ථික ජවයකින්
අලුත් ගමනක් යන්නට ලෑස්ති ෙවලා සිටිනවා. ෙම් අවුරුදු පහ
ඇතුෙළේ එවැනි ෙවනසක් ඇති කරන්නට අෙප් ආර්ථික කමයට
පුළුවන් වුණා.
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ෙනොෙවයි. මම ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලා කරන කථා කතන්දර. ඒවා කතන්දර. ෙම්ක
ෙපොත. කතන්දර, ෙපොත සහ අපි දකින -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

විෙශේෂෙයන්ම මට කලින් කථා කරපු ගරු මන්තීතුමා අය වැය
ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එතුමා දවිඩ භාෂාෙවන් කිව්ෙව්,
එතුමන්ලා අවුරුදු 35ක් තිස්ෙසේ කළ කථාවන් විතරමයි. මා
හිතනවා, ඒ දවිඩ පළාත්වල වුණත් අද ආර්ථික වර්ධනය මහා
විශාල මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියලා. යාපනය
දිස්තික්කෙය්
විතරක්
-රෙට් අෙනකුත් දිස්තික්ක එක්ක
බලනෙකොට- සියයට 26ක විතර ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ පළාත්වල සිටින දවිඩ ජනතාව වන්නට පුළුවන්;
අෙනකුත් ජනතාව වන්නට පුළුවන්, ඔබතුමන්ලා වාෙග්ම අය ඒක
පාලනය කරපු කාලයට වඩා ෙබොෙහොම ෙහොඳ සමාදානයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අපට සමහර පශ්න තිෙබන්නට පුළුවන්, අපි
ඒවා විසඳා ගන්නට කියා කරන්නට ඕනෑ. නමුත් අද තිෙබන්ෙන්
අපි කාටත් නිදහෙසේ ජීවත් වන්නට පුළුවන් සහ නිදහෙසේ අදහස්
පකාශ කරන්නට පුළුවන් පරිසරයක්.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ගත්ෙතොත්, මම කියපු
විධියට විශාල වශෙයන් ෙවනස්කම්වලට භාජනය ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහ ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ආර්ථික විගහයන් මීට වඩා ෙවනස් වන්නට
පුළුවන්. ඒ ගැන මා තර්ක කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ආණ්ඩු
පක්ෂය හැටියට මා කියන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන් ලංකාව
වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, ලංකාෙව් බදු ආදායම කියන එක ඉතා
වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නා බව. 1977 වන තුරු ලංකාෙව් බදු
ආදායම හැටියට තිබුෙණ් වක බදුවලට වැඩිෙයන් ෙකළින්ම අය
කරන බදුයි. පුද්ගලයන්ෙගන් ෙකළින්ම අය කරන බදු සංඛ ාෙව්
වැඩි වීමක් තිබුණා. 1977 බලයට ආපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය
කමානුකූලව ෙම් බදු කමෙය් ෙවනස්කමක් ඇති කළා. අද ඒ අනුව
ලංකාෙව් බදුවල තිෙබන ඉතාම වැදගත්ම අංශය හැටියට වක බදු
සැලෙකන බව මා කියන්න කැමැතියි. සාමාන ෙයන් අද
ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ෙකළින්ම අය කරන බදුවලට direct taxes වලට- වඩා වක බදු පමාණය වැඩියි. ඍජු බදු
පමාණයට වඩා වක බදු පමාණය වැඩියි. ඒක අද මුළු ෙලෝකෙය්ම
තිෙබන තත්ත්වයක්.
මම උදාහරණ කිහිපයක් ෙගන හැර දක්වන්නට කැමැතියි,
ලංකාෙව් තිෙබන තත්ත්වය සහ අෙනකුත් රටවල තිෙබන
තත්ත්වය පිළිබඳව. යුෙරෝපෙය් සමහර රටවල බදු අනුපාතයන් මා
උපුටා දක්වන්නම්. ඕස්ෙට්ලියාෙව් වක බදු පමාණය සියයට 10යි.
ඔස්ටියාවල වක බදු පමාණය සියයට 20යි; චිලී රෙට් සියයට 19යි;
චීනෙය් සියයට 17යි; පංශෙය් සියයට 20යි; ජර්මනිෙය් සියයට
19යි; ගීසිෙය් සියයට 23යි; ඉතාලිෙය් සියයට 22යි. අපි ෙනෝර්ෙව්
වාෙග් රටක් ගත්ෙතොත්, එහි සියයට 25යි; ස්වීඩනෙය් සියයට
25යි; ස්පාඤ්ඤෙය් සියයට 21යි. [බාධා කිරීමක්] මම එතැනට
එන්නම්. අෙප් රෙට් සියයට 12යි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, පතිශතය.
බංග්ලාෙද්ශෙය් සියයට 15යි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, වැරදියි.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙමොන පදනමක් යටෙත් ඒක කියනවා ද කියලා
මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් වක බදු පමාණය - indirect tax
rates - ෙකොයිම ෙවලාවකවත් සියයට 12කට වැඩි වන්ෙන් නැහැ.
එය බංග්ලා ෙද්ශෙය් සියයට 15යි; ඉන්දියාෙව් සියයට 14යි;
පාකිස්තානෙය් සියයට 17යි. ලංකාව ගත්ෙතොත් ඔය කියන
මට්ටෙම් rate එකක් ෙකොෙහේවත් අය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ලංකාෙව් වක බදු පමාණය තවමත් ෙහොඳ මට්ටමක තිෙබනවා
කියලා මම හිතනවා. හැම සෑම පුරවැසියකුටම ඒ බදු පමාණය
දරන්න පුළුවන් ආකාරයට තමයි අෙප් රෙට් ෙම් බදු කමය පවත්වා
ෙගන යන්ෙන්. එෙහම නැතිව ඒක වැඩි කිරීෙම් කමෙව්දයකට

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒවා එකතු කළාම සියයට 80ක් වාෙග්
ෙවනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
කවදාවත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වක බදු එකක් සියයට 17යි, 19යි. ඒවා පහක් විතර එකතු
වුණාම සියයට 80ක් වාෙග් ෙවනවා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

වක බදු ෙගොඩක් දමන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් පාරිෙභෝගික
භාණ්ඩ ගැන හුඟ ෙදෙනක් කථා කරනවා. ලංකාෙව් පාරිෙභෝගික
භාණ්ඩ සඳහා වන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ පනත යටෙත් පනවා
ඇති බදුවලට යටත් භාණ්ඩ එකතු කළ අගය මත බද්ෙදන් සහ
ජාතිය ෙගොඩ නැගීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කර තිෙබනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ජාතික ෙගොඩනැගීෙම් බද්දත්, එකතු කළ අගය මත
බද්දත් ලංකාෙව් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලින් අය ෙවන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා අෙප් රෙට් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ සඳහා විශාල
ෙවනස්කමක් අෙප් ආණ්ඩුව ඇති කර තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට එකතු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියලා.
හැබැයි, අද ෙගන එන ෙම් සංෙශෝධනෙයන්ම ඒක ෙන් ෙවන්ෙන්.
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්දට ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද එකතු
කරනවා. අද ෙම් සංෙශෝධනෙයන් කරන්ෙන් ඒක ෙන්. අෙප්
විවාදය තිෙබන්ෙන්ත් ඒකට.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ සඳහා ෙම්ක අදාළ වන්ෙන් නැහැයි
කියලායි කිව්ෙව්. විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද යටෙත් විවිධ
ෙද්වල් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරලා තිෙබනවා කියන එකයි. ඒ
නිසා ෙම්ක තර්කයක්. මම කරන්ෙන් තර්කයක් ෙන්. ලංකාෙව්
වක බදු අය කිරීම ෙබොෙහොම ෙලොකු, නරක වැඩක් කියලා තමයි
ජනතාවට කියන්ෙන්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාත් කියනවා. බදු අය
කිරීම නරකයි කියනවා. බදු අය කිරීම නරකයි කියන එකට මම
උත්තර ෙදමිනුයි ඉන්ෙන්. ලංකාව වාෙග් රටක බදු අය කිරීම
නරකයි කියනවා නම්, ලංකාව ෙනොමිලෙය් ෙසේවා සැපයීම
ෙකොපමණ කරන රටක්ද? අපි අෙනක් රටවල් එක්ක බලන්න
ඕනෑ. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් ගත්ෙතොත් ඒ රටවල නිදහස්
අධ ාපනයක් නැහැ. ෙනොමිලෙය් ලබා ෙදන ෙසෞඛ ෙසේවාවක්
නැහැ. සමහර විට අෙප් රෙට් තිෙබන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා
දීම වෙග් තත්ත්වයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒවා
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජනයාට කියන කථා.[බාධා කිරීමක්] ඒක
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ඔප්පු කරන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වුණා ද එක
ෙදයක් ඔප්පු කරන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම තමුන්නාන්ෙසේට
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ කියන කථාවලට උත්තර
ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එකක්වත් ඔප්පු කරලා නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන කථා හැම
එකක්ම ආණ්ඩුවකට පිළිගන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඒක
අහන්න ෙගනාපු අයෙගන්. මම දන්නවා යැ. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක
ඔප්පු කරන්න. ඒ කාරණය ඔප්පු කරන්න ෙකෝ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙවන්න පුළුවන්, එළිෙය් ෙවන්න පුළුවන් නිකම් ෙබොරුවට
කියන්න බැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්] රාජපක්ෂ පවුලට සමාගම්
නැහැ. රාජපක්ෂ පවුලට කිසිම සමාගමක් නැහැ. නිකම් එක එක
මිනිස්සුන්ට මඩ ගහන්ෙන් නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙග්න්න.
ඒක ඔප්පු කරන්න. නිකම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා.
ෙම් විකාර කථාවලට සවන් ෙදන්න මට ෙවලාවක් නැහැ.
මෙග් කාලය නිරපරාෙද් නාස්ති ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. මම කියන්ෙන් ලංකාව වාෙග් රටක ෙසේවා
පවත්වා ගැනීම සඳහා අපට විශාල වශෙයන් මුදල් අවශ ෙවලා
තිෙබනවා කියලායි. ඒ තත්ත්වය යටෙත්ත් වක බදු පමාණය -වක
බදු rate එක- අඩු පමාණයක තබා ගනිමින්, ලංකාෙව් සාමාන
ජනයාට ඕනෑ කරන ෙසේවාවන් ෙනොමිලෙය් ලබා දීමට කියා
කිරීමට අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු කාලය තුළ -විෙශේෂෙයන් 2002-2004 කාලෙය්- රැකියා
සඳහා ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීමක් කෙළේ නැහැ. ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් රැකියා නිර්මාණයට එතුමන්ලා කිසිවක් කෙළේ නැහැ. ඒ
නිසා රැකියා වියුක්ති අනුපාතය සියයට 8කට ඉහළ ගියා. නමුත්
2012 වර්ෂය වන විට රැකියා වියුක්තිය සියයට 3.9 දක්වා අඩු
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අෙප් රජය 2004 දී උපාධිධාරීන්
42,000කට ස්ථිර පත්වීම් දුන් බව. 2013දී උපාධිධාරීන් 52,000ක්
අප රාජ ෙසේවයට බඳවාෙගන තිෙබනවා. මට මතකයි, ඒ කාලෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගාමීය ෙපළ -තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය
ෙදන සහ ඡන්දය කරන පිරිස- නඟපු ෙලොකු මැසිවිල්ලක් තිබුණා.
ඒක තමයි, ෙම් ආණ්ඩුවට -එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- වැඩ කරලා
වැඩක් නැහැ, කිසිම ෙකෙනකුට රැකියා ලබා ෙදන්න එතුමන්ලා
අසමත් වුණාය කියන එක. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ
ඒ
කාලෙය්
මන්තීවරෙයක්
ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිටපු මන්තීවරුත් ඒ කාලෙය් ඒක කිව්වා.
පසු ගිය කාලය තුළ අප රාජ ෙසේවෙය් රැකියා පමාණය ලක්ෂ
14කින් පමණ වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් බදු අය කරෙගන
ෙම් රෙට් රැකියා නියුක්තියත් අප වැඩි කර තිෙබනවා. කාටවත් ඒ
ගැන ෙමොකුත් කියන්න බැහැ. එෙහම කරලාත් තමයි අප සියයට
7.3ක ආර්ථික වර්ධනයක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක පුද්ගල
ආදායම ෙඩොලර් 3,200 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. අද ගාම
නිලධාරි පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කර තිෙබනවා. රාජ ෙසේවයට
කළමනාකරණ සහකාරවරුත් බඳවාෙගන තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් විශාම වැටුප් ලබන පිරිස 53,000ක් ෙවනවා.
සාමාන ෙයන් වාර්ෂිකව ලක්ෂයක පමණ පිරිසක් රාජ ෙසේවයට
එක් ෙවනවා. ෙම් රාජ ෙසේවයට එක් වන හැම ෙකෙනක් සඳහාම
කාර්යක්ෂමව රාජ ෙසේවය පවත්වා ෙගන යන්න රජය වැය
කරන්ෙන් ෙම් බදු ආදායෙමන්. ෙම් අතරතුෙර් රාජ මුල
කළමනාකරණය යටෙත් අප අය වැය හිඟය අවම මට්ටමක
පවත්වා ෙගන යාමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 2013 වසර
වන විට අය වැය හිඟය ඍණ 5.9ක මට්ටමක පවත්වා ෙගන යන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය තුළ අප
විෙද්ශ සංචිතත් වැඩි කරෙගන තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකය ගැන
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විවිධ පුෙරෝකථන ෙගන එන ෙම් හැම ෙදනාම ෙම් කටයුතු අමතක
කරනවා. ෙම් වන විට අෙප් සංචිත පමාණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
බිලියන 7,582ක මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය කර ගැනීමට හැකි
ෙවලා තිෙබනවා. අප ෙම් සියල්ලම තියාෙගන යන්ෙන් සමාජ
සුබසාධන හා ආදායම් පතිව ාප්ත වැඩසටහන් දියත් කරන
අතරතුරයි.
ෙතෝරා ගත් වර්ෂ කීපයක රජෙය් වැය කිරීම් ගැන ඊළඟට මා
කථා කරන්න කැමැතියි. අධ ාපනය ෙවනුෙවන් 2009 දී අප
රුපියල් මිලියන 100,506ක් වැය කළා. ෙම් වන විට -2014දී- අප
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 171,974ක් වැය කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

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

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2013 වර්ෂෙය් අප
ෙසෞඛ ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 95,016ක් වැය කළා. ෙම්
අවුරුද්ෙද් අප එය රුපියල් මිලියන 162,135 දක්වා වැඩි කර
තිෙබනවා. සුබසාධන ෙසේවා ෙවනුෙවන් අප 2013 වර්ෂෙය්
රුපියල් මිලියන 166,724ක් වැය කළා. ෙම් අවුරුද්ෙද් -2014දීඑය 173,942 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. සමාජ ෙසේවා ෙවනුෙවන්
අප 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන 49,869ක් වියදම් කරනවා.
වැටුප් ෙගවීම් ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන
410,614ක් වියදම් කරනවා. විශාම වැටුප් ෙවනුෙවන් ෙම්
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 136,210ක් වැය කරනවා. කෘෂිකර්මය
හා වාරිමාර්ග ෙවනුෙවන් අප ෙම් අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන
139,301ක් වියදම් කරනවා. 2013 අවුරුද්ෙද් ඒ ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 111,020යි වැය කර තිෙබන්ෙන්. පවාහනය හා
සන්නිෙව්දනය ෙවනුෙවන් අප 2014 වසෙර් රුපියල් මිලියන
299,740ක් වියදම් කරනවා. පසු ගිය අවුරුදු පෙහේම සංඛ ා
ෙල්ඛන මා ළඟ තිෙබනවා. මා එම ෙල්ඛනය සභාගත* කරනවා.
ෙම් සෑම කටයුත්තක්ම ෙවනුෙවන් වියදම් කරන මුදල ඊට
ෙපර වර්ෂයට වඩා අප වැඩි කර තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකය තුළ
තිෙබන විෙශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ලංකා රාජ ෙය් සුබසාධන
වියදම්වලට විශාල මුදලක් වියදම් කළ යුතු වීම. සුබසාධන
පහසුකම් සැලසීම, රාජ ෙසේවය පවත්වා ෙගන යාම වැනි
ජනතාවට අත වශ
ෙසේවා පවත්වා ෙගන ෙනොගිෙයොත්
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන තත්ත්වය නිර්මාණය ෙවනවා. එතෙකොට
තමයි ලංකාෙව් මිනිසුන් තුළ අසහනයක් නිර්මාණය වන්ෙන්.
ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලට වඩා අඩුෙවන් වක බදු පමාණයක්
පවත්වාෙගන යමින් ඒ ලබා ගන්නා බදු ආදායම පැහැදිලි ෙලසම
————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.
* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

1177

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

අර මම කලින් කිව්වා වාෙග් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ තා
ෙවනුෙවන් ෙයොදවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙදනවා. 2005 ඉඳලා 2013 දක්වා හැම අවුරුද්දකම
යල කන්නය සඳහා අඛණ්ඩව ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දී
තිෙබනවා. වර්තමානෙය් වී හැර අෙනක් ෙභෝග සඳහා රුපියල්
1,200ක මිලට ෙපොෙහොර ලබා ෙදනවා. 2012 මහ කන්නය සඳහා
ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 275,000කුත්, 2013 යල කන්නය සඳහා
ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 150,000කුත් වශෙයන් කන්න ෙදක
සඳහා ෙපොෙහොර ෙමටික් ෙටොන් 425,000ක් වී වගාව කරන අයට
විතරක් අප ලබා දී තිෙබනවා. වී වගාව සඳහා විශාල
සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා. 2006 දී ඒ සඳහා වැය කළ මුදල
රුපියල් මිලියන 3,970යි, 2011 දී රුපියල් මිලියන 22,901යි.
2012 වන විට ෙම් පමාණය රුපියල් මිලියන 26,268ක් බවට පත්
වී තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් තවත් වැඩි ෙවන්න පුළුවන්.
ෙපොෙහොර සහනාධාර වශෙයන් වාර්ෂිකව කිෙලෝ ගෑම් 50ක
ෙපොෙහොර බෑගයක් සඳහා ෙවළඳ ෙපොළ මිෙලන් සියයට 86.5
ඉඳලා 91.5ක් දක්වා පමාණයක් රජය විසින් දරලා තිෙබනවා. ඒ
සඳහා රජය දරන මුදල් පමාණයත් ඒ හා සමඟම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීමත් අෙප් ෙසේවා පැවැත්වීෙම්
විශාල අංගයක්. වාර්ෂික අය වැෙයන් ෙම් සඳහා මුදලක් ෙවන්
කරනවා. ෙම් සඳහා වැය කරන මුදල් පමාණය 2006 දී රුපියල්
මිලියන 9,244 ඉඳලා 2014 වන විට රුපියල් මිලියන 15,000ක්
දක්වා වැඩි කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා
වාර්ෂිකව අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.
ඕනෑම රටක බදු ආදායම ලබා ගැනීම, බදු ආදායම නිසි ෙලස
කළමනාකරණය කිරීම සහ බදු ආදායම නිසි ෙලස උපෙයෝජනය
කිරීම වැදගත් වනවා. ෙම් අංශ තුනම වැදගත්. ෙම් අංශ තුන
ෙවනුෙවන් අෙප් රජය විවිධ අවස්ථාවල අය වැය ෙල්ඛනවලින්
ඉදිරිපත් කරන කාරණා ගැසට් පත මාර්ගෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට
ලබා ෙදනවා. ෙම් තත්ත්වය සමහර විට විකෘති කරන්න උත්සාහ
කරනවා. ලංකාව අධික බදු බර තිෙබන රටක්, බදු ගැහීෙමන්
ජනතාවට විශාල හානියක් සිදු වනවා කියනවා මිසක්
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතුරු ෙකොටස කියන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව්
තිෙබන සුබසාධන ආර්ථික
කමය රඳා ගැනීම සඳහා බදු
ආදායෙමන් මහා දැවැන්ත මුදලක් ෙවන් කරනවා. ෙමය එක්තරා
විධියක සුබසාධන ව ාපාරයක්. ඒ සුබසාධන කාර්යය අෙප්
ආර්ථිකෙය් ඉතාම වැදගත් අංශයක්. එවැනි වියදම් දරලා ෙම් රෙට්
ආර්ථික වර්ධනයත් ඇති කර ෙගන, ඒකපුද්ගල ආදායමත් වැඩි
කර ෙගන, ෙසේවා නියුක්තියත් වැඩි කර ෙගන, රජෙය් ෙසේවාෙව්
ෙයෙදන අයෙග් පමාණයත් අඛණ්ඩව වැඩි කර ගනිමින් ආණ්ඩුව
මහා පරිමාණ වැදගත් වැඩත් කර තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු පහ
ඇතුළත අප ලබා ගත් ජයගහණ මහා විශාලයි. ඒ විශාල ෙද්වල්
වංචාව දූෂණය කියා වචන ෙදකකට ෙකොටු කරන්න හදනවා. ඒවා
එකක්වත් ඔප්පු කිරීෙම් හැකියාවක් කාටවත් නැහැ. ඕනෑම
ෙකෙනකුට කථා කිරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. ඕනෑම ෙකෙනකුට
ඕනෑ ෙදයක් කියන්න අයිතියකුත් තිෙබනවා. නමුත් අප සාධාරණ
ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා පැහැදිලි ෙලස ඔප්පු කිරීෙම් කාර්ය භාරයකුත්
අප ළඟ තිෙබන්න ඕනෑ.
අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ගමන් යටිතල
පහසුකම් වර්ධනයකුත් සිදු කර තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධන
ව ාපෘති කියාත්මක කර තිෙබනවා. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය
කිෙලෝ මීටර් 126ක්, ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය කිෙලෝ
මීටර් 26ක්, ෙකොළඹ පිටත අධිෙව්ගී මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 29ක්
නිම කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ- උතුරු නැෙඟනහිර මහා
මාර්ග ව ාපෘතිය සහ ෙකොළඹ-බදුල්ල විකල්ප මහා මාර්ග
ව ාපෘතිය හැටියට කිෙලෝ මීටර් 34ක් ඉදි කරන්න අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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ෙම් වන විට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය්
ෙමගාෙවොට් 900ක ෙදවන අදියර කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා.
ෙමගාෙවොට් 120ක උමා ඔය ජල විදුලිබල ව ාපෘතිය 2015 දී නිම
කරන්න පුළුවන්. ෙමගාෙවොට් 500ක සාම්පූර් ගල් අඟුරු ව ාපාරය
2017 දී නිම කරන්න පුළුවන්. ෙමගාෙවොට් 20ක ෙමොරගහකන්ද
සහ කළු ගඟ ජලාශ ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු ඉදි ෙවමින්
තිෙබනවා.
වරාය සංවර්ධන ව ාපෘති යටෙත් ෙකොළඹ දකුණු වරාය
සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් පළමුවන අදියර නිම කර තිෙබනවා.
හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය් පළමුවන අදියර නිම
කරලා තිෙබනවා. එහි ෙදවන අදියර 2015 දී නිම කරනවා.
ඔලුවිල් වරාය සංවර්ධන ව ාපෘතිය සහ කන්කසන්තුෙර් වරාය
සංවර්ධන ව ාපෘතිය දැනට ඉදි ෙවමින් තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

I will finish in a minute.
මඟ නැඟුම, ගම නැඟුම, කුඩා වාරි මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති
විශාල පමාණයක් කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. සැමටම විදුලිය
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වනවා. මහා පරිමාණ
ෙහෝටල් ව ාපෘති, මහල් නිවාස ව ාපෘති, සාප්පු සංකීර්ණ, උතුරු
හා නැෙඟනහිර පළාත් සංවර්ධනය සහ ජල සම්පාදන ව පෘති
වශෙයන් ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව ාපෘති අතිවිශාල
වශෙයන් සිදු ෙවමින් පවතිනවා. එම නිසා මා හිතනවා, අපි
නිවැරැදි දිසාෙව් ගමන් කරනවාය කියලා. මා නැවත වරක්
කියනවා, බදු ආදායම ෙම් රටට අවශ යි, වක බදු වශෙයන්
ලැෙබන ආදායම අවම පමාණයකින් පවත්වා ෙගන යන ගමන්ම
ෙම් රෙට් ආර්ථික වෘද්ධිය ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් ඇති කරන්න
අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

[අ.භා. 3.35]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් බදු
සම්බන්ධෙයන්, සමාගම් පනෙත් සංෙශෝධන කිහිපයක්
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සම්බන්ධෙයන් සහ මූල
ක්ෙෂේතෙය් ෙයෝජනා කිහිපයක්
සම්බන්ධෙයන් තමයි අද විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්.
අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා කථාව අවසන් කළ තැනින්ම
මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නම්. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ මත ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද පනවන්ෙන් නැහැයි කියලා එතුමා සකස් කර
ෙගන ආපු කථාවක් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්,
එහිම පරස්පරය අද විවාදයට ලක් කරන එකයි.
අද විවාදයට ලක් කරන එක කාරණාවක් තමයි, විෙශේෂ ෙවළඳ
භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතට උපෙල්ඛනෙය්
හයවන අයිතමෙයන් පස්ෙසේ හත්වන අයිතමය හැටියට ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත අදාළ කිරීම. එතෙකොට විෙශේෂ ෙවළඳ
භාණ්ඩ බද්ද යටතට ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු පනත අදාළ කළාම
ෙමොකද වන්ෙන්? එය අෙප් අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමා
කියන එෙක්ම පරස්පරයයි. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට ඒක අදාළ
වනවා. විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්දට අදාළ වනවා, ආනයනය
කරන හාල්මැස්සන් සහ කරවල. හාල්මැස්සන් සහ කරවලවලටත්
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද අදාළ වනවා. මට ෙත්ෙරන්ෙන්
නැත්ෙත්, හාල්මැස්සන් සහ කරවල පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ කියලා
ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැද්ද කියන එකයි. ෙමොකද, ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද ෙම් යටතට එන ෙකොට ආනයනෙය්දී අය
කරන සියයට ෙදෙක් බද්ද ඒ භාණ්ඩ විකිණීෙම්දී අනිවාර්යෙයන්
හාල්මැස්සන් සහ කරවලවලටත් අදාළ වනවා. ඊළඟට
පිරිවැටුෙමන් - turnover එෙකන්- සියයට 50ක් ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්දට අදාළ කරනවා. සියයට 50ක් කියන්ෙන්
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද සියයට 1ක්. පිරිවැටුම සියයට 50ට වැඩි
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද අදාළ වනවා.
එතෙකොට පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ ආනයනෙය්දී ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම්
බද්ද සියයට 2යි, පිරිවැටුෙම්දී සියයට 1යි වශෙයන් සියයට 3ක්
වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපට තිෙබන පශ්නය
ෙම්කයි. 2009 දී තමයි ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද හඳුන්වා
දුන්ෙන්. ෙම් ජාතිය ෙගොඩ නැගීෙම් බද්ද අවුරුදු 5ක් කියාත්මක
කරලා ෙමොකක්ද ෙගොඩ නඟපු ජාතිය? ජාතිෙය් ෙකොයි පැත්තද
ෙගොඩ නඟා තිෙබන්ෙන්? අපට අහන්න තිෙබන පශ්නය ඒකයි.
දැන් ෙම් බද්ද රජෙය් ආදායමක් බවට පත් වනවා. ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් ජාතිෙය් ෙකොයි ෙකොටසක්ද ෙගොඩ නඟා
තිෙබන්ෙන්? ජාතිෙය් සමඟිය ෙගොඩ නඟා තිෙබනවාද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නැත්නම්?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ජාතිෙය් අනන තාවන් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

නැත්නම්?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
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අර ජාතිවාදය ෙගොඩ නඟන කණ්ඩායම ගිහින් තවත් හාමුදුරුවරු
පිරිසකට පහර දීලා තිෙබන බවට. ජාතිවාදය නම් ෙගොඩ නඟනවා.
අදත් සිද්ධියක් ෙවලා තිෙබනවා. එහිදී ෙපොලීසිය බලා ෙගන
ඉන්නවා; නීතිය නිහඬව ඉන්නවා. ඉතා පැහැදිලිව පසිද්ධ මාධ
සාකච්ඡාවක් තිෙබන තැනකට ජාතිවාදි කණ්ඩායමක් පැනලා
පහර ෙදන ෙකොට ෙපොලීසිය නිහඬව ඉන්නවා නම් එතැන රාජ
අනුගහයක් නැහැයි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කල්පනා කර
බලන්න. මත පළ කරන්න අයිතිය තිෙබනවා ලු, නිදහස තිෙබනවා
ලු. ඔක්ෙකොම කියනවා. ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්දක් පනවනවා.
හැබැයි රාජ අනුගහෙයන් ෙපෝෂණය කරන්ෙන් ජාතිවාදයයි. ෙම්
කාරණය ඉතා පැහැදිලියි. අපි දැන ගන්න කැමැතියි, ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් ෙමොන ජාතික සමඟියක්ද ෙගොඩ නඟා
තිෙබන්ෙන්, ෙමොන ජාතික එකමුතුකමක්ද ෙගොඩ නඟා
තිෙබන්ෙන්, ඒ ෙවනුෙවන් කීයක් වියදම් කරලා තිෙබනවා ද,
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් ජාතිය ෙගොඩ නඟන්න, ජාතික
සමඟිය ෙගොඩ නඟන්න ෙකොෙහේද මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්
කියලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

යුද්ෙදන් දිනුෙව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

යුද්ෙදන් දිනුෙව්? ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. ඔබතුමා
නම් කරදරයක්. [බාධා කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමා, අපි අවංකවම
ඔබතුමාට ෙවන රටක පාර්ලිෙම්න්තුවකට යන්න හදලා ෙදන්න ද?
ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයට ෙහෝ කමක් නැහැ. ජිනීවා ෙකොමිසමට
කියන්න ඕනෑ, ෙමතුමා ගැන ෙමොකක් ෙහෝ පරීක්ෂණයක්
පවත්වලා ෙවන රටකට යවන්නටය කියා. [බාධා කිරීමක්] අෙප්
රටට පුදුම විපතක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අස්වර්
මන්තීතුමා,-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අපි ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් ඔබතුමාට පුනරුත්ථාපන
අරමුදලක් හදන්නද, ඔබතුමාව පුනරුත්ථාපනය කරන්න? [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමාෙගන් තිෙබන්ෙන් පුදුම කරදරයක්. [බාධා
කිරීමක්] කාටවත් ෙසේවයක් නැහැ. කිසි ෙකෙනකුට ෙසේවයක්
නැහැ. වියදමක් විතරයි, ෙම් රටට. ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
නාස්තිකාර වියදම්වලින් පධාන වියදම තමයි අස්වර් මන්තීතුමාට
කරන වියදම. [බාධා කිරීමක්] ඇත්තටම. ෙවන ෙමොකක්වත්
ෙත්රුමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]හරි. හරි. කියවනවා. කියවනවා.
ෙවන කරන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් අවුරුදු පහක් ෙම්
බද්ෙදන් ආණ්ඩුව ආදායමක් ලබා තිෙබන නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අප දැන ගන්නට ඕනෑ, ෙම් ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් රෙට්
සංවර්ධනයට ෙයදවූ පමාණය ෙකොපමණද කියා.

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ජාතිවාදය නම් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව රාජ
අනුගහෙයන් ජාතිවාදය ෙගොඩ නඟනවා. අදත් අන්තර්ජාලෙය්
පවෘත්තියක් පළ ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා, දැන් ෙම් වන ෙකොට

ඊළඟට, සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අද ෙදවන
වර කියැවීම සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙම් කියන ආකාරයට
නම් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

සමාගමක වාර්ෂික වාර්තා සහ අෙනකුත් ෙල්ඛන සමාගම්
ෙරජිස්ටාර්වරයාට භාර දීෙම්දී අනුගමනය කරන්නට ඕනෑ කියා
පටිපාටියක්. සමාගම් පනත අදාළව තිබුෙණ් ඉංගීසි නීතිය අනුවයි.
ඉංගීසි නීතිෙයන් අෙප් රෙට් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්ට, අෙප් රෙට්
කර්මාන්තකරුවන්ට වන බාධාවන් ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ
බාධාවන් වළක්වා මිනිසුන්ට ව ාපාරයන් කරෙගන යන්නට
පහසු කම් සැලසීම තමයි 2007 වර්ෂෙය්දී ෙම් සමාගම් පනත
සංෙශෝධනය කිරීෙම් මූලික අරමුණ වුෙණ්.
විෙශේෂෙයන් ඒ ෙවනුෙවන් කැනඩාෙව් සමාගම් නීතිය,
නවසීලන්තෙය් සමාගම් නීතිය වැනි ෙද්වල් පරීක්ෂණය කළා.
අධිකරණෙයන් අර්ථ ගන්වන නීති පද්ධතියක් ෙවනුවට අඩු
වියදමකින් ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන තැනැත්තාට පහසුකම්
සහිතව ඒ ව ාපාරය කරෙගන යන්න, බාධාවකින් ෙතොරව
ව ාපාර කටයුතු කරන්න අවශ පහසුකම් හදා, ෙම් ව ාපාර
ෙලෝකය පුළුල් කිරීෙම් අරමුණ තමයි සමාගම් පනත අලුත්
කිරීෙමන් -යාවත්කාලීන කිරීෙමන්- බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
හැබැයි දැන් තිෙබන්ෙන්, සරල කරන්න හදාපු ෙදයට සංෙශෝධන
ෙගනැවිත් බාධා ඇති කිරීමයි. සරල කිරීම ෙවනුවට දැන්
කරන්ෙන් සමාගම් පනතට බාධාවන් හදන එකයි. ෙහොඳම
උදාහරණය තමයි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන
සංෙශෝධන අනුව ෙපෞද්ගලික සමාගමක් විසින්
වාර්ෂික
වාර්තාවන් සමාගම් ෙරජිස්ටාර්වරයාට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ
කියන එක. ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදය තමයි ඒ
ෙපෞද්ගලික සමාගම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙද්ශීය ආදායම්
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් සහතිකයකුත් ගන්න ඕනෑ කියන එක. ඒක
ගැටලුවක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, සමාගම්, ව ාපාර බදු ෙගවන්න
ඕනෑ. බදු ෙනොෙගවනවා නම් යම් කිසි නියාමනයකට ලක්
ෙවන්නට ඕනෑකම තිෙබනවා. හැබැයි සමාගම් පනත ඇතුෙළේ
ෙම්කට ඉඩක් හදා ගන්න යන්ෙන් ෙවන කිසිවකට ෙනොෙවයි, ෙම්
බදු දැල තවදුරටත් පුළුල් කර, එය තවදුරටත් එලන කියා
මාර්ගයක් හැදීමටයි.
සමාගම්
ලියා
පදිංචි
කිරීෙම්දී
විවිධ
බාධාවන්
තමුන්නාන්ෙසේලා හදා තිෙබන බව අප දන්නවා. 2012 අය
වැෙයන් සමාගම් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු වැඩි කළා. හැම
ව ාපාරයක්ම ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු රුපියල් 15,000 දක්වා
වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම අධ ක්ෂ මණ්ඩල පතිකා රුපියල් 10,000යි.
තවත් විවිධ ෙද්වලට, ලියා පදිංචි කරනෙකොට ව වස්ථාවට තව
රුපියල් 1000යි. ඊළගට ෙම් ඔක්ෙකොටම සියයට 12ක "වැට්"
එකක් තිෙබනවා.
ඒ අනුව
ගත්ෙතොත් සාමාන ෙයන්
අධ ක්ෂවරු ෙදන්ෙනක් ඉන්න සමාගමක් ලියා පදිංචි කරන්න
ගිෙයොත් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රුපියල් 19,000ක්
සහ ඒකට සියයට 12ක "වැට්" එකක් ෙගවන්න ඕනෑ. නමුත්
ඇත්තටම සමාගම් පනෙත් ඔබතුමන්ලා සංෙශෝධනය කළ යුතු
මීට වඩා වැදගත් තැන් තිෙබනවා. මීට වඩා බරපතළ තැන්
තිෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, සමාගම් පනත
සිංහල සහ ඉංගීසි භාෂා ෙදෙකන් ගත්ෙතොත් පරස්පරතාවන්
තිෙබන වගන්ති කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඉංගීසි භාෂාෙවන්
ලියලා පසුව සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
පරිවර්තනය කරද්දී සිදු වී තිෙබන අඩු පාඩුකම් වැරදි ගණනාවක්
තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තව ෙමොෙහොතකින් මම
කථාව අවසන් කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට ෙම් පනෙත් 168

1182

(2) වන වගන්තිය ගත්ෙතොත් ඉංගීසි පිටපෙත් "බී "සිට "ෙජ්
"දක්වා යනුෙවන් සඳහන් ෙකොටස සිංහල පිටපෙත් සඳහන්
වන්ෙන් "ඈ" සිට "ඒ" දක්වා -" ඩී" සිට "ෙජ්" දක්වා- යනුෙවන්.
තවද 168වන වගන්තිෙය් තිෙබන "ඒකාබද්ධ කිරීම්" කියන
ෙකොටෙසේ බරපතළ අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි
-ඒ පරස්පරතාවන් තමයි- නීතිය ඉදිරිෙය්දී ව ාපාරිකයන් අසරණ
කරන ෙද්වල්. ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැන ඔබතුමන්ලාෙග් මීට
වඩා අවධානය ලක් වන්න ඕනෑ. සංෙශෝධනය විය යුතු ෙද්වල්
ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර අද
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ව ාපාර අඩ පණ කරන -දුර්වල කරනෙයෝජනායි කියන එක මම අවධාරණය කරන්න කැමැතියි.
[අ.භා. 3.45]

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

( மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඇතුළු මුදල් සම්බන්ධ පනත්
ෙකටුම්පත් කීපයක් පිළිබඳව විවාද වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු
සභාව අමතා වචන කීපයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය ඔබතුමාට පුද කර සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සංෙශෝධනවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙම් රටට ලැෙබන බදු ආදායම් සෘජු ෙලස සහ වඩාත් ඵලදායී
ෙලස ෙම් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කර ගැනීම ෙවනුෙවන් භාවිත
කිරීමයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් ෙදවන වර
කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට තවත් කාරණා කිහිපයක් ෙහේතු
සාධක ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දියුණු
කරලා, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනය කරන ගමන්, කෘෂි
කර්මාන්තය ඇතුළු ඒ ආශිත අනිකුත් අංශවල ෙද්ශීය වටිනාකම්
ඉහළ නංවා ෙගන ෙගොවියාට වැඩි මිලක් ලබා දීමත්, ධීවර
කර්මාන්තය ඇතුළු ඒ ආශිත අනිකුත් අංශවල පවර්ධනය
ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමත්, ෙමරට ආර්ථික වර්ධනයට විශාල
ෙලස සහෙයෝගය දක්වන විදුලි සංෙද්ශ කමය ඇතුළු අනිකුත්
අංශවල දියුණුව ෙවනුෙවන් අවශ බඩු භාණ්ඩවලට සහන
සැලසීමත් ෙම් සඳහා මුල් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වාෙග්ම, ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්
රෙට් පළාත් පාලන ආයතන හරහා වඩාත් ව ාප්ත ෙසේවාවක්
කරන්න ඒ ඒ ආයතනවලට අවශ යන්ෙතෝපකරණ ඇතුළු
උපකරණ ලබා දීම ෙවනුෙවන් බදු සහන ලබා ෙදන්නටත්, විවිධ
යන්ෙතෝපකරණ, වාහන ඇතුළු සමහර ෙද්වල් බදුවලින් නිදහස්
කරන්නත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් හරහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව අපි සන්ෙතෝෂයට පත් වනවා කියන කාරණය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙපර කථා කළ ගරු
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද
පිළිබඳව කථා කරමින් ජාතිය ෙගොඩ නඟා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද
කියා පශ්න කළා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශී
ලාංකීයකම ගැන, ෙද්ශීයත්වය ගැන, අෙප්කම ගැන ෙමතරම්
ආඩම්බරෙයන් කථා කළ යුගයක් මෑත ඉතිහාසෙය් ලංකාෙව්
තිබුෙණ් නැහැ කියන කාරණය අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ
කරනවා. අපි අෙප් හදවතට තට්ටු කරලා ඇහුෙවොත් එය සාක්ෂාත්
ෙවයි. ෙමතරම් වැදගත් විධියට ආඩම්බරෙයන් අපි ජාතික ගීය
ගායනා කළ යුගයක් මීට ෙපර කවදාවත් තිබුණා ද කියලා සමස්ත
ශී ලාංකීය ජනතාවෙගන් අපි අහනවා, මිතවරුනි. ඒ තත්ත්වය
අපට උදා කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ්, අපි ශී ලාංකිකයින් කියා
අපට ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන් වුෙණ්, ලංකාෙව් ඉතිහාසය
තීරණාත්මක ෙලස සහ කීර්තිමත් ෙලස ෙවනස් කළ මෑත
ඉතිහාසෙය් රාජ නායකයාණන් වූ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමන් නිසාය කියන කාරණය අපි ෙබොෙහොම වග කීෙමන් සහ

1183

2014 අෙපේල් 09

ආඩම්බරෙයන් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් පකාශ කරනවා, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙගොඩනගපු ජාතිය ෙකෝ කියලා අද සමහරු අහනවා. ඇස්
තිෙබන ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට ෙපෙනන, කන් තිෙබන ඕනෑම
පුද්ගලෙයකුට ඇෙහන, සාමාන මනසක් තිෙබන පුද්ගලෙයකුට
ෙහොඳින් වටහා ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක්, සංවර්ධනයක් එතුමා
ෙම් රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවා. ශී ලාංකික ජනතාව ඒ පිළිබඳව
කෘතෙව්දී වන නිසා තමයි මෑත ඉතිහාසෙය් පැවැත්වූ සෑම
මැතිවරණයකින්ම සියයට 55ක්, 60ක් ඡන්දය දීලා නැවත නැවත
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙම් රෙට් බලයට පත් කරන්න
ෙම් රෙට් ජනතාව කටයුතු කෙළේ මිතවරුනි. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් කරුණු කාරණා ගැන අපි සතුටු වනවා වාෙග්ම
ආඩම්බර වනවා. ඒ කරුණු පිළිබඳව වැදගත් විධියට කථා කරන
අතෙර් කරපු ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කර කර ඉන්ෙන් නැතිව
මධ ම ආර්ථික මට්ටෙම් රටක් හැටියට දැන් පවතින අෙප් රට
ඉහළ ආර්ථික තත්ත්වෙය් රටක් හැටියට ඉදිරියට ෙගන යන්න
අවශ කටයුතුත් සැලසුම් කරලා ඒවා කමානුකූලව කර ෙගන යන
කාල වකවානුවක් ෙම්. ෙම් රෙට් ජීවත් වන ජනතාවට තමුන්ෙග්
ජීවිත කාලය තුළදී මතක තියා ගන්න පුළුවන් ෙහොඳ
සංවර්ධනයක්, ආර්ථික පිම්මක් අපට ඉදිරි කාලෙය්දී පනින්න
පුළුවන් වනවා කියන කාරණය අපි ෙබොෙහොම වග කීෙමන් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.
විවිධ අය වැය ෙයෝජනා හරහා වාෙග්ම, බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත් හරහා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය දිරි
ගන්වන්න, ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට අත දීලා, නව තාක්ෂණය
හදුන්වා දීලා ෙම් රෙට් ජීවනාලිය වූ ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් අෙප් කෘෂි
කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත්, අපනයන දියුණු කරන්නත්,
අපනයන කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්නත් අවශ වැඩ පිළිෙවළ
රාශියක් දැන් දියත් වනවා.
ඊෙය්ත් ගාල්ල දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය්
1,500කට ෙත් නැවත වගා කිරීම සඳහා එක පුද්ගලයකුට රුපියල්
5,000 ගණෙන් ආධාර ලබා ෙදන උත්සවයකට සම්බන්ධ ෙවලා
තමයි මම ආෙව්. ඒ වාෙග්ම, ෙත් පැළ ටික අපි නිකම් දුන්නා; රබර්
පැළ ටික නිකම් දුන්නා; කුරුඳු පැළ ටික නිකම් දුන්නා; ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දුන්නා; ඇළ ෙව්ලි ටික හදලා දුන්නා; අවශ බිත්තර
වී ටික දුන්නා. ඒ සියල්ල ලබා දීපු රජයක් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්
තිබුණා ද කියන පශ්නය මම අහනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි. එවැනි රජයක් තමයි ෙම් රජය. ෙම් රජය කෘෂි
කර්මාන්තෙය් වටිනාකම හඳුනා ගත්තු රජයක්. ෙම් රෙට්
ෙගොවියාට අවශ අත දීම් කරපු රජයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමන්ෙග් රජය.
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රෙට් තිෙබන පරිෙභෝජන ශක්තිය ඉහළ යෑමත් එක්ක අෙප් රෙට්
ඉහළ ආනයන වියදමක් තිෙබනවාය කියන එකත් අපි සෑම
ෙදෙනක්ම දන්නා කාරණයක්. එක පැත්තකින් අෙප් අපනයන
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා; අපනයන ආදායම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් විවිධ ආනයන සඳහා ඉතා
විශාල මුදල් පමාණයක් ෙම් රෙටන් බැහැරට යනවා. මා හිතන
හැටියට එතරම් මුදලක් ආනයන සඳහා අපි වැය කළ යුතු ද කියන
කාරණය පිළිබඳව ජාතියක් හැටියට අපි කල්පනා කළ යුතු යුගය
එළැඹිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට ෙගන්වන ෙමෝටර්
රථ සඳහා රුපියල් බිලියන 200කට වැඩි මුදලක් වාර්ෂිකව වැය
කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අප ලබා
ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා ෙලෝකෙය් ඉතා ඉහළ මට්ටමින්
ෙපොෙහොර ෙයොදන රටක් හැටියට අෙප් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා ෙපොෙහොර ෙයදීෙම් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව පසු විපරම්
කරන්න අවශ කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා. අපි ෙපොෙහොර
ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 50ක් වැය කරනවා. ඒ
වාෙග්ම, කිරි පිටි ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 45ක පමණ මුදලක්
අපි වාර්ෂිකව වැය කරනවා. තවත් අතකින් සීනි පරිෙභෝජනය
ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 50කට ආසන්න මුදලක් අපි වාර්ෂිකව
වැය කරනවා. ෙම් නිසා ආර්ථිකමය වශෙයන් අපට ගැටලුවක්
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපට ලැෙබන අපනයන ආදායම වැඩි
වුණත්, ෙම් දැවැන්ත ආනයන වියදම නිසා අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ
ෙශේෂය පිළිබඳව සුළු ගැටලුවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට ඒ කරුණු පිළිබඳව අපි ෙහොඳ පසු විපරමක් කළ යුතුයි.
අෙප් පරිෙභෝජන ශක්තිය වැඩි වූ පමණින්ම පිට රට ෙද්වල්
පරිෙභෝජනය කරන්න ෙපලෙඹන්ෙන් නැතුව, ෙම් රෙට්
ෙද්ශීයත්වයට අත ෙදන, ෙද්ශීය කර්මාන්ත පුබුදු වන ෙද්ශීය
නිෂ්පාදන හඳුනා ෙගන, ඒ සඳහා අත දීම් කරලා, ඒවා වැඩිදියුණු
කරලා ඉදිරියට යන්න අවශ පසු බිම සකස් කරන්න අවශ යි. ඒ
ෙවනුෙවන් රජය මඟින් කරන වැඩසටහන් රාශියක් තිෙබනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉදිරි කාලෙය්දී රෙට් නිෂ්පාදනය
වැඩිදියුණු කරනවා වාෙග්ම, ඉහළ තාක්ෂණෙයන් යුතු භාණ්ඩ සහ
ෙසේවා සපයන රටක් බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කරන්න අවශ
පසු බිම ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් අද සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් දරුවන්ට ෙදන අධ ාපනෙය් ඉඳලා, තෘතීයික
අධ ාපනෙය් දියුණුව ෙවනුෙවන් කරන්න අවශ ෙවනස්කම් කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට තාක්ෂණ
විෂය ධාරාව ෙම් රෙට් පාසල්වල විෂය මාලාවට හඳුන්වා දුන්ෙන්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලය පිළිබඳව
විපරම් කරන විට අපි සෑම ෙදෙනකුම දන්නා කාරණයක් තමයි
වර්තමානෙය් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පරිෙභෝජන හැකියාව වැඩි වී
තිෙබන බව. පසු ගිය අවුරුදු 10 අරෙගන බැලුෙවොත්, පසු ගිය
අවුරුදු 20 අරෙගන බැලුෙවොත් එය පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. අෙප්
රෙට් ඕනෑම පුද්ගලයකුෙගන් ඇහුෙවොත් තමුන්ෙග් පරිෙභෝජන
හැකියාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ද, තමුන් මීට අවුරුදු 10කට කලින්
ජීවත් වුණාට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක් අද ගත කරනවා ද කියලා, මා
හිතන හැටියට ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 95කට වැඩි
ෙදෙනක් කියයි, "අපි අවුරුදු 10කට කලින් ජීවත් වුණාට වඩා අද
ෙහොඳින් ජීවත් වනවා" කියලා. ඇඳුම් - පැළඳුම් ෙව්වා, දුරකථන
ෙව්වා, රූපවාහිනී ෙව්වා, ගුවන් විදුලිය ෙව්වා, පවාහන මාධ
ෙව්වා ඒ සෑම ෙදයකින්ම අද සෑම පුද්ගලයකුෙග්ම පරිෙභෝජන
හැකියාව මීට අවුරුදු 10කට කලින් තිබුණාට වඩා ඉදිරියට ඇවිත්
තිෙබනවා. ඉතින් අපට සතුටුයි. ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් රජෙය් නිවැරදි ආර්ථික පතිපත්තිය වාෙග්ම, ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් කැපවීම නිසා අෙප් නිෂ්පාදන ආර්ථිකය යම්
මට්ටමකට ඉහළට ඇවිත් තිෙබන නිසායි. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්
තත්ත්වය තව තවත් වර්ධනය කළ යුතුයි කියන ෙබොෙහොම
පැහැදිලි ස්ථාවරයක අපි අද ඉන්නවා.

ෙම් රෙට් දරුවන්ෙග් ඉදිරි ගමන ෙවනුෙවන් තාක්ෂණ විෂය
ධාරාව පාසල් විෂය මාලාවට එකතු කරලා, ඒ තාක්ෂණය අෙප්
කර්මාන්තවලට ෙයොදා ෙගන, භාණ්ඩ සහ ෙසේවාවල අගය ඉහළ
දමන්න, තාක්ෂණය මුසු කළ අගය එකතු කළ බඩු - value added
items - ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ පසු බිම සකස්
කරන්න තමයි ඒ වැඩ පිළිෙවළ දියත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. හැබැයි, ෙම් තත්ත්වය ෙමෙසේ
වර්ධනය වන ෙකොට, ෙලෝක ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක, අෙප්

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා
GSP Plus සහනය අහිමි වීම නිසා ලංකාවට විෙද්ශ විනිමය උපයා
ෙදන පධානතම මාර්ගයක් වුණු ඇඟලුම් කර්මාන්තයට මෑත
ඉතිහාසය තුළ විවිධ ගැටලු පැන නැඟුන බව. නමුත් ඒ නිසා අෙප්
ඇඟලුම් කර්මාන්තය අඩාල වුෙණ් නැහැ. ඒකට ෙහේතුව තමයි, අද
ෙලෝකෙය් ඉහළම මට්ටෙම් ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කරන
මධ ස්ථානයක් බවට ලංකාව පත් ෙවලා තිබීම. අෙප් ඇඟලුම් මිල
අඩු, අඩු වටිනාකමකින් හා අඩු තත්ත්වයකින් යුතු ඒවා ෙනොෙවයි.
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[ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා]

ෙලෝකෙය් ඉහළම ෙවෙළඳ නාම සඳහා ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන් අෙප් රෙට්. ඒ නිසා තමයි විවිධ සහන අහිමි ෙවද්දීත්
අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඉදිරියට ෙගන යන්නට ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදකයන්ට හැකියාව ලැබුෙණ්. අපි දන්නවා, ඇඟලුම්
කර්මාන්තය වාෙග්ම, ඉදිරි කාලෙය්දී කෘෂි කාර්මික තාක්ෂණය
වැඩි වශෙයන් හඳුන්වා දීෙමන් අෙප් රෙට් අපනයන කෘෂි
කර්මාන්තයත් දියුණු කළ හැකි බව. කෘෂි කාර්මික භාණ්ඩ සඳහා
ෙහොඳ අගය එකතු කිරීම් කරලා, විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙහොයා
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපට තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දියුණු
කරන්න පුළුවන් තව කර්මාන්ත රාශියක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා.
අෙප් පළාෙත් රබර් ආශිත නිෂ්පාදන කරන කර්මාන්තශාලා
රාශියක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් ඉස්තරම්ම ෙමෝටර් රථ සඳහා
විෙද්ශ ෙවෙළඳ ෙපොළට ටයර් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තශාලා
අෙප් පළාෙත් තිෙබනවා. අපි ෙම් කර්මාන්තශාලා වැඩිදියුණු
කරන්න අවශ යි. අෙප් පළාෙත් තිෙබනවා රුවල් නැව්, ඔරු,
ෙබෝට්ටු හදන ෙලෝකයම පිළිගත් කර්මාන්තශාලා. ඒ
කර්මාන්තශාලාවල නිෂ්පාදනය කරන ෙබෝට්ටු ෙලෝකෙය් ඕනෑම
රටක ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් ඉල්ලුමක් තිෙබන, ඉතාම
සුෙඛෝපෙභෝගී ගණයට අයත් වන ඒවා. ෙම් හැකියාව අෙප් රෙට්
තිෙබනවා. ෙම් තාක්ෂණය අෙප් රෙට් තිෙබනවා. අපට අවශ ඒ
තත්ත්වය තවත් ඉදිරියට අරෙගන ගිහින් ෙලෝක මට්ටෙම්
අවධානයට ලක් වන ව වසායකයන් පිරිසක් අෙප් රෙට් බිහි කර
ගන්නයි. එෙහම වුෙණොත් අපට පුළුවන් ෙවයි අෙප් රට දකුණු
ආසියානු කලාපෙය් තිෙබන අනභිභවනීය රට බවට පත් කර
ගන්නට, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. මම හිතන හැටියට
අපි ෙම් සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් ෙගන ඒෙමන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එයයි.
මෑත ඉතිහාසෙය් දකුණු ආසියානු කලාපෙය් දියුණු වුණු
රටවල් අතුරින් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඉදිරියට ගිය රටවල් ෙදක
තමයි ෙහොංෙකොං සහ සිංගප්පූරුව. මැෙල්සියාව සහ තායිලන්තය
කියන රටවලුත් අෙප් රට වාෙග්ම මධ ම ආර්ථික කලාපෙය්
රටවල් බවට පත් වුණා. නමුත් අවාසනාවකට වාෙග්, ආර්ථික
විෙශේෂඥයන් දක්වන පරිදි මැෙල්සියාව සහ තායිලන්තය කිසියම්
හිරවීමක, මධ ම ආර්ථික තත්ත්වෙයන් ඉදිරියට යන්නට, ඉහළ
ආර්ථික තත්ත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට අපහසු මට්ටමක පසු
ෙවනවා, විවිධ ෙහේතු නිසා. ෙහොංෙකොං ෙද්ශෙය් තිෙබනවා වාෙග්,
සිංගප්පූරුෙව් තිෙබනවා වාෙග් අෙප් රෙට් වරායවල් හදන්නට
පුළුවන්. මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩසටහන යටෙත් ෙම් රට
පංච මහා බල ෙක්න්දයක් කරන්නට, -වාණිජ ෙක්න්දස්ථානයක්,
ගුවන් ෙක්න්දස්ථානයක්, නාවික ෙක්න්දස්ථානයක්, දැනුෙම්
ෙක්න්දස්ථානයක්, බලශක්ති ෙක්න්දස්ථානයක්- මූලික පිඹුරුපත්
සකස් කරලා වැඩසටහන් රාශියක් කියාත්මක කරනවා.
අෙප් රෙට් හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා, ෙකොළඹ වරාය දියුණු
කළා, ගාලු වරාය දියුණු කළා, ඔළුවිල් වරාය දියුණු කළා. ඉදිරි
කාලෙය් ෙම් රෙට් වරාය පද්ධතිය සිංගප්පූරුව වාෙග්, එෙහම
නැත්නම් ෙහොංෙකොං ෙද්ශය වාෙග් නිදහස් වරායන් බවට පත්
ෙවලා, වඩාත් ෙහොඳ ෙසේවාවක් නිදහෙසේ සපයන වට පිටාවක් ඇති
ෙවයි කියා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් අෙප්
රටට විශාල ආදායම් පමාණයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි.
සිංගප්පූරුව සහ ෙහොංෙකොං රාජ ය ෙම් තත්ත්වය අඛණ්ඩව
ෙලෝක මට්ටමින් පවත්වාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. මා හිතන
හැටියට අපට තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි ඒක. ෙලෝක මට්ටමට ගිය
සිංගප්පූරු වරායවල් සමඟ, සිංගප්පූරු ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්
සමඟ තරග කරලා, ඒ තරගකාරීත්වෙයන් ඉහළට ගිහින් උසස්
පමිතිෙයන් යුතු ෙසේවා සපයන වරායවල් බවට, නිදහස් වරායවල්
බවට අෙප් වරායවල් සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් පත් කර ගැනීමට
අපි උත්සාහ කළ යුතුයි කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත්
කරනවා. මා හිතන හැටියට ඒ සඳහා අවශ වට පිටාව ඉතාම ඉහළ
මට්ටමින් සකස් ෙවලා තිෙබනවා.
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මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය ෙනොදුටු ගමක්, නියම් ගමක් නැහැ. සෑම ගාම නිලධාරි
වසමකටම, සෑම නගරයකටම, සෑම ගමකටම අතිවිශාල මුදල්
පතිපාදන පමාණයක් පසු ගිය කාලය තුළ ලැබුණා. නවක
මන්තීවරුන් හැටියට අපි ඒ ගැන ඉතා සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.
අද අෙප් ගාම නිලධාරි වසමක රුපියල් මිලියන 3ක, 4ක, -ලක්ෂ
30ක, 40ක- වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඉදිරි
කාලෙය්දී අෙප් පළාත්වල මං මාවත් හදනවා විතරක් ෙනොෙවයි,
විදුලි බලය, ජල සැපයුම ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, පාසල්
පද්ධතියත් සම්පූර්ණ පරිවර්තනයකට ලක් කරලා ෙම් රෙට්
ජනතාවට, ෙම් රෙට් දරුවන්ට අපි ජීවත් වුණාට වඩා ඉතාම
අනභිභවනීය පරිසරයක ජීවත්වීමට අවශ පසු බිම සකස්
කරන්නට අපට හැකියාව තිෙබනවා කියන කාරණය ඉතාම
සන්ෙතෝෂෙයන් සිහිපත් කරනවා.
අද ෙම් රෙට් ඉදිරි ගමනට දායකත්වය දක්වන, විවිධ කරුණු
කාරණා ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා කටයුතු කරන
ව වසායකයන් රාශියක් ඉන්නවා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් පහසුකම්
සලසන්න, සරල බදු කම ඇති කරන්න වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජාතික
ආර්ථිකයට දක්වන දායකත්වය ෙවනුෙවන් ඔවුන් අගය කරන්නත්
අපි සෑම ෙදෙනකුම එකතු ෙවලා කටයුතු කරමුයි කියන කාරණය
සිහිපත් කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.59]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව
ආරම්භෙය්දීම හිටපු ඇෙමරිකානු රාජ ෙල්කම්වරෙයකු වන
ෙහන්රි ක්ෙල් මැතිතුමා කළ පකාශයක් මම සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි.

“Government is a trust, and the officers of the
Government are trustees, and both the trust and the
trustees are created for the benefit of the people”.
"රජය යනු භාරයකි. රජෙය් නිලධාරින් යනු භාරකරුවන්ය.
ෙමම භාරය සහ භාරකරුවන් යන අංශ ෙදකම නිර්මාණය කර
ඇත්ෙත් ජනතාවෙග් සුබෙසත උෙදසායි."
විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය
සාකච්ඡාවට භාජන වන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, විවිධ සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පත් ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් අපට පිළිගන්නට සිදු
ෙවනවා, අෙප් රෙට් බදු ආදායම රජය ලබන පධාන ආදායම බව.
රජය වක බදුවලින් සියයට 79ක් ආදායම ලබනවා.
සෘජු බදුවලින් සියයට 20ක් ආදායම් ලබනවා. ෙම් රාජ
ආදායම වර්තමාන රජය උපෙයෝගී කර ගත යුත්ෙත් තමන්ෙග්
ව වස්ථානුකූල වගකීම කියාත්මක කරන්නයි. ඒ වග කීම තමයි,
ජනතාව ජීවත් කරවීෙම් කියාවලිය. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් VI වන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් තිෙබන්ෙන් රාජ
පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් සම්භාරය
ගැනයි. ජනතාව සුරැකීම, ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම, ජනතාවට
ශක්ති සම්පන්න ජන ජීවිතයක් උදා කරලීම කියන ෙමන්න ෙම්
අරමුණු කියාත්මක කිරීම තමයි ඕනෑම රජයක වග කීම වන්ෙන්.
ශී ලංකා රජෙය් ව වස්ථානුකූල වග කීම වන්ෙන් ද අන්න එයයි.
විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික න ායන් ගැන කථා කරන ෙකොට
කාලෙයන් කාලයට එක එක ආර්ථික න ායන් පචලිත ෙවනවා.
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කාලයක් තිබුණා, ෙජෝන් ෙම්නාඩ් ෙක්න්ස්ෙග් "tax and spend"
කියන පතිපත්තිය. ඒ කියන්ෙන්, බදු ගහනවා, වියදම් කරනවාය
කියන පතිපත්තිය. ඉන් පස්ෙසේ ලිබරල් ආර්ථික ෙමොඩලය පචලිත
වුණා. තැචර් අගමැතිතුමිය, ෙර්ගන් ජනාධිපතිතුමා, මිල්ටන්
ෆීඩ්මන්ෙග් න ාය උපෙයෝගී කර ගනිමින් නිදහස් ෙවෙළඳ
පතිපත්තියට තැන දීලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ බලෙව්ග
තුළින් රෙට් ආර්ථිකය කියාත්මක කරන කාලයක් ෙලෝකෙය්
පධාන පවණතාව බවට පත් ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද වන විට මිශ
ආර්ථික කමය - mixed economic system - ෙලෝකෙය් පිළිගත්
ආර්ථික කමෙව්දය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ
බලෙව්ග සහ රාජ මැදිහත් වීම කියන ඒ කම ෙදක තුළින් රටක
සමෘද්ධිය, ෙසෞභාග ය උදා කරන ආර්ථික පතිපත්තියක්
නිර්මාණය කිරීම අද ෙබොෙහෝ රජයන් කියාත්මක කරන ආර්ථික
පතිපත්තිය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් බදු පතිපත්ති ගැන
කථා කරන ෙකොට අප හැෙමෝම දන්නවා, බදු වැඩි ෙවන්න වැඩි
ෙවන්න ෙපෞද්ගලික ව වසායකත්වය ආ පස්සට යන බව.
ෙපෞද්ගලික ව වසායකත්වයට - private enterprise කියන
කියාවලියට- අගතියක් දක්වන ෙදයක් තමයි බදු වැඩි කිරීම
කියලා කියන්ෙන්. හැබැයි, මම ෙම් බදු ගැන හිතන ආකාරය
ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස්. විෙශේෂෙයන්ම බදු ගැන කථා කරන ෙකොට වැඩි
වැඩිෙයන් බදු ගහලා, ඒ ලබා ගන්නා වූ බදු ආදායම තුළින් රටට
ෙසතක් වනවා නම්, රෙට් ජනතාවට සුගතියක් අත් පත් වනවා නම්
ඒ බදු ගැසීම ගැන අෙප් කිසිම විෙරෝධතාවක් නැහැ. ඒක හරියට
රාජ පාර්ශ්වෙය් සිටින මන්තීවරු වාෙග්යි. අද රාජ පාර්ශ්වෙය්
මන්තීවරු 160 ෙදෙනකු පමණ සිටිනවා. මට කිසි ගැටලුවක්
නැහැ, ෙම් 160 ෙදනාම ඇමතිවරු නම්. හැබැයි, ඒ ඇමතිවරුන්ට
ඇමති පට්ටම් ලැබීම තුළින් රටට සුගතියක් අත් පත් වන්නට ඕනෑ;
රටට අගයක් එකතු වන්නට ඕනෑ; value addition එකක් සිදු
වන්නට ඕනෑ. අන්න ඒ වාෙග් ආකල්පයක් තමයි මම ෙම් බදු
පතිපත්තිය ගැන අනුගමනය කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි, වර්තමාන රජය
බදු පිට බදු ගහලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් කර මත, හිස මත මහා
බදු බරක් පටවලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවට මහා විපත්තියක් අත්
පත් කරන ෙමොෙහොතකයි අප සියලු ෙදනාම සිටින්ෙන්. අද අෙප්
මාතෘ භූමිය බදු ගුහාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම්
ගහන හැම බද්දකින්ම රජය ලබන රාජ ආදායම රෙට්
ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය උෙදසා ෙවන් කරලා නැහැ. ඇයි, මම
එෙහම කියන්ෙන්? ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් මම අහන්න කැමැතියි,
අෙප් රට ෙමච්චර මහා ආර්ථික පගතියක් ලබලා තිෙබනවා නම්,
බදු පිට බදු ගහලා රජය ආදායමක් ලබනවා නම්, පාසල් යන සිසු දූ
දරුවන් හතළිස් ලක්ෂයටම දිවා ආහාරය ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි
කියලා. අෙප් රෙට් පාසල් යන දූ දරුවන් හතළිස් ලක්ෂය ෙකොටස්
කරලා, ෙවන් කරලා සියයට 25කට දිවා ආහාරය ලබා ෙදනවා.
සියයට 75කට දිවා ආහාරය කපා හරිනවා. ෙම් රජෙය් අධ ාපන
ඇමතිතුමාම පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් දී කිව්වා, පාසල් යන දූ
දරුවන්ෙග් මන්ද ෙපෝෂණ පතිශතය 2005 සිට 2010 දක්වා
සියයට 12 සිට සියයට 17 දක්වා වර්ධනය ෙවලාය කියලා. ඒ
ෙතොරතුරු ඇතුළත් හැන්සාඩ් වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙමෙහම
මන්ද ෙපෝෂණය වර්ධනය වන තත්ත්වයක් තුළ පාසල් යන දූ
දරුවන් හතළිස් ලක්ෂයටම දිවා ආහාරය ලබා ෙදන්න රජයට
හැකියාවක් නැද්ද? සියයට 25කට දිවා ආහාරය ලබා ෙදනවා.
සියයට 75කට දිවා ආහාරය කපනවා. පසු ගිය කාල වකවානුව
තුළ අෙප් රෙට් පාසල් 417ක් වැහිලා තිෙබනවා. ෙම් ගහන
බදුවලින් ලැෙබන ආදායෙමන් අර වහපු පාසල් 417 විවෘතව
තබන්නට ෙම් රජයට හැකියාවක් නැද්ද කියා මම අහන්න
කැමැතියි. ගුරුවරුන්ෙග් හිඟ වැටුප් පශ්නයක් තිෙබනවා.
ගුරුවරුන්ෙග් දීමනා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. රාජ ෙසේවකයන්ෙග්
දීමනා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. Ten-month loan එක ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ෙම් ගහන බදුවලින් අෙප් රාජ ෙසේවකයන්ට ඒ ශක්තිය
ලබා ෙදන්න බැරි ඇයි?
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දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 2007 දී සියයට
3.6ක් වූ අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වැය කරපු වියදම 2012 වනෙකොට
සියයට 1.8 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් ගහන
බදුවලින් ෙපෝෂණය ෙවන්ෙන් ෙපොදු ජනතාවද, එෙහම නැත්නම්
පාලකයන් ෙකොට්ඨාසයක්ද කියා අප අහනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ධීවර ජනතාව ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා.
ඒ ධීවර ජනතාවට ලබා ෙදන ඉන්ධන සහනාධාරය අද කප්පාදු කර
තිෙබනවා. ධීවර ආම්පන්න, ෙබෝට්ටු, දැල් ලබා ගන්න තිෙබන ඒ
ධීවර සහනාධාර කමය අද සහමුලින්ම අෙහෝසි කර තිෙබනවා. ඒ
ගහන බදුවලින් ලැෙබන ආදායෙමන් ධීවරයාට සහනයක් ලබා
ෙදන්න බැරි ඇයි?
ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවාය
කියා පම්ෙපෝරි ගහනවා. වසරකට රුපියල් මිලියන 40,000ක්
ෙපොෙහොර ෙවනුෙවන් වියදම් කරනෙකොට උතුරු අපිකාෙවනුයි,
චීනෙයනුයි බාල ෙපොෙහොර තමයි අෙප් රටට ෙගන්වන්ෙන්. මහ
ෙලොකුවට අඬ ෙබර ගහලා කිව්වා, නැවත වරක් ෙගොවි විශාම
වැටුප ලබා ෙදනවාය කියා. ෙගොවි විශාම වැටුපට දායකත්වය
ලබා දුන්නු ෙගොවි පරපුර ලක්ෂ දහයක් ඉන්නවා. තවමත් ලබා දී
තිෙබන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් විශාම වැටුප පමණයි. වසර ෙදක
හමාරක ෙගොවි විශාම වැටුප කප්පාදු කර තිබුණු කාල වකවානුව
තුළ ඒ කප්පාදු කළ ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ෙදන්නට අදටත්
කටයුතු කරලා නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒ වාෙග්ම
1995 සිට 2013 දක්වා ෙගොවිෙසත
ෙලොතරැයිෙයන් රුපියල් මිලියන 2,000ක් උපයා ෙගන තිෙබනවා.
ඒ රුපියල් මිලියන 2,000 උපෙයෝගී කර ෙගන අර කපාපු ෙගොවි
විශාම වැටුප නැවත ලබා ෙදන්නට ෙම් රජයට හැකියාවක් නැද්ද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට
එළවලු බීජ කිෙලෝ ගෑම් 855,000ක් ආනයනය කරනවා. ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සපයන්ෙන් කිෙලෝ ගෑම් 49,000ක් පමණයි. බීජ
ෙගොවිෙපොළවල් 19ක් තිෙබනවා. 2012 වසෙර් පමණක් අර්තාපල්
බීජ ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 107ක විෙද්ශ විනිමයක් පිට
රටවලට කැප කර තිෙබනවා. ඒ බීජ ෙගොවිෙපොළවල් 19 දියුණු
කරන්නට අපට බැරි ඇයි? පසු ගිය මහ කන්නෙය්දී ෙගොවීන්
ලක්ෂ 10කට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනෙකොට ෙගොවි
බැංකුවලින් ණය ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙගොවීන් ලක්ෂ 3කට
පමණයි. ෙම් ගහන බදුවලින් ලැෙබන ආදායෙමන් ෙගොවියාට
ශක්තියක් ලබා ෙදන්නට බැරි ඇයි?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2006
වසෙර්දී අෙප් රෙට් සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 19ක් හිටියා. 2013
වනෙකොට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ෙදන පවුල් ගණන ලක්ෂ
14 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. පවුල් ලක්ෂ 5ක සමෘද්ධි
සහනාධාරය කපලා තිෙබනවා. දුගී දුප්පත්කෙමන් ෙපෙළන
සමෘද්ධිලාභියාට සහන ලබා ෙදන්නට ෙම් බදු ආදායම උපෙයෝගී
කර ගන්නට බැරි ඇයි?
එදා ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැඩසටහන තුළින් රැකී රක්ෂා
උත්පාදනය වුණා. අද කර්මාන්තශාලා වැසී යන යුගයක්. අද
තවමත් මහෙපොළ ශිෂ ත්වයට ලබා ෙදන්ෙන් ෙසොච්චම් මුදලක්;
රුපියල් 2,550ක මුදලක්. ෙම් ගහන බදුවලින් මහෙපොළ
ශිෂ ත්වයට වැඩිපුර මුදලක් ෙවන් කරන්න බැරි ද? එදා අඬ
ෙබර ගහලා පාසල් යන දූ දරුවන්ට ලබා ෙදනවාය කියපු කිරි
වීදුරුව නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් පාසල් දරුවන්ට විතරක් සති
ෙදකක් ලබා දුන්නා. මුළු රෙට්ම පාසල් යන දූ දරුවන්ට, ඒ ලබා
ෙදනවාය කියපු කිරි වීදුරුව ලබා ෙදන්නට ෙම් රජයට බැරිද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද විශාම
පාරිෙතෝෂිකය කප්පාදු කර තිෙබනවා. රාජ ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප
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වැඩි කරනවා ෙවනුවට ෙසොච්චම් මුදලකින් දීමනාවක් පමණක්
වැඩි කර තිෙබනවා. ඔය ගහන බදුවලින් රාජ ෙසේවකයන්ටත්,
සමස්ත ජනතාවටත් සහන සලසන්නට බැරි ද?
ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් හැටියට 2006 දී සියයට 1.97ක් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතය
සඳහා ෙවන් කළා. 2012 වනෙකොට ඒක සියයට 1.31 දක්වා අඩු
කර තිෙබනවා. ෙම් ගහන බදුවලින් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයට වැඩි
මුදලක් ෙවන් කරන්න බැරි ද? ෙරෝහල් සඳහා අවශ කරන
රුපියල් 2.50කට ගන්න පුළුවන් අත් වැසුම් ෙවනුෙවන් රුපියල්
7.50ක් වැය කරලා රුපියල් ෙකෝටි 100ක් පාඩු විඳින යුගයක ඒ
පාඩුව ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතෙය් අය වැයට එකතු කරලා අෙප්
ෙරෝගීන්ට සහන සලසන්නට බැරි ද? පැරසිටෙමෝල් ෙපත්තට ශත
35ක් වැය කරන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක රුපියල් 2.50ක් වැය කරලා
ෙම් රාජ ආදායම වැරැදි ෙලස වියදම් කිරීම තුළින් රටට ෙසතක්
අත් පත් ෙවනවා ද? ඇත්ත වශෙයන්ම නැහැ. මහරගම පිළිකා
ෙරෝහෙල් එක පිළිකා ෙබෙහතක් තිෙබනවා, රුපියල් 38,000ට
ගන්න පුළුවන්. නමුත් රජය වැය කරනවා, රුපියල් 78,000ක්. ඇයි
ෙම් වාෙග් මහා ධනස්කන්ධයක් සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කරන්ෙන්
කියන එක අපටත් ෙලොකු පශ්නයක්. පසු ගිය දවසක අෙප් රෙට්
ෙරෝහල් හයකට -කළුෙබෝවිල, රාගම, ෙප්රාෙදණිය, කුරුණෑගල,
රත්නපුරය, හම්බන්ෙතොට ෙරෝහල්වලට- රුපියල් ෙකෝටි 47ක්
වැය කරලා CT scanner යන්ත හයක් පරිත ාග කළා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. ඒ CT Scanner යන්ත ටික පරිත ාග
කළා; උත්සව පැවැත්වූවා; අඬ ෙබර ගැහුවා; විවෘත කළා. අදටත් ඒ
CT Scanner යන්ත ටික අකියයි. ගිලන් වූ හැම ෙරෝගියකුම CT
scan එකක් ගන්න ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට යන්න ඕනෑ; CT scan
එකකට රුපියල් 11,000ක් වැය කරන්න ඕනෑ. ෙමෙහමද අෙප්
රෙට් ජනතාවෙග් සීමිත සම්පත්, බදු ආදායම වියහියදම් කරන්ෙන්
කියන එක ෙම් වර්තමාන රජෙයන් මා අහන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි අද ෙනොෙයකුත්
කථාවලට සවන් දුන්නා. අෙප් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා
ලු. ආර්ථිකය ශීඝ වර්ධනයක් කරා යනවා ලු. ඒක පුද්ගල ආදායම
එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා ලු. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන කවුරු
ෙමොනවා කථා කළත් ජනතාවෙග් මුදල් පසුම්බියට ෙම්ක දැනිලා
නැහැ. ජනතාවට ෙමය දැනිලා නැහැ. අද ජනතාව ෙබොෙහොම
අමාරුෙවනුයි ජීවත් වන්ෙන්. අද ජනතාව මහා අසහනයකිනුයි,
පීඩනයකිනුයි ජීවත් වන්ෙන්. ඒ මන්ද? ෙමය රෙට් ජනතාවෙග්
ඕනෑ එපාකම් ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් බදු ආදායම විය හියදම්
ෙනොකරන කාලයක්. අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික මිනිස්
අයිතිවාසිකම් සුරැෙකනවා ද? ජීවත් වීෙම් අයිතිය, ෙපෝෂණයක්
ලැබීෙම් අයිතිය, ඉඳුම් හිටුම්, කෑම, නිවාස කියන ෙම් සියල්ල
මූලික අයිතිවාසිකම්. පවුල් ලක්ෂ 15ක් ඉන්නවා තමන්ෙග්ම යැයි
නිවසක් ෙනොමැතිව. නිෙවස් ටික ලබා ෙදන්න ඇයි ෙම් රෙට් බදු
ආදායම උපෙයෝගී ෙනොකර ගන්ෙන් කියන එක මා අහන්න
කැමැතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, now, please wind up .
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්න මට තවත් තත්පර 30ක් ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්න ෙපර මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි ෙම් රජයට අද
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රෙට් ජනතාව යම්කිසි රතු එළියක් ෙපන්නලා තිෙබනවා කියා.
කරුණාකර ෙම් රෙට් බදු ආදායම, ෙම් රෙට් රාජ ආදායම මිනිසා
ජීවත් කරවන්නට, මිනිසා ශක්තිමත් කරවන්නට, මිනිස් පරපුර
රැකගන්නට උපෙයෝගි කර ගන්න කියන රතු එළිය පත්තු කරලා
තිෙබන ෙමොෙහොතක මම ෙම් රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා,
ජනතාව ඉල්ලන ෙද් ලබා ෙදන්න, ජනතාව ජීවත් කරවන්න
කියලා. ජනතාවට ෙසතක් ලැෙබන්ෙන් නැති අනවශ සංවර්ධන
ව ාපෘතිවලට මුදල් ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් බදු ආදායම ෙයොමු කරලා රෙට් ජනතාවට
ෙසෞභාග ය උදා කරන්න කැප වන්න කියලා වර්තමාන රජෙයන්
ඉල්ලීමක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.13]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්, මූල පිළිබඳ
සංෙශෝධන පනත් කීපයක් ගැන කථා කරන අවස්ථාවක්.
විෙශේෂෙයන් මා බදු ගැන ෙපොදුෙව් කථා කරන්න යනවා. එක එක
බදු වර්ග තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අපට තිෙබන බදු කමය
අකාර්යක්ෂම බදු කමයක් කියලා. එය සංකීර්ණ කමයක්; ඒ
වාෙග්ම එය කියාත්මක කරන්න අපහසුයි කියලා අපි දන්නවා.
ෙම් කාරණය හැම පුද්ගලයාම පිළිගන්නවා. ෙමය පිළිගන්නා
නිසා තමයි බදු ගැන ෙසොයන්න, ෙසොයා බලා රෙපෝර්තුවක්
ෙදන්න ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් ඩබ්ලිව්.ඩී. ලක්ෂ්මන්
මහාචාර්යතුමා යටෙත් ෙකොමිසමක් පත් කෙළේ. ඒ ෙකොමිසම පත්
කළාට, ඒ ෙකොමිසම සිය වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන්නාට
ඒ වාර්තාව අද වන කල් පසිද්ධ කරලා නැහැ. ඇත්තටම ඒ
ෙකොමිසම ෙමොනවාද කිව්ෙව් කියන එක අපට දැන ගන්න බැරි
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ළඟදී
ජාත න්තර මූල අරමුදලින් -IMF එෙකන්- "Understanding
Countries’ Tax Effort" කියලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ බව. එහි
කථා කරනවා, ලංකාෙව් tax capacity එක දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට 21.9ක් කියලා. ඒක තව
විධියකට කිව්ෙවොත්, ලබා ගන්නා බදු පමාණය ෙබොෙහොම අඩුයි;
බදු නිදහස් කිරීම් සෑෙහන පමාණයක් දීලා තිෙබනවා.
දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය වන්ෙන් කාටද ෙම් බදු නිදහස
දීලා තිෙබන්ෙන් කියන එකයි. ෙපොදු ජනතාවට බදු නිදහස ෙදනවා
නම් අපි ඔක්ෙකෝම එකඟයි. නමුත් අපි දන්නවා, අෙප් මුළු බදු
පමාණෙයන් වක බදු සියයට 80යි කියලා. සෘජු බදු සියයට 20යි.
එතෙකොට වක බදු වැඩි නම් ඒ කියන්ෙන් ෙපොදු ජනතාවට තිෙයන
ආර්ථික පීඩනය වැඩියි. නමුත් ෙම් රෙට් සෘජු බදු අඩුයි. එතෙකොට
බදු නිදහස ගැන කථා කරන ෙකොට ඒ බදු නිදහස දීලා තිෙබන්ෙන්
ෙපොදු ජනතාවට අදාළ බදුවලට ෙනොෙවයි. ෙම් නිදහස දීලා
තිෙබන්ෙන් විශාල ආකෘතිවලට.
දැන් මා ළඟ විශාල ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. ෙම්වා අනුමත කර
ෙගන තිෙබන ෙද්වල්. ෙපොදු ෙසේවා ෙගොඩනැඟිලි, නිවාස හා
ෙවෙළඳ සංකීර්ණ, ෙහෝටල්, සම්මන්තණ ශාලා, සූදු ශාලා කැසිෙනෝ ගහන තැන්- වැනි ෙද්වලට බදු සහන දීලා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් බදු සහනෙය් ලාභය ලබන්න අවුරුදු 25ක බදු සහනයක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආදායම් බදුවලින් අවුරුදු 10කට
බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා තනන ෙකොට එකතු
කළ අගය මත බද්ද, වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බදු, ෙර්ගු
බදුවලින් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් විශාල ලැයිස්තුවක්
ෙමතැන තිෙබනවා. කාමර 400ක ෙහෝටල් සම්මන්තණ ශාලා
කියලා තව එකක් තිෙබනවා. ෙම්ක සූදු -කැසිෙනෝ- ගහන්න
ෙගොඩ නඟන තවත් ස්ථානයක්. ඒකට අවුරුදු 22කට බදු සහන
දීලා තිෙබනවා.
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ඛනිජ ෙතල් හා ගෑස් කැණීම්වලට අවුරුදු අටකට බදු සහන
දීලා තිෙබනවා. ඒක මම විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඒක
අලුත් ෙදයක් නිසා. ඒකට බදු සහන දුන්නු එක ගැන අපි
විෙව්චනය කරන්න අවශ නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ෙම් තවත්
ෙහෝටල්වලට දීලා තිෙබනවා. ෂැන්ගි-ලා ෙහෝටලය ගත්ෙතොත්
අවුරුදු 25කට බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ආදායම් බදුවලට සහන
දීලා තිෙබනවා. ලාභයටත් සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනික්
බදුවලිනුත් නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෂැන්ගි-ලා
ෙහෝටලය හම්බන්ෙතොටත් තනන්න යනවා. ඒකටත් ඒ වාෙග්ම
දීර්ඝ කාලීන බදු සහන දීලා තිෙබනවා. අෙප් Colombo South
Container Terminal එකට බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
Transworks Square කියන ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් තිෙබන ඒ
සංකීර්ණයටත් අවුරුදු 25කට බදු සහන දීලා තිෙබනවා. සීනි
සමාගමට බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සුපිරි මහල්
නිවාසවලටත් බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ෙම් සුපිරි මහල් නිවාස
හම්බන්ෙතොටත් ඉදි කරනවා. නමුත් ෙකොළඹ වනාතමුල්ෙල්,
ඇපල් වත්ෙත් ජීවත් ෙවන ෙපොදු ජනතාවට ෙම් වාෙග් සහන දීලා
නැහැ කියලා අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙමතැන ඉංගීසි
භාෂාෙවන්ම කියනවා, "Project to build luxury hotel and
residences in Hambantota" කියලා. ෙම්ක ෂැන්ගි-ලා එක හරහා
කරන එකක්. තවත් බදු සහන දීලා තිෙබනවා, අවුරුදු 25කට.
ඉතින් ෙමොනවද ෙම් බදු සහනවලින් කරන්ෙන්? නැති බැරි
පරතරය වැඩි කරන එක තමයි ෙමතැන කරන්ෙන්. ෙම් බදු කමය
නැති බැරි පරතරයයි, ඇති හැකි පරතරයයි වැඩි කරමින්
පවතිනවා. වාසනාවකට ෙම් කාරණය ගැන ඊෙය් ජනාධිපතිතුමාත්
කථා කළා. ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් කථා කරන ෙකොට සඳහන් කළා,
ෙම් පරතරය වැඩි ෙවලා, ඒ නිසා රජය ඒකට ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ
කියලා.
යුද්ධය අවසන් වුණු ෙමොෙහොෙත් ඉඳලාම ෙම් රජෙය් ආර්ථික
පතිපත්තිය හැදිලා තිෙබන්ෙන් තිෙයන අයට වැඩිෙයන් ලබා
ගන්න පුළුවන් විධියටයි. අපි ෙකොන්තාත් ෙදන ආකාරය ගැන
බැලුෙවොත් ඒ ෙකොන්තාත් ෙදන්ෙන් තරගකාරී පටිපාටිෙයන්
ෙනොෙවයි. ඉතින් කාට හරි බදු සහනයක් ෙදනවා නම් ඒක ඒ අයට
ෙදන තෑග්ගක් වාෙග්යි. තරගකාරි පටිපාටියක් නැති නිසා අඩු
මිලකට ෙදනවා. ඒකට බදු සහන දුන්නාම ඒ කියන්ෙන් ඒකට
තවත් තෑග්ගක් ෙදනවා වාෙග් වැඩක් තමයි එතැන සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් පරතරය වැඩි වී ෙගන, වැඩි වී ෙගන
යනවා. තව විශාල ගණනක් තිෙබනවා. මම ඒ ඔක්ෙකෝම ගැන
කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
විදුලි බලාගාරයක් ගහන්න යනවා, තිකුණාමලෙය්. ඒකටත්
බදු සහන දීලා තිෙබනවා. ෙම් බදු සහන ෙම් ආකෘතිවලට දුන්නාම
ෙපොදු ජනතාව සමහර විට හිතන්න පුළුවන් ඒ අයට ඒෙකන්
වාසියක්
තිෙබනවා
කියලා.
ඒෙක්
වාසියක්
නැහැ.
ෙකොන්තාත්කරුවන්ටයි, ෙම්වා අයිතිකරුවන්ටයි බදු සහන දුන්නා
කියලා විදුලි බිල පල්ෙලහාට යන්ෙන් නැහැ. විදුලි බිල යන්ෙන්
එක පැත්තකට විතරයි. ඉහළට විතරයි, විදුලි බිල යන්ෙන්. ඉතින්
ෙකොෙහොමද, ෙම් බදු සහන ගැන තීරණය කරන්ෙන්? ෙම් බදු
සහන ෙදනවා නම් ෙම්වාට සූතයක් ඇති ෙන්. ඇයි, ඒක පසිද්ධ
ෙනොකරන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. රජය ඒක පසිද්ධ
කරලා නැහැ. ඉතින් ෙම් පරතරය වැඩි වීෙගන, වැඩි වීෙගන
යනවා.
අපි දන්නවා, රජය 2014 දී රුපියල් බිලියන 1.4ක බදු
ආදායමක් අෙප්ක්ෂා කරන බව. බලපත ගාස්තු - Licence Fee බද්ද කියලා එකක් තිෙබනවා. ඒ බලපත ගාස්තු බද්ද ලැෙබන
මුළු බදු පමාණෙයන් සියයට 1ක් පමණයි. දැන් මම ෙම් කාරණය
කියන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා කියන්නම්. ෙම් බලපත
ගාස්තුව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? කැසිෙනෝ ව ාපාරයක් ආරම්භ
කරනවා නම් බලපතයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම mobile
telephone company එකක් ඇති කරන්න යනවා නම් ඒකට
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බලපතයක් ෙදන්න ඕනෑ. ගුවන් විදුලි ෙසේවයක් ආරම්භ කරනවා
නම් ඒකට තරංග ෙදන්න ඕනෑ. පවාහනය කරනවා නම් ඒකට
බලපත ෙදන්න ඕනෑ. ෙහොරකමයි, දූෂණයයි ගැන පැරණි කමයට
කථා කරන ෙකොට සාමාන ෙයන් ඉඩමක්, ෙගයක් ෙහොෙරන්
අල්ලා ගත්ෙතොත්, ෙහොෙරන් අරෙගන විකුණුෙවොත් ඒක
ෙහොරකමක් කියලා, දූෂණයක් කියලා කියනවා. නමුත් අද
මහජනතාවට අයිති වැදගත්ම ෙද්ෙපොළ ෙමවැනි ෙද්ෙපොළ
ෙනොෙවයි. අද අදෘශ ෙද්ෙපොළ තමයි මහජනයාට තිෙබන
වැදගත්ම ෙද්ෙපොළ වන්ෙන්. තරංග ෙදනවා නම් ඒක මහජන
ෙද්ෙපොළක්. Mobile telephone company එකට licence එකක්
ෙදනවා නම් ඒක මහජන ෙද්ෙපොළක්. ඉතින් ෙම්වා යහළුවන්ට
වාෙග්ම, මිත ෙද්ශපාලන පක්ෂවලටත් දීලා තිෙබනවා. ගුවන් විදුලි
බලපත දුන්නා; ඒවා විකුණුවා. දැන් මා අහන පශ්නය ෙම්කයි.
ෙම් බලපත ෙදන ෙකොට - [බාධා කිරීමක්]
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් ෙනොෙවයි, පස්ෙසේ
කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගුවන් විදුලි
බලපත ෙදන ෙකොට ෙකොෙහොමද මිල තීරණය කෙළේ? ෙම්වා
තීරණය කරන්ෙන් කවුද? ඇමතිතුමාට ඕනෑ විධියට ෙදනවා;
නැත්නම් මුදල් අමාත ාංශයට ඕනෑ විධියට ෙදනවා; නැත්නම්
TRC එකට ඕනෑ විධියට ෙම්වා ෙදනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
Telecommunication and Information Technology ඇමතිතුමා
නැහැ. හිටියත් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද, ඇමතිකම දුන්නත් TRC
එක ඔහු යටෙත් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඒක තිෙබන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමා යටෙත්. ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන නිසා මුදල්
අමාත ාංශය ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාෙව් 2008 දී ෙම්
වාෙග් ජංගම දුරකථන බලපත 122ක් දුන්නා, ෙකොම්පැනි අටකට.
2012 දී -අවුරුදු 4කට පස්ෙසේ - ෙම් සම්බන්ධෙයන් මිනිස්සු
ඉන්දියාෙව් උසස් අධිකරණයට ගිහිල්ලා කිව්වා, ෙම්වා
යහළුවන්ට, හිත මිතුරන්ට දුන්ෙන් අඩු මිලකට කියලා. මහජනයා
සතු ෙද්ෙපොළ ෙකොල්ල කෑමක් සිදු වනවා නම්, මහජනයා සතු
ෙද්ෙපොළක් විකුණනවා නම්, අදෘශ ෙද්ෙපොළක් විකුණනවා නම්
ඒකත් ෙහොරකමක් කියලා ඒ මිනිස්සු කිව්වා. ඒ ගැන ඉන්දියාෙව්
උසස් අධිකරණෙයන් තීරණයක් දුන්නා. ඒ තීරණෙයන් කිව්වා,
පදනමක් ෙනොමැතිව ව වස්ථාවට පටහැනිව ගත් තීරණයක් නිසා
ඒක ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා. These decisions were
totally arbitrary and unconstitutional. ෙම්ක මතක තබා ගන්න.
අවුරුදු 4කට පස්ෙසේ ෙනොෙවයි, අවුරුදු 14කට පස්ෙසේ ෙහෝ ෙම්
දුන්නු බලපත සම්බන්ධෙයන් අපි උසස් අධිකරණයකට යනවා.
දවසක ෙම් රෙට් ෙකොන්ද පණ තිෙබන උසස් අධිකරණයක්
තිෙබ්වි. එදාට ෙමවැනි තීරණ ෙද්වි. ෙමොකක්ද ඉන්දියාෙව් දුන්නු
තීරණය? මාස හතරක් ෙදනවා, ඒවා ෙටන්ඩර් කරන්න ඕනෑයි
කියලා කිව්වා. මහජන ෙද්ෙපොළ විකුණන්න පුළුවන් වන්ෙන්
තරගකාරි පටිපාටියක් අනුව මිල තීරණය කිරීෙමන් පසුවයි
කියලා ඒ උසස් අධිකරණෙයන් තීන්දු කළා. දවසක ෙම් රෙට්ත් ඒ
අවස්ථාව ඒවි. ෙවන්ෙද්සිෙයන් තමයි ෙම්වා තීරණය කරන්නට
ඕනෑ. ෙම් ෙහොරකම නිසා ඉන්දියාවට නැති වුණු මුදල් පමාණය
ෙඩොලර් බිලියන 40ක්; ෙඩොලර් දසලක්ෂ හාරදහසක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තව
උදාහරණයක් තිෙබනවා. අපි බස් ධාවනය ගැන කථා කෙළොත්,
ගමන් බලපත ගැන කථා කෙළොත් ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න
ජාතික පවාහන ෙකොමිසමක් තිෙබන බව අපි දන්නවා. අන්තර්
පළාත් ධාවනයට ඒ ෙකොමිසෙමන් තමයි ඔය බලපත ෙදන්ෙන්. ඒ
බලපත ගාස්තුව තීරණය කරන්ෙන් කවුද? ෙකොමිසෙම්
සභාපතිතුමා නැත්නම් ඇමතිතුමා තමයි බලපත ගාස්තුව තීරණය
කරන්ෙන්. වසර 2000 දී දකුණු පළාත් සභාෙව් ෙබොෙහොම
පගතිශීලී තීරණයක් ගත්තා, ෙම් බලපත ෙවන්ෙද්සි කරන්න. තරග
කරලා, ෙවන්ෙද්සි කරලා සාමාන ගාස්තුවට ඉහළින් route
permit එෙක් ගාස්තුව තීරණය කරන්න 2009 දී ජාතික පවාහන
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ෙකොමිසම කැබිනට් එකට ගිහිල්ලා අනුමැතිය ගත්තා. ඒක ඒ අය
කියාත්මක කරෙගන ගියා. සාමාන ෙයන් කිව්ෙවොත් රුපියල්
3,000ට ලබා දුන් බලපතෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 3ක ආදායමක් ලබා
ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙකොළඹ ඉඳලා යාපනයට යන බස් එෙක්
route permit එක රුපියල් මිලියන ෙදකකටයි ගිෙය්, රුපියල්
3,000කට ෙනොෙවයි. එතෙකොට ඔබට ෙපෙනනවා තරගකාරි
පතිපත්තියක් නිසා මහජන ෙද්පළ ෙකොපමණ ෙහොරකම් කරනවාද
කියලා. ෙමොකද, විකුණන මුදලයි ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිලයි අතර
තිෙබන ෙවනස තමයි ෙද්ශපාලනඥයාෙගයි, නිලධාරියාෙගයි
සාක්කුවට යන්ෙන්. තරගකාරි පටිපාටියක් නැති ෙකොට ඒ
පමාණය තමයි ෙහොරකම් කරන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය තමයි අපි
නතර කරන්නට ඕනෑ. සාමාන ෙයන් බස් ධාවනය
සම්බන්ධෙයන් සිදු වන ෙදයක් තමයි ෙමය. ෙම් තරගකාරි
පිළිෙවළ දැන් ෙකොමිෂන් සභාව අත්හිටුවා තිෙබනවා. මම දන්ෙන්
නැහැ කාෙග් ඉල්ලීමක් උඩ අත්හිෙටව්වා ද කියලා. දැන් පරණ
කමයට ගිහිල්ලා තරගකාරිත්වෙයන් පිට තමයි බස් ධාවනය සඳහා
බලපත ලබා ෙදන්ෙන්. අඩුම ගණෙන් අවුරුද්දකට රුපියල්
මිලියන 600ක් පමණ වන රජයට එන්න ඕනෑ මුදල
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගයි, නිලධාරින්ෙගයි සාක්කුවලට යනවා
කියන එක ෙමතැනදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගණන යන්ෙන්
ජාතික පවාහනෙයන් පමණයි. නමුත් අපි ජාතික පවාහනය හැර
පළාත් සභාව ගත්ෙතොත් ඊටත් වැඩි පමාණයක් ෙම් විධියට මහ
ජනයාෙගන් ෙහොරකම් කරනවා.
ෙම් රජය විෙව්චනයට ඉඩ ෙදන රජයක් ෙනොෙවයි.
සාමාන ෙයන් "අපි හිතන ෙද් හරියි" කියලා දිගින් දිගටම
කියාෙගන යන රජයක්. "අපි කියන ෙද් හරි" කියලා කිව්වාම
කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ ඒ අයත් ඒක විශ්වාස කරන්න පටන්
ගන්නවා.
යුද්ධය අවසන්. නමුත් ෙබදුණු සමාජයක් තමයි අපට අද
තිෙබන්ෙන්. සිංහල, මුස්ලිම්, දමිළ පජාව අද එකිෙනකාෙගන් ඈත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. යුද්ධය සමෙය්දී ෙම් පජාවන් සෑෙහන්න එකතු
වුණා. ෙදමළ සුළු පිරිසක් හැර අෙනක් සියලු ෙදනාම කිව්ෙව් "ෙම්
යුද්ධය අපි නතර කරන්න ඕනෑ" කියලායි. නමුත් අද එෙහම එකක්
නැහැ. මහා මාර්ග හදලා ජනතාව එකතු කරන්නට බැහැ. ඒක
අපට ෙපෙනනවා. ෙමොකද, ෙම් ඡන්දෙයන් ෙපනුණු ෙද් ෙම්කයි.
මිනිස්සු පැහැදිලිව කිව්වා -සුළු ෙකොටස් කිව්වා- "අපට ඕනෑ
ෙගෞරවෙයන්, නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න" කියලා. ඒ නිසා තමයි
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් දවිඩ මන්තීවරෙයක්වත්,
මුස්ලිම් මන්තීවරෙයක්වත් පත් වුෙණ් නැත්ෙත්. ඒක තමයි ලැබුණු
පණිවුඩය. ඒක ඍජු පණිවුඩයක්. ඉතින්, අපි ෙමොනවාද කළ
යුත්ෙත්? ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් අදහස් පකාශ කරන්න
නිදහස තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. කථානායකතුමා කිව්වා, අපි
ෙහොයලා බලලා ගිවිසුමක් ගහලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන කථා
රූපවාහිනිය හරහා දිගටම විකාශනය කරෙගන යන්න පුළුවන්
කියලා. නමුත් අද වන ෙතක් ඒ ගැන කථාවකුත් නැහැ, ගිවිසුම
ගැන කථාවකුත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ඔබතුමා ෙම් කාරණය කථානායකතුමා ෙවත ෙයොමු කරලා ඒක
තවම කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එකට අපට
පිළිතුරක් ලබා ෙදනවා නම් මම කැමැතියි. ෙම් රජය විෙව්චනයට
කැමති නැහැ. අෙප් කථා ඒ විධියට අහන්න ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්
websites, mobiles හරහා යන කට කථාවල් තමයි ජනතාවට
අහන්න ෙවන්ෙන්.
ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වන උත්සවයකට ගියත් එතැනත්
නිදහස නැහැ. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වන උත්සවවලට
එන්න මාධ වලට ඉඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග්
මාධ කාර්යාංශය හරහා තමයි උත්සවෙය් සිදු වුණු ෙද්වල්
අෙනකුත් මාධ වලට ෙබදලා ෙදන්ෙන්. මම ෙම් සතිෙය් ඒ වෙග්
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උත්සවයකට ගිහිල්ලා හවුල් වුණා. එෙහම හවුල් වනෙකොට මම
ෙහොඳින් බැලුවා ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
ෙම් රජය විෙව්චනයට ලැහැස්ති නැහැ. ෙමන්න අවදානම. අපි
විෙව්චනය ඉවසුෙව් නැත්නම්, පජාතන්තවාදී විෙව්චනයට අපි
සවන් දුන්ෙන් නැත්නම් ෙම් රෙට් අන්තවාදය වැඩි ෙවනවා.
ෙම් රෙට් අවුරුදු 30න් 30ට තස්තවාදයක් තිබිලා තිෙබනවා.
ඒක නැති කරන්නට පුළුවන් පජාතන්තවාදය හරහා පමණයි. ෙම්
වතාෙව් ඡන්ද පතිඵලය අනුව ලක්ෂ ෙදකහමාරක් ඡන්ද එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානයට අහිමි වුණා; අඩු වුණා. මන්තී ආසන
17ක් අඩු වුණා. නමුත් ෙම් බාධක මැද තමයි ෙම්වා සිදු වුෙණ්.
අපට, කර්තෘවරුන්ට හිරිහැර කළා. මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය
කළා. ඒ බව PAFFREL, CaFFE වැනි ආයතන දිගින් දිගටම
කිව්වා. රාජ ෙද්ෙපොළ අයුතු ෙලස පාවිච්චි කළා. නමුත් සමස්ත
විපක්ෂයට ජයගහණයක් ලැබුණා. බල ෙපරළියට ෙකොළ එළියක්
පත්තු වුණා. අපි රජයට කියන්ෙන් අපට ෙම් වක බදු ගැන කථා
කරලා මදියි කියන එකයි. ඔය කරෙගන යන දූෂණය නතර
කරන්නය කියලා ඉල්ලමින් මා වාඩිවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.31]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Mr. Deputy Chairman of Committees, - [Interruption.]
ඊෙය් කථා කළා ෙන්. අද ෙවලාව ෙබොෙහොම ටිකයි තිෙබන්ෙන්.
විනාඩි පහයි මට තිෙබන්ෙන්. විනාඩි පෙහන් වැඩි ෙද්වල් කථා
කරන්නට බැහැ.

Sir, there are a few things that I want to bring to your
attention. Yesterday, the Central Bank issued its Annual
Report for 2013. We have not got a copy of it yet. I wish
we had a copy in Parliament so that we could actually
talk about it during this Debate. I do not know when you
are planning to get it. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ෙම් වාර්තාෙව් ආර්ථික වර්ධනය ගැන කථා කරලා තිෙබනවා.
අපට ආරංචි වන විධියට ඔවුන් කියලා තිෙබනවා, ඒක පුද්ගල
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 3,280ක් දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් එක පුද්ගලෙයකුට මාසයකට
රුපියල් 36,000ක විතර පමාණයක් ලැෙබනවා. ෙම් දවස්වල
රජෙය් ඇමතිවරුන් -ජනාධිපතිතුමා පවා- සාකච්ඡා වන ෙදයක්
තමයි ඔය කියන සංවර්ධනය ඇත්ත වශෙයන්ම සාමාන
මිනිසුන්ට දැනිලා නැද්ෙදෝ කියන පශ්නය. ඇති නැති පරතරය
එන්න එන්නම වැඩි වනවා. ෙම් කියන විධියට ආර්ථිකය
ශීඝෙයන් සංවර්ධනය වනවා නම්, ඒ සංවර්ධනෙය් පතිලාභ
සාමාන මිනිසුන්ට ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය
තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමහි පරස්පර ෙගොඩාක් තිෙබනවා. ඔය
කියන විධියට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය වනවා නම්, ෙම්
ආශිතව අපට බලාගත යුතු කරුණු තව තිෙබනවා. උදාහරණයක්
වශෙයන් අපි බැලුෙවොත් ඇත්ත වශෙයන්ම ඔය විධියට රට
සංවර්ධනය වනවා නම් ආෙයෝජනවලට සිදු වන්ෙන් ෙමොනවාද?
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් Foreign Direct Investmentsවලින්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන ෙදකහමාරක් ෙගන එනවායි කියලා
කිව්වා. නමුත් මහ බැංකු වාර්තාෙව් කියැෙවනවා ලු, -අපි දැකලා
නැහැ- ෙම් පමාණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 1.4යි කියලා.
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන ෙදකහමාරක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
එක ෙඩොලර් බිලියන එකහමාරයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
හම්බන්ෙතොට වරාය ආශිතව ෙනොෙයකුත් කර්මාන්ත ඉදි
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ෙවනවාය කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා අපට මතකයි. මත්තල
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ආශිතව ෙනොෙයකුත් කර්මාන්ත පටන්
ගන්නවාය කියලා රජය පුන පුනා කිව්වා. නමුත් එෙහම ෙද්වල්
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එක පැත්තකින් කියනවා, "ඔව්, ආර්ථිකය
සීඝෙයන් වර්ධනය වනවා, එන අවුරුද්ෙද් සියයට 7.8කින්
වර්ධනය වනවා, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් සියයට 8.2කින් වර්ධනය
වනවා, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් සියයට 8.5කින් වර්ධනය වනවා" කියලා.
ෙම් වර්ධනය ලබා ගන්න නම් ආෙයෝජනය අවශ වනවා.
එතෙකොට ෙම් ආෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් ෙම් වර්ධනය
සිදු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව අපට ෙමතැනදී
පශ්න කරන්නට සිදු වනවා.
2013 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසය අවසාන වනෙකොට
ෙපෞද්ගලික අංශයට ණය ලබා දීෙම් වර්ධනය මහ බැංකු "Road
Map" එෙක් සඳහන් පරිදි සියයට 18ක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
නමුත් ෙදසැම්බර් මාසය අග වනෙකොට වර්ධනය ෙවලා තිබුෙණ්
සියයට 7.5ක් පමණයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
නමුත් ජනවාරි මාසය වනෙකොටත් ෙම් සියයට 7.5ක වර්ධනය
වැඩි ෙවලා නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම වර්ධනය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ජනවාරි මාසය වනවිට සියයට පහයි දශම ගණනකට
අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එක පැත්තකින් මෑත
ඉතිහාසෙය් ලංකාෙව් අඩුම ෙපොලී අනුපාත තිෙබන අවස්ථාවක්
තමයි ෙම්. අඩුම ෙපොලී අනුපාත තිෙබන අවස්ථාවක ෙපෞද්ගලික
අංශය ණය ලබා ගන්ෙන් නැත්නම් එතැන සෑෙහන ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි දන්නා ෙද් තමයි ආෙයෝජන වැඩි කර
ගන්න අවශ නම් ෙපොලී අනුපාතය අඩු කරන්න ඕනෑ කියන එක.
ෙපොලී අනුපාතය මීට වඩා අඩු කරන්න අමාරුයි කියලා අෙප් මහ
බැංකුෙව් අධිපතිවරයා කියලා තිෙබනවා මම අද උෙද් පතෙය්
දැක්කා. වයසට ගිය මිනිස්සු ෙපන්ෂන් ගිය කට්ටිය බැංකුවල මුදල්
තැන්පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය ඒවායින් තමයි සැඳෑ සමෙය්
ජීවිතය ගැට ගහ ගන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ලැෙබන ෙපොලී පමාණය
තවදුරටත් අඩු ෙවනවා නම් ඔවුන්ට පශ්නයක් වන නිසා ෙපොලී
අනුපාතය තවදුරටත් අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක
සම්බන්ධෙයන් බලන්න ඕනෑ.
අෙනක් පැත්ෙතන් බලන විට ෙම් රෙට් ඔය කියන ආර්ථික
වර්ධනයට ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩිපුර දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා බැලුෙවොත් ඉදි කිරීම් අංශය තමයි වැඩිපුරම
දායක ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා ෙපෙනනවා. සියයට 11ක් වන ඉදි
කිරීම් අංශය සියයට 14 1/2කින් මූර්ත ෙලස වර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමතැන අහන්න පශ්නයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පාරක් හැදුවා කියලා අපි
හිතමු. පාරක් හදන්න කිෙලෝ මීටරයට රුපියල් මිලියන 900ක්
වියදම් වුණා කියලා හිතමු. කිෙලෝ මීටරයක් හැදුවා නම් රුපියල්
මිලියන 900යි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි
උපකල්පනය කරමු රුපියල් මිලියන 900 ෙවනුවට ෙම් තිෙබන
දූෂණයයි, වංචාවයි ඔක්ෙකොමත් එක්ක රුපියල් මිලියන 5,700ක්
වියදම් වුණාය කියලා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

I will wind up, Sir. As I told you, I will wind up in
five minutes.
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නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have already taken seven minutes.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Okay.
රුපියල් මිලියන 5,700ක් වියදම් වුණාය කියලා හිතමු. කිෙලෝ
මීටරයක් හදන්න රුපියල් මිලියන 5,700ක් වියදම් වුණා නම්
රුපියල් මිලියන 5,700කින් ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවනවා. ගැටලුව
තිෙබන්ෙන් ඔය රුපියල් මිලියන 5,700න් ජනතාව අතරට ගලා
ෙගන යන්ෙන් කීයද කියන එකයි. ජනතාව අතරට ගලා ෙගන
යන්ෙන් ඉතාමත්ම ෙසොච්චම් පමාණයක්. වැඩි පමාණයක්
ෙනොෙයකුත් පුද්ගලයන්ෙග් සාක්කුවලට සහ ෙනොෙයකුත්
බැංකුවල රහස් ගිණුම්වල deposit ෙවනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon.(Dr.) Harsha De Silva, your time is over. Thank
you.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Wait, Sir. I will wind up.
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

We do not have much time. The next speaker is the
Hon. J. Sri Ranga.
[பி.ப. 4.37]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இந்த
சைபயிேல Special Commodity Levy (Amendment) Bill பற்றிய
விவாதத்தில் ேபசுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்
மகிழ்சியைடகின்ேறன். கர்ேவாாின் - consumers - நன்ைம
க தி விேசட தினங்களின்ேபா
நாட் ேல தட் ப்பா
ஏற்படாத வைகயில் எந்தவித வாி மின்றி ெபா ட்கைள
இறக்குமதி ெசய்வதற்காகத்தான் 2007ஆம் ஆண்
Special
Commodity Levy (Amendment) Bill ெகாண் வரப்பட்ட .
அதாவ , Christmas பண் ைகயின்ேபா
ட்ைடக்கு
தட் ப்பா ஏற்படாதி க்க அல்ல ெபாசன் பண் ைகயின்
ெபா
ெவங்காயத் க்கு தட் ப்பா
ஏற்படாதி க்கத்தான்
இச்சட்ட லம்
ெகாண் வரப்பட்ட .
ஆனால்,
இன்
இதைனப் பயன்ப த்தி ெபற்ேறா யப் ெபா ட்கைளக்கூட
ெகாண் வ கின்ற
நிைலைமையக்
காண்கின்ேறாம்.
அேதேநரம், அதில் Nation Building Tax இற்குக்கூட
விலக்களிப் ச் ெசய்தி க்கிறார்கள். அத டாக எந்தவித
வாி ம் ெச த்தாமல் ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய்ய
ம்.
ஆனால்,
இச்சட்டத்தி டாக
எந்ெதந்தப்
ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய்ய
ெமன்ப
பற்றிய
விபரம் நிதி அைமச்சினால் ெகா க்கப்படவில்ைல. அந்த
வைகயில் வாி ெச த்தா எந்தப் ெபா ைள ம் இறக்குமதி
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා]

ெசய்வதற்கான
சந்தா்ப்பம்
இறக்குமதியாளர்க க்கு
கிைடக்கின்ற .
இச்சட்டத்தின் லம்
யார்
இலாபம்
ெப கின்றார்?
இலாபம்
அைடபவர்கள்
வியாபாாி
களாகத்தான் இ க்க
ம். உண்ைமயில், Special
Commodity Levy (Amendment) Bill ெகாண் வரப்பட்ட
கர்ேவா க்காகேவ.
இங்கு பல வாிகள் விதிக்கப்ப கின்றன. Income Tax
வ வாயின் 50 பில் யன் பாய் இன் ம் அறவிடப்படாமல்
இ க்கின்ற . அேதேபான்
ெப மதிேசர் வாியின் 57
பில் யன் பாய் இன் ம் அறவிடப்படவில்ைல. இந்த இ
வ வாய்கைள ம் அறவிட
மாயின் இந்த நாட் ல்
ேம ம் அபிவி த்திகைளச் ெசய்ய
ம். ச ர்த்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டத் க்கு 7 பில் யன்தான் ெசலவாகின்ற .
இன் பல்கைலக்கழக மாணவர்கள் ெப கின்ற மஹாெபால
லைமப்பாிசில் பணம் அவர்க க்கு ஒ
கிழைமக்குக்கூட
ேபாதாெதன்ேற நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், யா க்கு
வாிவிலக்கு அளிக்கப்ப கின்ற ? Shangri-La Hotel ேபான்ற
தனவந்தர்க க்கும் ெபக்கர் ேபான்ற உலைக ஆ கின்ற
சூதாட்டக்காரர்க க்கும்
ெப ம்
வியாபாாிக க்கும்தான்
இந்தச் சைபயி டாக வாி விலக்களிப் க்கள் ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கப்ப கின்ற . இத டாக மக்கள் எந்தவித நன்ைம
ைய ம் ெப வதாக நாம் காண
யவில்ைல. அண்ைமயில்
நடந்த
ேதர்த ல்கூட
மக்கள்
அைதத்
ெதளிவாக
ெவளிப்ப த்தியி ந்தார்கள். அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில்
மக்களின் சுைமதான் அதிகாிக்கப்ப கின்ற .

Per capita income அதிகாித்தி க்கின்றெதன்
அரசு
கூ கின்ற . ஆனால், அந்த அதிகாிப்ைபச் சாதாரண
மக்களிடம்
காண
யாமல்
இ க்கின்ற .
ேம ம்,
ெபா ளார வளாச்சி விகிதம் அதிகாித் க் காணப்ப வதாக ம்
கூறப்ப கின்ற .
நாங்கள்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
வெர யா மாவட்டத்திேல இந்தப் ெபா ளாதார அபிவி த்தி
எந்த வைகயில் மக்கைள அைடந்தி க்கின்ற ெதன்ப
ேகள்விக்குறியாகத்தான்
இ க்கின்ற .
பல
வாிகள்
ெகாண் வரப்பட்டா ம் அந்த வாிக டாக மக்கள் என்ன
நன்ைமகைளப் ெபற்றி க்கிறார்கள் என்பைதத்தான் நாங்கள்
பார்க்க ேவண் ம்.
இன்
மக்கைளப் ெபா த்தமட் ேல அவர்கள் வாிச்
சுைமயின்கீழ் வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்றார்கள். அதாவ
மக்கள் அமர்ந்தா ம் வாி, நின்றா ம் வாி, நடந்தா ம் வாி
என்றவைகயில்தான் அவர்கள் மீ
வாிகள் விதிக்கப்
ப கின்றன. ஆனால், இந்த வாிகளின் ஊடாகப் ெபறப்
ப கின்ற பணம் அந்த மக்களின் அபிவி த்திக்காகச்
ெசலவிடப்ப கின்றதா என்ப
ஒ
ேகள்விக்குறியாகேவ
இ க்கின்ற . இன்
பல பில் யன்
பாைய வாிகளாக
அறவி கின்றெபா
ம் அத டாக மக்க க்கு நன்ைமகள்
கிைடக்கவில்ைல.
இைதவிட இன்
நாங்கள் Betting Levy ஐப் பார்த்தால்
அதில் கிட்டத்தட்ட பத்
பில் யன்
பாய் அறவிட
யாமல் இ க்கின்ற . உண்ைமயில் அரசு இந்த வாிகளின்
ஊடாக பல ட் த் திட்டங்கைள ஏற்ப த்த
ம். இன்
luxury
கைளக்
கட் வதற்கு
வாி
விலக்களிக்கப்
ப கின்ற . ஆனால், குறிப்பாக நாங்கள் பிரதிநிதித் வப்
ப த் கின்ற வெர யா மாவட்டத்தில்
கைளக் கட் க்
ெகா ப்பதற்கு
இ வைர
எந்தவித
வசதிக ம்
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ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. இந்த வாிகளின் லம்
ப கின்ற பணத்தி டாக மக்க க்கு என்ன
கிைடக்கின்ற ?

திரட்டப்
நன்ைம

இன்
நாங்கள் பல வாிகைள ம் எ த் ப் பார்க்கின்ற
ேபா குறிப்பாக, Special Commodity Levy கூட இன் வியா
பாாிக க்கு நன்ைமயளிக்கும் ஒ
வாியாக மாற்றமைடந்
ள்ளைதக் காணலாம். கடந்த ஐந்
வ டங்களில் இந்தச்
சைபயிேல ெகாண் வரப்பட்ட வாி சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்ெவா
சட்ட லங்க ம்
அைவ
நிைறேவற்றப்ப கின்றேபா
கர்ேவா க்குச் சார்பாக ம் பின் அவற்றில் மாற்றங்கள்
ஏற்ப கின்றெபா
வியாபாாிக க்குச்
சார்பாக ம்
இ க்கின்றன. இன்
அறவிடப்படாமல் இ க்கின்ற வாி
கைளச் ேசர்த் ப் பல
ட் த் திட்டங்கைளக் ேமற்ெகாள்ள
ம்.
ஆனால்,
இன்
யா க்கு
வாி
விலக்கு
அளிக்கப்ப கின்ற ? Luxury
கைளக் கட் பவர்க க்கு!
அாிசி, பால் மா ேபான்றவற் க்குக்கூட மைற கமான
வாித்திட்டம் வ கின்ற என்
ேநற்ைறய தின ம் இங்ேக
கூறிேனன்.
எப்ப வாித்திட்டம் வ கின்ற என்றால், இன் Import
retail business இல் வாி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட . ஆனால்,
இப்ெபா
ஏற்பட்ட வாி விலக்கின்ப அந்த வாியில் 25
தம்தான் விலக்ைக ஏற்ப த்த
ம். எனேவ, அந்த
வாிவிலக்கு 25 per cent ஆயின் குறிப்பாக, 50
பாய்க்கு
அாிசிைய வாங்கும்ேபா
அதற்கும் 25
தம் வாி
விதிக்கப்ப கின்ற . எனேவ, wholesale and retail இல் ஒ
ெபா மக க்கு 25 தம்தான் வாி விலக்குக் கிைடக்கின்ற .
எனேவ, இன்
essential goods இல்கூட வாி வந்
ேசர்கின்ற .
இன் அறவிட
யாமல் இ க்கின்ற வாிைய அறவிட்
அத டாகப் பல மாவட்டங்கைள ம் அபிவி த்தி ெசய்ய
ேவண் ய ஒ
ேதைவ
இ க்கின்ற . நாட் ேல வாி
அறவிடப்ப வ
high-class people ஐ ம் middle-class
people ஐ ம் low-class people ஐ ம் சமாந்தரமாக
நடத் வதற் காகத்தான். இைதவிட அரைச நிர்வகிப்பதற்கும்
நிச்சயமாக வாி ேதைவ. ஆனால், அந்த வாியி டாக மக்கள்
உண்ைமயான ைறயில் நன்ைமயைடய ேவண் ம். இன்
ெபா ளாதார வளர்ச்சி 7 தம் என் ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .
ஆனால், எல்லா மாவட்டங்களி ம் அந்த வளர்ச்சிைய
ஏற்ப த்த ேவண் ம்; இந்த வாியி டாக மக்கள் நன்ைம
ெப வைத நிச்சயப்ப த்த ேவண் ம்.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ranga, please wind up now.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

த் க் ெகாள்கின்ேறன்.

உலகக் ேகாப்ைப Twenty20ைய ெவன் ள்ள எம
கிாிக்கட் அணியினர் இங்கு வந்தி க்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்
பத்தில் எனக்குப் ேபசக் கிைடத்தைதயிட்
நான் மிக ம்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். உண்ைமயில் 1996ஆம் ஆண்
தற்ேபாைதய பாரா மன்ற உ ப்பினர் அர்ஜுன ரண ங்க
அவர்களின்
தைலைமயில்
உலகக்
கிண்ணம்
ெவல்லப்பட்டதன்
பின்
எம
அணியினர்
உலகக்
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கிண்ணத்ைத மீண் ம் ெவல்வார்களா என் நாங்கள் நீண்ட
காலம் எதிர்பார்த் தி ந்ேதாம். Twenty20 இேல West Indies
உம் இலங்ைக ம் விைளயா கின்றெபா
நாம் ஏக்கத் டன்
இ ந்ேதாம். ஆனால், இன்
எம
கிாிக்கட்
ரர்கள் பல
இன்னல்கள்,
ன்பங்களின் மத்தியி ம் எம் ைடய அந்த
ஏக்கத்ைதப் ேபாக்கி Twenty20 இேல உலகக் கிண்ணத்ைத
ெவன்றி க் கின்றார்கள். அதற்காக விேசடமாக மேஹல,
சங்கக்கார உட்பட ரர்கள் அைனவைர ம் பாராட் வ டன்,
நன்றிைய ம் ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன்.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Rohana Dissanayake.
You have 12 minutes.
[අ.භා. 4.46]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත, ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ
විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, මුදල් නීති
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන
ෙම් අවස්ථාෙව් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව
මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව්
බදු ව හය හා බදු රැස් කිරීෙම් පගතිය පිළිබඳව කථා කරනවා
වාෙග්ම, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ පනත
යටෙත් පසු ගිය යුගෙය්දී ෙනොෙයක් බදු අය කළ බව මා කියන්න
ඕනෑ. පසු ගිය යුගය කියන්ෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩු
කළ පසු ගිය යුගෙය්දී විවිධ බදු නිසා ජනතාව පීඩනයට පත් ෙවලා
හිටියා. ඒ තරම් බදු තිබුණා. 1948 දී ඇඟ බද්ද, බලු බද්ද අය කළ
ආකාරයට තමයි ඒ රජය කාලෙය් අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් බදු
අය කෙළේ. ඒ කාලෙය් බදු බරින් මිරිකිලා හිටපු ජනතාවට සරල බදු
කමයක් තුළ බදු ෙගවන්න සලස්වන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කෙළේ 2005 බලයට පත් වුණු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමායි. එතුමා පියවෙරන් පියවර ජනතාවට සහනයක්
ලැෙබන පරිදි ෙම් බදු කමය සකස් කරලා, රජයට ආදායමක්
ලැෙබන පරිදි බදු අය කළා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ අය කරන
බදුවලින් නැවතත් ජනතාවට ෙසේවාවක් ලැෙබන ආකාරයට
කටයුතු කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් මහා මාර්ග,
පවාහනය, ෙසෞඛ වැනි ක්ෙෂේත හා සමාජ සුබසාධන ෙසේවා දියුණු
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපට අවස්ථාව
ලැබුෙණ් ෙම් නියමානුකූල බදු කමය නිසායි. ෙමම සරල බදු කමය
මඟින් අද ජනතාවට විශාල ෙල්සියක්, පහසුවක් සැලසී තිෙබනවා.
අද සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා කථා කළා. එතුමා කිව්වා, ෙම්
බදු රෙට් එක පිරිසකට පමණයි බලපාන්ෙන් කියලා. මම සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙගන් කාරණයක් අහනවා. එතුමාෙග් පියා රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා- ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් ජන සවිය
දුන්නා. නමුත් එක දිස්තික්කයක එක පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකට පමණයි ඒ කාලෙය් ජන සවිය දුන්ෙන්. ඒෙකන්
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මුළු දිස්තික්කෙය්ම ජනතාව සෑහීමකට පත් වුෙණ් නැහැ. තවත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 10ක, 15ක ජනතාව දුක් විඳිද්දී එක
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක සිටින ජනතාව පමණක්
සනසන්නයි එදා ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුෙණ්.
අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ 45ක් වූ දරුවන්ට ෙගදර ෙනොසිට, හැම දාම
පාසල් යන්න සියලු පහසුකම් සලසා දීලා තිෙබන්ෙන් අෙප්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නිවැරදි
කළමනාකාරිත්ව හැකියාව නිසාය කියන කාරණය අප ෙම්
ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. මල ෙනොතලා ෙරොන් ගන්නවා වාෙග්
තමයි අපි ෙම් බදු පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්ෙන්, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් බදු කමය ගැන අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු
මන්තීතුමන්ලාෙග් ෙනොෙයක් කථා අපට අහන්න ලැබුණා.
එතුමන්ලා රතු සිග්නල් එකක් ගැන කථා කළා. නමුත් මා
කියනවා, අද විරුද්ධ පාර්ශ්වයට තමයි ෙම් රතු සිග්නල් වැටිලා
තිෙබන්ෙන් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තමයි රතු සිග්නල්
වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒක පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න.
ෙමොකද, අපි හැම මැතිවරණයකදීම වැඩි ඡන්ද පමාණයක්
ලබාෙගන තිෙබන නිසා. මම ඒ ගැන ෙම් ෙවලාෙව් වැඩිදුර කථා
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය 06වැනි දා බංග්ලා ෙද්ශෙය්දී විස්සයි20 කිකට්
තරගාවලිය ජයගහණය කළ ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම අද ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා. ඔවුන් ෙම් රට
ජයගහණය කරා ෙගන ගිහින් ෙලෝක ශුරතාවක් අපට ලබා දුන්නා.
ඒ ගැන විශාල ෙගෞරවයක්, අභිමානයක් -ආඩම්බරයක්- අප තුළ
තිෙබනවා. ෙම් ෙව්ලාව ඉතාම නිහතමානීව ඒ ජයගහණය සමරන
ෙමොෙහොතක්. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, එම
අවස්ථාවට ඉඩ ෙදමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
ப மாக" [ மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன ]

கு

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Dinesh Gunawardena.]

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

Considered in Committee.

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

1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි 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.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

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

Considered in Committee.

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

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,

2 වන වගන්තිය.- (2007 අංක 7 දරන
සමාගම් පනෙත්132 වන වගන්තිය සංෙශෝධනය
කිරීම.)

"That the Bill be now read the Third time."

ලදී.
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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 .

மதிப்பிடப்பட்

CLAUSE 2.- (Amendment of section 132 of the Companies
Act, No. 7 of 2007.)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සමාගම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
கம்ெபனிகள் (தி த்தம்) சட்ட

வாசகம் 2.- (2007ஆம் ஆண் ன் 7ஆம் இலக்க,
கம்ெபனிகள் சட்டத்தின்
132ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்)

லம்

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1)

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

'2.

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(2)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා "පනත්
ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි ෙයෝජනා කරනවා.

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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
கு

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Dinesh Gunawardena]

(ෙමහි මින්මතු "පධාන පඥප්තිය" යනුෙවන් සඳහන් කරනු
ලබන) 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනෙත් 132 වන
වගන්තිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අලුත්
වගන්තිය ආෙද්ශ කිරීෙමන් එම වගන්තිය ෙමයින්
සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ් : -' "

“2 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න;
‘(2) (අ) 131 වන වගන්තියට යටත්ව සෑම’ ";

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

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

தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
ப மாக" [மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன]

"1 වන පිටුෙව්, 05 වන ෙප්ළිෙය් සිට 08 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළත්ව) වූ ෙප්ළි ඉවත්කර, ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න: -

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 නව වන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම)
வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான
ஒன்பதாவ அட்டவைணையத் தி த் தல்)
CLAUSE 3.- (Amendment of Ninth Schedule to the principal
enactment.)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය
ඉදිරිපත් කරනවා:
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"3 වන පිටුෙව්, 9 වන සහ 10 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න"
”(1) (ආ) ෙජ්දෙය් "පූර්ණ අවුරුද්දක් සඳහා අයකරනු ලැබූ ෙහෝ අයකරනු
ලැබිය හැකි ආදායම් බද්ද එම අවුරුද්ද.” "

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත තුමා සහ
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි ෙයෝජනා
කරනවා.

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

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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பகுதியாக

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

4 සහ 5 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் 5ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 4 and 5 ordered to stand part of the Bill.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

இ க்க

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 .

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
ப மாக" [மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன]

கு

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Dinesh Gunawardena]

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

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.

ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම්
(විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
தவைண தவறிய வாிகள் (விேசட
ஏற்பா கள்) (தி த்தம்) சட்ட லம்

DEFAULT TAXES (SPECIAL PROVISIONS)
(AMENDMENT) BILL

1 සහ 2වන 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.- (10අ, 10ආ, 10ඇ, 10ඈ, 10ඈ
10ඉ, 10ඊ සහ 10උ වගන්ති පධාන පඥප්තියට
ඇතුළත් කිරීම.)

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 10அ,
10ஆ, 10இ, 10ஈ, 10உ, 10ஊ மற் ம் 10எ என் ம்
பிாி கைள உட் குத் தல்)
CLAUSE 3.- (Insertion of Sections 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F and
10G in the principal enactment.)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවා:
(1)

"6 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"

(2)

"10 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"

"වූ ද, (2) වන උප වගන්තිෙය් විධිවිධාන සලසා ඇති";

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

"ශක තාවක් ඇති බව;"

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தம் 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
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

4 වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු
යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 ordered to stand part of the Bill.
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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:

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.

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

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

Considered in Committee.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I move,

1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

1ஆம் வாசகத்தி
ந்
3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

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.

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தமின்றி அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendments.

මුදල් නීති (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
பணச் சட்டம் (தி த்தம்) சட்ட

லம்

MONETARY LAW (AMENDMENT) 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 නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අගාමාත තුමා සහ
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි ෙයෝජනා
කරනවා.

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."

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

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

நிைற
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ෙර්ගු ආඥා පනත: ෙයෝජනාව

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம் : தீர்மானம்
CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
“ That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance
(Chapter 235) relating to import duties, which was presented on
18.03.2014, be approved.
(Gazette Extraordinary No. 1846/10 of 20th January 2014)
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත:
නිෙයෝගය

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER
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"That the Rules made by the Minister of Finance and
Planning under subsection (1) of Section 32 of the Excise
Ordinance (Chapter 52) read with Article 44(2) of the
Constitution, relating to excise duty on Liquor and published
in the Gazette Extraordinary No. 1846/8 of 20th January
2014, which were presented on 18.03.2014, be approved.
(Excise Notification Number 962)
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

සුරාබදු ආඥාපනත: නියමය
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள
EXCISE ORDINANCE : ORDER
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and
Planning under subsection (1) of Section 22 of the Excise
Ordinance (Chapter 52) as amended from time to time,
relating to excise duty on Liquor and published in the
Gazette Extraordinary No. 1846/9 of 20th January 2014,
which was presented on 18.03.2014, be approved.
(Excise Notification Number 963)
(Cabinet approval signified.)"

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
“That the Order made by the Minister of Finance and Planning
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13
of 1989, relating to excise duty and published in the Gazette
Extraordinary No. 1846/7 of 20th January 2014, which was
presented on 18.03.2014, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

සුරාබදු ආඥාපනත: රීති

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : விதிகள்
EXCISE ORDINANCE : RULES

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Speaker will now take the
Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு,
அக்கிராசனத்தினின்
வகித்தார்கள்.

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள்

அவர்கள்
தைலைம

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left the
Chair, and MR. SPEAKER took the Chair.

ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට උපහාරය පුද
කිරීම
இலங்ைக கிாிக்ெகட் அணிக்குப் பாராட்
FELICITATION OF SRI LANKAN CRICKET TEAM

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ගරු
මන්තීවරුනි, බංග්ලා ෙද්ශෙය් දකා නුවර මීර්පූර්හි ෙෂරී බංග්ලා

1209

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කථානායකතුමා]

ජාතික කීඩාංගණෙය් අෙපේල් මස 06 වන ඉරිදා 2014 ෙලෝක
කුසලාන විස්සයි20 ජාත න්තර කිකට් තරගාවලිෙය් අවසාන මහා
තරගෙයන් කඩුලු හයක විශිෂ්ට ජයක් වාර්තා කරමින් ශී
ලංකාෙව් අභිමානය ෙලෝකයට විදහා පාමින් ෙලෝක ශූරතාව දිනා
ගත් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායෙම් සියලුම සාමාජිකයන්ට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය පුද කරනු පිණිස ෙමම ගරු සභාවට
පැමිෙණන ෙලසට කරන ලද ආරාධනය පිළිගනිමින් ෙමහි පැමිණ
විෙශේෂ අමුත්තන්ෙග් ගැලරිෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත් එම කීඩකයන්
අසුන් ෙගන සිටින බව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු
කරවීමට කැමැත්ෙතමි.
[අ.භා. 4.58]

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
“2014 විස්සයි විස්ස කිකට් ෙලෝක කුසලානය මව්බිමට දිනා දුන් ශී ලංකා
කිකට් කණ්ඩායමට උපහාරය පුද කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.”

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලාංකීය අභිමානය ජාත න්තරය
තුළ ඉහළින්ම ඔසවා තබමින් අප රටට කීර්තියක් හා ෙගෞරවයක්
ලබා ෙදමින්, සිය දක්ෂතා විදහා පාමින්, පසු ගිය දා බංග්ලා
ෙද්ශෙය්දී පැවැත්වූ විස්සයි20 ෙලෝක කුසලාන අවසන් තරගය
ජයගහණය ෙකොට එකී කුසලානය ශී ලංකා මාතාවට ලබා
ගැනීමට සිය සුවිෙශේෂි දස්කම් පෑ ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට, එහි
පුහුණුකරුවන්ට හා ෙත්රීම් කමිටුවට ෙමම ගරු සභාෙව් උපහාරය
දැක්වීමට ඊෙය් පැවැත්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගන්නා ලද
ඒකමතික තීරණය අනුව එකී උපහාර ෙයෝජනාව රජය ෙවනුෙවන්
ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මම අතිශයින් සතුටු ෙවමි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ශී ලංකාෙව් කීර්තිය
හා ෙගෞරවය රැක ෙදමින් අපට ජාත න්තර තලය තුළ ඉමහත්
අභිමානයක් ලබා දීමට කැප වූ එම ශී ලංකා විස්සයි20 කිකට්
කණ්ඩායෙම් නායක ලසිත් මාලිංග ඇතුළු කීඩකයින් ෙමම ගරු
සභාෙව් විෙශේෂ අමුත්තන්ෙග් ගැලරියට කැඳවා ඔවුන් ඉදිරිපිටදීම
ෙමම ගරු සභාෙව් උපහාරය දැක්වීමට අවස්ථාවක් සැලසීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරන අතර එය ඉතා කාෙලෝචිත
බව ද සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි.
කීඩාව ජාතියක් තුළ පමණක් ෙනොව ජාත න්තර තලය තුළත්
අෙන ෝන සුහදතාව, එකමුතු බව ජනිත කරවන සුවිෙශේෂි
අංගයක් බවට පත්ව ඇත. ෙමම දැවැන්ත ජයගහණය තුළින් ශී
ලංකාෙව් කීර්තිය ජාත ත්තර තලය තුළ රැව් පිළිරැව් දුන්නා
ෙමන්ම ශී ලාංකීය ජාතිය, ජාති ආගම් කුල ෙභ්දයන්ෙගන් ෙතොරව
ඒක රාශි වී සමස්ත ජාතිෙය් කෘතෙව්දිභාවය හා උණුසුම් සුබ
පැතුම් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට එක් කළ ආකාරය අපෙග්
මතකෙය් සදා රැඳී පවතී.
ෙමම ජයගහණය ලත් අවස්ථාෙව්දී සමස්ත ශී ලාංකිකයන්
ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජාතිෙය්
පසාදය හා සතුට කිකට් කණ්ඩායම ෙවත පළ කරන ලද අතර
ශී ලංකාවට පැමිණි වහාම එතුමා ෙමම අද්විතීය කිකට් කණ්ඩායම
ෙපෞද්ගලිකවම ෙගෞරවාන්විතව පිළිගැනීම පිළිබඳව අපි ඉතා
සතුටට පත් ෙවමු.
ශී ලාංකික කිකට් කීඩකයින් ජාත ත්තර කිකට් තලෙය් ලබා
ගත් ජයගහණ ෙබොෙහෝය. විෙශේෂෙයන් 1996 කිකට් ෙලෝක
කුසලානය, 2007 කිකට් ෙලෝක අනුශූරතාව, 2009 විස්සයි20
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අනුශූරතාව, 2011 කිකට් ෙලෝක අනුශූරතාව, 2012 විස්සයි20
අනුශූරතාව, 2014 ආසියානු ශූරතාව සහ 2014 විස්සයි20 ෙලෝක
ශූරතාවත් ලබා ගනිමින් පසු ගිය දශක ෙදක තුළ ශී ලංකාවට හිමි
කර දුන් කීර්තිය හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කිරීම
වැදගත් යයි සිතමි.
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 විස්සයි20 ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කිරීම අපෙග් වාසනාවක් නිසා අහම්ෙබන් සිදු වූවක්
ෙනොව, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ කිකට් කීඩාව ෙකෙරහි අප
කීඩකයින් විසින් කරන ලද බලවත් කැප කිරීම, කුසලතා වර්ධනය
කර ගැනීම හා ෙනොපසුබස්නා අධිෂ්ඨානය යන කරුණු ඒ සඳහා
පාදක වූ බව මම තරෙය් විශ්වාස කරමි.
විෙශේෂෙයන්ම දිෙන්ෂ් චන්දිමාල් නායකත්වෙයන් ඉවත් වී
අවශ ෙමොෙහොෙත්දී කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් කරන ලද කැප කිරීම
සුවිෙශේෂි ඇගැයීමකට ලක් විය යුතුව ඇත. ෙපෞද්ගලික න ාය
පතයක් අනුව කීඩා කරනවාට වඩා කණ්ඩායම් හැඟීමකින් යුතුව
පරිත ාගශීලි ෙලස කරන ලද එකී කැප කිරීම් සමස්ත කීඩක
පරපුරටම ආදර්ශයකි; ශක්තියකි. සමහර අවස්ථාවන්හිදී
නිලධාරිවාදය නිසා ඇති වූ විවිධ මානසික ආතතීන් සමනය කර
ගනිමින්, අධිෂ්ඨානශිලි ෙලස සියලු අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දී
කණ්ඩායෙම් කීඩකයින් කටයුතු කිරීම ෙමම ජයගහණයට
සුවිෙශේෂි ශක්තියක් වී ඇත.
කණ්ඩායෙම් ෙජ ෂ්ඨ කීඩකයින්ෙග් අත් දැකීම් ෙබදා
ගනිමින්, කණ්ඩායම් හැඟීමකින් යුතුව කීඩා කණ්ඩායම කටයුතු
කළ ආකාරය ෙම් සෑම ජයගහණයක් තුළම කැපී ෙපනුණි. කුමාර
සංගක්කාර හා මෙහේල ජයවර්ධන යන කීඩකයින් පදර්ශනය කළ
පරිණතභාවය පිළිබඳව අපි ඉත සිතින් සතුටු ෙවමු. පන්දු
යවන්නන් හා පිතිකරුවන් දැක් වූ දක්ෂතාවන්, ශී ලංකාෙව්
ජයගහණය වඩාත් වර්ණවත් කිරීමට ෙමන්ම ජාත න්තර තලය
තුළ ශී ලංකාෙව් කණ්ඩායම ෙකෙරහි ෙගෞරවයක් දිනා ගැනීමට
සමත් වූවා ෙමන්ම කැපී ෙපෙනන කණ්ඩායමක් බවට පත් වීමට
ඉවහල් විය.
ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට ෙමම ගරු සභාෙව් උපහාරය
දක්වන ෙමම අවස්ථාෙව්දී එහි පුහුණු කරුවන් විසින් ෙමම
කණ්ඩායෙම් කීඩකයින්ෙග් කුසලතාව ඔප් නැංවීම සඳහා ලබා
ෙදන ලද මඟ ෙපන්වීමත්, විෙශේෂෙයන් ෙත්රීම් කමිටුව මඟින්
ඉතා පරිස්සමින් හා ඕනෑකමින් කණ්ඩායම ෙත්රීම පිළිබඳව
ගන්නා ලද නිවැරදි තීරණයන් ද ෙමම ජයගහණයට දායක වී ඇති
බව කෘතෙව්දීව සිහිපත් කළ යුතුව ඇත. එෙසේම කීඩා අමාත ,
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා කිකට් කීඩාව පිළිබඳව
විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වමින් ඒ ෙවනුෙවන් කරන ලද දායකත්වය
හා ෙසේවාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරමු.
ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝකෙය් කුමන කීඩා පිටියක
කීඩා කළ ද, ඔවුන්ට ශක්තිය ලබා දුන් කීඩා ෙලෝලීන්ෙග්
උෙද ෝගය හා යහ පතිචාරය කිකට් කණ්ඩායෙම් උෙද ෝගයට හා
ශක්තියට වඩාත් උණුසුමක් වූ බව ෙනොඅනුමානය.
එෙහයින් ශී ලාංකිය අභිමානය ජාත න්තර තලය තුළ
ඉහළින්ම ඔසවා තැබූ, ශී ලාංකිකයනට ඉමහත් ෙගෞරවයක් ෙගන
දුන්, 2014 විස්සයි20 ෙලෝක කුසලානය ශී ලංකා මාතාවට හිමි
කර දුන් අප කිකට් කණ්ඩායෙම් නායක ඇතුළු සියලු
කීඩකයින්ටත්, පුහුණු කරුවන්ටත්, ෙත්රීම් කමිටුවටත් ශී ලංකා
කිකට් ආයතනයටත් ෙමම ගරු සභාෙව් උපහාරය පිදිය යුතුය යි
මම ෙයෝජනා කරමි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.
[අ.භා. 5.05]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සභානායකතුමා විසින් ෙම් ගරු
සභාවට ෙගෙනන්ට ෙයදුණු ෙයෝජනාව විරුද්ධ පාර්ශ්වය
ෙවනුෙවන් මා ස්ථිර කරන්ෙන් ඉතාමත් සතුටින්.
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ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම ආසියානු කුසලානය ෙමන්ම
විස්සයි20 කිකට් ෙලෝක කුසලානය ද අප රටට දිනා ෙදමින් ශී
ලංකාවට ඉමහත් ෙගෞරවයක් ලබා දී ඇති ෙමම අවස්ථාෙව්දී
ෙමම ගරු සභාෙව්දී එම කණ්ඩායම හමුෙව් ඔවුන් හට එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හා පක්ෂ නායකත්වය ෙවනුෙවන් ශුභාශිංසන
පිරිනැමීමට මා හට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ද
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 1996 එක්දින කිකට් ෙලෝක ශූරයන් වූ
ශී ලංකාව එදා පටන් ඉන් 18 වසරකට පසු නැවත ෙලෝක
ශූරතාවයක් දිනා ගත් ෙම් අවස්ථාව දක්වා අප රටට කුසලාන,
ශූරතා හා අනුශූරතා සියල්ලම දිනා දීමට අපෙග් කණ්ඩායමට
නායකත්වය දුන් සියලු ෙදනා හට ද පණාමය පුද කිරීමට ෙමය
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
1996 දී කිසිෙවකුටත් පැරදවිය ෙනොහැකි කණ්ඩායම ෙලස
කිරුළු පැළඳ සිටි ඕස්ෙට්ලියානු කණ්ඩායම පරදවමින් ෙලෝක
ශුරතාව දිනා ගත් අප කිකට් විරුවන් ෙමවර ඒ ආකාරෙයන්ම
අපරාජිත ඉන්දීය කණ්ඩායම පිට පිටම ෙදවරකදී පරදවමින් දින
ගණනාක් ඇතුළත ආසියානු කුසලානය ෙමන්ම විස්සයි20 ෙලෝක
කුසලානය ද අප රටට දිනා දීමට සමත් වුණා
ෙටස්ට්, එක්දින හා විස්සයි20 යන අංශ තුෙන්ම ඉහළම ලකුණු
ලබා ගත් කණ්ඩායම බවට ෙනොබිඳුණු ෙලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවා
ඇති අප කණ්ඩායම දක්වා ඇති සුරු-විරුකම් පිළිබඳව කිසිදු
ෙභ්දයකින් ෙහෝ වාදයකින් ෙතොරව රටක්, ජාතියක් ෙලස අප
ආඩම්බර විය යුතු ෙවනවා. ෙම් වන විට විස්සයි20 ෙශේණිගත
කිරීෙම් පළමු ස්ථානෙය් පසුවන්ෙන් ද අපෙග් කණ්ඩායමයි.
ෙලෝක කුසලාන සියල්ල අභිභවා යමින් ඔබ විසින් අප ෙවත දිනා
ෙදන ලද වටිනාම කුසලානය නම් නායකත්වය, කණ්ඩායම් හැඟීම
හා ෙනොපසුබස්නා උත්සාහය පිළිබඳ අගනා ආදර්ශයයි. "සමඟිය
බලය ෙව්" යන කියමන සනාථ කරමින්, එදා ලිච්ඡවි රජ දරුවන්
තුළ බුදුන් වහන්ෙසේ දුටු අපරිහානීය ධර්ම ෙමදා කීඩා පිටිය තුළ
කියාත්මක කළ අපූරුව සියැසින් දැක ගැනීමට තරම් අපි
භාග වන්ත වූෙයමු.
ලංකාෙව් ෙමන් සිය ගුණයක ජනගහනයක් හා සම්පත් ඇති
ඉන්දියාව පරදවා ෙමම ෙලෝක කුසලානය දිනා ගැනීම ම තවත්
ෙලෝක වාර්තාවක් ෙලසත් අපට සැලකිය හැකියි.
කීඩාව තුළට ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධ කර ෙනොගනිමින්,
කීඩාෙව් මහත්මා ගුණය සුරකිමින් වරපසාද, මුදල් ෙහෝ වරදාන
ඉදිරිෙය් කීඩාෙව් ෙගෞරවය ෙනොෙකෙලසූ මෙහේල ජයවර්ධන,
කුමාර සංගක්කාර යන කීඩකයන් ෙදපළ 2007 හා 2011 වසරවල
තම නායකත්ව යටෙත් ෙලෝක කුසලාන අනුශූරතාව අප ෙවත
දිනා දීමට සමත් වූහ. ෙමම කීඩකයන්ෙග් නායකත්වය හා
දායකත්වය කණ්ඩායමට තවදුරටත් ලැෙබන්ෙන් නම් එය
ශක්තියක් වන නමුත් නවකයන් හට වැඩි ඉඩ පස්ථා විවර කරමින්
විස්සයි20 තරගවලින් සමු ගැනීමට ඔවුන් ගත් තීරණයට අප ගරු
කළ යුතුයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා නායකත්වය ෙවනුෙවන්
ඔවුන් ෙදෙදනාටත්, ෙමවර ෙලෝක කුසලානය අප ෙවත දිනා දුන්
ලසිත් මාලිංග පමුඛ සමස්ත කිකට් කණ්ඩායමටත් අපෙග්
හෘදයාංගම ස්තුතිය හා පණාමය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.09]

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, බංග්ලා ෙද්ශෙය් පැවැති 2014 ICC
විස්සයි20 කිකට් තරගාවලිෙය් ශූරතාව ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම
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දිනා ගැනීෙම් ආඩම්බර හා සතුටුදායක ඉතිහාසගත අවස්ථාව මුළු
රටට හා සියලු රට වැසියාට මහත් සතුටක් උදා කරමින් රට පුරා
පැතිරී ගිය ෙමොෙහොත අපි සිහිපත් කරමු.
රෙට් ජනතාව නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙගෞරවය එම කණ්ඩායමටත්, එම කණ්ඩායම ෙමෙහය වූ හැම
ෙදනාටමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි පුද කරමු.

Sir, I wish to congratulate the Sri Lankan Cricket
Team for winning and becoming the T20 Cricket
Champions of the world. Today, T20 Cricket is one of the
most competitive and immensely followed sport in over
40 countries and in all continents, and globally second
only to Soccer.
Last Sunday, we heard the same Lions roar as it was
on that most memorable day in 1996, when Sri Lanka
won the Cricket World Cup under the legendary
captaincy of Arjuna Ranatunga and game-changer Sanath
Jayasuriya - both of whom today are honourable
Members of this Parliament.
I wish to extend our special congratulations to Dinesh
Chandimal for setting an example as an exemplary leader
by putting the nation before oneself. Your leadership
qualities simply talks about the entire team. Your
committed teamwork towards the nation’s pride and
victory more than of any individual achievement,
deserves a standing applaud.
I wish to congratulate Lasith Malinga for marshalling
the Sri Lankan Lions towards winning this important
sports event and putting Sri Lanka high up on the world
map. This achievement will most certainly inspire Cricket
fans - almost all Sri Lankans - as a rallying point to start
believing in themselves to be committed collectively to
achieve greater heights for our motherland.
Last but not least, I wish to congratulate and salute
Mahela Jayawardena and Kumar Sangakkara, by now
two of the greatest legends and icons of the game's
history, but more importantly great role models for all Sri
Lankans.
Our special congratulations must also go to His
Excellency the President for making Sanath Jayasuriya in
charge of the operations and the Hon. Mahindananda
Aluthgamage, Minister of Sports for assuring that Sri
Lanka Cricket is put back where it rightly deserves,
nowhere else but on top of the world.
Thank you.
[අ.භා. 5.12]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කථානායකතුමනි, විස්සයි20 කිකට් ෙලෝක කුසලානය
අපෙග් මාතෘ භූමියට උරුම කර දුන් ලසිත් මාලිංග පමුඛ ශී ලංකා
කිකට් කණ්ඩායමට අප පක්ෂෙය් උණුසුම් සුබ පැතුම්
පිරිනමනවා.
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක අපූරු අවස්ථාවක්. අෙප් රෙට්
කිකට් කීඩාව නව දිශාවකට ෙයොමු කිරීමට පමුඛත්වය ෙදමින්
1996 දී අපට කිකට් ෙලෝක කුසලානය උරුම කර දුන් මා මිත
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු සභා
ගර්භය තුළ සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම එදා කිකට් කණ්ඩායෙම්
පහාරාත්මක කීඩකයා වූ මා මිත සනත් ජයසූරිය නිෙයෝජ
අමාත තුමාත් ෙමම සභා ගර්භය තුළ සිටිනවා. එතුමා අද ශී ලංකා
කිකට් ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙලසත් කටයුතු කරනවා. ඒ
වාෙග්ම කීඩා අමාත මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාත් ෙම්
සභා ගර්භය තුළ සිටිනවා. අපට කිකට් ෙලෝක කුසලානය උරුම
කර දුන් ලසිත් මාලිංග පමුඛ කිකට් කණ්ඩායම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා. මා හිතන්ෙන් නැහැ,
ෙමවැනි සංෙයෝජනයක්, ෙමවැනි මිශණයක් අපට ආෙයත් දකින්න
අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම අවස්ථාව උරුම කර දීම සඳහා
ඔබතුමා විසින් කරන ලද විෙශේෂ මැදිහත් වීමට අප ෙබෙහවින්ම
ස්තුතිවන්ත වනවා.
අෙප් රට ජයගහණ උෙදසා පිපාසෙයන් ෙපෙළමින් තිෙබන
රටක්; ජයගහණෙයන් වියැකී ගිය කාන්තාරයක් බවට පත් වූ
රටක්. එවැනි රටකට අප සැෙවොම එක්ව ආඩම්බරෙයන් යුතුව
ජයගහණයක් සමරන්න අවස්ථාවක් උදා කර දීම පිළිබඳව ලසිත්
මාලිංග ෙසොයුරා ඇතුළු කිකට් කණ්ඩායමට අෙප් හෘදයංගම සුබ
පැතුම් පිරිනමනවා.
ෙමය සුවිෙශේෂි ජයගහණයක් වන්ෙන් කීඩාව නිසාම පමණක්
ෙනොෙවයි. අෙප් රට ෙපළ ගැසී තිෙබන්ෙන් ෙබදන්න සහ
ෙබෙදන්නයි. ෙබදන්න, ෙබෙදන්න ෙපළ ගැසී තිෙබන රටක අප
කාටත් එක්ව සමරන්න පුළුවන් ජයගහණයක් ඔවුන් අපට උරුම
කර දීලා තිෙබනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් කියන
ෙම් රෙට් ජීවත් වන සියලු ශී ලාංකිකයන්, රතු පාට ෙකොළ පාට
නිල් පාට ෙලස ෙබදී තිෙබන සියලුම පාක්ෂිකයන්, හින්දු, ඉස්ලාම්,
ෙබෞද්ධ, කෙතෝලික ෙලස ෙබදී තිෙබන ආගමික භක්තිකයන් වන
අපි ඔක්ෙකෝටම එකට ආදරෙයන් සහ ආඩම්බරෙයන් සැමරිය
හැකි දිනයක් අපට ඔවුන් උදා කර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි
ෙම් ජයගහණය සුවිෙශේෂි වන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔවුන් ෙම් ජයගහණය
හරහා අපට පාඩම් රැසක් කියා දීලා තිෙබනවා. රටකටත් ජයගහණ
අත් පත් කර ගත හැකි වන්ෙන් තනි තනි සංකල්ප මත, පුද්ගලයන්
මත ෙනොෙවයි. රටකටත් ජයගහණ අත් පත් කර ගත හැකි වන්ෙන්
සාමූහිකත්වය මතයි. හැම ෙකනාටම විවිධ හැකියාවන් තිෙබනවා.
ඒ හැකියාවන් එක තැනකට ෙගොනු කරලා ෙමෙහයවීෙමන්
පමණයි රටකට ජයගහණ අත් පත් කර ගත හැකි වන්ෙන්. අෙප්
රෙට් ෙද්ශපාලනෙය්ත් ඒ පරිච්ෙඡ්දය ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා මා
හිතනවා. තනි තනි සංකල්පවලට, තනි තනි පුද්ගලයන්ට, තනි
තනි පුද්ගලයන් මත ෙගොඩ නැෙඟන අසීමිත බලයන්ට රටකට
ජයගහණ ෙගන එන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා නම්
කිසිෙසේත්ම එෙලස ජයගහණ ෙගන එන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායම ඔප්පු කර තිෙබන
සත ය එයයි. එකිෙනකාෙග් තිෙබන විවිධ හැකියාවන්,
එකිෙනකාෙග් තිෙබන විවිධ දක්ෂතාවන් එක තැනකට ෙගනැල්ලා
සාමූහික ෙමෙහයවීම හරහා තමයි රටකට ජයගහණ ෙගන ආ
හැක්ෙක්. ඒ අනුව ආඩම්බරෙයන් සැමරිය හැකි, ආඩම්බරෙයන්
අෙප් හදවත්වලට එකතු කර ගත හැකි අවස්ථාවක් අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම අපට උදා කර දීලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මෙහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර් සංගක්කාර
ෙසොයුරන් තමන්ට ඇති වන පීඩනයන්, තමන්ට ඇති වන ආතතිය,
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ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට ඇති වන කවර ෙහෝ පතිවිෙරෝධතා පෙසක
ලා ෙමහිදී කීඩා කළා. තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික හැඟීම් ෙනොෙවයි,
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන් ෙනොෙවයි, ඒ ෙවනුවට
තමන්ෙග් මාතෘ භූමිය ෙපරට තබා මාතෘ භූමියට ජයගහණ ෙගන
ඒම ෙවනුෙවන් ඔවුන් ෙමම කාර්යෙය්දී විශාල උර දීමක් කරලා
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ඔවුන්ට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත විය
යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 1996 වර්ෂෙය් සිට ශී
ලාංකිකයන් හැටියට අපි ෙමවැනි අවස්ථාවක් එන ෙතක් පුල පුලා
බලා සිටියා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අපි ඒ කඩ ඉම දක්වා ළඟා වී
තිබුණා. හැබැයි, අපට ඒ කඩ ඉම පසු කරන්න හැකියාවක්
ලැබුෙණ් නැහැ. ලාංකීය සියලු ජනතාවෙග් පාර්ථනාවන් බවට
පත් වුෙණ්, ලාංකීය සියලු ජනතාවෙග් අභිලාෂයන්, අෙප්ක්ෂාවන්
බවට පත් වුෙණ් අෙප් කිකට් කීඩකයින් ෛධර්යෙයන් යුතුව එම
කඩ ඉම පසු කරාවි කියලායි. අපට මුදුන්පත් කර ගන්න බැරි වුණු
අෙප්ක්ෂාවන්, මුදුන් පත් කර ගන්න බැරි වුණු අභිලාෂයන් ෙම්
කණ්ඩායම පසු ගිය අෙපේල් හයවැනි දා ෙම් මාතෘ භූමියට උදා කර
දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් හැම දාමත් අෙප් ෙශේෂඨ
් විරුවන්
හැටියට අපි සැමරිය යුතු වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ලසිත් මාලිංග ෙසොයුරා පැවසූ පරිදි
ෙමය කැප කිරීෙම් සහ ෛධර්යෙය් පතිඵලයක්. යමක් අත් පත්
කර ගත හැකි වන්ෙන් හුදකලා ෙලස ඔෙහේ ජීවිත ගත කරන
මිනිසුන්ෙගන් ෙනොෙවයි; ජයගහණ අත් පත් කර ගත හැකි
වන්ෙන් ඔෙහේ ඉපදුණා, ඔෙහේ ෙමොනවා හරි කරනවා, ඔෙහේ
මියැෙදනවා යන මිනිසුන්ෙගන් ෙනොෙවයි. ජයගහණ අත් පත් කර
ගත හැකි වන්ෙන් කැප කිරීම් සහිත ෛධර්යවන්ත මිනිසුන්ට
පමණයි. ඒක තමයි ලසිත් මාලිංග ෙසොයුරා කිව්ෙව්, ෙමය
ඔවුන්ෙග් කැප කිරීෙම් සහ ෛධර්යෙය් පතිඵලයක් කියලා. රටක්
හැටියට අපට ජයගහණ අත් පත් කර ගන්න නම් අප හැෙමෝම
එෙසේ කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අපි හැම ෙකනාම ෙමොන තරම්
පමාණයකට කැප කරන්න සූදානම් ද, ෙමොන තරම් පමාණයකට
එම අභිෙයෝගයන්ට ෛධර්යවන්තව මුහුණ ෙදන්න සූදානම් ද, ඒ
හරහා පමණයි අපට ජයගහණ අත් පත් කර ගත හැකි වන්ෙන්. ඒ
පණිවුඩය ඔවුන් අපට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු
කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නැවත වතාවක් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අපි ඔවුන්ට අෙප් හෘදයංගම සුබ පැතුම් පිරිනමනවා.
ශී ලාංකීය ජනතාවට තව තවත් නැවුම් බලාෙපොෙරොත්තු,
නැවුම් අෙප්ක්ෂාවන් කැඳවා ෙගන එන්න, නැවුම් ජයගහණයන්
කැඳවා ෙගන එන්න ඔවුන්ට ශක්තිය හා ෛධර්ය ලැෙබ්වා කියා
මා පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි.
[අ.භා. 5.18]

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

த்கமேக -

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage Sports )

விைளயாட் த்

Minister of

ගරු කථානායකතුමනි, අද දවස ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු
ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂි දිනයක් හැටියට මම දකිනවා. ඒ තමයි
ෙලෝක කුසලානයක්, එෙහම නැත්නම් ෙලෝක ජයගහණයක් ලබපු
කණ්ඩායමක් පළමුවැනි වතාවට ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට
කැඳවලා ෙගෞරවය පුද කිරීමට කටයුතු කිරීම. 2014 විස්සයි20
කිකට් ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කළ අෙප් ෙශේෂ්ඨ
කීඩකයන්ට ෛධර්ය හා ශක්තිය ලබා ෙදමින් අද ෙම් ගත්තා වූ
තීරණය පිළිබඳව කීඩා අමාත වරයා හැටියට මම, ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවටත්
ස්තුතිය පුද කරනවා.
මට මතකයි, මෙග් මිත අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමා -එදා
කිකට් කණ්ඩායෙම් නායකයා- 1996 කිකට් ෙලෝක කුසලානය
දිනා ගනිමින් අෙප් මව් බිමට අත් කර දුන්නු ඒ ෙශේෂ්ඨ
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ජයගහණය. අපට බැරි වුණා ෙම් කාර්ය භාරය එදා එතුමන්ලා
ෙවනුෙවන් ඉටු කරන්න. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පමුඛ
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව අද ෙම් ගත්තා වූ තීරණය පිළිබඳව
අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය එම කණ්ඩායම සහ අෙප් අමාත ාංශය
ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ඇතුළු සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුවට නැවත
වාරයක් පුද කරන්න කීඩා අමාත වරයා හැටියට මා කැමැතියි.
1996 කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනා ගැනීෙමන් වසර 18කට
පසු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැනි කීඩාවට
ආදරය කරන රාජ නායකෙයකුෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් දී ශී ලංකා
කිකට් කණ්ඩායම ඉන්දියාව වැනි පබල කණ්ඩායමක් පරාජයට
පත් කර විස්සයි20 කිකට් ෙලෝක කුසලානය දිනා ගත්තා. ශී
ලංකාෙව් කීර්ති නාමය හා මව් බිෙම් අභිමානය මුළු ෙලෝකෙයන්ම
ඔසවා තබමින් අෙප් රටට ෙගන ආ ඒ විජයගහණයට ශී ලංකාවාසී
සමස්ත ජනතාව ෙවනුෙවන්ම අෙප් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඔවුන්ට පුද කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ
ෙද්ශපාලන මත දරන අපි සියලු ෙදනාම කිසිදු මත ෙභ්දයක් නැතුව
රටට ෙගෞරවයක් අත් කර දුන් විශිෂ්ටයන්ට සුබ පැතීමට එක් වීමත්
මා මුලින් කිවූ ආකාරයට විෙශේෂ ෙදයක්.
මා විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ, ෙම් තරගාවලිෙය්දී අප
ලැබූ ජයගහණය පිළිබඳව. ලසිත් මාලිංග අෙප් කණ්ඩායෙම්
නායකයා. අපි දැක්කා, එතුමා නායකත්වය දරලා තරග කරපු ඒ
තරගාවලි තුන. ඒ එක්කම අපි දැක්කා, ෙම් තරගාවලිෙය්දී ඔහු
ඇතුළු කණ්ඩායම ෙම් ජයගහණය සඳහා කළ කැප කිරීම. ෙම්
කණ්ඩායෙම් හිටපු මෙහේල ජයවර්ධන, කුමාර සංගක්කාර,
ඩිල්ෂාන් ඇතුළු ෙජ ෂ්ඨ කීඩකයන් ෙම් ජයගහණය සඳහා ලබා
දුන්නු ශක්තිය අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා නවක
බලාෙපොෙරොත්තු තබමින් නවක කීඩකයන් ෙම් ජයගහණය සඳහා
කළ කැප කිරීම. එපමණක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, අපි
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ ෙත්රීම් කමිටුවත් ෙම්
තරගාවලිය ජයගහණය කරවන්න නිහඬවම සුවිශාල කාර්ය
භාරයක් කළ බව. ෙත්රීම් කමිටුව, ෙම් තරගාවලිෙය්දී ෙම්
කණ්ඩායම නිවැරදිව ෙත්රුවා. අපට මතකයි පසු ගිය කිකට්
ෙලෝක කුසලාන තරගය. අපි අවසාන ෙමොෙහොෙත් ගත්ත යම් යම්
තීන්දු නිසා අපට යම් යම් අඩු පාඩු සිද්ධ වුණා. හැබැයි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී වර්තමාන ෙත්රීම් කමිටුෙව් සභාපති අෙප් මිත සනත්
ජයසූරිය නිෙයෝජ අමාත තුමා පමුඛ ෙත්රීම් කමිටුෙව් සියලුම
සාමාජිකයන් ෙම් කිකට් කණ්ඩායම තමන්ෙග් සෙහෝදරයන්
හැටියට තබා ගනිමින්, නායකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින්, ඉතාම
සුහදව ලබා දුන් නායකත්වයත් ෙමම ජයගහණයට පිටුවහලක්
වුණාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම, ෙමම
ජයගහණය, පුහුණුකරුවන්, කිකට් පාලක මණ්ඩලය යන ෙම්
සියලු ෙදනා ලබපු සාමූහික ජයගහණයක් හැටියටත් විෙශේෂෙයන්
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, අද අපට කිකට් කීඩාෙව් ෙමවැනි
තැනකට එන්න අතීතෙය්දී අත දුන් අය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා, මෙග් මිත නවින් දිසානායක මැතිතුමා.
එතුමාෙග් පියා දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ෙම් රෙට්
කිකට් කීඩාවට කළ ඒ ෙශේෂ්ඨ අමිල ෙසේවය මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්
විෙශේෂෙයන් සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. එතුමා පමුඛ එදා සිට ෙම්
දක්වා කිකට් පාලක මණ්ඩලවල සිටි සියලුම සභාපතිතුමන්ලා ෙම්
ගමන එන්න සුවිශාල කැප කිරීමක් කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම බන්දුල වර්ණපුර, දුලිප්
ෙමන්ඩිස්, ෙරෝයි ඩයස්, රන්ජන් මඩුගල්ල, අර්ජුන රණතුංග,
අරවින්ද ද සිල්වා, සනත් ජයසූරිය, මෙහේල ජයවර්ධන, කුමාර
සංගක්කාර, තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්, ඇන්ජෙලෝ මැතිව්ස්, ලසිත්
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මාලිංග ඇතුළු සියලු ෙදනා නායකයන් හැටියට අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම ෙවනුෙවන් සුවිශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කළා.
අපි අද රටක් හැටියට ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, අෙප් කිකට් කණ්ඩායම විස්සයි20 කිකට්
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරලා ශූරීන් හැටියට ඊෙය් පස්
වරු 03.05ට ලංකාවට ආවා. ගරු කථානායකතුමනි, මම විශ්වාස
කරනවා අෙප් රෙට් ජනතාව ආගමට පසුව ෙදවනුව අදහන ෙද්
කිකට් කීඩාව කියලා. ඊෙය් කටුනායක සිට ෙකොළඹට එන්නට
අපට පැය 4ක් ගියා. අෙප් කීඩා ෙලෝලීන් අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට
එපමණ ආදරයක්, ෙගෞරවයක් දැක්වූවා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය් දිනෙය්
අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සුබ
පැතුම් පිරිනැමුණා. ඔවුන් විසින් අපට ලබා දුන් ජයගහණයන්
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා; ආඩම්බර ෙවනවා. මම මීට වැඩිය
කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් මාතෘ භූමියට
ෙම් ජයගහණය ෙගන දුන් ෙශේෂ්ඨ කීඩකයන්ට ෙගෞරවය පුද කිරීම
සඳහා ඔබතුමා ඇතුළු උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව විෂය භාර අමාත වරයා විධියට නැවත වාරයක්
මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උපහාර දැක්වීමට මන්තීවරුන් රාශියක් සිටින බැවින්
කරුණාකර මිනිත්තු තුනක පමණ කාලයකින් ඔබෙග් උපහාරය
දක්වන්න.
මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා.
[5.25 p.m.]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

Hon. Speaker, it gives me great pleasure in saying a
few words on the memorable win that the Sri Lankan
Cricket Team obtained under Lasith Malinga in the T20
World Cup.
We want to congratulate and remember, particularly
Lasith Malinga and everybody in the Team, but it is also
time to remember the Hon. Arjuna Ranatunga, who,
many years ago, showed us the way. W.G. Grace, the
Father of Cricket, said, “I should like to say that good
batsmen are born, not made; but my long experience
comes up before me, and tells me that it is not so”. So,
clearly, these cricketers, over a very long period, have
actually developed skills, gone through many hardships,
misunderstandings and brought great glory to our
motherland.
We must remember Dinesh Chandimal for his
selflessness. We must also remember Lasith Malinga,
who was heavily criticized for playing in the IPL, and
only those who know the game would know that his
experience in the IPL over the many seasons made it
possible for him to direct this team and, particularly his
bowlers in restricting formidable batting lineups.
Mahela Jayawardene and Kumar Sangakkara, through
their knowledge, experience and tactical sense, have
actually been the backbone of this team and we salute
them even as they come to the end of their T20 career.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

Sir, cricket is more than a game. Sir Neville Cardus said,
“A true batsman should in most of his strokes tell the
truth about himself”. I also want to salute Sangakkara for
the speech he made in Lords about a year ago, where he
decided to speak the truth, and it is only the truth that will
triumph in the end.
We also want to remember the many people behind
this successful team: our expatriate Coach, Marvan
Atapattu, Chaminda Vass, Ruwan Kalpage, Michael De
Zoysa, the Manager, for his integrity and management of
the team, our Selectors, particularly my banking
colleague, the Hon. Sanath Jayasuriya and my friend
Hashan Tillakaratne for the way in which they have
contributed to Sri Lanka to achieve this great victory.
Sir, I will conclude by saying this: “Cricket, however,
has more in it than mere efficiency. There is something
called the spirit of cricket, which cannot be defined”,
Lord Tennyson said. If we have something to learn from
you, that is the spirit of cricket. You need to be qualified
to play the game and the qualified person needs to be
given a position, if we are to win. You have created a
meritocracy. We have triumphed in the cricket world. As
politicians, we have a lesson to learn: if we are to
triumph internationally, Sri Lanka must become a
meritocracy, not an autocracy.
Thank you.
[අ.භා. 5.29]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - சுற்றாடல்,
தக்க சக்தி அைமச்சர்)

ப்பிக்கத்

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, විස්සයි20 කිකට් ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කර ඊෙය් අප රටට පැමිණි ලසිත් මාලිංගෙග්
නායකත්වෙයන් යුත් ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානය ෙවනුෙවන් ෙමන්ම රජය ෙවනුෙවනුත් අෙප්
උණුසුම් සුබ පැතුම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිරිනමනවා. එතුමන්ලා සියලු
ෙදනාම කණ්ඩායමක් හැටියට, කණ්ඩායම් හැඟීෙමන් යුතුව
බංග්ලා ෙද්ශෙය් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කිකට් කීඩාෙව් ෙයෙදමින්
තරගාවලිෙයන් තරගාවලිය ජයගහණය කරමින් ඉදිරියට ආවා. අපි
එෙහේ ෙනොසිටියත් -ෙමොන කටයුතු තිබුණත්- හැම දාම හවස
රූපවාහිනී තිරෙයන් ෙනොවරදවාම ඒ කීඩා තරග නැරඹූ බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී එතුමන්ලා තවත් ෛධර්යයට පත් කිරීම සඳහා මම
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම දිෙන්ෂ් චන්දිමාල්ෙග්
නායකත්වෙයන් පථම තරග ජයගහණය කළා. ඉන් පස්ෙසේ ලසිත්
මාලිංගෙග් නායකත්වෙයන් ඉතිරි තරග තුන කීඩා කර අවසාන
තරගය දක්වා ජයගහණය කළ ආකාරයත්, ඒ සඳහා කණ්ඩායම
ලබා දුන් සහෙයෝගයත්, කණ්ඩායම් හැඟීමත් ඉතාම විශිෂ්ටයි. මට
මතකයි, පසු ගිය 50-overs කිකට් ෙලෝක ශුරතා තරගාවලිෙය්
අවසාන තරගය නැරඹීමට කීඩා ඇමතිතුමාත් එක්ක ඇමතිවරු
ගණනාවක් ෙබොම්බායට ගිය ආකාරය. ඒ තරගාවලිෙයන් ඔවුන්
අනුශූරතාව දිනා ගත්තත් ඒ ඇමතිවරු ඒ කීඩකයින් තවදුරටත්
ෛධර්යවත් කරමින් කටුනායක දක්වා එකම ගුවන් යානෙය්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු සමඟ පැමිණි ආකාරය එම කීඩකයින්ට මතක
ඇති. ඔවුන්ෙග් ෛධර්ය සම්පන්නභාවය පිළිබඳව හිතවතුන් සමඟ
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කථා කරද්දීත් අෙප් සුහදතාව අප නිරන්තරෙයන් පළ කළා.
ඉදිරිෙය්දී පවත්වන තරගවලදීත් අප ඔබ සමඟ ගතින් එහි
ෙනොහිටියත් -ඔෙබන් දුරස්ව ලංකාෙව් හිටියත්- ඔබව
නිරන්තරෙයන් ෛධර්යවත් කරමින් හිතින් ඔබ සමඟ සිටිනවාය
කියන කාරණයත් මම ඉතාම කෘතෙව්දීත්වෙයන් යුතුව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම විස්සයි20 කිකට් කීඩාෙවන් සමු ගන්නා හිටපු
නායකයින් වූ මෙහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර සංගක්කාර යන
කීඩකයින් ෙදෙදනාටම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපෙග් පණාමය පුද
කරනවා. ඒ කීඩකයින්ෙග් විශිෂ්ටත්වය වාෙග්ම නායකත්ව
ලක්ෂණ අෙප් තරුණ කිකට් කීඩකයින්ට ආදර්ශයක් වනවා. අෙප්
ගරු මන්තීවරෙයකු කලින් කිව්ව ආකාරයට පාපන්දු කීඩාව
හැරුණාම ඊ ළඟට ජනපියම කීඩාව තමයි කිකට් කීඩාව. අෙප්
අර්ජුන රණතුංග මන්තීතුමාෙග් -එදා කිකට් කණ්ඩායෙම්
නායකයාෙග්- නායකත්වෙයන් ලැබූ ජයගහණෙයන් වසර 18කට
පසුව ෙම් ජයගහණය ලබා දීම පිළිබඳව නැවතත් ඔබ සියලු
ෙදනාටම අපෙග් සුබ පැතුම් පිරිනමමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 5.32]

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු කථානායකතුමනි, විස්ස20 කිකට් ෙලෝක කුසලානය
දිනා ගත් අප කිකට් කණ්ඩායමට අද ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපහාර ලැබීමට පැමිණීමට ආරාධනා කිරීම
ගැන ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. පසු ගිය කාලය
තිස්ෙසේම අෙප් රට අවමානයන්ට, පශ්න ෙගොඩකට මුහුණ දීලා
හිටියා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ෙම් ජයගහණය ලැබීම නිසා අෙප්
රෙට් කීඩකෙයෝ අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙමොන වාෙග් කියාදාමයක්
සිදු කළා ද කියන කාරණය අපට ෙලෝකයට ෙපන්වන්න පුළුවන්
වුණා. පසු ගිය කාලය තිස්ෙසේම අෙප් ෙම් පුංචි රට ෙලෝකෙය්
ජනපිය තත්ත්වයට ෙගන යන්න කීඩාව හරහා ෙලොකු
දායකත්වයක් ලැබුණා. ලසිත් මාලිංගෙග් නායකත්වෙයන් යුත්
කිකට් කණ්ඩායම ෙම් තරගාවලිය කීඩා කරලා, අෙප් රටට ෙම්
ජයගහණය ලබා දීම පිළිබඳව ඒ කණ්ඩායෙම් සියලු ෙදනාටම
නැවත වරක් අෙප් ස්තුතිය සහ ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද
කරනවා.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් අපි
දිෙන්ෂ් චන්දිමාල් කියන නායකයාත් අමතක කරන්න ෙහොඳ
නැහැ. කණ්ඩායෙම් තමන්ෙග් ස්ථානය පුද කරලා, කණ්ඩායෙම්
ස්ථාවරත්වය හදලා ෙදන්න දිෙන්ෂ් චන්දිමාල් ඒ ගත්ත තීරණය
අද කීඩා කරන අයට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඉදිරියට එන්න
ඉන්න දරුවන්ටත් ෙලොකුම ආදර්ශයක් කියලා මා හිතනවා.
අද ෙලෝකය පුරාම කිකට් කීඩාව ව ාපාරයක් බවට පත් ෙවන
කාලයක්. දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මහත්මයා වැනි අය ෙලෝක
කිකට් කීඩාෙව්දී අපට ලබා දුන් සම තත්ත්වය එංගලන්ත කිකට්
ආයතනය, ඉන්දියානු කිකට් ආයතනය සහ ඕස්ෙට්ලියානු කිකට්
ආයතනය නැති කරන්න හදන විට, කිකට් කීඩාෙවන් අපි ඒ සියලු
ෙදනාට වඩා ඉහළින් සිටින බව පදර්ශනය කරන්න අෙප් කිකට්
කණ්ඩායමට හැකි වීම ගැන අප ආඩම්බර විය යුතුයි. අද
ෙලෝකෙය් පබල රටවල් කිහිපයක් එකතු ෙවලා, කිකට් කීඩාෙව්
අප හැම ෙදනාටම තිබුණු තත්ත්වය පහළට දමන්න උත්සාහ
කරන කියාදාමයට එෙරහිව ෙම් දීපු පිළිතුර අප ඉතාම අගයනවා.
ෙම් ගැන කටයුතු කිරීෙම්දී ෙහොඳ හයියක් අරෙගන කටයුතු කළ
යුතුය කියන කාරණයත්, අප හැම ෙදනාටම තිබුණු ඒ බලය අත්
හරින්න එපාය කියන කාරණයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කිකට්
පරිපාලනයට මතක් කරනවා.
සාමාන ෙයන් කිකට් තරගාවලියක් ජයගහණය කරන විට
ගරු කථානායකතුමනි, පධාන කීඩකයන් කිහිප ෙදෙනකු
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සිටිනවා. නමුත් ෙම් කණ්ඩායෙම් මම දැකපු සුවිෙශේෂ ෙදය තමයි,
ෙම් ජයගහණය සඳහා කණ්ඩායෙම් හිටපු සියලුම කීඩකයන්ෙග්
දායකත්වය ලබා දීම.
කිකට් පුහුණු කටයුතු කරන සියලුම ෙදනාට -නම් වශෙයන්
ෙනොකිව්වත්- මෙග් ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 2015 දී පැවැත්වීමට
නියමිත කිකට් ෙලෝක කුසලාන තරගය ජයගහණය කරන්න ෙම්
තැබූ පියවර ඉදිරියටම ෙගන යන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම, ඉදිරිෙය්දී පැවැත්ෙවන 2015 ෙලෝක කුසලාන
තරගාවලියට සහභාගි ෙවලා ෙම් රටට ජයගහණය ලබා ෙදන්නට
දායකත්වය ලබා ෙදන ෙලස විස්සයි20 කිකට් තරගවලින් විශාම
යන මෙහේල ජයවර්ධන සහ කුමාර සංගක්කාර යන පවීණ කිකට්
නායකයන් ෙදෙදනාෙගන් ඉල්ලා සිටිමින්, මට කථා කිරීමට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙගෞරවය පුද කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
[අ.භා. 5.36]

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

குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට උපහාර
දක්වන ෙම් අවස්ථාෙව්, විෙශේෂෙයන්ම ගරු අර්ජුන රණතුංග
මන්තීතුමා, අෙප් හිටපු කිකට් නායකයා කථා කරන විට මෙග්
මතකයට ආපු කාරණයක් තිෙබනවා. 1996 කිකට් ෙලෝක
කුසලානය අවස්ථාෙව් ජාත න්තර වශෙයන් එහි විකාශන අයිතිය
ෙබොෙහොම තරගකාරී ෙලස ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව ලබා
ගත්තා. රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට මම එදා
කිකට් පාලක මණ්ඩලයත් සමඟ එකතු ෙවලා, ඒ ජගහණෙයන්
පසුව තීරණයක් ගත්තා, රූපවාහිනී සංස්ථාවට ලැබුණු ලාභෙයන්
සියයට 50ක් කිකට් පාලක මණ්ඩලයට දීලා අරමුදලක් ආරම්භ
කරන්න. ඒ පළමු අරමුදල ආරම්භ කෙළේ එෙහමයි. ඒක අයහපත්
පැත්තටත් හැෙරන්න වාෙග් ගියා. සල්ලි වැඩි ෙවනෙකොට පශ්න
ඇති ෙවන්න පටන් ගත්තා.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රට ජාත න්තර කීර්තියට පත්
ෙවච්ච අවස්ථා කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම් රෙට් පළමු අගාමාත වරිය වූ
අවස්ථාව. ඒ ෙවලාෙව්දී මුළු ෙලොවම බලාෙගන සිටියා, පළමු
වතාවට කාන්තාවක් අගාමාත වරියක් වුණාය කියලා. ෙදවන
වතාවට එතුමිය ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව් සභාපතිතුමිය
වනෙකොට, යළිත් වරක් ෙලොව පුරා රටවල් එකසිය ගණනක අෙප්
කීර්තිය විහිදී ගියා. තුන් වන වතාව තමයි ගරු අර්ජුන රණතුංග
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් එදා අෙප් කිකට් කණ්ඩායම ෙලෝක
කිකට් ශූරතාව ජයගහණය කළ අවස්ථාව. ඒ අවස්ථාෙව්ත් ෙලොව
පුරා අෙප් රෙට් කීර්තිය පැතිර ගියා.
මට මතකයි, එක්තරා සම්ෙම්ලනයකට ඉන්දුනීසියාවට ගිය
අවස්ථාවකදී මා වට කර ගත් තරුණ කණ්ඩායමක් ඇසුවා "ෙකෝ
සනත් ජයසූරිය" කියලා. සනත් ජයසූරියෙග් නම ඉන්දුනීසියාෙව්
සියලු ෙදනාම දන්නවා. කිකට් කීඩාෙවන් ලබා ගත්ත ජාත න්තර
කීර්තිය නිසා ඉන්දුනීසියාෙව් හැම ෙකෙනක්ම එතුමා ගැන කථා
කරන්න පටන් ගත්තා. කිකට් කීඩාව එතරම් පචලිත නැති රටක්
වුණත් ඔවුන් එතුමා වීරයකු හැටියට සැලකුවා. එතැනදීත් අෙප්
රටට ජාත න්තර කීර්තියක් ලැබුණා.
යුද්ධය අවසාන ෙවලා අවුරුදු පහක් ගත ෙවලා ජාතික
සමගිය ෙගොඩ නැඟීමට මහත් වෑයමක් දරන ෙම් අවස්ථාෙව්,
ෙද්ශපාලනඥයන් වන ඔබත්, අපත් තවමත් ඒ කරුණ සාක්ෂාත්
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කර ගැනීමට අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම ෙම් ජයගහණය ලබා ගත් හැටිෙය්ම සිංහල, ෙදමළ,
මුස්ලිම් සියලු ජන ෙකොටස් මහපාරට බැහැලා ෙම් ජයගහණය
ගැන උදම් අනන්න පටන් ගත්තා. ඊෙය් රාතිෙය් මා ඒ බව දැක්කා.
මා හිතන හැටියට ඒක ජාතික සමගිය උපරිම මට්ටමට පැමිණි
අවස්ථාවක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කණ්ඩායම ජාතික සමගිය
ෙවනුෙවන් කරපු ඒ මහා ෙමෙහවර ෙවනුෙවන් මුළු රටම
තමුන්නාන්ෙසේලාට උපහාර දක්වනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් වන
අපට කරන්න බැරි වුණ ෙද්, තමුන්නාන්ෙසේලා ටික ෙවලාවකට
ෙහෝ කරලා ෙපන්නුවා; ජාතික සමගිය ඇති කරන්න කටයුතු
කළා. ඒක තමයි වටිනාම ෙද්.
ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට
ෙවලාවක් නැහැ. මට ෙපර කථා කළ ෙදපැත්ෙත්ම අෙප් ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස මුළුමනින්ම අනුමත කරමින් අපි අෙප්
කිකට් කණ්ඩායමට සුබ පතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, කිකට් පාලක මණ්ඩලෙය්
සභාපතිවරුන් වශෙයන් සිටි ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා
මැතිතුමාත්, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාත් ෙම් කිකට් කීඩාව
ජාත න්තර තලය දක්වා ඔසවන්නට දායකත්වය දැරූ ෙම්
ව වස්ථාදායක සභාෙව් ඉහළම මට්ටෙම් සිටි නායකෙයෝ
ෙදෙදෙනක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමන්ලා විශාල ෙමෙහවරක් සිදු
කළා.
කිකට් කීඩාව ව ාපාරික පජාෙව් බලපෑම්වලින් ගලවා ෙගන,
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ගලවා ෙගන කිකට් කීඩාව හරහා අෙප්
ජාත න්තර කීර්තිය ඉහළටම නංවා ගැනීමට තවදුරටත් අවස්ථාව
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.40]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සභා ගර්භය තුළ දී
වාද විවාද කරන්න, තර්ක විතර්ක කරන්න, ෙයෝජනා, ෙචෝදනා
එල්ල කර ගන්න තමයි අපි පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද
දවෙසේ කිසිම වාදයකින්, ෙබ්දයකින් ෙතොරව, ජාති ආගම් කුල
මල පන්ති පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව සභා ගර්භය තුළ සිටින අප
සියලු ෙදනාත්, ෙදවුන්දර තුඩුෙව් සිට ෙප්දුරුතුඩුව දක්වා සිටින
සමස්ත ශී ලාංකීය ජනතාවත්, ජයගහණෙය් සතුට ෙබදා හදා
ගන්නා අවස්ථාවක, අෙප් රටට ලබා දුන්නු ඒ ගරුත්වය, ඒ
ශක්තිය, ඒ අභිමානය පිළිබඳව අෙප් වීෙරෝදාර සිංහ කණ්ඩායමට
දැෙය් අභිමානය, ෙද්ශෙය් ෙපෞඪත්වය, අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිය
පුද කර සිටිනවා, ෙමවැනි දුර්ලභ අනභිභවනීය අවස්ථාවක්,
පණාමය පුද කිරීෙම් අවස්ථාවක් අපට උදාකර දීම පිළිබඳව.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙද්ශෙය් ෙම් සිංහ කණ්ඩායම ලබා ගත්ත ෙම්
ජයගහණය සුවිෙශේෂී ජයගහණයක්. ඒ මන්ද කියෙතොත්, ෙම්
ජයගහණය සුන්දර පරිසරක් තුළ ලබා ගත් ජයගහණයක්
ෙනොෙවයි. විවිධ අංශවලින් ෙයෝජනා, ෙචෝදනා එල්ල වූ
ෙමොෙහොතක, විවිධ අංශවලින් අභිෙයෝග එල්ල වූ ෙමොෙහොතක,
අෙප් කණ්ඩායම කල් ඉකුත් වූ කණ්ඩායමක් හැටියට විවිධ අය
විෙව්චනය කළ ෙමොෙහොතක ඒ සියලු විෙව්චන, ඒ සියලු බාධක
සුනු විසුනු කරමින්, කථාව කියාවට නංවමින් තම දක්ෂතාව තුළින්
ෙලෝකෙය් ශූරයන් බවට පත් වුණා. 1996 දී අෙප් අභීත නායක
අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා අෙප් රටට ලබා දුන් ඒ අභිමානය, ඒ
ෙපෞඪත්වය නැවත වරක් අපට ළඟා කර දීම පිළිබඳව අෙප් ලසිත්
මාලිංග මැතිතුමා පමුඛ, එතුමාට ෛධර්යය, ශක්තිය ලබා දුන්
සංගක්කාර මැතිතුමා, මෙහේල ජයවර්ධන මැතිතුමා පමුඛ -නම්
වශෙයන් සඳහන් ෙනොකළත්- ෙම් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වූ සියලු
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ෙදනාට අපෙග් පණාමයත්, ෙද්ශෙය් පණාමයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පුද කර සිටිනවා.
අප පුරුදු ෙවලා සිටින්ෙන් ෙනොනවත්වාම කථා කරලා ෙම්
සභා ගර්භෙය් සියලු ෙද් පකාශ කරන්නයි. නමුත් ෙම් ෙමොෙහොෙත්
මෙග් කථාව ෙකටි කරමින් රටටත්, ෙද්ශයටත් ෙම් සුවිෙශේෂ
ජයගහණය අත් පත් කර දුන් අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට අෙප්
පණාමය පුද කර සිටිනවා. මා හිතන හැටියට කිකට් කණ්ඩායමට
පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් පණාමය පුද කළ යුත්ෙත්. අප ඊට වඩා
පුළුල් ෙලස ෙම් ජයගහණය ෙදස බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම්
ජයගහණය පසු බිෙම් සිට විශාල කාර්ය භාරයක් කරපු
පුහුණුකරුවන්ට, කීඩා ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම අමාත ාංශයට
සම්බන්ධ නිලධාරින්ට හා ෙම් සියලු කියා දාමවලට ෙබොෙහොම
ධනාත්මකව ශක්තිය ලබා දුන් සියලු ෙදනාටත් අපෙග් පණාමය
පුද කරමින් ඉදිරිෙය්දී තවත් ජයගහණ රැසක් ලබා ගන්න ෙම්
කණ්ඩායමට ෛධර්යය, ශක්තිය, වාසනාව ලැෙබ්වා කියා
පාර්ථනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 5.44]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

කාරක

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இலங்ைகக்குப் ெப ைம
ேசர்த் த்தந்த இலங்ைக கிாிக்ெகட் ரர்கைள இந்த உயாிய
சைபக்கு
அைழத்
அவர்க க்கு
வாழ்த் க்கைள ம்
பாராட் கைள ம் ெதாிவிக்கும் இந்ேநரத்தில் எனக்கும்
உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்காக நான்
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.

இலங்ைக கிாிக்ெகட் அணியினர் ஈட் ய ெவற்றியான
இன் உலகளாவிய ாீதியில் கழ்ந் ேபசப்ப கின்ற . உலக
கிாிக்ெகட் அணிகளிேல இலங்ைக அணிக்கு ஒ தனியான
சிறப்பிடம் உண் . உலகக் ேகாப்ைபைய ெவல்வதற்குக்
காரணம் எம
ரர்களிடத்தி
ந்த தன்னம்பிக்ைகயாகும்.
அ ேவ உலகளாவிய ாீதியில் அவர்கைள ெவற்றியைடயச்
ெசய்தி க்கிற என் தான் நான் கூ ேவன். ஏெனனில், எம
அணியினர் விைளயாட ஆரம்பித்ததி
ந்
இ திவைர
எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக ம் மன உ தி ட ம் ஒ
கு வாகச் ெசயற்பட்டார்கள். உலக கிாிக்ெகட் வரலாற்றில்
பல்ேவ
சாதைனகைளப் பைடத்த இலங்ைகக் கிாிக்ெகட்
ரர்கள் இந்நாட் க்குப் ெப ம்
கைழ ஈட் த்தந்தி க்
கிறார்கள். அந்த வைகயில், இந்நாட் க்குப் ெப ைம
ேசர்த் த்தந்த இலங்ைகக் கிாிக்ெகட் அணியினைர தமிழ்
மக்கள் சார்பாக இந்த அைவயிேல பாராட் வதில் நான்
மிக ம் ெப ைமப்ப கின்ேறன்.
இந்த நாட் க்குப் ெப ம் கைழத் ேத த்தந்த, கிாிக்ெகட்
வரலாற்றில் பல சாதைனகைளப் பைடத்த ரர்கள் இலங்ைக
கிாிக்ெகட் அணியில் இ ப்ப
எம
நா
ெப ைம
ெகாள்ளக்கூ ய விடயமாகும். இன்
உலகளாவிய ாீதியில்
எந்தெவா
நாட்ைட எ த் க்ெகாண்டா ம், அங்குள்ள
மக்க க்கு இலங்ைகயி ள்ள அரசியல்வாதிகளின் ெபயர்கள்
ெதாிந்தி க்கின்றேதா இல்ைலேயா, இலங்ைக அணியில்
இ க்கின்ற கிாிக்ெகட் ரர்களின் ெபயர்கள் ெதாிந்தி க்கும்.
இன்
சி பிள்ைளகள்
தல்
வேயாதிபர்கள்
வைர
இவ் ரர்க ைடய ெபயர்கைள உச்சாிக்கக்கூ ய அள க்கு
இவ்வணியினர்
கழ்ெபற்றி க்கின்றார்கள் என்பைத நான்
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இந்த அைவயில் ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். இச்சந்தர்ப்
பத்தில் இலங்ைக அணி இந்நாட் க்கு ஏற்ப த்தித் தந்த
ெப ைமைய நாங்கள் மிக மகிழ் டன் ஏற் க்ெகாள்வேதா ,
இச்சைபயி ள்ள உ ப்பினர்கள் கட்சிேபதமின்றி ஒன்றி
ைணந் எம கிாிக்ெகட்
ரர்கைளப் பாராட் ம் நிகழ்வில்
தமிழ் மக்கள் சார்பாக மீண் ம் பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!

[අ.භා. 5.47]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා
ෙමවැනි ෙලෝක ශූර කණ්ඩායමකට සුභ පතන්න පාර්ලිෙම්න්තු
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට අපට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.
ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය කියන ශී ලංකාවට ෙගෞරවයක්
ෙගන ආ ෙම් කීඩකයන් පිළිබඳව අපට ආඩම්බරෙයන් කථා
කරන්න පුළුවන්. කීඩකයකු විධියට මාත් අෙප් ෙම් කිකට්
කණ්ඩායමට ෙම් අවස්ථාෙව්දී හිස නමා උපහාර පුද කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් මිත අර්ජුන රණතුංග
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 1996 දී කිකට් ෙලෝක කුසලානය
දිනා ගත්තා. මා කිකට් ගැහුෙව් නාලන්දෙය්. එතුමා කිකට්
ගැහුෙව් ආනන්දෙය්. එතුමා එදා ලබා ගත් ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ
අද ෙම් විස්සයි20 කිකට් තරගාවලිය ජයගහණය කිරීමට ෙම්
කණ්ඩායම කියා කළා. මෙග් වාහනෙය් තිෙබන ටී.වී. එෙකන් මා
ඒ හැම මැච් එකක්ම ෙනොවරදවා බැලුවා. එෙහම නැතිනම් මම
ෙගදරදී හවස 6.30 ඉඳලා රෑ වන කල් විස්සයි20 තරග බැලුවා. මම
ෙබෙහවින් අගය කළා කණ්ඩායමක් විධියට ෙමතුමන්ලා කියා
කළ ආකාරය.
ශී ලංකා කිකට් කීඩාව ෙටස්ට් මට්ටමට ෙගන ඒමට කියා කළ
ආදි කිකට් කීඩකයන් අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඔවුන්ට අෙප්
ෙගෞරවය පුද කරන්න ඕනෑ. අඩිෙයන් අඩිය තමයි අපි ඉදිරියට
ආෙව්. අඩිෙයන් අඩිය ඉදිරියට ආපු අෙප් කණ්ඩායම ජාතික
තලයට ෙගන එන්න කියා කළ අය, එයට සහාය දුන්නු පාලකයන්
ඇතුළු සෑම ෙදනාටම අපි ගරු කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් කිකට් කීඩාව ජාතික තලයට ෙගන එන්න
ෙශේෂ්ඨ, මහඟු ෙසේවාවක් කළ ෙකෙනක් තමයි මා සමඟ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි ගරු ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා. අර්ජුන
රණතුංග මැතිතුමා හැම දාම කියපු ෙදයක් තමයි, ''එදා මුත්තයියා
මුරලිදරන්ලා එක්ක, සනත් ජයසූරියලා එක්ක ෙලෝක ශූරතාව
දිනන්න මට පුළුවන් වුෙණ් ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා නිසා''ය
කියන එක. අපි එය ඉතා ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ.
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ෙම් කීඩාව දිහා පටු විධියට බැලුෙව්
නැහැ; ෙද්ශපාලන ඇහැකින් බැලුෙව් නැහැ. එතුමා තුළ තිබුණු
අධිෂ්ඨානය එතුමාෙග් මිතයා විධියට මම දන්නවා. එතුමා මෙග්
පුතයාටත් නම දුන්නු ෙකෙනක්. එතුමා උත්සාහ කෙළේ ෙකොෙහොම
හරි ෙම් කිකට් කීඩාව ෙලෝක තලයට ෙගන එන්නයි. එතුමා
එෙහම කටයුතු කරපු නිසා අපි එතුමාෙග් නම සදාකල් අමරණීය
ෙලස මතකෙය් තියා ෙගන කියා කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, සුදු ජාතිකයන් තමයි ෙම් කීඩාව
ෙගනාෙව්. අපි දුටුවා ෙලෝක ශූරතා තරගවලදී ඕස්ෙට්ලියාෙව්දී
අර්ජුන, මුත්තයියා මුරලිදරන් ඇතුළු කණ්ඩායමට ඔවුන්
ෙනොෙයකුත් බාධා ඇති කරපු ආකාරය. ඒ, අෙප් කළු හම නිසායි.
නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් කළු හම ඇති අපට ජයගහණය කරා යෑමට
හැකි වුෙණ් ෙම් කුඩා දූපෙත් අෙප් කිකට් කීඩකයන්
අධිෂ්ඨානශීලිව, සමඟිව, එකමුතුව අරමුණ කරා ගිය නිසායි.
ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඕවර 50 කිකට් තරගවලට අෙප්
කණ්ඩායම අලුත් ෛශලියක් හඳුන්වා දුන්නා. සනත් ජයසූරිය සහ
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ෙරොෙම්ෂ් කළුවිතාරණ ෙලෝකයට ඉගැන්නුවා ඕවර් 50 තරගවල
මුලින්ම හෙය් පහරවල් ගහන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ වාෙග්ම
අර්ජුනලා, මුත්තයියලා දවස් පෙහේ ෙටස්ට් කිකට් තරගවලට නව
ෛශලියක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග් ආඩම්බරයක්, ඒ වාෙග්
ශක්තියක් ෙමොවුන් දුන්නා. ඒ නිසා අපි ඒක අගය කරන්න ඕනෑ.
ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් තුළ පහත් මට්ටමට ෙම් කීඩාව
වැටීෙගන එද්දී, කීඩකයන්ෙග් මානසිකත්වය වැටිලා තිෙබන
ෙවලාෙව් ගරු සනත් ජයසූරිය මන්තීතුමා මට ෙමතැනදී කිව්වා,
"සර්, මම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ෙම්ක භාර
අරෙගන ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක හදන්න ඕනෑ." කියලා. මම කිව්වා,
"සනත්, ඒක තමයි ෙලොකුම ෙසේවය." කියලා. ඒ විධියට එතුමා
selection committee එෙක් සභාපතිකම භාර ගත්තා. පටු ඇෙහන්
බලන්ෙන් නැතුව, ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් ෙවලා, දක්ෂයා දක්ෂයා
විධියට දැකලා, අලුතින් නැඟී එන අයට ඉස්සරහට එන්න
අවස්ථාව ෙදන්න එතුමා කියා කළා. එතුමාට තව තවත් ඒ ශක්තිය
ලැෙබන්න කියලා මම පාර්ථනා කරනවා. කීඩා ඇමතිතුමාත්
එෙලස කියා කරන්න ඕනෑ. අපි ඔක්ෙකෝම ෙම් පටු අදහස් අයින්
කරන්න ඕනෑ. අපට අභිමානෙයන් ෙලෝකයට කියන්න පුළුවන්
කීඩාවක් විධියට කිකට් කීඩාව තමයි තිෙබන්ෙන්. අපි එකතු
ෙවලා ඒ කීඩාව ආරක්ෂා කරමු. මටත් තිබුණා, ගාමිණී දිසානායක
මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ සභාපතිකමට තරග කරන්න. මම කිව්වා,
"නැහැ, ෙද්ශපාලකෙයෝ එන්න ඕනෑ නැහැ." කියලා. මට ඒකට
අයිතියක් තිෙබනවා. මෙග් සෙහෝදරෙයෝ තුන් ෙදෙනක් නාලන්ද
විද ාලෙය් කිකට් කණ්ඩායෙම් කැප්ටන් විධියට කටයුතු කළා. අද
සිදු ෙවලා තිෙබනවා වාෙග් කීඩාවයි, ෙද්ශපාලනයයි කලවම්
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙමන්න ෙම් කාරණයයි මම කියන්ෙන්. අපි
ෙමතුමන්ලාට හිස නමා ආචාර කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා මහා දැවැන්ත ඉන්දියාව
වාෙග් රටක් එක්ක තරග කරලා විස්සයි20 ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා මම දැක්කා. Tactics දාපු
ආකාරය ෙකොෙහොමද කියලා මම දැක්කා. කූට උපකම, සූක්ෂම
සැලසුම්, දැඩි අධිෂ්ඨානය, සාමූහික වග කීම එදා අෙප් කීඩකයන්
තුළින් අපි දැක්කා. හරබර අත් දැකීම් ඇති අෙප් මෙහේල සහ
සංගක්කාර කියන ෙදන්නා ඉතාම ෙගෞරවාන්විතව අලුත්
කීඩකයන්ට නායකත්වය භාර දුන්නා.
දිෙන්ෂ් චන්දිමාල් කීඩකයා ලසිත් මාලිංගට නායකත්වය
ෙදන්න කටයුතු කරපු ආකාරයත් අපි අගය කරනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ලසිත් මාලිංග අපට ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන්
විධියට නායකත්වය ෙදමින් අෙප් කණ්ඩායම ජයගහණය දක්වා
ෙමෙහයවූවා. මෙහේල, සංගක්කාර ඔබ ෙදපළට තවම තරුණ
ශක්තිය තිෙබනවා. ඒ ශක්තිය තවත් වැඩි ෙවලා තරුණයින් පුහුණු
කරලා අෙප් රටට තව තවත් ජයගහණ ෙගෙනන්න ශක්තිය,
ෛධර්ය ලැෙබ්වා'යි කියා පාර්ථනා කරනවා.
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අෙප් කිකට් කණ්ඩායෙම් අවසාන තරග ජයගහණය විතරක්
ෙනොෙවයි මුළු ලංකාවම දැක්ෙක්. පළමුවැනි තරගෙය් සිට
කණ්ඩායමක් හැටියට ෙමොන වාෙග් කීඩා කළා ද කියන එක මුළු
රටම දැක්කා. ඉතින් ෙම් කණ්ඩායෙම් කැප කිරීම තරගාවලිය
පුරාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජයගහණයට
ෙහේතු වුණු තවත් විෙශේෂ කාරණයක් මම දැක්කා. අෙප්
කණ්ඩායමට බංග්ලා ෙද්ශෙය් සංචාරයක් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ
ආසියානු කුසලාන සංචාරය තිබුණා. ආසියානු කුසලානෙයන්
පස්ෙසේ අපට ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කරන්න අවස්ථාව
ලැබුණා. අෙප් කීඩකයන් විශාල කැප කිරීමක් කරලායි ෙම්
ජයගහණය අෙප් රටට ෙගනාෙව්.
මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී මුළු කණ්ඩායමටම විෙශේෂෙයන්
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද අවුරුදු 18ක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට්
ජනතාව ෙලෝක කුසලානයක් පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තු
තියාෙගන හිටියා. අෙප් රට ෙවනුෙවන් ෙම් අෙප් කීඩකෙයෝ අපට
ඒ සිහිනය සැබෑ කරලා දුන්නා. ඒකට විෙශේෂෙයන් ෙම් හැෙමෝටම
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කණ්ඩායෙම්
කළමනාකාරිත්වයටත් ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් කිකට්
කණ්ඩායම පුහුණු කරන්න පුහුණුකරුවන් කිහිප ෙදෙනක්
ඉන්නවා. ඒ පුහුණුකරුවන්ෙගන් අපට ෙපෙනන්ෙන් ටික
ෙදෙනක් විතරයි. ලංකාෙව් ඉඳෙගන ඒ පුහුණු කිරීම් කටයුතු
කරන අෙප් අෙනක් පුහුණුකරුවනුත් විෙශේෂෙයන් අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද රටක් හැටියට, කණ්ඩායමක් හැටියට
කීඩා කරන කණ්ඩායම ඒ රට ෙවනුෙවන් ගන්නා වග කීෙම්දී හැම
පුහුණුකරුෙවකුෙග්ම වග කීම ඉතා ඉහළ මට්ටමින් තිබුණා.
අවසාන තරග තුෙන්දී එය රටම දැක්කා. ඒ වාෙග්ම
විෙශේෂෙයන් චන්දිමාල් කීඩකයාට අපි හැම ෙදනාම විෙශේෂ
ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම
ෙකනකුමත් විෙශේෂ ස්තුතියක් කළා. චන්දිමාල් කීඩකයා ස්ව
කැමැත්ෙතන් තමන්ෙග් නායකත්වය ලසිත් මාලිංගට දීෙමන්
ගත්ත ඒ තීරණය මා හිතනවා ෙගොඩක් ඉහළයි කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙජ ෂ්ඨ කීඩකයින් වන
මෙහේල, සංගක්කාර, ඩිල්ෂාන් වැනි කීඩකයින්ෙග් කීඩා දක්ෂතාත්
අපි ඉහළ මට්ටමින් දැක්කා. මා හිතනවා, ඉදිරිෙය්දීත් ෙම්
කණ්ඩායම ෙම් විධියට කීඩා කෙළොත් ෙමවැනි ජයගහණ
ඉදිරිෙය්දීත් ලබා ගන්න පුළුවන් කියා. අෙප් කණ්ඩායම යන
මාර්ගය ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ නිසා 2015 ෙලෝක කුසලානයත් අපට
ජයගහණය කරන්න ලැෙබ්වා'යි කියා පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ
වනවා.
[5.55 p.m.]

[අ.භා. 5.52]

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා (තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய - தபால் ேசைவகள் பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Sanath Jayasuriya -Deputy Minister of Postal
Services)

ගරු කථානායකතුමනි, විස්සයි20 ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කර පැමිණි කණ්ඩායම අද උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම පිළිබඳව ඔබතුමා ඇතුළු
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැෙමෝටම මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ලසිත් මාලිංග, ඒ වාෙග්ම කණ්ඩායෙම් පළමුවැනි තරග
කිහිපෙය් නායකත්වය දරපු චන්දිමාල් ඇතුළු ෙම් හැම ෙකෙනක්ම
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම නිසා අද අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා,
ඔවුන්ට උපහාර දක්වන්න.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Mr. Speaker, thank you for allowing me to participate
in this congratulatory Motion. I consider it an honour and
a privilege to applaud our victorious Cricket Team who
has brought us the Asia Cup as well as the World
Twenty20 Championship.
At a time when the country needs a rallying point to
exemplify and prove that unity in diversity is indeed our
strength, this victory by our cricketers has given us that
opportunity to rejoice and enjoy as a nation irrespective
of our differences.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

I must say that I was fortuitous to have the good
fortune of being the only one in this Chamber to be there
in the stadium at the Finals. Those three hours of
excitement and ecstasy, I will perhaps cherish in my
entire life. Mr. Speaker, it is indeed the cooperation of all
the members and sacrifices that they made together that
made this possible.
While saying that, I must also say, as the Hon. Arjuna
Ranatunga pointed out a while ago, that certain powerful
cricketing nations are ganging up together and putting
aside the Good Governance Report given to the ICC.
Lord Woolf had given a report to set up good governance
in the ICC. They have deliberately sidestepped that and
are trying to marginalize smaller countries and this is
perhaps our déjà vu to show them that we are no mean
members in the cricketing fraternity.
Having said that, we must also bear in mind that we
should not forget the nurseries of cricket - the school
circuit - and that we must do much more to develop the
school circuit, particularly in the Northern and Eastern
Provinces. I would appreciate if the Sri Lanka Cricket
does a proper talent search in the school circuit in the
Northern and Eastern Provinces to identify potential
international cricketers from those areas as well.
I would conclude with a comment made by one of the
finest Tamil cricketers that we have seen - who has not
perhaps played for the country, but we have seen him in
the club circuit - S. Skandakumar, who played for the
Tamil Union. Two days ago in an article he said, I will
quote from the "Ceylon Today" of 8th April, 2014:
“Both Mahela and Sangakkara can look back with immense
satisfaction on their unflinching roles here as peers to the younger
players and the outcome of the final was cricket’s own blessing to
them for that contribution.”

The most moving part of his appreciation is
enunciated in this final sentence:
“Yes indeed cricket will remain the greatest leveler and our team
made me so very proud to be Sri Lankan!”

With those comments, I conclude my remarks.
Thank you.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මන්තීවරුන් රාශියක් කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. නමුත් කාල ෙව්ලාව ඉක්ම ෙගොස්
තිෙබන නිසා අවසාන වශෙයන් කථා කරන්න ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා.
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[අ.භා. 5.59]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මෑත කාලෙය් මුළු රටක් වශෙයන්
කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව, ෙපොදුෙව් පීති ෙඝෝෂා පවත්වපු, උදම්
අනපු, සතුටු වුණු එකම අවස්ථාව ෙම් විස්සයි20 කිකට්
තරගාවලිෙයන් ජයගහණය ලැබූ අවස්ථාව බවයි මෙග් නම්
අදහස. ෙම්ක අපි දකින්ෙන් ෙම් රෙට්ම ජයගහණයක් විධියටයි.
ෙමොකද, ජාත න්තර වශෙයන් අපි යම් යම් ක්ෙෂේතවල පසුබෑමට
ලක් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක, යම් යම් ක්ෙෂේත පිළිබඳව
විවාදයට තුඩු ෙදන කරුණු කාරණා ෙයදිලා තිෙබන අවස්ථාවක
ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කිරීෙමන්, ෙම් කිකට් කුසලානය
ෙගන ඒෙමන් අෙප් රෙට් කිකට් කණ්ඩායම ලංකාවට විශාල
කීර්තියක් අත් පත් කර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව ලබා
දුන්නු සියලුම අයට, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාෙග් සිට
වර්තමාන ඇමතිවරයා දක්වා සියලුම අයට අපි ඇත්ත වශෙයන්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ලසිත් මාලිංග, කුමාර
සංගක්කාර, මෙහේල ජයවර්ධන ඇතුළු සියලු ෙදනා කණ්ඩායම්
හැඟීමක් ඇතිව ඒ ජයගහණය මැනවින් අෙප් රටට ලබා දුන්නා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මෙග් අවධානය ෙයොමු
කරනවා, මෙහේල ජයවර්ධන මැතිතුමාත්, කුමාර සංගක්කාර
මැතිතුමාත් අෙප් රටට පා තබපු අවස්ථාෙව් පැවැති පවෘත්ති
සාකච්ඡාෙව්දී දක්වපු අදහස් ෙකෙරහි. පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී
මාධ
සම්බන්ධෙයන් යම් විවාදයකට තුඩු ෙදන කාරණා
එතුමන්ලා එළි දැක්වූවා. එවැනි කාරණා ෙනොවිය යුතුයි කියන
එක තමයි අපත් ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්ෙන්. ෙම් කීඩකෙයෝ අපට
ශක්තියක්; අපට ආඩම්බරයක්. ඒ අය අෙප් රෙට් කීර්ති නාමය
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන අය. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මනසට, ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් හැකියාවට නිගරු කිරීමට කිසි ෙකනකු කටයුතු
ෙනොකළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
කිකට් කීඩාව සම්බන්ධෙයන් මාධ හරහා විවිධ ෙද්වල්
පචාරය කරන්න උත්සාහ කරනවා වාෙග්ම කිකට් පාලක
මණ්ඩලෙය්
හිටපු සභාපති තිලංග සුමතිපාල මැතිතුමාෙග්
පත්තෙර් පධාන කර්තෘවරයාෙගනුත් ෙම් වන ෙකොට හතරවැනි
තට්ටුෙව් පශ්න කරමින් පවතිනවා. ඒ ෙමොකද? එතුමාෙග්
පත්තෙර් හරි ෙදයක් ගැන සඳහන් කළ නිසයි. "ෙහොර සල්ලි
ෙනොෙවයි ෙන්" කියලා ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් මැතිනියෙග්
පින්තූරයක් දැම්මා කියලායි. එතුමා ෙහොඳ පණිවිඩයක් දීලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අද ෙහොඳ අය ෙබොෙහොමයක් ෙම් ෙහොර
සල්ලි පශ්නය නිසා නිකරුෙණ් පශ්නවලට මුහුණ ෙදනවා. [බාධා
කිරීම්] ඒ නිසා එම පධාන කර්තෘවරයාෙග් ජීවිතයත්, ඒ පකාශය
ලියාපු ෙකනාෙග් ජීවිතයත් ආරක්ෂා කර ෙදන්නය කියලා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ගරු
මන්තීවරුන් රාශියකෙග් නම් ලැයිස්තුෙව් සඳහන් වනවා. නමුත්
කාල ෙව්ලාව අවසන් නිසා මා ඒ අයෙග් නම් ටික සඳහන් කරලා
මෙග් පකාශය කරන්නම්.
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා, ගරු අජිත්
පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා,
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මන්තීතුමා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා, ගරු කබීර් හාෂීම්
මන්තීතුමා, ගරු නවින් දිසානායක ඇමතිතුමා, ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ගරු
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අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා, ගරු පභා ගෙන්සන් මන්තීතුමා,
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය, ගරු තිලංග
සුමතිපාල මන්තීතුමා, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා,
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මන්තීතුමිය, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමා යන ෙම් සියලු ෙදනාම
නම් දීලා කථා කරන්න අවස්ථාව ලැෙබන ෙතක් බලාෙගන
ඉන්නවා. ෙබොෙහොම කනගාටුයි. කාල ෙව්ලාව අනුව ඒ අයට කථා
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ශී ලාංකික ජනතාවටත්, අපෙග් මාතෘ භූමියටත් මහත්
අභිමානයක් හා කීර්තියක් අත් කර ෙදමින් 2014 විස්සයි20
ජාත න්තර කිකට් තරගාවලිෙය් ෙලෝක ශූරයන් බවට පත්වීෙම්
ෙඵතිහාසික අවස්ථාව පිළිබඳව පීතියට පත් ෙවමින් ශී ලංකා කිකට්
කණ්ඩායමට
උපහාරය
පුද
කරමින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙදපාර්ශ්වෙයන්ම කරන ලද ඇගයීෙම් පකාශ අනුමත කරමින් මම
ද ඒ හා සමඟ එකතු වීමට කැමැත්ෙතමි.
පුහුණුව, කණ්ඩායම් හැඟීම, කැපවීම, අෙන ෝන සහෙයෝගය,
එකමුතුකම තුළ අපෙග් කිකට් කණ්ඩායම අත් පත් කර ගත් ෙමම
විජයගහණය තුළ තව දුරටත් ජය ෙකෙහළි නංවමින් ඉදිරියටම
යාමට ඔබ සැමට නිෙරෝගී සුවය, ශක්තිය හා ෛධර්ය ලැෙබ්වායි
ඉත සිතින් පාර්ථනා කරමි.
රැස්වීමට අදාළ නිල වාර්තාෙව් (හැන්සාඩ්) පිටපතක් ඔබ ෙවත
යවන ෙමන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට මම නිෙයෝග
කරමි.

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

உள்

ர் அதிகாரசைபகள் ேதர்தல்கள்
(தி த்தம்) சட்ட லம்

LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT)
BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.
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නිදහස් අධ ාපන අයිතිවාසිකම් පනත්
ෙකටුම්පත

இலவசக் கல்விக்கான உாிைம சட்ட

லம்

RIGHT TO FREE EDUCATION 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 කථානායකතුමනි, "නිදහස් අධ ාපන අයිතිවාසිකම්
පනත් ෙකටුම්පත 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.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්, 48(3)
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, කථානායකතුමා විසින් එය ''ඒ''
ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
சட்ட லம் இதன்ப , இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்
கட்டைள 48(3)இன்ப நிைலக்கு "ஏ" க்கு சபாநாயகர் அவர்களால்
சாட்டப்பட்ட .
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Standing Committee"A" under Standing Order 48(3).

ර/කුරුවිට මධ මහා විද ාලයීය ආදි ශිෂ
සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත

இர/கு விட்ட மத்திய மகா வித்தியாலய
பைழய மாணவர் கழகம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்
R/KURUWITA CENTRAL COLLEGE PAST PUPILS
ASSOCIATION (INCORPORATION) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු කථානායකතුමනි, "පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 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.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්, 48(3)
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, කථානායකතුමා විසින් එය ''ඒ''
ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
சட்ட லம் இதன்ப , இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்
கட்டைள 48(3)இன்ப நிைலக்கு "ஏ" க்கு சபாநாயகர் அவர்களால்
சாட்டப்பட்ட .

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Standing Committee"A" under Standing Order 48(3).

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "ර/කුරුවිට මධ මහා විද ාලයීය ආදි
ශිෂ සංගමය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 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.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්, 48(3)
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, කථානායකතුමා විසින් එය ''ඒ''
ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
சட்ட லம் இதன்ப , இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்
கட்டைள 48(3)இன்ப நிைலக்கு "ஏ" க்கு சபாநாயகர் அவர்களால்
சாட்டப்பட்ட .

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Standing Committee"A" under Standing Order 48(3).

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
ெமாஹான் லால் கிேர மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
MOHAN LAL GRERO FOUNDATION
(INCORPORATION) 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 කථානායකතුමනි, "ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 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.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදින්, 48(3)
වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්, කථානායකතුමා විසින් එය ''ඒ''
ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලදී.
சட்ட லம் இதன்ப , இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் நிைலக்
கட்டைள 48(3)இன்ப நிைலக்கு "ஏ" க்கு சபாநாயகர் அவர்களால்
சாட்டப்பட்ட .
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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.

ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පුනරුත්ථාපනය
කිරීෙම් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
ெபளத்த விகாைரகைள ம சீரைமத்தல்
மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

THE REHABILITATION OF BUDDHIST TEMPLES
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL
පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි දී) සංෙශෝධනය කළ
ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.
[நிைலக்
கு வில்]
தி த்தப்பட்டவா ,
சட்ட லத்ைதப்
பாிசீ த்தற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing
Committee), read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Standing Committee"A" under Standing Order 48(3).

සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
சமஸ்த லங்கா சாசனாரக்சக மண்டலய
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
SAMASTHA LANKA SASANARAKSHAKA
MANDALAYA (INCORPORATION) BILL
පනත් ෙකටුම්පත (ස්ථාවර කාරක සභාෙවහි දී) සංෙශෝධනය කළ
ආකාරෙයන් සලකා බැලීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, "සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක
මණ්ඩලය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ස්ථාවර
කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, "ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පුනරුත්ථාපනය
කිරීෙම් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව පිළිගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර
කියැවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

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 .

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

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

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

"පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර
කියැවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු අවසන් වීෙමන් පසු ෙත් පැන්
සංගහයට සහභාගි වන ෙමන් සියලු ෙදනාෙගන්ම කරුණාෙවන්
ඉල්ලා සිටිනවා.
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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 කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.05ට, 2014 අෙපේල් මස
10වන බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ஏப்பிரல் 10,
வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
10th April, 2014.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

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