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අ. භා.1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA]
in the Chair.

කථානායකතුමා

II

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

“පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන)” පනත්
ෙකටුම්පත, “ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)”
පනත් ෙකටුම්පත, “නිදහස් අධ්යාපන අයිතිවාසිකම්” පනත්
ෙකටුම්පත,"ර/කුරුවිට මධ්ය මහා විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය සංගමය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)” පනත් ෙකටුම්පත යන පනත් ෙකටුම්පත්
සලකා බැලීම පිණිස 139 වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් “ඒ”
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායක
සහ කාරක සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා මවිසින් පත්
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
තව ද, එම පනත් ෙකටුම්පත් සලකා බැලීම පිණිස “ඒ”
ස්ථාවර කාරක සභාවට අතිෙර්ක සාමාජිකයන් වශෙයන් මවිසින්
නම් කරන ලද ගරු මන්තීවරුන්ෙග් නම් සියල්ලම ඇතුළත් "බී"
සිට "ඊ" දක්වා නිෙව්දන හතරක් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සභාගත
කරන බවත් ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නාම ෙල්ඛනය:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட நிரல் :
* List of names tabled:

"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාව: අතිෙර්ක සාමාජිකයන්

නිෙව්දන

நிைலக்கு
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SPEAKER'S CERTIFICATE

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2014 අෙපේල් මස 24 වන
දින මවිසින් පහත සඳහන් පනත් ෙකටුම්පත් හි සහතිකය සටහන්
කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)
ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන)
ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන)
ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන)
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන)
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු (සංෙශෝධන)
සමාගම් (සංෙශෝධන)
ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු පියවීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන)
(සංෙශෝධන)
මුදල් නීති (සංෙශෝධන)
සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන පුනරුත්ථාපනය කිරීෙම් පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்
மிகு திேனஷ் குணவர்தன
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா
மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு டபிள் . பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மிகு விஜித ேஹரத்
மிகு ஆர். எம். ரன்ஜித் மத் மபண்டார
மிகு ெபான். ெசல்வராசா
மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டாரஜயசிங்க
மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க
மிகு சி. சிறீதரன்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Hon. Murugesu Chandrakumar
Hon. Dinesh Gunawardena
Hon. A.D. Susil Premajayantha
Hon. A.L.M. Athaullah
Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. W.B. Ekanayake
Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon.Vijitha Herath
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. Pon. Selvarasa
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Vidura Wickramanayaka
Hon. S. Shritharan

ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
ெமாஹான் லால் கிேர மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

MOHAN LAL GRERO FOUNDATION (INCORPORATION) BILL
ගරු පී. දයාරත්න මහතා
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
ගරු නවින් දිසානායක මහතා
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு பீ. தயாரத்ன
மிகு குணரத்ன ரேகான்
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன
மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல
மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மிகு அஜித் குமார
மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மிகு பா. அாியேநத்திரன்
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு ம ஷ நாணாயக்கார
மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்
மிகு திலங்க சுமதிபால
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

Hon. P. Dayaratna
Hon. Gunaratne Weerakoon
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Gitanjana Gunawardena
Hon. Mohan Lal Grero
Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Ajith Kumara
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. P. Ariyanethran
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Manusha Nanayakkara
Hon. Seeniththamby Yoheswaran
Hon. Thilanga Sumathipala
Hon. H.M.M. Harees
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නිදහස් අධ්යාපන අයිතිවාසිකම් පනත් ෙකටුම්පත
இலவசக் கல்விக்கான உாிைம சட்ட

லம்

RIGHT TO FREE EDUCATION BILL
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා
ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා
மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க
மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா
மாண் மிகு த் சிவ ங்கம்
மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மாண் மிகு விஜித ேஹரத்
மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா
மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டாரஜயசிங்க
மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன தசில்வா
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள
மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன
மாண் மிகு சி. சிறீதரன்
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா ேசனாநாயக்க
மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்
Hon. Duminda Dissanayake
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa
Hon. Muthu Sivalingam
Hon. Mohan Lal Grero
Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon. Vijitha Herath
Hon. Pon. Selvarasa
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. Eric Prasanna Weerawardhana
Hon. S. Shritharan
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. Hunais Farook

ර/කුරුවිට මධ්ය මහා විද්යාලයීය ආදි ශිෂ්ය 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

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர
மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மிகு எச்.எல்.பிேரமலால் ஜயேசக்கர
மிகு இந்திக்க பண்டாரநாயக்க
மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல
மிகு அஜித் குமார
மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மிகு பா. அாியேநத்திரன்
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹன ஷ்பகுமார
மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்
மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க
மிகு ஜானக வக்கும் ர
மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம

Hon. Reginold Cooray
Hon. Nandimithra Ekanayake
Hon. H.L. Premalal Jayasekara
Hon. Indika Bandaranayake
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Ajith Kumara
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. P. Ariyanethran
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. T. Ranjith De Zoysa
Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara
Hon. Seeniththamby Yoheswaran
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. Janaka Wakkumbura
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා
ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2011/2012 වර්ෂය
සඳහා ෙනෝත්සී සමාගෙම් වාර්ෂික ගිණුම් සහ විගණන වාර්තාව
මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය
සංවර්ධන 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.

2013 මුදල් වර්ෂය සඳහා ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්ෙග් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්ය
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් 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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2012 වර්ෂය සඳහා මානව
සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් වාර්ෂික
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
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.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා
ගිණුම්කරණ හා විගණන පමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන 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.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, 2011 වර්ෂය සඳහා ටවර් ෙහෝල් රඟහල
පදනෙම් වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූල්ය පකාශය මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සංස්කෘතික හා කලා 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.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1469
ගරු දුමින්ද
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

දිසානායක
மிந்த

මහතා

திசாநாயக்க

-

(අධ්යාපන
கல்விச்

1470

ෙසේවා

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

ேசைவகள்

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education
Services)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික පුස්තකාල
හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව අධ්යාපන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

විදුලිය ෙනොමැති නැෙඟනහිර පළාෙත් ගම්මාන :
විස්තර

மின்சார வசதியற்ற கிழக்கு மாகாண கிராமங்கள் :
விபரம்
VILLAGES WITHOUT ELECTRICITY IN EASTERN
PROVINCE : DETAILS
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

ෙපත්සම්

ம

(අ)

නැෙඟනහිර පළාෙත් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ගම්මානවල නම් කවෙර්ද;

க்கள்

PETITIONS
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (නැවත පදිංචි කිරීෙම්
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு குணரத்ன

(i)

ரக்ேகான் - மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர்)

(The Hon. Gunaratne
Resettlement)

Weerakoon

-

Minister

යන්න දිස්තික්ක මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමිය
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මානවලට කවර
කාල සීමාවක් තුළ දී විදුලිය ලබා දීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(ii)

2012 වර්ෂය තුළදී නැෙඟනහිර පළාෙත් විදුලිය
ෙනොමැති සියලුම ගම්මානවලට විදුලිය ලබා දීෙම්
හැකියාවක් තිබුෙණ්ද;

of

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගෝනාපීනුවල, කුරුසෙගොඩ යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි විජයපාල මානවඩු මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, අළුවිහාෙර්, සමන්දාව පාර,
නිකෙකොටුව වත්ත, අංක 116/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එස්.එච්.එම්. විෙජ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வ

(அ) (i)

(ii)

மின்சார

வசதியற்ற
எண்ணிக்ைக

ேமற்ப
கிராமங்களின்
யாைவெயன்பைத ம்
ெவவ்ேவறாக

ெபயர்கள்
அவர்

(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட மின்சார வசதியற்ற
கிராமங்க க்கு எக்காலப்பகுதியில் மின்சார
வசதிைய
வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப ெமன்பைத ம்;

(ii)

2012ஆம் ஆண் ல் கிழக்கு மாகாணத்தில்
மின்சார
வசதியற்ற
அைனத் க்
கிராமங்க க்கும்
மின்சார
வசதியிைனப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான இய ைம இ ந்ததா
என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Parliamentary Delegation from
Balochistan led by the Hon. Mir Jan Muhammad Khan
Jamali, Speaker of Provincial Assembly of Balochistan,
now present in the Speaker’s Gallery.

கிழக்கு மாகாணத்தில்
கிராமங்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

மாவட்ட
மட்டத்தில்
குறிப்பி வாரா?

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

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

, சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

(b)

(c)

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

Will she state separately, on district basis (i)

the number of villages without electricity in
the Eastern Province; and

(ii)

the names of those villages?

Will she inform this House (i)

the period of time within which action will
be taken to provide electricity to the
aforesaid villages without electricity; and

(ii)

whether there was a possibility to provide
electricity to all the villages without
electricity in the Eastern Province, within
the year 2012?

If not, why?

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත්යතුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

, சக்தி

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Power and Energy)

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

(i)

නැෙඟනහිර පළාෙත් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන
සංඛ්යාව 92කි. එය පහත සඳහන් ෙව්.
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 මඩකලපුව දිස්තික්කය - 47



 තිකුණාමලය දිස්තික්කය - 09

(ආ)

(ii)

දිස්තික්ක වශෙයන් විදුලිය සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙනොමැති ගම්මානවල නම් ඇමුණුෙමහි සඳහන්
ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(i)

ඇමුණුෙමහි සඳහන් විදුලිය ෙනොමැති සියලුම
ගම්මානවලට 2014 වසර අවසාන වන විට විදුලිය
ලබා දිය හැක.

(ii)

2012 වසර තුළදී නැෙඟනහිර පළාෙත් එකී සියලුම
ගම්මානවලට විදුලිය ලබා දීමට සැලසුම් කර
තිබුණු නමුත් ඉරාන රජෙය් ණය මුදල් යටෙත්
ලැබිය යුතුව තිබූ උපකරණ රාශියක් දැනට
ඉරානයට පවතින ආර්ථික සම්බාධක නිසා කලට
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීෙම් ෙහේතුෙවන් නැෙඟනහිර
පළාෙත් සෑම ගම්මානයකටම 2012 වර්ෂය තුළදී
විදුලිය ලබා දීෙම් ඉලක්කය සම්පූර්ණ කළ
ෙනොහැකි විය.
ෙමම ඉලක්කය 2014 වර්ෂය තුළ සම්පූර්ණ
කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කියා කරනු
ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ඇමතිතුමියනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
නැෙඟනහිර පළාත ගත්තාම එහි කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල්
ඒකක රැසක් තිෙබනවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව වැන්දඹු කාන්තා
ගෘහ මූලික පවුල් ඒකක 30,000ක් 40,000ක් පමණ එහි
තිෙබනවා. ඒ කාන්තා මූලික ගෘහ ඒකකවලට විදුලිය ලබා
ගැනීෙම්දී සහන කමයක් යටෙත් ලබා ගැනීමට ඔබතුමියන්ලා
කියාත්මක කරන වැඩසටහනක් තිෙබනවා ද?

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ කියන්ෙන් නිවසට සම්බන්ධතාව connection - ලබා ගැනීමට ද, නැත්නම් නිවස ඉදිරි පිට විදුලි
කණුව සිටවීමට ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නිෙවස්වලට සම්බන්ධතාව ලබා ගැනීමට.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

දැනට සමෘද්ධි ව්යාපාරය හරහා වසර පහකදී -වාරික 60කදීසම්බන්ධතා ගාස්තුව බිෙලන්ම කැෙපන කමයක් ලංකාව පුරාම
කියාත්මක වනවා. ඔබතුමා වඩාත් උනන්දුවක් දක්වන නිසා
මමත් ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් ෙවලා බලන්නම් නැෙඟනහිර
පළාෙත් සම්බන්ධතා ඉල්ලන හැෙමෝටම සමෘද්ධි ව්යාපාරය
යටෙත් පහසුෙවන් සහ ඊටත් වඩා ෙකටි කමයකින් එය කර ගන්න
පුළුවන්ද කියලා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එම පළාෙත් කාන්තා ගෘහ මූලික පවුල් ඒකක 40,000ක්
පමණ තිෙබනවා කියලා වාර්තා වනවා. මම ඔබතුමියෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා, විෙශේෂ ණය වැඩසටහනක් යටෙත් ඒ
නිෙවස්වලට සම්බන්ධතා ඇති කර ගන්නට ඉක්මන් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න කියලා. මම අහනවා, ඔබතුමිය
ඒක ඉෂ්ට කරනවා ද කියලා.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

මට මතක විධියට දැන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව යටෙත්
ණයක් ලැබිලා තිෙබනවා. සම්බන්ධතා ගාස්තුව සමෘද්ධිෙය්
ණයක් හරහා ෙදනවාට වඩා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් බිෙලන් කැපිලා
ඒ මුදල විදුලිබල මණ්ඩලයට ලැෙබන්නට ආසියානු සංවර්ධන
බැංකුෙවන් මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අම්පාර
දිස්තික්කය ඇතුළත් කරලා තිෙබන බවයි මට මතක. මම ඒ
සම්බන්ධෙයනුත් කියාත්මක ෙවන්නම්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි සහ අවසාන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමියනි, දැන් දින හතරකට ෙපර එක
පුද්ගලෙයකු සිය දිවි නසාෙගන තිෙබනවා, විදුලි බිල ෙගවා
ගන්නට බැරිව.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔය අතුරු පශ්නය පිළිතුරට සම්බන්ධයක් නැහැ; මැෙරන ඒවා,
දිවි නසා ගැනීම්.

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාර්තාව සම්බන්ධව අපි ෙසොයා
බලමින් සිටිනවා. ඒ වාර්තාව සත්ය දැයි අපි ෙසොයා බලමින්
සිටිනවා. පත්තරවල කළු පාට අච්චු අකුරින් මුදණය වූ පමණින්
එය සත්ය යැයි කියන්නට බැහැ. ඔෙහොම තමයි, කරවිල කාලාත්[බාධා කිරීමක්]
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙගොවිජන විනිශ්චය සභාව : පිහිටුවීම

(Mr. Speaker)

අමාත්යවරුන් පශ්න අහන පැෙය්දීවත් සභාෙව් රැඳී සිටියා නම්
ෙහොඳයි.
පශ්න අංක 2, ගරු රවි කරුණානායක මහතා; මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

கமநல நியாய சைப : தாபித்தல்
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3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ෙදෙවනි
පශ්නය
අහන්නට
කලින්
මම
ගරු
කථානායකතුමාෙගන් අහන්නට කැමැතියි, ෙමන්න ෙමය.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් සජීවී විකාශනය සම්බන්ධ ඔබතුමාෙග්
පයත්නය ෙම් ෙමොෙහොෙත් වුණත් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමා දරන ෙම් පයත්නය නවත්වන්ෙන් කවුද? කවුරු ෙහෝ
ෙහනහුෙරක් ඉන්නවා.

(i)

කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් හා අඳ ෙගොවීන් අතර
ඇතිවන ආරාවුල් විසඳනු ලබන්ෙන් ෙගොවිජන
විනිශ්චය සභාෙවන් බවත්;

(ii)

වර්ෂ 12 ක පමණ කාලයක සිට එම ආයතනය
පිහිටුවා ෙනොමැති බවත්;

(iii)

එම නිසා ෙමම ක්ෙෂේතෙය් ඇති වන ගැටලු
දිස්තික් කාර්යාලවල ෙගොඩ ගැසී ඇති බවත්;

(iv)

එම තත්ත්වය යටෙත් කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් සහ අඳ
ෙගොවීන් ගැටලු රැසකට මුහුණපා ඇති බවත්;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කවුරුවත් නවත්වන්ෙන් නැහැ. ලබන සතිෙය් ඉඳන්
පළමුෙවනි පැය සජීවී ෙලස විකාශනය කිරීමට සලස්වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

කඩිනමින් ෙගොවිජන විනිශ්චය සභාව පිහිටුවීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

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

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා සිටින තැන ෙබොත්තම තිෙබනවා ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකත් තිෙබනවා. නමුත්, කථා පාලනය තමයි කරන්න අවශ්ය.
ස්ථාවර නිෙයෝග අකුරටම කියාත්මක කරනවා. එතෙකොට
ඔක්ෙකොම හරියට ෙකෙරනවා.

(ii)

சுமார் 12 வ ட காலமாக ேமற்ப
தாபிக்கப்படவில்ைல என்பைத ம்;

(iii)

ஆதலால், ேமற்ப
ைறயில் ஏற்ப கின்ற
பிரச்சிைனகள்
மாவட்ட
அ வலகங்களில்
குவிந் ள்ளன என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
நிைலைமயின்கீழ்
வயற்காணி
உாிைமயாளர்க ம் வாரக்கு
விவசாயிக ம்
பலவித
சிக்கல்கைள
எதிர்ேநாக்கி ள்
ளனெரன்பைத ம்

පශ්න අංක 2-3148/'12 - (3), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

வயற்காணி உாிைமயாளர்க க்கும் வாரக்கு
விவசாயிக க்கும் இைடயில் ஏற்ப கின்ற
பிரச்சிைனகள் கமநல நியாயசைபயினாேலேய
தீர்க்கப்ப கின்ற என்பைத ம்;

அவர் அறிவாரா?

நி வனம்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i )

ாிதமாக கமநல நியாயசைபைய தாபிப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii )

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(b)

(c)

இன்ேறல், ஏன்?

(i)

the disputes between paddy field owners
and tenant farmers are resolved by the
Agrarian Tribunal;

(ii)

this Institution has not been set up for nearly
12 years;

(iii)

this has resulted in disputes in this field
being piled up in district offices; and

(iv)

paddy field owners and tenant farmers are
faced with numerous problems owing to
this situation?

Will he inform this House(i)

whether action will be taken to set up the
Agrarian Tribunal expeditiously; and

(ii)

if so, the date on which such Tribunal will
be set up?

If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්ය
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(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)

(අ)

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අවශ්ය කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

Is he aware that-

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

(ii)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

asked the Minister of Economic Development:
(a)

(ආ)
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2000 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත
යටෙත් ෙගොවිජන විනිශ්චය සභා පිහිටුවීම සඳහා
සාමාජිකයින් පත් කිරීමට බලය ලත් පුද්ගලෙයකු
සඳහන් කර ෙනොමැති වීම ගැටලුවක් විය. 2011
අංක 46 දරන පනත සංෙශෝධනය කිරීම මඟින් එම
ගැටලුව නිරාකරණය කර ගන්නා ලදී.
ඒ අනුව සංෙශෝධිත පනෙත් විධිවිධාන යටෙත්
ෙගොවිජන
විනිශ්චය
සභා
පිහිටුවීමට
සුදුස්සන්ෙගන් අයදුම් පත් කැඳවීම සඳහා
2013.08.02 දින ගැසට් නිෙව්දනයක් පකාශයට
පත් කරන ලදී. ඒ සඳහා ලැබුණු අයදුම් පත්
පමාණවත් ෙනොවූ බැවින් 2013.12.27 දින නැවත
අයදුම් පත් කැඳවීමට ගැසට් නිෙව්දනයක් පළ
කරන ලදී. පසුව එම අවස්ථා ෙදෙක්දීම ලද අයදුම්
පත් අතුරින් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති
අයදුම්කරුවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයක්
පැවැත්වීමට ෙම් වන විට කටයුතු සිදු කරමින්
පවතින අතර එෙසේ සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ෙතෝරා
ගනු ලබන සාමාජිකයින් දිස්තික් මට්ටමින්
ෙගොවිජන විනිශ්චය සභාව සඳහා පත් කිරීමට
නියමිතය.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඔබතුමාත් ෙබොෙහොම ලැදි
ක්ෙෂේතයක්. ගරු ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට මීට අවුරුදු 14කට
කලින් 2000 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත සම්මත
කළා. 2014 වනෙකොටත් අයදුම් පත කැඳවා ෙම් කටයුත්ත සිදු
ෙවමිනුයි තිෙබන්ෙන්. ගරු අමාත්යතුමනි, දිස්තික්ක මට්ටමින්
ඉඩම් හිමියන් සහ අඳ ෙගොවීන් අතර අර්බුද විසඳන්න පුළුවන්
විධිෙය් ෙගොවිජන විනිශ්චය සභා නියමාකාරෙයන් ස්ථාපනය වන
දවස ෙම් ගරු සභාවට අද කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ෙගොවිජන විනිශ්චය සභා පිහිටුවන්න විශාම ලත්
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙගන් අයදුම් පත් කැඳවා තිබුණා. මුල් වටෙය්
අයදුම් පත් ලැබුෙණ් නැහැ. අප ෙදවන වටෙය් දැන්වීම් පළ කළාට
පස්ෙසේ ෙම් වන විට අවශ්ය පමාණයටත් වඩා අයදුම් පත් ලැබිලා
තිෙබනවා. දිස්තික්ක 25ට ෙගොවිජන විනිශ්චය සභා 25ක් පත්
කරන්න ඕනෑ. ඒ අවශ්ය පමාණය ඉන්නවා. ඉතාම ෙකටි
කාලයකින් -තවත් මාසයක් හමාරක් යන ෙකොට- ඒ සියලු
විනිශ්චය සභා පිහිටුවනවා. දැනට ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා
පැමිණිලි විශාල පමාණයක්. විෙශේෂෙයන් අෙප් ගරු
කථානායකතුමාෙග් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තමයි පැමිණිලි
වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්. අප ඒ සියල්ල හැකි ඉක්මනින් දිස්තික්ක
මට්ටමින් විසඳන්න කටයුතු කරනවා කියන එක මා පකාශ
කරන්න කැමැතියි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න
කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමා පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට දුන්
පිළිතුෙර්දී කිව්වා, මාස එකහමාරක් ෙදකක් ඇතුළත ෙගොවිජන
විනිශ්චය සභා ස්ථාපනය කරනවා; වැඩි වශෙයන් පශ්න තිෙබන
දිස්තික්කයක් විධියට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය හඳුනා ෙගන
තිෙබනවා; එහි විශාල පශ්න පමාණයක් තිෙබනවා කියලා. ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ඇති වන පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන ගමන් කළ යුතු
තවත් ෙදයක් තිෙබනවා. පරණ පශ්න විශාල පමාණයකුත්
තිෙබනවා, යම් යම් තීන්දු අරෙගන අවසන් කරන්න.
සංඛ්යාත්මකව බැලුෙවොත්, ෙම් දැවැන්ත පශ්න පමාණය විසඳන්න
මුලින් බඳවා ගන්නා පමාණයම ද පාවිච්චි කරන්ෙන්? එෙහම
නැත්නම් යම් වැඩි පිරිසක් අරෙගන අන්තර්කාලීන වැඩ
පිළිෙවළකට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අපි ෙම් සඳහා ජංගම ෙසේවයක් පවත්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. අෙප් නිලධාරිවරුන් විධියට ෙගොවිජන ෙසේවා
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ඉන්නවා; දිස්තික්කවල ඉන්නවා
නිෙයෝජ්ය ෙකොමසාරිස්වරු වාෙග්ම ෙගොවිජන සංවර්ධන
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නිලධාරිවරු. විෙශේෂ වැඩසටහනක් කියාත්මක කර ෙම් කටයුත්ත
අවසන් කරන්න තමයි අපි ලැහැස්ති කරලා තිෙබන්ෙන්.

1480
(iii)

එම ෙරදි ආනයනය කරනු ලැබූ සමාගම කවෙර්ද;

(iv)

එම සමාගම හරහා ඉහත නිල ඇඳුම් ෙරදි
ආනයනය කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට මම
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි දැනට ෙගොඩ ගැසී ඇති
කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් සහ අඳ ෙගොවීන් අතර වූ ආරවුල් අවසන්
කිරීම පිළිබඳ අමාත්යාංශය නිශ්චිත කාලරාමුවක් දැනටමත් සකස්
කරෙගන තිෙබනවාද කියා. අපි උදාහරණයක් විධියට කියමු, 2014
ෙදසැම්බර් 31 කියලා. ඒ ආදී වශෙයන් යම් කිසි නිශ්චිත
කාලරාමුවක් තිෙබනවාද? ෙමොකක්ද කාලරාමුව?

(ආ)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(i)

2012 වර්ෂය සඳහා නිල ඇඳුම් සැපයීම සඳහා
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද සමාගම් හා මිල
ගණන් කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත සමාගම් අතරින් ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් අඩුම
ලංසුව ඉදිරිපත් කරන ලද සමාගමද;

(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(iv)

අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ සමාගම විසින් ඉදිරිපත්
කළ ෙරදිවල තිබූ අඩු පාඩු කවෙර්ද;

(v)

ෙතෝරා ගත් සමාගම ඉදිරිපත් කළ නිල ඇඳුම්
ෙරදිවලද ඉහත අඩු පාඩු ෙමන්ම තවත් අඩු පාඩුද
තිබූ බව පිළිගන්ෙන්ද;

(The Hon. S.M. Chandrasena)

2014 අවුරුද්ද තුළ ෙම් සියල්ලම අවසන් කරන්න අපි සැලසුම්
කරලා තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

හම්බන්ෙතොට එෙහම ෙවයි ද කියලා බලමු.

කථානායකතුමා

கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(Mr. Speaker)

(அ) (i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

හම්බන්ෙතොටත් තිෙබනවා, 35,000ක් විතර. මම දන්ෙන්
නැහැ, කවදා ඉවර කරයිද කියලා. ෙහොඳයි, බලමු.
පශ්න අංක 4-3369/'12-(1), පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ii)

அதற்காகச்
எவ்வள ;

ගරු කථානායකතුමනි, ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(iii)

அத் ணிகைள இறக்குமதி ெசய்த கம்பனி யா ;

(iv)

அக்கம்பனியின் ஊடாக ேமற்ப
ணிகள் எந்த அ ப்பைடயில்
ெசய்யப்பட்டன

(ii)

ேமற்ப
கம்பனிகளில் குைறந்த விைலக்
ேகள்விையச்
சமர்ப்பித்த
கம்பனியா
ெதாி ெசய்யப்பட்ட ;

(iii)

இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ;

(iv)

குைறந்த விைலக் ேகள்விையச் சமர்ப்பித்த
கம்பனியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ணிகளில்
காணப்பட்ட குைறபா கள் யாைவ;

(v)

ெதாி ெசய்யப்பட்ட
கம்பனி
சமர்ப்பித்த
சீ ைடத்
ணிகளி ம்
ேமற்கூறிய
குைறபா கைளப் ேபான்ேற ேம ம் பல
குைறபா க ம்
இ ந்தன
என்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි ආනයනය : විස්තර

ணிகள் இறக்குமதி : விபரம்

IMPORT OF SCHOOL UNIFORM MATERIAL: DETAILS
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5. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(i)

(ii)

சீ ைடத்
இறக்குமதி

2012ஆம் ஆண் க்கு சீ ைட வழங்குவதற்காக
ேகள்விப் பத்திரங்கைளச் சமர்ப்பித்த கம்பனிகள்
மற் ம் விைலகள் யாைவ;

Question ordered to stand down.

(අ)

பணத்ெதாைக

(ஆ) (i)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

பாடசாைலச் சீ ைடத்

ெசலவிடப்பட்ட

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

வினாைவ மற்ெறா

2012ஆம் ஆண் ல் பாடசாைல சீ ைடக க்
காகச் சீனாவி
ந் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ணிகளின் அள எவ்வள ;

2012 වර්ෂෙය් දී පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා
චීනෙයන් ආනයනය කරනු ලැබූ ෙරදි පමාණය
ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1481
[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(ආ)

1482
(i)

2011 වර්ෂෙය්දී 2012 වර්ෂය සඳහා ෙටන්ඩර්
ඉදිරිපත් කරන ලද සමාගම් හා මිල ගණන්

asked the Minister of Education Services:
(a)

Will he state (i)

the amount of school uniform material that
was imported to Sri Lanka from China in
the year 2012;

(ii)

the amount of money that was spent on the
aforesaid purpose;

(iii)

the name of the company by which the
aforesaid uniform material was imported;
and

(iv)

(b)

Will he inform this House (i)

(ii)

(c)

the basis on which the aforesaid uniform
material was imported through that
company?
the names of the companies which had
submitted tenders for the supply of the
uniform material for the year 2012 and the
bids they had submitted;
whether the company that was selected, was
the one that had submitted the lowest bid;

(iii)

if not, of the reasons for that;

(iv)

the defects contained in the material that
had been submitted by the company which
had submitted the lowest bid; and

(v)

whether he admits that the material
submitted by the selected company
contained more defects than those
mentioned above?

If not, why?

සමාගම (ඉහත සඳහන් පරිදි)

කමීස හා
ගවුම් ෙරදි
(සුදු)
මීටරයක
මිල
ඇ.ෙඩො.

කලිසම්
ෙරදි (සුදු)
මීටරයක
මිල
ඇ.ෙඩො.

කලිසම්
ෙරදි
(නිල්)
මීටරයක
මිල
ඇ.ෙඩො.

1. සීමාසහිත ෙහේෙබයි
හැන්ෆැන් පින්ටින් හා
ඩයින් සමාගම

0.95

2. පී.ටී. ෙසේකර් ෙබගාවාන්

1.07

1.74

1.87

3. ටිනිටි ඉන්ටර්නැෂනල්

0.80

1.80

1.90

4. සීමාසහිත ෂැයක්ෂින්
සියැන්ගි ෙරදිපිළි හා පැෂන්
සමාගම

1.05

1.52

1.62

5. සීමාසහිත ෂැයක්ෂින්
සියැන්ගිජියා ෙරදිපිළි
සමාගම

0.92

1.55

1.65

6. සීමාසහිත ෂියැමන්
ෙපොයින්ටර් ෙරදිපිළි
සමාගම
7. සීමාසහිත බිස්මිලා
ෙරදිපිළි සමාගම

0.98

1.40

1.60

1.39

1.85

2.31

(ii)

නැත.

(iii)

සාරානුකූල පතිචාර දැක්වූ ලංසුකරුවන් අතරින්
ඇගයීෙමන් අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ
ලංසුකරු ෙතෝරා ෙගන ඇත. (Lowest evaluated
substantial responsive bidder)

(iv)

අඩුම ලංසු ඉදිරිපත් කළ සමාගම නියමිත
පිරිවිතරවලට අනුකූල ෙනොවන බවත්, පහත
අඩුපාඩු පැවති බවත් තාක්ෂණික කමිටුව විසින්
දක්වා ඇත.
කමිස ෙරදි/ ගවුම් ෙරදි (සුදු)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

ඉතා තීරණාත්මක පරාමිතියක් වන ෙකඳි සංයුතිය
පිරිවිතරවල දක්වා ඇති සංයුතියට වඩා විශාල
පමාණයකින් ෙවනස් වන නිසා ෙම් පිළිබඳව
සෑහීමකට පත් විය ෙනොහැකි බැවින් අඩුම ලංසුව
ඉදිරිපත් කළ ටිනිටි ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම
(ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 0.80) පතික්ෙෂේප කර ඇත.

(අ)

කලිසම් ෙරදි (සුදු)

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க)
(The Hon. Duminda Dissanayake)

(i)

2013 වර්ෂෙය්දී පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා 2012
වර්ෂෙය්දී මීටර් 5,605,000ක් (මීටර් පනස්හය
ලක්ෂ පන්දහසක්) ආනයනය කර ඇත.

(ii)

රු. 812,807,784.75කි. (රුපියල් අටසිය ෙදොෙළොස්
මිලියන අටසිය හත්දහස් හත්සිය අසූහතරයි ශත
හැත්තෑ පහකි.) - (ෙරදිපිළි සඳහා වියදම, බැංකු
ගාස්තු, නාවික පවාහන ගාස්තු, වරාය ගාස්තු, ෙර්ගු
ගාස්තු හා ෙසේවා ගාස්තු ඇතුළත්ය)

(iii)

සීමාසහිත ෂැයක්ෂින් සියැන්ගි ෙරදිපිළි හා පැෂන්
සමාගම (Shaoxing Xiangyue Textile and
Fashion Company Limited)

(iv)

ජාත්යන්තර තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීෙම්
පදනම මත අමාත්ය මණ්ඩලය පත් කළ
පසම්පාදන කමිටු තීරණය සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල
අනුමැතිය ලැබී ඇත.

පිරිමැදීම නිසා ඇති වන පුළුන් පිපීමට දක්වන
පතිෙරෝධිතාව ඉතා අඩු වීම. අඟලක ඇති හරස්
නූල් පමාණය අඩු වීම සහ අව්වට ඔෙරොත්තු දීෙම්
හැකියාව මත සෑහීමකට පත් විය ෙනොහැකි නිසා
අවම මිල ඉදිරිපත් කළ සීමාසහිත ෂියැමන්
ෙපොයින්ටර් ෙරදිපිළි සමාගම (ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 1.40) පතික්ෙෂේප කර ඇත.
කලිසම් ෙරදි (නිල්)
ඉතා තීරණාත්මක පරාමිතියක් වන ෙකඳි සංයුතිය
පිරිවිතරවල දක්වා ඇති සංයුතියට වඩා විශාල
පමාණයකින් ෙවනස් වන නිසා සහ වර්ග
මීටරයකට ගෑම් පමාණය පිරිවිතර අගයට වඩා
අඩු නිසා ෙම් පිළිබඳව සෑහීමකට පත් විය
ෙනොහැකි බැවින් අවම මිල ඉදිරිපත් කළ
ෂියැමන්
ෙපොයින්ටර්
ෙරදිපිළි
සමාගම
(ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1.60) පතික්ෙෂේප කර ඇත.
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සිවුරු ෙරදි

ඉතා තීරණාත්මක පරාමිතියක් වන ෙකඳි සංයුතිය
පිරිවිතරවල දක්වා ඇති සංයුතියට වඩා විශාල
පමාණයකින් ෙවනස් වන නිසා ෙම් පිළිබඳව
සෑහීමකට පත් විය ෙනොහැකි බැවින් අවම මිල
ඉදිරිපත් කළ සීමාසහිත ෂැයක්ෂින් සියැන්ග්ජියා
ෙරදිපිළි සමාගම (ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1.28)
පතික්ෙෂේප කර ඇත.
(v)

1484

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න මෙග් අමාත්යාංශයට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම්ක දැන් ෙවනම අමාත්යාංශයක්.
නමුත් පසු ගිය වර්ෂෙය් පාසල් දූ දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් සඳහා
ලබා දුන් ෙරදි සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාට යම් කිසි ගැටලුවක්
තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා වග කියන්නත්, පරීක්ෂණය කරන්නත්
පුළුවන්කම තිෙබනවා.

නැත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙම්කට කිසි ෙසේත්ම
සම්බන්ධ නැහැ. ෙම් ෙරදි පිළි ගන්න ෙකොට එතුමා අමාත්යවරයාත්
ෙනොෙවයි. එතුමා පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අමාත්යාංශ මාරු කළත් ෙහොඳට
උත්තර හම්බ ෙවනවා වාෙගයි.
ෙකොෙහොම වුණත් මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය මා අහන්නම්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා අඩු මිල ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අය
ඉවත් කරලා වැඩි මිල ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අය ෙතෝරා ගත්තා.
හැබැයි, දැන් සිදු වී තිෙබන ෙදය තමයි ඒ වැඩි මිල ෙටන්ඩර්
හරහා ෙගන්වන ලද ෙරදිපිළිත් අර නියමිත පමිතීන්වලට
ෙනොතිබීම. ඒ නිසා තමන් විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද සමාගමට
ෙමම ෙරදි පිළි ඇණවුම් ලබා දීම සඳහා කරන ලද පෙයෝගයක්
ෙන්ද ෙම් තුළ තිබුෙණ්?

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට එවැනි ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ක කණ්ඩායමක් විසින්
එකතු ෙවලා ෙතෝරා ෙගන කළ වැඩක්. තනිව ගත් තීරණයක්
ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට ඉතාමත් සාර්ථක පිළිතුරක් ලැබුණා. ඔවැනි
කාරණා ඉතින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක ෙහොඳයි. සිදු වී තිෙබන ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්නත්
එපා යැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. මට මතකයි මීට ෙපර අෙප් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා
ෙම් ගරු සභාවට එම ෙරදි කැබැල්ලක් ෙගනැල්ලා ෙපන්නුවා. එම
ෙරදි කැබැලි නිකම් මදුරු දැල් වාෙගයි. අන්තිමට ගරු
කථානායකතුමනි, එම ෙරදි කැබැල්ල ෙගන ආෙව් ෙකොෙහොමද
කියලා අහලා ෙපොලීසියට දඬුවම් කර තිබුණා. ඒක ෙවනම
කථාවක්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාමත් පැහැදිලි ෙලස එම ෙරදි දුවා
දරුවන්ට පාසල් ඇඳ ෙගන යාමට ෙයෝග්ය ෙරදි ෙනොෙවයි. ඒවා
ලිහිල් ෙරදි; මදුරු දැල් වාෙගයි. Nighties මහන්න ෙහොඳයි. ඒවා
පාසල් අඳින්න ෙහොඳ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා
අඩු ලන්සුව ඉවත් කරලා වැඩි ලන්සුව ෙතෝරා ගත්ෙත් ෙහොඳ ෙරදි
ෙදන්නය කියලා. හැබැයි, ෙහොඳ ෙරදි ලබා දීලා නැහැ ෙන්. ඒ නිසා
ෙමතැන අයථාවක් සිදු වී තිෙබන බව පැහැදිලියි. ඔබතුමා ඒ
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න සූදානම් ද?

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලියි. 2013 වර්ෂෙය් දී ඇණවුම්
ෙකොට, 2014 වර්ෂෙය් පාසල් දරුවන්ෙග් නිල ඇඳුම් සඳහා ෙරදි
ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග් මැදිහත් වීමක් සිදු වන්නට ඇති
කියලා මා හිතනවා. මා ෙම් නිශ්චිත පශ්නය නඟන්ෙන් 2012
වර්ෂෙය් දී ඇණවුම් ෙකොට 2013 වසර සඳහා ලබා දුන් පාසල් නිල
ඇඳුම් ෙරදි පිළිබඳවයි. ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි පශ්නයක් ඇති
වුෙණ් ඒ ෙරදි සම්බන්ධවයි. එම ඇණවුම අනුව ෙගන්වන ලද ෙරදි
තමයි ෙම් පාසල් දරුවන්ට ෙබදුෙව්. ඒ සඳහා මුදල් දැරුෙව් අෙප්
භාණ්ඩාගාරයයි; ජනතාවෙගන් එකතු කරන බදු මුදල්වලින්.
අමාත්යාංශය මාරු වුවත්, ඒ මුදල් අයථා ෙලස පරිහරණය වීමක්
සිදු වී තිෙබනවා නම් අමාත්යවරයා හැටියට ලිපි ෙල්ඛනවලින්,
ෙටන්ඩර් කැදවීම් තුළින් - ඔබතුමා වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ආකාරයටම - ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනවාද කියන
එක මා නැවතත් දැනගන්න කැමැතියි.

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

එවැනි පමිතිෙයන් ෙතොර ෙරදි ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙමොන ෙමොන
තැන්වලටද, ෙමොන ෙමොන පෙද්ශවලටද කියන එක ගැන ඔබතුමා
අපව නිසි පරිදි දැනුවත් කිරීමක් කරනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇමතිතුමනි, සාම්පල් ඉදිරිපත් කරලා ඇති ෙන්. එම සාම්පල්
එකයි, දැන් තිෙබන ෙරදි කැබැලියි බලලා පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න හැකි ෙන්.

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි සාම්පල් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. නමුත් සමහර තැන්වලට ෙබදා හැරිය ඒවා ගැන තමයි
ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්. ඒ නිසා එම පෙද්ශ ෙමොනවාද කියලා
අපට කිව්ෙවොත් අප ඒ පිළිබඳව බලන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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දැයට කිරුළ 2014 සංවර්ධන වැඩසටහන :
කුලියාපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලය ෙවත ලබාදුන්
පහසුකම්
2014 `ேதசத் க்கு மகுடம்' அபிவி த்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டம்: குளியாப்பிட் மத்திய மகா
வித்தியாலயத்திற்கான வசதிகள்

DEYATA KIRULA DEVELOPMENT PROGRAMME 2014:
FACILITIES PROVIDED TO KULIYAPITIYA CENTRAL
COLLEGE

4440/’13

ன் பண்டார ஜயமஹ)

If not, why?

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

විදුලි සංෙද්ශ සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(i)

දැයට කිරුළ 2014 සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත්
කුලියාපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලය ෙවත ලබාදුන්
පහසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

එකී පහසුකම් ලබාදීම ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද
පතිපාදනවල වටිනාකම ෙකොපමණද;

(iii)

එම පතිපාදන යටෙත් සිදුකරන ලද නවීකරණ
කටයුතු සහ පහසුකම් ලබාදීෙම් කටයුතු 2014
දැයට කිරුළ පදර්ශනය ආරම්භ කිරීමට ෙපර
අවසන් කරනු ලැබුෙව්ද;

(අ) (i)

(ii)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

*

ආසන දහසක් සහිත ශවණාගාරය

*

අංග සම්පූර්ණ ෙදමහල් පුස්තකාලය

*

විද්යාලයීය මාර්ග
අලුත්වැඩියාව

*

සියලු ෙගොඩනැඟිලි හා විද්යාලයීය කානු පද්ධතිය
අලුත්වැඩියාව

*

ආසන දහසක් සහිත ශවණාගාරය - රු.මි. 141 වයඹ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව.

*

පුස්තකාලය - රු.මි. 16 - වයඹ ඉංජිෙන්රු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව

*

විද්යාලයීය මාර්ග පද්ධතිය සම්පූර්ණෙයන්
අලුත්වැඩියාව - රු.මි. 95 - මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය

*

සියලු ෙගොඩනැඟිලි හා විද්යාලයීය කානු පද්ධතිය
අලුත්වැඩියාව - රු.මි. 18.36 (අලුත්වැඩියාවට
අවශ්ය අමුදව්ය සඳහා) - කුරුණෑගල දිස්තික්
ෙල්කම්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ශී ලංකා නාවික
හමුදාෙව් ශම දායකත්වෙයන් අලුත්වැඩියා කටයුතු
සිදු කරන ලදී.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

தகவல்

of

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(අ)

(d)

whether modernization and provision of
facilities under the said provisions were
completed prior to the commencement of
the Deyata Kirula Exhibition of 2014?

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

8. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

(iii)

ெதாழில் ட்பவியல்

(அ) (i)

`ேதசத் க்கு
மகுடம்'
2014
அபிவி த்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் குளியாப்பிட் மத்திய
மகா வித்தியாலயத்திற்கு ெபற் க்ெகா க்கப்
பட்ட வசதிகள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப வசதிகைளப் ெபற் க் ெகா ப்பதற்காக
ெசலவிடப்பட்ட நிதி ஏற்பா களின் ெப மதி
எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
நிதி ஏற்பா களின்கீழ் ேமற்ெகாள்
ளப்பட்ட ந னமயமாக்கல் பணிகள் மற் ம்
வசதிகைளப்
ெபற் க்ெகா க்கும்
நடவ க்
ைககள் 2014 `ேதசத் க்கு மகுடம்' கண்காட்சி
ஆரம்பிக்கப்பட ன்னர் ர்த்தி ெசய்யப்பட்டதா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(iii)

පද්ධතිය

සම්පූර්ණෙයන්

ශවණාගාරෙය් ආසන හැර අනික් සියල්ල නිම
කළා. එම ආසන මැයි මාසය තුළ ලබා දීමට
ඉදිකිරීම්කරුවන් එකඟ වී ඇත.
පදර්ශනය අවසානෙය් දැයට කිරුළ පදර්ශන
කමිටුව විසින් පගති සමාෙලෝචනයක් 2014.03.10
දින කුලියාපිටිය වයඹ විශ්වවිද්යාලෙය්දී සිදු
කළ අතර නැවත පගති සමාෙලෝචනයක් මැයි මස
09 දින සිදු කිරීමට නියමිතය. එදිනට අදාළ
ආයතන ෙම් ඉදිකිරීම් භාරදීම අවසාන කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

Will he inform this House (i)

of the facilities provided to Kuliyapitiya
Central College under Deyata Kirula
Development Programme for 2014;

(ii)

the value of the provisions made for
providing those facilities;

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය ඇමතිතුමාට මම ෙබොෙහොම ගරු
කරනවා. හැබැයි, එතුමා අසත්ය පකාශ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි ෙම්
බලන්න, ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඡායාරූප මා ළඟ තිෙබනවා. තවම
සිවිලිම ගහලා නැහැ. ඔබතුමා පුටු නැහැ කියපු කථාව ඇත්ත. පුටු
1,000ක් තිබිය යුතු ශවණාගාරෙය් පුටු නැහැ කියපු එක ඇත්ත. ඒ
වාෙග්ම ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් බිත්තිවලට තාවකාලිකව plywood
sheets ගහලා paint කරලා තමයි ඒ ෙවලාෙව් විවෘත කෙළේ කියලා
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?
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ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

කිසි ෙසේත්ම නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම පගති
සමාෙලෝචනයක් කර තිෙබනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමා එනවා නම් මට එය ඔප්පු කර ෙපන්වන්න පුළුවන්.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

මම ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා ෙම් නවවැනි දා සවස තුනට,

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

සිවිලිම ගහන්ෙන් නැද්ද? ෙම්ෙක් අඩු පාඩු ෙගොඩක්
තිෙබනවා. ෙමතුමා අසත්ය කියන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙදන්නා අද හවස යමු ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල
බලන්න.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සැලසුමට සහ
පිරිවිතරයට අදාළ සියල්ල ඉටු කර තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමාට
ඒවා එකින් එක අවශ්ය නම් මට කියන්න පුළුවන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ආරාධනා කරන්න ෙදයක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ, මායි,
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමායි ඉෙගන ගත්ත පාසල.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් කිව්ව ආකාරයට ෙම්
ශවණාගාරෙය් ආසන පමණයි සවි කරන්න බැරි වුෙණ්. එයට
ෙහේතුව වුෙණ් ඒ ආසන ඇණවුම් කරලා ෙගන්වා ගන්න කාලයක්
ෙනොතිබීම. ෙම් ඉදි කිරීම් සියල්ල කෙළේ රාජ්ය ආයතන සහ නාවික
හමුදාව. ඒකත් වග කීෙමන් කියන්න අවශ්යයි. ඒ නිසා,- [බාධා
කිරීමක්]

නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා. ෙම්,
මා ළඟ ඒ ඡායාරූප තිෙබනවා. ඔබතුමා බලන්න. මම එම
ඡායාරූප සභාගත* කරනවා. ෙම් බිත්තිවල තිෙබන්ෙන් plywood
sheets. Plywood sheets දමලා paint කරලා තමයි ගරු
ඇමතිතුමනි ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල විවෘත කෙළේ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එම කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා
ෙන්.
පශ්න අංක 9, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමනි, පිළිතුරක් ෙදන විට
අහෙගන ඉන්න. ඉන් පසුව ඒ පිළිතුර අනුව ඔබතුමා අතුරු පශ්න
අහන්න.

AC කරලා නැහැ, ෙදොරවල් නැහැ,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, පශ්න අහන විධියක් තිෙබනවා ෙන්.
ඔබතුමා දැන් අතුරු පශ්න තුනම අහලා ඉවරයි.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

දැනට කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒ ආසන සවි කිරීම පමණයි. ඒවා
මැයි මාසය තුළ සවි කිරීමට ඉදි කිරීම්කරුවන් හා ඒ රාජ්ය ආයතන
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ ලිපියත් රැෙගන ඇවිත් තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

නැහැ, නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

නැහැ කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද මම ෙන් ගණන් කරන්ෙන්.
එෙහම නම් අන්තිම පශ්නය අහන්න.

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් සිවිලිම ගහන්ෙන්
නැද්ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඒ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පමිතියට සහ සැලසුමට අදාළ සියල්ල කර
තිෙබනවා. ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ආසන සවි කිරීම පමණයි.
ඒක මැයි මාසය තුළ ෙකෙරනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, මම අන්තිම අතුරු පශ්නය අහනවා.
පාසෙල් අෙනක් ෙගොඩනැඟිලිවල ෙනොෙයක් පදර්ශන කුටි ඉදි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

කළා. එක එක අමාත්යාංශවලින් පදර්ශන කුටි හදලා, ඇණ ගහලා
බිත්ති පලුදු කරලා ෙනොෙයක් අලාභහානි කරලා තිබුණා. හැබැයි,
ඒවා ෙම් දක්වා පිළිසකර කරලා නැහැ. ෙම්වා කවදාද කරන්ෙන්?
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(ii)

ேமற்ப பதவியில் பதிற்கடைமயாற் வதற்காக
தற்ேபா
நியமிக்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர்
நி வாக தரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ வரா என்பைத ம்;

(iii)

அவர்
உாிய
நைட ைறக்கு
இணங்க
ஆட்ேசர்க்கப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඒ සඳහා තමයි අපි විදුහල්පතිතුමා සහ අදාළ අංශ සමඟ
කමිටුවක් හැටියට පගති සමාෙලෝචනයක් කරන්ෙන්. අපි ෙවන්
කළ මුදලින් ෙකොටසක් දිසාපතිතුමා ළඟ රඳවා තිෙබනවා, එවැනි
හානියක් තිෙබනවා නම් ඒ මුදලින් යථාපූරණය කරන්න. ඒකත්
කරලා ෙදනවා.

asked the Minister of Health:
(a)

Will he state (i)

the reason for keeping vacant the post of
Deputy Director of the Colombo National
Hospital for about 2 years without
appointing an qualified person for the post;

(ii)

whether the officer who has been appointed
to act in this post is from an administrative
grade; and

(iii)

whether he has been recruited according to
the specified procedure?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අදාළ මන්තීතුමන්ලා සමඟ ගිහින් ඒවා බැලුවා නම් හුඟක්
ෙහොඳයි.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු මන්තීතුමාට කරුණාෙවන් ආරාධනා කරනවා, 9වන දා
හවස තුනට කුලියාපිටිය මධ්ය මහා විද්යාල භූමියට එන්න කියලා.
ෙම්වාට අවංකව මැදිහත් ෙවන්න.

ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහල: නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ තනතුර
ெகா ம் ேதசிய ைவத்தியசாைல : பிரதிப்
பணிப்பாளர் பதவி

(b)

If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

(අ)

(i)

ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ
තනතුර දැරූ ෛවද්ය එස්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් (මහජන
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා) තනතුරට පත්වීම නිසාත්, ෛවද්ය
යූ.පී. ආරියවංශ මහතා විශාම යාම නිසාත්,
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ තනතුරු පුරප්පාඩු විය. එම
තනතුර ෙජ්යෂ්ඨ ෛවද්ය පරිපාලන ෙශේණියට
අයත් තනතුරක් නිසා TCS/C/11/2012 සහ
2012.10.12 දිනැතිව අංක 02-150/2012 දරන
ෙපොදු චකෙල්ඛෙයන් ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහෙල්
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ තනතුර සඳහා නිලධාරිෙයකු
පත් කිරීමට අයදුම්පත් කැඳවීමට නිෙව්දනය
ෙකරිණි. එම තනතුරට නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු
ශී ලංකා ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ
තනතුර සඳහා අයදුම්පත් ෙයොමු කර තිබූ අතර, එම
නිලධාරින් ෙදෙදනාම නැවත අයදුම්පත් ඉල්ලා
අස් කරෙගන ඇත. අනතුරුව 2013 සහ 2014
වසෙර් ෙජ්යෂ්ඨ ෛවද්ය පරිපාලන ෙශේණිෙය්
වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්වලදී ද ෙමම තනතුරු
සඳහා මාරු ෙල්ඛනෙය් පුරප්පාඩු තනතුරු ෙලස
අමාත්යාංශය මඟින් පසිද්ධ කර ඇති නමුත් එම
තනතුරු සඳහා නිලධාරින් ඉල්ලීම් කර ෙනොමැත.

(ii)

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ තනතුරුවල රාජකාරි
ආවරණය සඳහා තාවකාලික පදනම මත ෛවද්ය
නිලධාරින් ෙදෙදෙනකු පත් කර ඇති අතර,
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (හදිසි අනතුරු ඒකකය) සඳහා
නිෙයෝජ්ය
ෛවද්ය
පරිපාලන
ෙශේණිෙය්
නිලධාරිෙයකුත්, අෙනක් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ
තනතුර සඳහා ෛවද්ය පරිපාලනය පිළිබඳ
විෙශේෂඥ ෛවද්ය නිලධාරිෙයකුත් පත් කර ඇත.

9. ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ
ධුරයට සුදුස්සකු පත් ෙනොකර වර්ෂ 2ක පමණ
කාලයක් එම පුරප්පාඩුව තබාෙගන සිටීමට ෙහේතුව
කවෙර්ද;

(ii)

එම තනතුෙර් වැඩ බැලීම සඳහා ෙම් වන විට පත්
කර සිටින නිලධාරියා පරිපාලන ෙශේණිෙය්
අෙයකුද;

(iii)

ෙම් වන විට ඔහු නියමිත පටිපාටියට අනුව බඳවා
ෙගන තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ெகா ம் ேதசிய ைவத்தியசாைலயின் பிரதிப்
பணிப்பாளர் பதவிக்கு தகுதிவாய்ந்த ஒ வைர
நியமிக்கா
இரண்
வ டங்களாக ேமற்ப
பதவிக்கான ெவற்றிடத்ைத ைவத்தி ப்பதற்கான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;

නිෙයෝජ්ය

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

4555/’13

(i)

(ෙසෞඛ්ය

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

COLOMBO NATIONAL HOSPITAL : POST OF DEPUTY
DIRECTOR

(අ)
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(iii)

යථා කාලෙය්දී ෙජ්යෂ්ඨ ෛවද්ය පරිපාලන
ෙශේණිය සඳහා නව නිලධාරින් බඳවා ගැනීමට
නියමිත අතර, ෙමම තනතුරු සඳහා ද ස්ථිර ෙලස
නිලධාරින් පත් කිරීමට නියමිතය.

(ආ) පැන ෙනොනගී.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම්
තනතුරුවලට පත් කරලා නැහැ. අවුරුදු ෙදකක් යනතුරු පත්
ෙනොකෙළේ ඇයි?
ඒ වාෙග්ම, senior administrative posts හතළිහකට වැඩි
සංඛ්යාවක් පුරප්පාඩු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ෙම් තනතුරුවලට පත් කරන්ෙන්ත් නැහැ. පළමු අතුරු පශ්නය
හැටියට මා අහනවා, ෙම් පත් කිරීම් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි
කියලා. අවුරුදු ෙදකක් යනතුරු ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය
අධ්යක්ෂ තනතුරට ෙකනකු පත් කෙළේත් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
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සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ගැන ඇහුවා.
ෙකොටින්ම කිසිම කියා මාර්ගයක් ෙගන නැහැ. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා අහන්ෙන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඔය කථාවක්
ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය දිගින්-දිගටම අහලා
පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා. ෙමොකද, දිගටම ෙම්
පශ්න අහලා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න ඇසීෙම් ෙව්ලාෙව් ෙමෙහම කථා කරන්න ගියාමත්
හෑල්ලුවට ලක් ෙවනවා.

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ
තනතුර සම්බන්ධෙයන් අසා තිෙබන පශ්නයට උත්තරය දීලා
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගැසට් කළත් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර නැහැ.
ඒ නිසා දැන් නැවත ගැසට් කර තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවා.
නිෙයෝජ්ය ෛවද්ය පරිපාලන ෙශේණිෙය් අවුරුදු තුනක්
සම්පූර්ණ කරන ලද ෙජ්යෂ්ඨ ෛවද්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් සුදුසුකම්
තිෙබන ෛවද්යවරු 60කට වැඩි සංඛ්යාවක් ඒ තනතුරුවලට එන්න
බලාෙගන ඉන්නවා. සුදුසුකම් තිෙබන ඒ නිලධාරින් පත් කරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

පශ්නයට අදාළ ෙනොෙව් ගරු කථානායකතුමනි. ගරු
මන්තීතුමා කලින් කිව්වා නම් මට ඒ සදහා ලෑස්ති ෙවලා එන්න
තිබුණා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පසු
ගිය අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් මා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ෙම්
සම්බන්ධ පශ්න 5කට වැඩි පමාණයක් අහලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාවට සංෙව්දී පශ්නයක් වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට බලපාන
පශ්නයක්. පසු ගිය කාලය පුරාම ඔබතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා,
අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරලා, heart surgeries කරන්න
අවශ්ය පියවර ගන්නවා, ගන්නවා, ගන්නවා කියලා. ගරු
කථානායකතුමාෙග් අවධානයට පවා ඒ කරුණ ෙයොමු කළා.
ඇත්ත වශෙයන්ම මා ෙකොළඹ මහ ෙරෝහලට කථා කරලා ෙම්

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මට ෙකටිෙයන් උත්තරය ෙදන්න කියන්න, ගරු
කථානායකතුමනි. ෙකොළඹ මහ ෙරෝහෙල් දැන් ICU beds
හතරයි තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලය පුරාම ඒවා වැඩි කරලා නැහැ.
ෛවද්යවරු කියනවා, අඩුම ගණෙන් ICU beds ටිකක්වත් වැඩි
කරනවා නම් වැඩිපුර heart surgeries කරන්න පුළුවන්ය කියලා.
මා internet එෙක් බැලුවා, ICU bed එකක මිල සාමාන්යෙයන්
ෙඩොලර් 300ත් - ෙඩොලර් 1,500ත් අතර ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අවධානයට ෙයොමු කළා. එය පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එතුමන්ලාෙගන් දිගින්-දිගටම අහන පශ්නවලට ෙම් ගරු
සභාෙව් නිකම් ෙමොකක් ෙහෝ උත්තරයක් දීලා යනවා. ඊට පස්ෙසේ
ඒ ගැන සැලකිලිමත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ ඇයි?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, මහ ෙරෝහෙල් අධ්යක්ෂතුමා පසු ගිය
සතිෙය්ත් නිෙව්දනය කළා. අවුරුද්දක කාල සීමාව දැන් මාස 10
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් පමාණය
අනුව දැනට ෙපෝලිම, එෙහම නැත්නම් කාලය අඩු කරන්න
කටයුතු කරලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් දී ඉදිරිපත් කළ යුතු පශ්න,
පාර්ලිෙම්න්තු පශ්න ෙවලාවට ඉදිරිපත් කරන්න එපා.
පශ්න අංක 10 -2585/'12- (2), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1493

1494
(v)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

கடன் வழங்கப்பட் ள்ள திகதியி
ந்
5
வ டங்க க்கான
ஒவ்ெவா
கடனின ம்
காசுப் பாய்ச்சல் கூற்றிைன ம்

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

asked the Minister of Finance and Planning:

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

(a)

Will he inform this House of(i)

the amounts of aid, concessionary loans and
grants received by Sri Lanka from China
since 1st January 2010 to date separately, on
per year basis, under the aforesaid funding
types;

(ii)

the all inclusive highest and lowest interest
cost per year that funding have been given;

(iii)

the payback period of each funding;

(iv)

the expected earnings of each project for
which funding was utilised; and

(v)

the cash flow statement of each loan for 5
years from the date on which the loan was
given?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

චීනෙයන් ලැබී ඇති ආධාර : ෙපොලී පිරිවැය

சீனாவிடமி ந்

ெபற்ற நிதிகள்: வட் ச் ெசலவினம்

FUNDS RECEIVED FROM CHINA : INTEREST COST
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11.ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) :
(අ)

(i)

2010 ජනවාරි 1 වැනි දින සිට අද දක්වා
ශී ලංකාවට චීනෙයන් ලැබී ඇති ආධාර, සහනදායී
ණය හා පදාන පමාණයන් වාර්ෂික පදනමින් ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එකී අරමුදල් ලබා දුන්, සියල්ල ඇතුළත් වැඩිම සහ
අඩුම ෙපොලී පිරිවැය වසරක් සඳහා ෙකොපමණද;

(iii)

එක් එක් අරමුදල් සැපයුෙම් ආපසු ෙගවීෙම් කාල
සීමාව කවෙර්ද;

(iv)

අරමුදල් ෙයොදා ගත් එක් එක් ව්යාපෘතිෙයන්
අෙප්ක්ෂිත ආදායම් කවෙර්ද;

(v)

ණය ලබා දුන් දිනෙය් සිට වර්ෂ 5ක් සඳහා එක් එක්
ණෙයහි මුදල් පවාහ පකාශය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

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

2010ஆம் ஆண் ஜனவாி 1ஆம் திகதி
தல்
இற்ைறவைர உதவிகள், ச ைகக் கடன்கள்
மற் ம் மானியங்கள் ேபான்ற ேமற்ப நிதியிடல்
வைககள் லமாக அரசாங்கம் சீனாவிடமி ந்
ெபற் ள்ள ெதாைககைள வ ட வாாியாக
ெவவ்ெவறாக ம்;

(ii)

வழங்கப்பட் ள்ள
நிதிக க்கான
அைனத்
ைத ம் உள்ளடக்கிய ஆகக் கூ ய மற் ம் ஆகக்
குைறந்த
வட் ச்
ெசலவினத்ைத
வ டவாாியாக ம்;

(iii)

ஒவ்ெவா நிதியிட க்குமான மீளச் ெச
கால அளவிைன ம்;

(iv)

நிதியிடல் பயன்ப த்தப்பட் ள்ள ஒவ்ெவா
க த்திட்டத்தின ம்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட
வ மானங்கைள ம்;

(b)

If not, why ?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

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

(i)

2010, 2011, 2012 සහ 2013 සැප්තැම්බර් දක්වා
චීනෙයන් ලැබී ඇති ආධාර, සහනදායී ණය හා
පදාන පමාණයන් වගුෙවහි දැක්ෙව්.

වර්ෂය

2010

2011

2012

2013

ණය (එ.ජ.ෙඩොලර්
මිලියන)

863.5

424.5

830.6

746.7

සහනදායී ණය
(එ.ජ.ෙඩොලර් මිලියන)
පදාන (එ.ජ.ෙඩොලර්
මිලියන)

79.9

91.4

84.8

66.1

16.1

25.0

16.6

50

ෙමම පදානයන් ශී ලංකා රජය ෙවත ලබා දීමට එකඟ වූ පදාන
ෙව්.
(ii)

වර්ෂයක් සඳහා අවම ෙපොලිය 1.53%කි. ෙමම
ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් ඉහත කාල සීමාව තුළ
ලැබූ මුළු ණය පමාණය එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්
මිලියන 150.4කි.
වර්ෂයක් සඳහා උපරිම ෙපොලිය 6.50%කි. ෙමම
ෙපොලී අනුපාතය යටෙත් ඉහත කාල සීමාව තුළ
ලැබූ මුළු ණය පමාණය එක්සත් ජනපද ෙඩොලර්
මිලියන 58.6කි.

த்தல்

(iii)

ෙමම අරමුදල් සඳහා අවම ආපසු ෙගවීෙම් කාල
සීමාව වසර 14ක් වන අතර, උපරිම ආපසු
ෙගවීෙම් කාල සීමාව වසර 20කි.
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2010 සිට 2013 සැප්තැම්බර් දක්වා එක් එක්
අරමුදල් සැපයුෙම් ආපසු ෙගවීෙම් කාල සීමාවන්
ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.
(iv)

1496
(v)

එක් එක් ණෙයහි මුදල් පවාහ (2007-2017)
ඇමුණුම 03 හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම 03 සභාගත*
කරමි.

ඇමුණුම 01 සභාගත* කරමි.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

අරමුදල් ෙයොදා ගත් එක් එක් ව්යාපෘතිෙයන්
අෙප්ක්ෂිත ආදායම් ඇමුණුම 02 හි දක්වා ඇත.
ඇමුණුම 02 සභාගත* කරමි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

ඇමුණුම 01

1497
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1498
ඇමුණුම 02

1499
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1500

ඇමුණුම 03

1501
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1502
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1503

1504

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ලබා දුන් පිළිතුරට අනුව ෙපොලිය
සියයට 1.5 යටෙත් ණය පමාණය එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 150යි.
ෙපොලිය සියයට 6.5 යටෙත් ණය පමාණය එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන
58යි. එතෙකොට එතැන එ.ජ. ෙඩොලර් මිලියන 208යි. ඉතිරි ණය
පමාණය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොන පදනම යටෙත්ද? ඔබතුමා
කිව්වා, වර්ෂයක් සඳහා අවම ෙපොලිය යටෙත් ෙඩොලර් මිලියන
150ක් හා උපරිම ෙපොලිය යටෙත් ෙඩොලර් මිලියන 58ක් ණය
අරෙගන තිෙබනවා කියලා. එතෙකොට එ.ජ.ෙඩොලර් මිලියන 208යි
ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් ණය සියල්ලම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්ස්
427කට වැඩිය තිෙබනවා. එතෙකොට ඉතුරු ණය පමාණය ෙකොයි
විධියටද ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, ඉතුරු ණය පමාණය අපි වාණිජ ණය හැටියට
තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

වාණිජ ණයවල ෙපොලී පමාණය ෙම් ෙපොලී පමාණයන් ෙදක
අතර ෙපොලී පමාණයක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒ එකින් එක ණය පමාණවල ෙපොලිය මම දාලා තිෙබනවා.
ව්යාපෘතිය ඇහුෙවොත් මට කියන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සභාගත කරලා තිෙබන නිසා මට cash flow එෙකන් ෙහොයා
ගන්න පුළුවන්.
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය මම අහන්නම්. 2014 වර්ෂයට
අෙප්ක්ෂිතභාවයක් තිෙබන අය වැය පකාශය තුළින් අෙප් ආදායම
බිලියන 1,553යි. නමුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලී සහ පාග්ධන
වියදම බිලියන 1,853යි.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා ඇහුවා, චීන ණය පිළිබඳව.
ඒකට මම උත්තර දුන්නා. ෙපොදු පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න බැහැ.
ඒකට ෙවනම පශ්නයක් අහන්න. මම ඒ ගැන ෙසොයා බලා
උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමහි උපරිම ෙපොලී පමාණය සියයට 6.5යි. නමුත් අපි දැකලා
තිෙබනවා, චීනෙයන් ණය ගන්න ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් annual
fee එකක් තිෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ operational fee එකක්
තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකෝම බැලුවාම තව සියයට 3.2ක් එනවා. ෙම්
ණයවලටත් එවැනි තත්ත්වයක් උද්ගත ෙවලා තිෙබනවාද?

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

හැම ද්විපාර්ශ්වික ණයකම ඒ වාෙග් ancillary fees
තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට කියනවා, අපට ඒවා මුලින් ෙගවන්න
කියලා. සමහර ෙවලාවට ඒ අය ෙගවනවා. ඒ නිසා ඒවා එකින්
එක අරෙගන බලන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු
මන්තීතුමා පශ්නයක් අහන්න, අහවල් ව්යාපෘතිය කියලා. අපි ඒ
කරුණු ෙදන්නම්. කරුණාකර දැනට අපි සභාගත කළ ඒවා බලා,
තව අතුරු පශ්න තිෙබනවා නම් අහන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, නැහැ. සෑම ණයක් ගන්න ෙකොටම යම් යම්
fee එකක් ෙගවන්න ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙබොෙහෝ දුරට
insurance fee එකක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් ancillary ෙගවීම්
කරනවා. ඒ හැම එකකටම ඔච්චර විශාල පමාණයක් යන්ෙන්
නැහැ. ඒ ancillary fee එක ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමා එකින් එක
ඇහුෙවොත් මට කියන්න පුළුවන්. ඔක්ෙකොටම සියයට 3ක් අපි
ෙගවන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

චීනෙයන් අරෙගන තිෙබන අෙනක් ණයවලට යන්ෙන් සියයට
2.8ක පමණ පමාණයක්. මට දළ වශෙයන් කියන්න පුළුවන්ද, ඒ
සඳහා ෙකොතරම් පමාණයක් යනවාද කියලා. ෙමොකද, ෙමවැනි
පශ්නයක් තිෙබන්ෙන් චීනෙයන් ගන්නා ණයවලට. ඉන්දියාෙවන්
ගන්නා ණයවලට ෙමවැනි පශ්නයක් නැහැ. ෙලෝක බැංකුෙවන්,
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙලන් ගන්නා ණයවලට ෙමවැනි
පශ්නයක් නැහැ.

ඔබතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ දළ ණය පමාණෙයන් සියයට 28ක්
එක රටකට අයත් වනවා. ෙම්ක ඔබතුමන්ලාට දරා ගන්න පුළුවන්
මට්ටමක්ද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ඉඩ ෙදනවා නම්, මම තත්ත්වය
පැහැදිලි කරන්නම්. ෙලොකු වැරැද්දක් කරපු විධියට තමයි ඔබතුමා
හැම දාම ෙම් පශ්න ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. නමුත්,
ඇත්ත තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි. ඉස්සර -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්ත්, අෙප් කාලෙය්ත්- ඉතාම සීමිත ණය පමාණයක් තමයි
අපට ලැබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම ෙලෝක බැංකුෙවන් සහ
ද්විපාර්ශ්විකව බටහිර රටවලින්. නැත්නම් ඇෙමරිකාෙවන්,
නැත්නම් ජපානෙයන්. නමුත්, අෙප් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ
චීනෙයන් ලබා ගත් ණය විෙශේෂ සංසිද්ධියක් - phenomenon
එකක්- කියලා අපට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්ෙන් චීන ණය නිසා
සාමාන්ය ණය රටාවට අමතරව අපට ණය සම්බන්ධව අලුත්
ෙදොරක් ඇරුණා. ෙම්ක අපට විතරක් ෙනොෙවයි, සංවර්ධනය වන
රටවලට හදිසිෙය් ලැබුණු opportunity එකක්. ඒක වරදක්
ෙනොෙවයි. ඉස්සර ෙම් වාෙග් ඉතාම සුළු ණය ලබා ගත් රටවලට,
ෙනොෙයක් ෙකොන්ෙද්සි දාලා යටත් වුණු රටවලට ෙම් කාල
පාරිච්ෙඡ්දය තුළ, ෙම් වර්ෂ කිහිපය තුළ විෙශේෂ opportunity එකක්
ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේ අපට ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ. අපි
ඒෙකන් අවස්ථාව අරෙගන කියා කළා. පරණ විධියට කටයුතු
කළා නම් කවදාවත් ෙමච්චර මුදලක් ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
අවුරුදු 10, 15 යනවා ෙම් වෙග් යටිතල පහසුකම් ලබා ෙදන්න.
අපි ඒක කර ෙගන තිෙබනවා. Hon. Speaker, we have grasped
the opportunity. That is all I can say.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1505
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඖෂධ වර්ග ෙගන්වීම : ෙටන්ඩර්කරුවන් ෙතෝරා
ගැනීම

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

You are basically saying that you all are having some
capital investments put in. But, that does not get the
desired revenue. ඒ නිසා තමයි දැන් "ශී ලංකා" කියලා
කියන්ෙන් නැතිව "චී ලංකා" කියලා කියන්ෙන්. ෙමොකද,
Chinaවලින් ෙකොච්චර ආධාර ෙදනවා ද?

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

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Those are cheap shots.

ம ந்

வைககள் இறக்குமதி : ேகள்விப்பத்திரதாரர்
ெதாி

IMPORT OF MEDICINAL DRUGS: SELECTION OF TENDERERS

4556/’13

14.ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2014 වර්ෂය සඳහා අවශ්ය ඇතැම් ඖෂධ වර්ග
ෙගන්වීම සඳහා ෙම් වන විට ෙටන්ඩර්කරුවන්
ෙතෝරා ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එම
එක්
ඖෂධයක්
ෙගන්වීම
සඳහා
ෙටන්ඩර්කරුවන් කීප ෙදෙනක් ඉදිරිපත් වූ
අවස්ථාවකදී සුදුසු ෙටන්ඩර්කරු ෙතෝරා ගැනීමට
ගත වන කාල සීමාව කවෙර්ද;

(iii)

එම ෙහේතුව නිසා 2014 වර්ෂෙය්දී ෙරෝහල්වල
ඖෂධ
හිඟයක්
ඇතිවීෙම්
අවදානමක්
පවතින්ෙන්ද;

(iv)

2013 වර්ෂය සඳහා ඇණවුම් කළ ඖෂධවලින්
ලැබී ඇති පමාණය ෙකොපමණද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් පශ්න අංක 12, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

දැන් ඉතාම වග කීෙමන් මම පිළිතුරක් දුන්නා. නිකම් තුට්ටු
ෙදෙක් කථාවලට අපට සහභාගි ෙවන්න බැහැ. "චීන ණය" ද, "චීප
ණය" ද කියන එක අපට වැඩක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 -3418/'13- (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(அ) (i)

2014ஆம் ஆண் க்காகத் ேதைவப்ப கின்ற
ஒ சில ம ந்
வைககைளப் ெப வதற்காக
ஏற்ெகனேவ ேகள்விப்பத்திரதாரர்கள் ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ளனரா என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ஒ
ம ந்
வைகையப்
ெபற் த்த வதற்கு பல ேகள்விப்பத்திரதாரர்கள்
ன்வந் ள்ளேபா
தகுதிவாய்ந்த
ேகள்விப்பத்திரதாரைரத் ெதாி
ெசய்வதற்கு
எவ்வள காலம் எ க்கும் என்பைத ம்;

(iii)

இதன்
காரணமாக
2014ஆம்
ஆண் ல்
ஆஸ்பத்திாிகளில்
ம ந் ப்
பற்றாக்குைற
உ வாகின்ற
ஆபத்
நில கின்றதா
என்பைத ம்;

(iv)

2013ஆம் ஆண் க்காக ெகாள்வன க் கட்டைள
அ ப்பப்பட்ட
ம ந் களில்
கிைடத் ள்ள
அள எவ்வள என்பைத ம்

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාසයක් 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)

පශ්න අංක 13 -3429/'13- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

asked the Minister of Health:
(a)

Will he state(i)

whether tenderers have been selected for
importing certain medicinal drugs
necessary for the year 2014;

(ii)

the duration taken for selecting the most
eligible bidder when several bidders have
applied for importing each drug;
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(b)

1508

(iii)

whether for this reason, there exists a risk of
a shortage of drugs occurring in the year
2014; and

(ii)

සාමාන්ය පරිපාටිය යටෙත් ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම්
සිට ඖෂධයක් ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ගතවන
කාලය සති 38කි.

(iv)

the amount of drugs that have been received
out of that ordered for the year 2013;

(iii)

2014 වර්ෂෙය් ලැබිය යුතුව ඇති ඇණවුම්
සම්බන්ධෙයන් එම ඇණවුම්වලට අදාළව වර්ෂෙය්
මුල් භාගෙය්දී ලැබිය යුතු ෙතොග ෙබොෙහොමයක්
ෙම් වන විට ලැබී ඇත. වසෙර් අග භාගෙය්දී ලැබිය
යුතු ෙතොග සඳහාද ඇණවුම් නිකුත් කර ඇති
බැවින් ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් ඇති වීෙම්
අවදානමක් ෙනොපවතී.

(iv)

ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

If not, why?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

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

(i)

ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

1509
[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1510

1511
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1512

1513
[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1514

1515
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1516

1517

පාර්ලිෙම්න්තුව

1518

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, කාලය වැදගත් නිසා මම අතුරු පශ්න
ෙදකයි අහන්ෙන්. මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඖෂධ ෙගන්වීෙම් ෙටන්ඩර්කරුවන්
ෙතෝරා ගැනීෙම්දී පාදක කරගනු ලබන නිර්ණායක ෙමොනවාද
කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් ඇණවුම්කරුවන්
ෙතෝරා ගැනීෙම්දී ඔවුන් ලියා පදිංචි ෙවන්න ඕනෑ. එෙසේ ලියා පදිංචි
වුණාට පසුව තමයි ඔවුන් සුදුසුකම් ලබන්ෙන්. එෙසේ සුදුසුකම්
ලබන ඇණවුම්කරුට පිට රට පධාන සැපයුම්කරුෙවක් ඉන්න
ඕනෑ. ඇණවුම්කරු ෙමෙහේ නිෙයෝජිතෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම සියලුම වගකීම් භාර ගන්න ඕනෑ. ඒ වෙග් විශාල
ෙකොන්ෙද්සි පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි ඉල්ලුම් කරන්න
පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ඒක ජාතික විලවුන් අධිකාරිය සහ,-

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමයයි. ඒ නිර්ණායක අනුගමනය කරනවා නම්, ෙමෙහම
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙර්ගු අධ්යක්ෂවරයාෙග් සංඛ්යා

ෙල්ඛනවලට අනුව 2013 වසෙර් මැයි මාසෙය්දී රුපියල් ෙකෝටි
2කට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් නීති විෙරෝධීව ෙගන්වන ලද
ඖෂධ ෙතොගයක් කටුනායකදී විනාශ කර තිෙබනවා. ඊට
අමතරව, ඖෂධ නියාමන පනත මඟින් ෙපෞද්ගලික අංශයට
ආනයනය කිරීම තහනම් කර ඇති, ෙමරට භාවිතය සඳහා ලියා
පදිංචි ෙනොකළ ඖෂධ වර්ග 57ක් ඒ අතර තිබිලා තිෙයනවා.
එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද ගරු කථානායකතුමනි? නුසුදුසු
ඖෂධ වර්ග 57ක් තිබිලා තිෙයනවා. ෙකෝටි ගණනක් වටිනා
ඖෂධ විනාශ කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කියන නිර්ණායක අනුගමනය කරනවා නම් දැන් දුන්නු
උත්තරවලට අනුව එෙහම ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, සමහර ඖෂධ අවසර ෙනොෙගන
ෙගන්වනවා. ඒවා ෙර්ගුෙව්දී අසු වනවා. ඒවා ෙර්ගුෙවන් පිට
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. සමහර cosmeticsවලට ෙගන්වන
ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒවා ෙගන්වලා clear කර ගන්න ගියාම
ෙර්ගුෙවන් නවත්වනවා. එතෙකොට ෙර්ගුව ෙයොමු කරනවා අෙප්
අමාත්යාංශයට. නමුත් අවසර ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒවාට වග
කීමක් ගන්න බැහැ. එවැනි ෙද්වල්වලට අමාත්යාංශෙය්
අනුමැතියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු ෙහොෙරන් ෙගන්වනවා.
අපට ඒක නවත්වන්න බැහැ. ෙගන්වන ඒවා ෙර්ගුෙවන්
නවත්වනවා. ඒවාට අෙප් අමාත්යාංශෙයන් අනුමැතිය ෙදන්ෙන්
නැහැ.
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(ii)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙර්ගුව ඇතුෙළේ අසු වුණ ඒවා
තිෙබනවා. පසු ගිය සැෙර් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා සුදුසු
නැති ඖෂධ විනාශ කළා. ඒවා ෙරෝහල්වලටත් දීලා තිෙබනවා.
එෙහම ෙවන්ෙන ඇයි කියලායි අහන්ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுற்றாடல்,
வினா:
(அ) (i)

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

එෙසේ නම්, එකී පරිසර දූෂණ තත්ත්වය වැළැක්වීම
සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

ගරු කථානායකතුමනි, ෙරෝහලකට ඖෂධ නිකුත් කළාට
පසුවත් ඒවා පමිතියට අදාළ නැති බව අෙප් පර්ෙය්ෂණාගාරවලින්
වාර්තා කෙළොත් ඒවා ආපහු ගන්නවා. ඒක තමයි කමෙව්දය. ඒක
තමයි ෙමපමණ කාලයක් අනුගමනය කළ කමෙව්දය. ෙමොකද, අපි
ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් නැහැ. ආයතනෙයන් අදාළ samples
අපි ලබා ගන්නවා. ඒ samples අනුව තමයි ෙගන්වීමට ඉඩ
ෙදන්ෙන්. ඒ ගැන ආයතනයට වග කීමක් තිෙබනවා. ඖෂධ ලබා
දීෙම්දී ඔවුන් යම් කිසි වැරැද්දක් කෙළොත් අපි අනිවාර්යෙයන්ම
සැපයීම අවලංගු කරනවා. ඒ කියන්ෙන්, blacklist කරනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

மில்லனிய
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாிவில்
பாத்தகட,
உ வர,
ெதல்ெகாட
ஆகிய
பகுதிகளில்
இயங்கிவ ம்
கற்குழிகளின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(ii)

அந்த கற்குழிகளின் ெபயர்கள் மற் ம்
யாைவ;

(iii)

அந்த
ஒவ்ெவா
ன்ென க்கப்ப ம்
இயல் கள் யாைவ;

(iv)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ெதாழில் யற்சிைய ம்
ேமற்ெகாள்வதற்குத் ேதைவயான அங்கீகார ம்
உாிமப்பத்திர ம் ெபறப்பட் ள்ளதா;

(v)

ஆெமனில், அந்த ஒவ்ெவா உாிமப்பத்திர ம்
அங்கீகார ம் ெபறப்பட் ள்ள காலகட்டங்கள்
யாைவ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, sample එකට ෙතොගය ගැළෙපන්ෙන්
නැති පශ්නයයි තිෙබන්ෙන්.

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட

கவாிகள்

நி வனத்தினா ம்
ெதாழில் யற்சிகளின்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
பிரேதசத்தில்
காணப்ப ம்
பார ரமான
சுற்றாடல்
மாசைடதல் ெதாடர்பாக அறியவந் ள்ளதா;

ෙදවැනි වටය.

(ii)

ஆெமனில், அத்தைகய சுற்றாடல் மாசைட ம்
நிைலைமகைள த ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ

මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: ගල්
ෙකොරි

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

மில்லனிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : கற்குழிகள்
MILLANIYA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: METAL
QUARRIES
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6. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Environment and Renewable
Energy :
(a)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Will he state(i)

the number of metal quarries run in
Pathakada, Uduwara and Delgoda areas in
Millaniya Divisional Secretary's Division;

(ii)

the names and addresses of those metal
quarries;

(iii)

the nature of the businesses run by each of the
aforesaid institutions;

(iv)

whether necessary approval and permits have
been obtained to run each of the aforesaid
businesses; and

(v)

if so, the dates and times in which each of the
aforesaid permits and approval was
obtained?

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ
පාතකඩ, උඩුවර සහ ෙදල්ෙගොඩ යන පෙද්ශවල
පවත්වා ෙගන යනු ලබන ගල් ෙකොරි සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම ගල් ෙකොරිවල නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් ආයතනය විසින් කර ෙගන යනු
ලබන ව්යාපාරවල ස්වභාවයන් කවෙර්ද;

(iv)

එම එක් එක් ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යාම සඳහා
අවශ්ය අනුමතිය සහ බලපත ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම එක් එක් බලපතය සහ අනුමතිය
ලබා ෙගන ඇති දින වකවානු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් පෙද්ශෙය් පවතින බරපතල පරිසර
දූෂණයක් පිළිබඳව වාර්තා වී තිෙබ්ද;

(b)

Will he inform this House(i)

whether it has been reported regarding a
condition of serious environmental
pollution in the area mentioned above; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(ii)

(c)

if so, the measures that have undertaken to
prevent the environmental pollution
mentioned above?

If not, why?

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ෙමය ෙපොදුෙව් භාවිත කරන කමෙව්ද වුණත්, මීට ෙපරත්
මම සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවකදී ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කර ඇති පරිදි ෙමම මිල්ලනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පාතකඩ, උඩුවර සහ ෙදල්ෙගොඩ යන
පෙද්ශවල ෙම් පරිසර දූෂණය දිගින් දිගටම සිදු වනවා, ගරු
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා කිව්වා, නැවත ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි
ලැබුෙණොත් ෙම් ගල්ෙකොරි වහලා දානවා කියලා. මම කියන්ෙන්
වහලා දාන්න කියලා ෙනොෙවයි. නමුත්, විෙශේෂිත අවධානයක්
ෙයොමු කරලා ෙම් පිළිබඳව යම් ආකාරයකින් නිරීක්ෂණය
කරන්නට ස්ථිර කාර්යාලයක් පිහිටුවලා, -ෙම් කර්මාන්ත වහන්න
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්- නිලධාරින් එක් ෙකෙනකු ෙහෝ කිහිප
ෙදෙනකු සහිතව ස්ථාවර කමිටුවක් ස්ථාපනය කරන්නට ඔබතුමා
කටයුතු කරනවාද කියලා මම අහන්නට කැමැතියි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඔව්. ඔබතුමාෙග්ත් නිර්ෙද්ශ තිෙබනවා නම් එවන්න. ඒ අයත්
ඇතුළත් කරලා ෙකොමිටියක් දාන්නම්. ෙමොකද, අෙප් කිසිම
පක්ෂගාහිත්වයක් නැහැ. අපි දන්ෙනත් නැහැ ෙම් පාර්ශ්වයන්
කවුද කියලා. අපි ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරමු. ඔබතුමාත්
නිෙයෝජිතයන් එවන්න. ඒ අයත් ඇතුළත් කරලා අපි ස්ථාවර
කමිටුවක් පත් කරමු.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7 - 4428/'13 - (1), ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මහතා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
விஜய
தஹநாயக்கஉள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

ெபா

நி வாக,

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public
Administration and Home Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න, ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මහතා.
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

රථ වාහන අනතුරු ඉහළ යාම
வாகன விபத் க்கள் அதிகாிப்
INCREASE IN TRAFFIC ACCIDENTS

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඇසීමට මා හට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු නිවාඩු සමය තුළ මින් ෙපර
ෙනොවූවිරූ හා තැති ගන්වන සුළු මට්ටමකින් රථ වාහන අනතුරු
සංඛ්යාව ඉහළ ෙගොස් තිබිණි. -විශාල සංඛ්යාවක්. - හුෙදක් දින
10ක් වැනි ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ෙමම හදිසි අනතුරුවල
පතිඵලයක් වශෙයන් 80කට වැඩි පිරිසක් මිය ගිය බවට වාර්තා
විය. ෙපොලිස් රථවාහන මූලස්ථානෙය් ෙතොරතුරුවලට අනුව පසු
ගිය දස වසර තුළ රථ වාහන අනතුරුවලින් මිය ගිය සංඛ්යාව
24,001කි. තුවාල ලත් ගණන 60,000කට අධිකය. වාහන ධාවන
හා පැදවීෙම් බලපත නිකුත් කිරීෙමහි යම් බරපතළ වරදක් පවත්නා
බව පැහැදිලිවම ෙපෙන්. -කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමාත් ඇවිල්ලා
ඉන්නවා.පැහැදිලි ෙලසම කිසිදු නිසි පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොකරන අතර,
ඇතැම් අවස්ථාවලදී පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව පවා වාහන ධාවන/
පැදවීෙම් බලපත නිකුත් කරන බව ෙපෙන්. ෙමහිලා සෘජුවම
ෙචෝදනාව එල්ල වන්ෙන් ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවතය. ෙනොසැලකිල්ෙලන් හා බීමත්ව රිය පැදවීම සම්බන්ධ
සිදුවීම් ද ෙබොෙහෝය.
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ඒ අනුව රිය අනතුරු සංඛ්යාව අවම කිරීම සඳහා පහත සඳහන්
ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන කියා මාර්ග ගනු ලැෙබ්. ෙමම
වර්ෂෙය් රිය අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා ගන්නා ලද ෙකටි
කාලීන කියා මාර්ග වන්ෙන්, පැය 24 පුරා ෙපොලිස් නිලධාරින්
මාර්ගෙය් ෙයොදවා රිය පාලනය කිරීම, බීමත් රියැදුරන් අත්
අඩංගුවට ගැනීම, අනතුරුදායක ෙලස රිය ධාවනය සම්බන්ධව
නඩු පැවරීම, මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව නඩු
පැවරීම, පදිකයන් දැනුවත් කිරීම, සියලුම ෙපොලිස් ස්ථානවල
අවුරුදු සමය තුළ රථ වාහන ෙමෙහයවීමට උපෙදස් ලබා දීම,
තිෙරෝද රථවලින් වන අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා දකුණු පැති
ෙදොර සවි කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කිරීම, මීට අමතරව ෙමම අඩු
පාඩු සහිත තිෙරෝද රථ රියැදුරන් රථ වාහන ෙපොලිස් මූලස්ථානයට
සහ අෙනකුත් ෙපොලිස් ස්ථානවලට ෙගන්වා දැනුවත් කිරීෙම්
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම, මඟී පවාහන බස් රථ සහ
යතුරුපැදිකරුවන් සඳහා විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කිරීම ආදියයි.
දිගු කාලීන කියා මාර්ග වන්ෙන්, රිය අනතුරු බහුලව සිදු වන
ස්ථාන හඳුනාෙගන ඒ සඳහා විකල්ප කියා මාර්ග ඇති කිරීම, බීමත්
රියැදුරන් සම්බන්ධව සම්මන්තණ පැවැත්වීම හා නඩු ලබා ගැනීම,
බහුලව රිය අනතුරු සිදු වන ෙකොට්ඨාස හඳුනාෙගන විෙශේෂ වැඩ
මුළු ෙනොකඩවා පවත්වාෙගන යෑම, නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී
කරෙගන රථ වාහන නීතිය කියාත්මක කිරීම, ෙපොලිස් ස්ථාන
මට්ටමින් මාර්ග භාවිත කරන්නන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ මුළු
ෙනොකඩවා පවත්වාෙගන යෑම ආදියයි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, රියැදුරු බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී
සමහර විට- [බාධා කිරීමක්] I want a clarification. ඒ පිළිබඳව
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද මුදලටත් ඒවා නිකුත් ෙවනවා, කිසිම වග
විභාගයක් නැතිව.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ෙමහිදී රථ වාහන නීති කියාත්මක කරනු ලබන දුක්බර
ස්වභාවය පිළිබඳ ෙදෝෂාෙරෝපණය ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත එල්ල ෙව්.
ෙමහිලා ඒ අනුව ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙමන්ම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව ද දූෂණය කියාත්මක
වන බව ෙපෙන්.
ෙමම තැති ගන්වන සුළු පවණතාව නවතාලනු පිණිස ෙකටි
කාලීනව ෙමන්ම දිගු කාලීනව ද රජය විසින් කවර පියවරයන්
ගන්ෙන්ද යන්න විමසා සිටීමට මම කැමැත්ෙතමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ පිළිබඳව පිළිතුරක් ෙදනවාද?

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂෙය් හා 2014 වර්ෂෙය් සිදු වූ
රිය අනතුරු සංසන්දනය කිරීෙම්දී ෙමම වර්ෂෙය් සිංහල අලුත්
අවුරුදු කාල සීමාව තුළ රිය අනතුරු 467කින් අඩු වී ඇත. ෙකෙසේ
වුවද මිය ගිය සංඛ්යාව 11කින් ඉහළ ෙගොස් ඇති බව ෙපොලිස්පති
විසින් මා ෙවත වාර්තා කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි.

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහපු පශ්නයට අදාළ විෂයය භාර ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද
කියන්න හදනවා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්තීතුමා, රියැදුරු බලපත නිකුත් කිරීෙම්දී කවදාවත්
ඔබතුමා කියන විධියට වැරැදි සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. ඒක අමූලික
අසත්යයක්. එෙහම එකක් තිෙබනවා නම් ෙපන්නුම් කරන්න ෙම්
වාෙග් අසත්ය පකාශ ෙම් ගරු සභාෙව් කරන්ෙන් නැතිව.
ඔබතුමාට ෙපන්නන්න පුළුවන් ෙන් ෙමොකක් ෙහෝ එක
කාරණයක්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මා ගරු ඇමතිතුමාට ෙගෞරවෙයන් කාරණයක් කියනවා.
රියැදුරු පුහුණුව ෙවනුෙවන් කියලා අපි විමධ්යගත මුදල් ෙවන්
කරනවා වයඹ බස් සමාගමට. ඔබතුමා ෙහොයලා බලන්න, මම මීට
ඉස්ෙසල්ලාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් පශ්නය මතු කරලා තිෙබනවා.
ඒ වයඹ බස් සමාගම අපි යවන තරුණයන්ෙගනුත් සල්ලි ගන්නවා.
ඒ සභාපතිවරයා මට කියනවා, කාලයක් තිස්ෙසේ ඒක ෙවනවා
කියලා. නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන් ඒක කරන්ෙන් නැහැ ලු.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ඒ පිළිබඳව පසුව කථා කර ගන්න.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒ රියදුරු බලපතය ෙනොෙවයි, රියදුරු පුහුණුව. ඒක පුහුණුව.
පුහුණුව කියන්ෙන් එකක්. බලපතය කියන්ෙන් තව එකක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. පුහුණු කරන ආයතනවල පමිතිය ගැන විටින් විට
බලන්න. එතෙකොට හරි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ආයතන පිළිබඳව මම බලන්නම්. එෙහම එකක් තිෙබනවා නම්
මම බලන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරපසාද පිළිබඳ පශ්න. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා.

වරපසාද: හම්බන්ෙතොට නිරීක්ෂණ
චාරිකාෙව්දී සිදු වූ අවහිරය හා
පහර දීෙම් තැත

சிறப் ாிைம : அம்பாந்ேதாட்ைடக்கான
பாிசீலைன விஜயத்தின்ேபா இைட
ம்
தாக்குதல் யற்சி ம்
PRIVILEGE : OBSTRUCTION AND ATTEMPTED
ATTACK DURING INSPECTION
TOUR OF HAMBANTOTA

I

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට ඔබතුමාෙග් බල
පෙද්ශය තුළ දී මා ඇතුළු මන්තීවරුන් පස් ෙදනාට සිදු වුණු
අකරතැබ්බය පිළිබඳව ඉහළ අය නිහඬව හිටියදී වරපසාද
පශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2014 අෙපේල් 17වන දින අජිත් පී.
ෙපෙර්රා, ආර්. ෙයෝගරාජන්, ඉරාන් විකමරත්න, නලින් බණ්ඩාර
යන ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සමඟ මම හම්බන්ෙතොට
වරායත්, මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් නිරීක්ෂණය
කිරීෙම් චාරිකාවක ෙයදුෙනමි.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙලස ඒ සඳහා අපට ඇති අයිතිය
තහවුරු කරමින් රජෙය් අවසරයත්, එම ආයතනවල අවසරයත් අප
ෙවත ලබා දී තිබුණි. ෙම් නිසා ෙමම ආයතන නිරීක්ෂණය කිරීම
සඳහා ඉහත දිනෙය්දී පැමිෙණන බවට අප විසින් පූර්ව දැනුම් දීමක්
ද එම ආයතන ෙවත දැනුම් දී තිබුණි.
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ජාතික ෙමෙහවරක් සඳහා අප එහි ගියද එහිදී අපට මුහුණ
දීමට සිදු වූ තර්ජන, අඩන්ෙත්ට්ටම්, බියගැන්වීම්, පහරදීම් ඇතුළු
සාපරාධී කියාවන් රැසක් නිසා අප අරමුණු කර ගත් කාර්යයන් ඉටු
කර ගැනීමට ෙනොහැකි විය. සංවිධානාත්මක අවි ගත් පිරිසක්
විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අප හට පහර දීමට තැත්
කර, බියවද්දා, අමානුෂික ෙලස සැලකීම නිසා අපෙග් මානව
හිමිකම් හා වරපසාද බරපතළ ෙලස උල්ලංඝනය වී තිෙබ්.
එම බරපතළ කියාවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරමි.
1.
රජය සතු ආයතනයකට නිදහෙසේ ඇතුළු වීමටත්, නිදහෙසේ
පිටව යාමටත් ඇති අයිතිය උදුරා ගැනීම.
2.
ෙමම නිරීක්ෂණ චාරිකාව සඳහා අප සමඟ ගිය ආරක්ෂක
නිලධාරින් කිහිප ෙදනාටත්, මාධ්යෙව්දීන්ටත් ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට ඇතුළු වීමට අවසර ෙනොදී ඒ තුළ අප
අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් කිරීම.
3.
එම ආයතන හරියාකාරව නිරීක්ෂණය කිරීමට ෙනොහැකි
වන ෙසේ සංවිධානාත්මකව අප හට තර්ජනය කිරීම, බැන
වැදීම, පහර දීමට තැත් කිරීම හා විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම්
කිරීම.
4.
රජෙය් අධිආරක්ෂිත කලාපයක් ෙලස ස්ථාපිත කර ඇති
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුෙපොළ වැනි පරිශයන් තුළ අප
අනාරක්ෂිත තත්ත්වයට පත් කිරීම හා තර්ජනය කිරීෙමන්
මරණ බිය ඇති කිරීම.
5.
හම්බන්ෙතොට වරාය නිරීක්ෂණය කිරීම සම්පූර්ණ ෙලස
වළක්වාලීමට පසු බිම සකස් කිරීම හා නිරීක්ෂණය සඳහා
තිබිය යුතු යහපත් මානසිකත්වය බිඳ ෙහළීමට කටයුතු
කිරීම.
6.
අපෙග් ඉල්ලීම පරිදි අපෙග් ආරක්ෂාව සඳහා පැමිණ සිටි
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා, මූලස්ථාන ෙපොලිස්
පරීක්ෂකවරයා ඇතුළු ෙපොලිස් නිලධාරිහු තම වගකීම්
පැහැර හරිමින් කටයුතු කිරීම සහ මැර කණ්ඩායම්වල
තර්ජනෙයන් හා ඔවුන්ෙග් අඩන්ෙත්ට්ටම්වලින් අප ලක්
වන අපහසුතාවන් පිළිබඳව කිසියම් වින්දනයක් ලැබීම.
7.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන් ෙලස අපෙග්
ආරක්ෂාව සලසනු ෙවනුවට එම ෙපොලිස් නිලධාරිහු
හම්බන්ෙතොට නගරාධිපති එරාජ් නමැත්තාෙග් ෙසේවකයින්
බවට පත්වීම හා ඔහුෙග් වුවමනා එපාකම් සඳහා සෘජුවම
ෙපනී සිටීම.
8.
අප හට මැර පිරිස් විසින් එල්ල කරන ලද තක්කාලි හා
බිත්තර පහාරයන් වැළැක්වීම ෙපොලීසියට පහසුෙවන් කළ
හැකි වුවද, ඒවා නරඹමින් මුනිවත රැකීම හා ඔවුන්ෙග්
වින්දනය සඳහා ජංගම දුරකථනවලින් ඒවා වීඩිෙයෝගත
කිරීම.
9.
වරාය භූමිෙය් පිටත් වන ෙදොරටුව අසලදී ගල් මුල්වලින්
පහර දී පසිද්ධිෙය් ගිනි අවි භාවිත කිරීම ෙහොඳින්
නිරීක්ෂණය කළ ද, ෙපොලිසිය ඒ පිළිබඳව ද නිහඬව බලා
සිටීම හා ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය කියාමාර්ග ෙනොගැනීම.
10. අඛණ්ඩව පැය ගණනාවක් මැර කණ්ඩායම්වල තර්ජන
ගර්ජනවලට ලක් වී එම ස්ථානෙයන් පිටත්ව එන විට ද අප
ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ඉල්ලා සිටිය ද, ෙපොලීසිය එම ඉල්ලීම
ෙනොසලකා මඟහැර යාම.
එෙසේ ෙහයින් ඉහත කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා බලා මාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද ආරක්ෂා කිරීම ෙමන්ම රෙට් සාමාන්ය
ජනතාව භුක්ති විඳිය යුතු වරපසාද මට අහිමි කළ තැනැත්තන්ට
එෙරහිව පියවර ගන්නා ෙලස ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා
සිටිමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා.
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොටදී අෙප් මන්තීවරුන් පස්
ෙදෙනකුට මුහුණ දීමට සිදු වූ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් කරුණු
දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම, ෙම්ක ෙපෞද්ගලිකව මන්තීවරුන් පස්
ෙදෙනකුට වූ සිදුවීමක් පමණක් ෙනොව මන්තීවරෙයක්ය කියන ඒ
තනතුරට ලැෙබන පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද කඩ වීමක් හැටියටයි
අප දකින්ෙන්. සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකව කනගාටුව පළ කරාවිය කියා මා
හිතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, වර්ෂ 2014ක් වූ අෙපේල් මස 17 වන
දින ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය
කරන ගරු මන්තීතුමන්ලා වන ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන්, ගරු ඉරාන්
විකමරත්න, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම සහ ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
යන මන්තීවරු සමඟ මම මත්තල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ සහ හම්බන්ෙතොට, මාගම්පුර වරාය නිරීක්ෂණය කිරීම
සඳහා පිටත්ව ගිෙයමු. එකී ආයතන රජයට අයත් ෙද්ෙපොළ වන
අතර, එකී ආයතනවලට ඇතුළු වී එකී ආයතන නිරීක්ෂණය කිරීම
සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්හට නීතිමය අයිතියක් ඇති අතර, එකී අයිතිය
වරපසාදයක් ෙලස වැඩිදුරටත් භාවිතය තුළින් තහවුරු වී ඇත.
එකී ආයතන නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ දිනෙය්
පැමිෙණන බව අදාළ බලධාරින්ට කල් තියා දැනුම් දීමට කටයුතු
කරන ලදී.
එෙසේ තිබියදී, 2014.04.17වන දින ප.ව. 1.00ට පමණ මත්තල
රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ පරිශය තුළදී අපෙග්
නිරීක්ෂණයන් සිදු කරන අතෙර්, සියයක පමණ පිරිසක් පැමිණ
බාධා කරමින්, තල්ලු කරමින් අපෙග් ඇඳුම් හා අත්වලින් අදිමින්
අපව මිනී මරුවන් ෙලස හඳුන්වා ඉතා පහත් වචනවලින් අපහට
බැණ වැදී අප පැමිණි කටයුත්ත නතර කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.
ෙමය ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් වුවත්, ෙමම සිදු වීම වන
අවස්ථාෙව් කිසිදු ෙපොලිස් නිලධාරියකු ෙහෝ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
ආරක්ෂක නිලධාරියකු එහි ෙනොවීය. එය අපෙග් විමතියට ලක් වන
කරුණක් විය.
පසුව එදිනම පස් වරු 3.00ට පමණ හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර
වරාය පරිශෙය් පරිපාලන ෙගොඩනැඟිල්ෙල් බිම් මහල තුළට ද
එවැනිම පිරිසක් පැමිණ සිටි අතර, ඔවුන් අතර මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ පරිශෙය්දී අප හට බාධා කළ පුද්ගලයින් ද දක්නට
ලැබුණි. ගරු කථානායකතුමනි, මා කලින් සඳහන් කළ ස්ථානෙය්
සිටි පිරිසත් ෙමම ස්ථානයට පැමිණ සිටියා. ඒකයි තිෙබන වැදගත්
කාරණය.
එහිදී අප කළ ෙපර දැනුම් දීම පරිදි පැමිණි සහකාර ෙපොලිස්
අධිකාරිවරයකු සහ මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයකු ඇතුළු
පහෙළොස් ෙදනකුෙගන් පමණ සැදුම්ලත් ෙපොලිස් කණ්ඩායමක්
බලා සිටියදී, අපට බිත්තරවලින්, තක්කාලිවලින් සහ ගල්වලින්
පහර ෙදන ලදී. තවද, ආයුධ සන්නද්ධ පුද්ගලයින් ෙමහි සිටි අතර,
අපි බස් රථෙයන් පිටත් වන විට ඔවුන් අප පසුපස හඹා විත් අපෙග්
ජීවිතවලට හානියක් කිරීමට උත්සාහ ගත් බව පැහැදිලිව දක්නට
ලැබුණි. ජාත්යන්තර වරායක් යැයි කියා ගන්නා ස්ථානයක එහි
පරිපාලන ෙගොඩනැඟිල්ෙල් බිම් මහලට ආයුධ සන්නද්ධ මැර
කණ්ඩායමකට ඇතුළු වීමට හැකි වූෙය් ෙමය පිටුපස රජෙය් පබල
හස්තයක් ඇති නිසා බව ඉතා පැහැදිලිය. ෙමයින් පිළිබිඹු වන්ෙන්
අප ගිය අරමුණ වැළැක්වීමට රජයට අවශ්යතාවක් තිබූ බවය.
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තවද, අප ගමන් ගත් බස් රථය පසුපස පැමිණි ෙපොලිස් ජීප්
රථයට නතර කරන ෙලස අප සංඥා කළත්, ඔවුන් නතර
ෙනොකිරීෙමන් ෙපනී යන්ෙන් ෙපොලීසියට අපව ආරක්ෂා කිරීෙම්
අරමුණක් ෙනොතිබූ බවත්, ඔවුන්ට නීතිය කියාත්මක කිරීමට
අවශ්යතාවක් ෙනොතිබූ බවත්ය කියන එක මා ඉතාම පැහැදිලිව
මතක් කරන්න ඕනෑ.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 ව්යවස්ථාව පකාරව රාජ්ය මූල්ය
පිළිබඳ සම්පූර්ණ පරිපාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු ෙව්. එකී බලය
කියාත්මක කිරීම උෙදසා රාජ්ය ෙද්ෙපොළ තුළට ඇතුළු වී ඒවා
පරීක්ෂා කිරීම අත්යවශ්ය වන අතර, සම්පදාය තුළින්ද පිළිගත් එම
වරපසාදය ඉහතකී පරිදි උල්ලංඝනය වී ඇත. ඔබතුමාත් ඊෙය්
පිළිගත්තා, ඔබතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් ඒ විධියට කළා කියලා. ඒ
පකාශය කිරීම සම්බන්ධව අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා.
තවද, ඉහත විස්තර කරන ලද මැර කණ්ඩායෙම් කියා කලාපය
ෙහේතුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත්
උපෙල්ඛනෙය් "අ" ෙකොටෙසේ අංක 01 අයිතමෙය් විස්තරෙකොට
ඇති ආකාරෙය් බරපතළ වරපසාද උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදුෙකොට
ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, අද වනෙතක් ෙම් සැකකරුවන් අත්
අඩංගුවට ෙගන නැහැ. ඒෙකන් අපට සැකයක් ඇති ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙම් පිස්ෙතෝලය ෙසල්ලම් පිස්ෙතෝලයක් කියලා කිව්වා.
අපට ෙලොකු සැකයක් ඇති ෙවනවා, ෙම් සැබෑ පිස්ෙතෝලයට
සමාන ප්ලාස්ටික් ෙසල්ලම් පිස්ෙතෝලයක් ඒ mould එෙකන්
හදලා එනකන්ද ෙම් සැකකරුවන්ව අත් අඩංගුවට ගන්ෙන්
නැත්ෙත් කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඒ ගැන පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, දැනට සතියක් විතර ඉක්ම ගිහිල්ලාත් ෙම්
සැබෑ පිස්ෙතෝලය අත් අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඒ හා සමාන
ෙසල්ලම් පිස්ෙතෝලයක් හදනකන්ද කියන සැකය ඇති ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා, මට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ටික විතරයි ෙම්
අවස්ථාෙව් දී කියවන්න පුළුවන්. එහි නැති ඒවා කියවන්න බැහැ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

එෙසේ ෙහයින් ඉහත කී කරුණු පිළිබඳව ෙසොයා බලා මාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තු වරපසාද සහ පරිහාර උල්ලංඝනය කිරීෙම් වරද සිදු
කළ තැනැත්තන්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට කටයුතු
කරන ෙමන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය පිළිබඳව කරුණු
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මටත් ෙමොෙහොතක් ෙදන්න. අෙප් ගරු
මන්තීවරුන් පස් ෙදනාම ඔබතුමාෙග් අනුගහය ඇතිව වරපසාද
පශ්න ඉදිරිපත් කළා. ෙම් පශ්නය විභාග කිරීම සඳහා වරපසාද
පිළිබඳ කාරක සභාවට හැකි ඉක්මනින්ම ෙයොමු කළ යුතුයි. එෙහම
නැතිව ෙමය කල්ගත වුෙණොත් ෙම් වරපසාද පශ්න ඉදිරිපත්
කිරීෙම් කිසිම ඵල පෙයෝජනයක් නැති වනවා. මා ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. අපි හැකි ඉක්මනින්ම එය වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට
ෙයොමු කරනවා. ෙමොකද, මන්තීවරුන්ෙග් පශ්නයක් ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

தனி உ ப்பினர் சட்ட

(The Hon. John Amaratunga)

එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා ෙපොලිස්පතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම
ෙපොලීසිෙය් පධානීන්ටත්, නගරාධිපතිතුමාටත් සිතාසි කරලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන්වලා ෙම් පිළිබඳව ඔවුන්ෙගන් කරුණු
විමසන්නට ඕනෑය කියා විපක්ෂය ෙවනුෙවන් මා ඉල්ලීමක්
කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

ශී ලංකා ෆාතිහ් ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
இலங்ைக பாதிஹ் நி வனம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

FATHIH INSTITUTE OF SRI LANKA (INCORPORATION) BILL

(Mr. Speaker)

ඒ සම්බන්ධෙයන් වරපසාද පිළිබඳ කමිටුව තීරණයක් ෙගන
අපට දැනුම් ෙදයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

Sir, I move,

(The Hon. Ravi Karunanayake)

“That leave be granted to introduce the Fathih Institute of Sri
Lanka”.

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(Mr. Speaker)

තමුන්නාන්ෙසේත් විපක්ෂ නායකතුමා ෙවනුෙවන්
බලනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නැහැ ෙන්ද?

වැඩ

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. මටත් ෙපොඩි පශ්නයක් අහන්න
ඔබතුමා අවසර ෙදනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, නැහැ, ෙවලාව ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය්ත් කථා
කරන මන්තීවරුන්ෙගන් මිනිත්තු පහ ගණෙන් අඩු වුණා.
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා, ගරු සභානායකතුමා.

(The Hon. Janaka Bandara)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත ගරු බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත
පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச்
சாட்டப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report.

பாரா

மன்ற அமர்

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2011.04.07 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙවහි කුමක් සඳහන්ව
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.30 සිට අ.
භා. 6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 6.30ට කථානායකතුමා විසින් පශ්නය
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතුය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? වරපසාද පශ්නයක්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අෙප් මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාදයක් පිළිබඳව තමයි මම
අහන්ෙන්. ඊෙය් ඔබතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කළා.
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අෙප් සම්පදාය වන්ෙන් ඒක භාර දුන්න විගසම විවාද කිරීමයි.
නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විවාදය කල් ගිහිල්ලායි
තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ ගැන ඇහුවාම අෙපේල් මාසෙය් කියනවා, මැයි
මාසෙය් කියනවා. තවමත් දිනයක් දීලා නැහැ. ෙම් තුළින් අපව
දැනුවත් කරලා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව prorogue කරන්න;
කල් දමන්න හදනවා කියලා. ඔබතුමාෙග් ආසනයට ගිහින්
හිරිහැරයට ලක් වුණු අෙප් අහිංසක මන්තීවරු පස් ෙදනා
ෙවනුෙවන් අපි Select Committee එකක් ඉල්ලා තිෙබනවා.
ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් කළ පකාශය අපි අගය කරනවා.
ෙම්වා ඔක්ෙකොම යටපත් කරන්නද ෙම්වා කරන්ෙන් කියන
පශ්නය අපට මතු ෙවලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්වා කල් යන්ෙන්ත් ෙදපක්ෂයම එකට එකතු ෙවලා
එකඟතාෙවන්. මෙග් ඉස්සරහම ෙන්, ෙවන්ෙන්. එක
එක්ෙකනාෙග් වුවමනාවට කල් තබා ගන්නවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තමයි මම ෙම් අහන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්වා ඉක්මන් කෙළොත් තමයි ෙහොඳ කියලායි මම කාට කාටත්
කියන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් සඳහා දවස් ෙදකක් ඉල්ලුවාම ජූනි මාසයට කල් දමනවා.
මැයි මාසෙය් ආණ්ඩුෙව් වැඩත් නැහැයි කියලා අපට ඕනෑ තරම්
ෙපෙනනවා. ලබන බහස්පතින්දා, සිකුරාදා කිසි වැඩක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ, ඊෙය් තීරණය කළා -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් ගැන ඊෙය් කථා කළ ස්වරූපෙයන් ෙම්ක කල් දමන්න
උත්සාහ කරනවා කියලා අපට ෙපෙනනවා. එෙහම නම් අපි
නැවත ෙග්නවා. එකක් ෙනොෙවයි, ෙදකක් ෙනොෙවයි, තුනක්
ෙග්නවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

දහයක් ෙග්න්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ වාෙග් උපකම පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය නැහැ.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අපි ෙම් ගැන
සාකච්ඡා කළා. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී කළ සාකච්ඡා ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා කථා කරනවා. ෙම්වා මාධ්යයට ෙදන්න ඕනෑ
නම් ෙවනත් විධියකට කරන්න. එෙහම නැතිව ෙමතුමා කරන
කියාවලිය කමවත් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි කරන්න ගියාට හිතන ෙද් ෙනොෙවයි, ෙවන්ෙන්. ෙම්
කරන්ෙන් මන්තීවරුන් අභිබවා යාමක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමතැන තමන්ෙග් අවශ්යතාවන් කථා කරන්න බැහැ. ෙම්වා
කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකර විපක්ෂ
නායකතුමා ෙහෝ විරුද්ධ පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා හරහා
ෙම්වා ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට කරන්න පුළුවන්.
පධාන කටයුතු - අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 සහ 2
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමයන් ඉදිරිපත්
කිරීමට.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නියමයන් සම්බන්ධෙයන් ඡන්දය
විමසන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කීයටද කියා දැන ගන්න
කැමතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පස්වරු 6.00ට.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අප එයට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා. ඒ වාෙග්ම නමින්
ඒ ඡන්දය ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහොඳයි. ඔබතුමා නමින් ඡන්දය ගන්න කියලා ඉල්ලන්න.
පශ්නයක් නැහැ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ වාෙග්ම අප එයට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

සංෙශෝධන භාර ගන්න
කථානායකතුමා කිව්වා.

බැහැ

කියලා

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ඒ ගැන පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් රැස්වීෙම්දී -

මම ඊෙය් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව පකාශ කළා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඊෙය්

ගරු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමා ඊෙය් තීන්දුවක් දුන්නා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නිකම් කාලය නාස්ති කරන්න එපා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක ෙවනම ගැසට් නිෙව්දනයක්. අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙවන
ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක්. ෙම් ෙදක ෙවන ෙවනම යන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නියමයන් පිළිබඳව සංෙශෝධන දිය ෙනොහැකියි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම ඒ සංෙශෝධනය කියවන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එයට ඉඩ ෙදන්නත් බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඉඩ දිය ෙනොහැක.
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා දැන් එම
නියමයන් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. ඇමතිතුමාට විනාඩි 25ක්
තිෙබනවා.

කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත :
නියමය
ெசயல்
க்க அபிவி த்திக்
க த்திட்டங்கள் சட்டம் : கட்டைள

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT :
ORDER
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ජනතාවට දැනුම් දීලා, මහ ජනතාවෙග් අදහස් විමසීම සඳහා දින
43ක කාලයක් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව කිසිම
විෙරෝධතාවක් ෙහෝ මතයක් පකාශ ෙනොවුණු නිසා මහ ජනතාව
පිළිගත් කමෙව්දවලට අනුකූලව ෙමම ගැසට් පතය අප නැවත
නිකුත් කරලා එම නියමයන් පිළිබඳව අද අප ෙමම ගරු සභාෙව්
සාකච්ඡා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් අද ඉදිරිපත් කරන
පළමුෙවනි ව්යාපෘතිය ෙම් රෙට් ඉතාම සුපසිද්ධ ව්යාපාරයක් වන
ෙජෝන් කීල්ස් සමූහ ව්යාපාරෙය් ආෙයෝජනයක් බව. ෙද්ශීය
ව්යාපාරිකයකු වන ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම
ෙවෝටර්ෆන්ට් ෙපොපර්ටීස් (පයිවට්) ලිමිටඩ් නමින් ව්යාපෘතියක්
ආරම්භ කරන්න තීන්දු කර තිෙබනවා. 1870 දසකෙය් මුල්
අවධිෙය් නිෂ්පාදන හා විනිමය තැරැව්කරුවකු ෙලස ඇරඹි ෙජෝන්
කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම ආර්ථික වර්ධන අංශය
ලුහුබැඳ යමින්, අඛණ්ඩව පතිෂ්ඨාපනය ෙවමින් සහ නව ෙසොයා
ගැනීම් කරමින් පවත්වාෙගන යන ආයතනයක් ෙලස පසිද්ධියට
පත්ව තිෙබනවා. වර්තමාන ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි
විශාලතම සමාගම් ලැයිස්තුව තුළ ෙජෝන් කීල්ස් ෙහෝල්ඩිංස්
(පුද්ගලික) සමාගම ලැයිස්තුගත ෙවලා තිෙබනවා. වර්තමානෙය්
ෙමම සමාගම බහුවිධ ව්යාපාර කටයුතුවල තම ආෙයෝජන සිදු කර
තිෙබනවා. ෙහෝටල් අංශය, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හිමිකාරත්වය
යටෙත් ඇති පවාහන ව්යාපාරය, ෙත් ෙවෙළඳාම, ෙකොටස්
ෙවෙළඳාම, බැංකු, ෙද්ෙපොළ ෙවෙළඳාම, පවර්ධන කටයුතු,
ආහාරපාන නිෂ්පාදනය, සුපිරි ෙවෙළඳ සැල්, වරාය හා නාවික
ඉන්ධන ෙසේවා සැපයීම, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් ඒ අතර
ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් පවතින පහත
සඳහන් ව්යාපාර සමඟ සහෙයෝගිතාව පවත්වාෙගන යනවා.
ඩීඑච්එල්, ඇෙමරිකන් එයාර් ලයින්ස්, ෙටොෂීබා, ෙතෝමස් කුෙවෝනි
යන ව්යාපාර ඒ අතර ෙවනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ පාග්ධනීකරණය
ෙදස බැලීෙම්දී ෙකොළඹ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සමාගම්
ලැයිස්තුෙවහි ඇති විශාලතම සමාගම්වලින් එකක් ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙක්න්දීය කර්මාන්ත කටයුතුවල නියැලී සිටිනවා.
පාරිෙභෝගික ආහාර සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාම යටෙත්, පාන වර්ග,
ශීත කරන ලද ආහාර සහ "අලියා" කාබනීකෘත මෘදු පාන,
එලිෆන්ට් හවුස් අයිස්කීම්, කීල්ස් සහ ෙකස්ට් පරාසෙය් සැකසූ
මස් සහ ෙවනත් ෙද්වල් තිෙබනවා.

I
[අ.භා. 2.42]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3
වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 1847/36
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.02.18 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරන ලද ගැසට් පතය මීට කලින් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරලා සංෙශෝධිත ගැසට් පතයක් හැටියට නියමානුකූලව මහ

Ceylon Cold Stores, Keells Food Products PLC ඇතුළු
සමාගම් සතු පමුඛ ෙපෙළේ ෙවෙළඳ සන්නාම නාම යටෙත්
විවිධාකාර ව්යාපාර ඔවුන් ෙම් රෙට් පවත්වාෙගන යනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ආෙයෝජනය හා ඒ
ආෙයෝජනෙය් තිෙබන වැදගත්කම සලකා බලා කෙමෝපාය
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ඔවුන්ට අවශ්ය පහසුකම් සලසා
දීමට කටයුතු කරනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය තුළින් එක පැත්තකින් ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් රැකියා පශ්නයත් විසෙඳනවා. ෙම් රට ඉතා
ඉහළ මට්ටෙම් සංචාරක මධ්යස්ථානයක් බවට පත් කර ගැනීම
සඳහා වූ මූලික අඩිතාලම දැමීම සඳහා ෙමවැනි ෙහෝටල් සංකීර්ණ
ෙකොළඹ නගරය තුළ විෙශේෂෙයන් ඉදි විය යුතු යැයි අප කල්පනා
කරනවා. එෙහම කල්පනා කරලා තමයි කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් ඇති පහසුකම් ඒවාට ලබා දී තිෙබන්ෙන්.
ෙම් සමාගම උපෙද්ශනය, මෘදුකාංග ෙසේවා සහ කාර්යාලීය
ස්වයංකරණය වාෙග් ෙනොෙයකුත් අංශවලින් ෙලෝකෙය් විවිධ
රටවල් සමඟ බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා ජාත්යන්තරය පිළිගත්ත
සමාගමක් හැටියට ෙම් සමාගෙම් ආෙයෝජනය ෙම් රටට ඉතාම
වැදගත් ෙව්වි කියා කල්පනා කරලා, අප ෙම් ආෙයෝජනය සඳහා
අනුමතියක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
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විෙශේෂෙයන් අද පධාන වශෙයන්ම ආසියාෙව් සංචාරක
ව්යාපාරය ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට පැමිෙණමින් තිෙබනවා.
ආසියාෙව් ජීවත් වන අය සංචාරය සඳහා යනවා වාෙග්ම, සංචාරක
ව්යාපාරය සඳහා ඉතා ෙහොඳ තත්ත්වෙය් පසු බිමක් සකස් කර
ෙගන ලංකාව පළමුවන ස්ථානෙය් ඉන්නවා. ඒ නිසා යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ ලංකාෙව් අපි ඇති කළ සාමකාමී වාතාවරණය තුළ,
සාමකාමී රටක් හැටියටත්, ඉතා ෙහොඳ ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය
තිෙබන රටක් හැටියටිත්, අෙනකුත් සම්පත් තිෙබන රටක්
හැටියටත් සලකා ෙනොෙයක් විධිෙය් ආෙයෝජකයන් සහ
සංචාරකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් අප සකස්
කර ගත යුතු ෙවනවා.
අපට ෙලෝකෙය් තනිෙවලා ජීවත් ෙවන්න බැහැ. පුද්ගලයන්
තුළ විවිධ මත, ෙද්ශපාලන මත තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් රටක්
වශෙයන් අපි ඉස්සරහට යන්න නම්, පධාන වශෙයන් අෙප් රටට
ආෙයෝජන අවශ්යයි.
ගරු කථානායකතුමනි, චීනෙයන් පිටතට යන සංචාරකයන්
පමාණය තමයි අද ෙලෝකෙය් විශාලතම සංචාරකයන් පමාණය.
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ ඇෙමරිකාව, ජර්මනිය
ඇතුළු යුෙරෝපෙය් රටවල අයට වඩා චීනෙය් අය රටින් පිට
සංචාරෙය් යන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. චීනෙය් තවම passports
නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ජනතාවෙගන් සියයට 5ක
පිරිසකටයි. ෙම් සියයට පහක පමාණයත් අෙනක් රටවල
සංචාරකයන්ට වඩා වැඩි පමාණයක්. ඒ අනුව, සංචාරය සඳහා
චීනෙයන් පිටවන අය අද විශාල පමාණයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. 2013 අවුරුද්ෙද් චීන සංචාරකයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
බිලියන 130ක් පිට රටවලට වැය කර තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අප
කල්පනා කළ පධාන කාරණය. තවම සියයට 5කට පමණ
පාස්ෙපෝට් තිෙබන චීන ජාතිකයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන
130ක් ගිය අවුරුද්ෙද් විෙද්ශීය රටවලට ගිහින් වියදම් කර
තිෙබනවා. අපි ෙම් ෙවෙළඳෙපොළ ගැන අපට තිෙබන ආසියානු
සම්බන්ධතා අනුව කල්පනා කෙළොත්, ෙම් ෙවෙළඳෙපොළ ලංකාව
වාෙග් රටකට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
මා ඒ කරුණු සඳහන් කෙළේ ෙලෝක සංචාරක සංවිධානය
නිකුත් කළ නිෙව්දනයකින්. එහි සඳහන් ආකාරයට සංචාරකයකු
හැටියට පිට රටකට ගියාම - average එක අනුව- වැඩිෙයන්ම
වියදම් කරන්ෙන් චීන ජාතිකයන්. චීන සංචාරකෙයක් සංචාරය
කරන කාලය තුළ දළ වශෙයන් US Dollar 1,230ක් වියදම්
කරනවා. අද වැඩිම මුදලක් වැය කරන සංචාරකයන් එන්ෙන්
චීනෙයන්. ඊළඟට, රුසියාව වැනි අනික් රටවලුත් තිෙබනවා. ෙම්
සංචාරකයන් සඳහා Integrated Tourism Resort Projects ඇති
කරන්න අවශ්යමයි. එය ඇති කරන්න නම් සංචාරකයාට අවශ්ය
පසු බිම සකස් කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් සංචාරක කාල සීමාව
නිදහෙසේ ගත කරන්න, ඔවුන්ට ෙම් රෙට් විවිධ ස්ථාන බලන්න
යන්න ෙම් රෙට් පහසුකම් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් ආකර්ෂණය
වන ෙලස ෙම් රෙට් පසු බිම සකස් කරන්න අපි අෙප්
සංස්කෘතියත්, අෙප් අනික් අංශත් පාලනය කර ෙගන, ඒවාට හානි
ෙනොවන ආකාරයට කියා කරනවා. සිංගප්පූරුෙව් ඒ
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන ෙකොට යම් යම් කාරණා
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් අද ෙම්
රෙට් ඉන්න බහුතරයක් සිංගප්පූරුවට සංචාරය කරලා තිෙබනවා.
අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් සිංගප්පූරුව ගැන විෙව්චනය කරන්ෙන්
නැහැ. විෙව්චනය කරන්ෙන් නැත්ෙත්, ඒ රෙට් නීතිය රැකිලා
තිෙබන නිසායි, ඒ වාෙග්ම විනාශයක් ෙවලා නැති නිසායි. ෙම්
කාරණා සලකා බැලුවාම පිටින් එන සංචාරකයකු ආකර්ෂණය වන
ෙලස අෙප් පසු බිම තුළ ෙම් රෙට් පහසුකම් ටික අපි සකස් කළ
යුතුයි. ඒක තමයි අෙප් පරමාර්ථය වුෙණ්. ඒ නිසා තමයි මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යටෙත් 2010 - 2013 අතර කාලය තුළ
ආෙයෝජනය සියයට 72ක් වැඩි වුෙණ්. පධාන වශෙයන්ම ඒ
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ආෙයෝජනය වැඩි ෙවන්න ෙහේතු වුෙණ්, ෙම් වකවානුව තුළ ෙම්
රට ගැන විශ්වාසනීය පසු බිමක් අපට සකස් කර ගන්න පුළුවන්
වීමයි.
අනික් රටවල් එක්ක සසඳා බලන විට විෙශේෂෙයන්ම චීන
ජාතිකයන්ෙග් ආදායමත් එක්ක ඔවුන් වියදම් කරන ස්වභාවය
පිළිබඳ ෙල්ඛනයක් හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ස්වභාවයට අපි හැඩ ගැසුෙණ්
නැත්නම්, ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ රටට ආදායම් ලබා ගන්න
කමයක් අපි සකස් කර ගත්ෙත් නැත්නම් අපට කවදාවත් සියයට
8ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට යන්න බැහැ. අපි සියයට 8ක
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයකට යන්න නම්, ෙමොන ආණ්ඩුව යටෙත්
වුණත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 4ක විෙද්ශ ආෙයෝජනයක්
අවුරුද්දකට ෙගෙනන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙම් කියන
අනිකුත් කාරණා පිළිබඳව ෙකොපමණ ෙද්වල් කළත් වැඩක් නැහැ.
අපි යටිතල පහසුකම් සඳහා අසීමිත මුදලක් වැය කරලා
තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමන්ලා සියලුෙදනාම දන්නවා. පක්ෂ
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව හැම ෙකනාම පිළිගන්නවා, ඉදි කර තිෙබන
පාරවල් පමාණය ෙකොපමණද කියලා. පැය තුනක් වාෙග් ෙකටි
කාලයක් ඇතුළත ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකට යන්න පුළුවන්
විධියට මාර්ග පද්ධතිය ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් සකස් ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, වාෙග්ම seaplanes වැනි
විවිධ
ආකාරෙය් පහසුකම් සකස් කරලා තිෙබනවා. අද පධාන වශෙයන්
ගාල්ල දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය හා මාතර දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය
ඉදි කර තිෙබනවා. මහනුවර දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කර ෙගන
යනවා. ඒ වාෙග්ම ගම් ඇතුෙළේ තිෙබන පාරවල් බලන්න. අද ෙම්
කාලය වන ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් සියලු ෙද්වල
වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වර්ධනයත් එක්ක අසීමිත
මුදල් පමාණයක් අපි යටිතල පහසුකම්වලට වැය කරන ෙකොට
ඒවා ආණ්ඩුවට ආදායමක් හැටියට ගන්න අපි කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. පධාන වශෙයන්ම ආකර්ෂණීය තත්ත්වෙයන් අෙප් රෙට්
සම්පත් පෙයෝජනයට ගන්න ඕනෑ, අෙනක් අය ෙගන්වා ගැනීම
සඳහා. ඒක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථය. ඒ සඳහා තමයි අපි
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී කටයුතු කරන්න උත්සාහ කෙළේ.
ෙමය කිසි දවසක ෙනොතිබුණු ෙදයක්. 2008ට කලින් ෙම් වාෙග්
ආෙයෝජනයක් ආවාම ඒ ආෙයෝජනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
කියන්න අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම පනතක් තිබුෙණ්
නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තමයි ෙම්ක ෙබල්ලට දා
ගත්ෙත්, ෙම්වා කියන ෙකොට මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙගන් ඒකට
අනුමැතිය ගත යුතුයි කියලා. ඒක තමයි පජාතන්තවාදය. ඊට
කලින් ආෙයෝජනය මණ්ඩලය තුළ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා නම් ඒ
ගිවිසුෙම් තිෙබන කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑ නම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය ෙමොකක්ද
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට තිබුණු වරපසාදය? අද
ඔබතුමන්ලාට ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන ෙමතැනට ඇවිත් කථා
කරන්න පුළුවන්. සංෙශෝධන ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇයි, එෙහම නම් ඊෙය් බැහැ කිව්ෙව්?

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

* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.
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ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

සංෙශෝධන
ෙග්න්න
පුළුවන්
පනත්වලටයි.
ගැසට්
නිෙව්දනවලට ෙනොෙවයි. පනත්වලට සංෙශෝධන ෙගෙනන්න.
ඔබතුමන්ලාට ගැසට් නිෙව්දන සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධන
ෙගෙනන්න අවශ්ය නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියට යන්න
පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, දවස් 43ක් දුන්නා, උසාවි යන්න.
දවස් 43ක්! දවස් 30යි ඕනෑ. දවස් 43ක් දුන්නා, කවුද ගිෙය්? කවුද,
ගිහිල්ලා කථා කෙළේ? ෙබොරුවට දවස් ෙදකක්, මහජන මතයක්
ඇති කරන්න 150ක් අරෙගන roundaboutsවල ගිහින් හිටියා.
ඊෙය්ත් හිටියා. ෙකෝ, ෙසනඟ? ෙකෝ, ෙම් විපක්ෂෙය් ෙසනඟ?
හිටියාද ෙසනඟක්?
ෙසනඟක් නැහැ. 150යි හිටිෙය් ගරු
කථානායකතුමනි. ෙකෝ, විෙරෝධතා? මහජනතාවට ෙම්ෙක්
මතයක් නැහැ. මහජනතාව දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක
අරෙගන විකුණන්න හදන බව. ෙවන කිසි ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ෙම්ක විකුණාෙගන කන්න හදන්ෙන්. නමුත් මහජනතාව ඊට වැඩි
ෙදයක් දන්නවා. ඒ නිසා ෙමොන ආණ්ඩුව ආවත් අපි ෙම්
ආෙයෝජනය කියන එක කළ යුතුයි ගරු කථානායකතුමනි. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ, අපි ඉදිරිපත් කළ පළමුෙවනි කාරණාවයි.
ෙදෙවනි ෙයෝජනාව වශෙයන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා,
කවුන් සමාගම සම්බන්ධෙයන්. කවුන් සමාගම විවිධාංගීකරණය වූ
බහුවිධ ව්යාපාර ෙලෝකෙය් ෙගනියන්ෙන්. ඒකට එක
අර්ථකථනයක් විතරක් දීලා මහජනතාව අතර ෙලොකු මතයක් ඇති
කරන්න හදනවා. ෙම් කිසිම ෙදයක් අපි මහජනතාවට හංගලා
කෙළේ නැහැ. ෙම් හැම ෙදයක්ම තමුන්නාන්ෙසේලා අර්ථකථනය
කරන්න හැදුවාට එෙහම ෙදයක් ෙම්ක ඇතුෙළේ නැහැ. ෙම් සමාගම
පකාශන කරනවා; රූපවාහිනි පචාරණ කරනවා; ගුවන්විදුලි
පචාරණ කරනවා; විෙනෝදාත්මක කටයුතු කරනවා; චිතපට
කර්මාන්තය කරනවා; විෙනෝද උද්යාන කරනවා; ෙහෝටල් හා
විස්තීර්ණ නිෙක්තන පවත්වා ෙගන යනවා; ෙතොරුතුරු තාක්ෂණය
පවත්වා ෙගන යනවා.
කවුන් කියන්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාෙව් විශාලතම සමාගමයි.
ඕස්ෙට්ලියාෙව් තුන්වන සල්ලිකාර ව්යාපාරිකෙයක් ලංකාවට
ඇවිල්ලා ෙහෝටලයක් පටන් ගන්නවා නම්, ලංකාෙව් තිබුණු
ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය සමුළුෙව්දී ඔහු ඇවිල්ලා කියනවා නම්,
"ලංකාව දර්ශනීය තැනක්, ෙලෝකෙය් සංචාරකෙයෝ ආකර්ෂණය
කර ගන්න පුළුවන් තැනක්, ෙමහි තිෙබන සම්පත් ෙම් කිට්ටුව ඇති
කිසිම රටක නැහැ, ෙම්ක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක්" කියලා,
ෙලෝකෙය් සංචාරක පජාවට ලංකාව තුළ සිට කථා කරලා ඔහු
එෙසේ කියනවා නම් ෙමොකක්ද ඒ ෙදන පණිවිඩය? මම දන්නවා,
ෙම් සංස්කෘතිමය අයිතීන්, ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැන විපක්ෂය කථා
කළ හැටි. ඒ කාලවල ගාලු ෙකොටුව ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන
එක ගැන කථා කරන ෙකොට, සීගිරිය laser shows කරලා market
කරන්න කථා කරන ෙකොට ඔය කියන සංස්කෘතියක් ගැන කථා
කෙළේ නැහැ. ඔය තරම් රටට ආදෙර් විධියට කථා කෙළේ නැහැ. මම
දන්නවා, ඒ සියලු ෙද්වල්. අපට ඒවා අරෙගන කියන්න පුළුවන්.
නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් පසුගිය වකවානුව ඇතුළත ෙම් හැම
ෙදයක්ම පාලනය කර ෙගන කටයුතු කරන්න අපි උත්සාහ කළා.
අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම විනිවිදව මිනිසුන්ට කිව්වා. අපි මහජන
මතයට කන් දුන්නා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් හා සම්බන්ධ
ගැසට් නිෙව්දනය ගැන විවිධ මත ඇති කරන ෙකොට අපට
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "නැහැ, කමක් නැහැ, ගැසට් නිෙව්දනය
ඉවත් කර ගන්න. ඉවත් කර ෙගන මාසයක් කල් ෙදන්න. එෙහම
කියනවා නම්, ඒ කියන ඒවා ඉවත් කර ගන්න. ඉවත් කර ෙගන
මිනිසුන්ෙග් මතයට ඉඩ ෙදන්න." කියලා. දවස් 43ක් ඒ මතයට
ඉඩ දීලායි අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. නමුත් අපට ආෙයෝජන එන
එක නවත්වන්න බැහැ. අපි දන්නවා, ෙම්වාෙය් පිටුපස විවිධ
බලෙව්ග තිෙබන බව. ෙමොකද, 2012 වසරට සාෙප්ක්ෂව 2013
වසෙර් විෙද්ශීය ආෙයෝජන පමාණෙය් සියයට 42ක වැඩි වීමක්

1538

ෙවලා තිෙබනවා. තව අවුරුදු කීපයක් නිදහෙසේ ෙම් විධියට
ගිෙයොත් ෙම් ආණ්ඩුවට තවත් විෙද්ශීය ආෙයෝජන එනවා.
ආණ්ඩුවට බිලියන 3ක්, 4ක් දක්වා විෙද්ශීය ආෙයෝජන ආෙවොත්,
ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8 පමාණයක පවත්වා
ෙගන යන්න අපට පුළුවන්. ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වූ
හැටි ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒවා ෙබොරුයි කියලා කියන්න බැහැ.
පසු ගිය වකවානුවත් එක්ක සන්සන්දනය කරන ෙකොට ෙම්
වකවානුෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම ශීඝ ෙලස වැඩි වී තිෙබනවා. මම
ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒක ෙපන්වා දුන්නා. පසු ගිය අවුරුදු
ගණනත් එක්ක සන්සන්දනය කළාම ෙම් වන ෙකොට ඒක පුද්ගල
ආදායම සියයට 350කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන ආකාරය මම
ෙපන්වා දුන්නා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා එළියට ගියා. නමුත් මට ඉතාමත්ම කනගාටුයි,
ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම කරපු පකාශය සම්බන්ධව එතුමා
මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් එක් පිටුවක ඉහළ ෙකොටස පමණක්
කියවීම ගැන. එතුමා ඒ පිටුෙව් පහළ ෙකොටස කිෙයව්ෙව් නැහැ.
ඉහළ ෙකොටස කියවලා එතුමා කිව්වා, "එෙහම ආදායමක් නැහැ"
කියලා. FDI ගැන සඳහන් පහළ ෙකොටස එතුමා කිෙයව්ෙව්
නැත්ෙත් ඇයි? මම ඒ පිටුව හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත*
කරනවා.
මම එතුමාට ෙදන්න ලිපිෙගොනුවක් ෙගනාවා. එතුමා හිටියා
නම්, මහ බැංකු වාර්තාෙව් ඒ පිටුවත් එක්ක ෙම් ලිපිෙගොනුව
ෙදන්න තිබුණා. කරුණාකර ෙම් ෙකොටස කියවන්න කියලා මා
එතුමාට කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වැදගත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්; ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතුමා
කිෙයව්ෙව් ෙම් ෙකොටස පමණයි. ගරු කථානායකතුමනි, මහ
බැංකු වාර්තාෙව් 145 ෙවනි පිටුෙව් සඳහන් ෙමම ෙකොටස එතුමා
කිෙයව්වා.
“Total direct investment during 2013 amounted to US dollars 916
million, compared to US dollars 941 million in 2012”

ඒ ෙකොටස විතරයි එතුමා කිෙයව්ෙව්, ගරු කථානායකතුමනි.
ඒ පිටුෙව්ම යටින් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
“...FDI received by BOI companies including loans, from US
dollars 1,279 million in 2012 to US dollars 1,391 million in 2013”

ඒ පිටුෙව්ම යටින් ෙම් ෙකොටස තිබියදි තමයි එතුමා අර ඉහළ
ෙකොටස පමණක් කිෙයව්ෙව්. ඒක වැරදියි. අපි නම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිවැරදි විධියට ගණන් හිලව් කියනවා. එතුමා
කියපු ෙදය අද හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් මම නිවැරදි කරනවා. ඒ
වාෙග්ම එතුමාට මම ලිපි ෙගොනුවක් ෙදනවා. ෙම් කරුණු වැරදි
නම්, ඕනෑ ෙවලාවක මට කියන්න. මම නිවැරැදි ෙතොරතුරු
එවන්නම්. මම හිතන හැටියට ෙම් ෙවලාෙව් එතුමා ෙම් ස්ථානෙය්
නැහැ. එතුමාට ෙමම ලිපිෙගොනුව ගන්න කියන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපට එකතු
ෙවන්න තිෙබන අෙනකුත් ෙකොටස් ගැන කිව්ෙව් නැහැ.
"Foreign Direct Investment (FDI) including loans increased to US
dollars 1,391 million during 2013..."

මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙම් ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු
ගිය වකවානුව හා සසඳා බැලුවාම එනම්, 1978 වර්ෂෙය් ඉඳලා
1994 වර්ෂය ෙවනකම් ෙමරටට පැමිණි විෙද්ශීය ආෙයෝජන

————————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පමාණයත්, 2006 වර්ෂෙය් මුල් කාර්තුෙව් ඉඳලා 2013 වර්ෂය
ෙවනකම් පැමිණි සම්පූර්ණ විෙද්ශීය ආෙයෝජන පමාණයත්
අරෙගන බැලුවාම සියයට 72ක වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි
ඇත්ත තත්ත්වය. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙමරටට පැමිණි
විෙද්ශීය ආෙයෝජන පමාණය වැඩි ෙවලා නැද්ද? විපක්ෂය
ෙමොනවා කිව්වත්, ඒ පමාණය අසීමිත ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
එෙසේ වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? අපි ෙම් රෙට් සාමය ඇති කළා;
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට නිදහස ලබා දුන්නා; ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට
විෙද්ශිකයන් එක්ක එකතු ෙවලා තමන්ෙග් ව්යාපාර කරන්න
මාර්ගයක් ඇති කරලා දුන්නා; යටිතල පහසුකම් දියුණු කළා;
අෙනක් පහසුකම් ටිකත් දුන්නා. ෙම් සියලු ෙද්වල් නිසා තමයි පසු
ගිය වකවානුෙව් විෙද්ශීය ආෙයෝජනවල වැඩි වීමක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, I rise to a point of Order. ඔබතුමා ඊෙය් කිව්වාෙන් මට
file එකක් ෙදන්න තිෙබනවා කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔව්. ඔබතුමා ඊෙය් මහ බැංකු වාර්තාෙවන් උපුටාෙගන පකාශ
කරපු එක,-

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔව්, මම කැන්ටිෙම් ඉඳලා අහෙගන හිටිෙය්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔබතුමා බලන්න 145. 5.7.1 "Direct Investment" යටෙත්
තිෙබන ටික කියවා බලන්න. මම පස්ෙසේ ෙම් වාර්තාව එවන්නම්.
දැන් කියවන්න මට ෙව්ලාව මදි. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න. ඔබතුමාට තව
විනාඩි 4ක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මට තව විනාඩි 4යි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
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ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත්ය
පකාශ කරන්න එපා. මම ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් කියන්නම්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ණය ගැන කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ණය කියන්ෙන් විෙද්ශ රටවලින් එන ණය. [බාධා කිරීමක්]
එෙහම ෙකොෙහොමද? ඇයි, ඒ companiesවලට විෙද්ශ රටවලින්
ණය ගන්න බැරිද? ඒවා ෙම් රටට එන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,
අඩු ෙවලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොරු කියන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ එකතු කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා තමන්ෙග් කථාව කරෙගන යන්න. ගරු
මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි 2යි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙමෙහේ ආෙයෝජනය කරන සමාගම් විෙද්ශ රටවලින් ණය
ගන්නවා. ඒ අෙප් සල්ලි ෙනෙමයි. තමන්ෙග් සමාගම පුළුල්
කරන්න විෙද්ශ රටකින් ණය ගත්තාම ඒක FDI හැටියට එන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

FDI හැටියට යටෙත් එනවා නම් ඒක ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන්
කරන්න එපා යැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඒවා අඩු කරලා තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

File එක එවනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

ණය ඇතුළත් නැතුවද කියලා කියන්න.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ණය නැතුව තමයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඊෙය් තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව ඉවර වුණා.
ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ෙදන්ෙන්.

File එක එවනවා.
(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි විෙද්ශීය සමාගම් එක්ක ගනු ෙදනු
කරන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපට බනිනවා. ෙද්ශීය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

වශෙයන් තිෙබන සමාගම් එක්ක එකතු ෙවලා සිෙනෝ ලංකා
සමාගම වෙග් එකක් ඇති කරලා Hyatt Regency එෙක්
management එක ෙගනැල්ලා කරන ෙකොට ෙම් රෙට් සමාගම්
අතර විශ්වාසයක් ඇති ෙවනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

සිෙනෝ ලංකා සමාගෙම් directorsලා කවුද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

පුද්ගලෙයෝ ෙනෙමයි. රක්ෂණ සංස්ථාව, ගෑස් සමාගම, ඒවා
තමයි. පුද්ගලෙයෝ ෙනෙමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කථා කෙළේ පුද්ගලයින්ෙග් නම් කියලාෙන්. ඒෙක් ඉන්න
සභාපතිෙග් නම කියලා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්]
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම දැනට ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලය යටෙත් කියාත්මක වන මුළු ව්යාපෘති සංඛ්යාව 1,721යි.
ඒ ගැන ඊෙය් මෙගන් ඇහුවා. එයින් සියයට 54ක්ම, එනම් ව්යාපෘති
921ක් නිෂ්පාදන ආශිත ව්යාපෘති. සියයට 43ක්, එනම් ව්යාපෘති
744ක් ෙසේවා ආශිත ව්යාපෘති වන අතර, ඉතිරි සියයට 3 කෘෂි
කර්මාන්තය ආශිත ව්යාපෘති.
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(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් පවතින මහා පරිමාණ
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත අතුරින් ෙලෝඩ්ස්ටාර්, පීමා සිෙලෝන්,
සිෙලෝන් ස්ටීල් ෙකෝපෙර්ෂන්, බැන්ඩික්ස් ඇපරල්, ෙහොල්සිම්
ලංකා, MAS ෆැබ්රික්ස්, ඇන්ෙසල් ලංකා යන ව්යාපෘතීන්
පමුඛස්ථානයක් ගන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙසේවා සපයන ව්යාපෘතීන් අතුරින්
ඩයෙලොග් ඇක්සියාටා, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම්, ෙමොබිෙටල්, භාර්තී
එයාර්ෙටල්, ෙවස්ට් ෙකෝස්ට් පවර්, ලංකා IOC වාෙග් සමාගම්
රාශියක් දැනට කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සියලුම පළාත්
නිෙයෝජනය ෙවන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත්යි. පසු ගිය කාලෙය්
අපට එය පුළුල් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අද ෙවන ෙකොට
ෙම් ව්යාපෘති යටෙත් 480,000ක් ෙදනා රැකියා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉදි ෙවමින් පවතින
ව්යාපෘති රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් වන විට ආෙයෝජන මණ්ඩලය
යටෙත් ව්යාපෘතීන් 258ක් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම
වාණිජ ෙමෙහයුම් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් ෙවනවා. ඒ
අතරින් 101ක් ෙසේවා සපයන ව්යාපෘතීන් වන අතර, 72ක් යටිතල
පහසුකම් ආශිත ව්යාපෘති ෙව්. 67ක් නිෂ්පාදන ආශිත ව්යාපෘති
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 18ක් කෘෂි කර්මාන්තය ආශිත ව්යාපෘති
ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට ලබා දී ඇති විනාඩි 25ක කාලය දැන් සම්පූර්ණයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ல

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර
බාධා කරන්න එපා.

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසේවා සපයන ව්යාපෘති අතරින් 49ක්
පමණයි ෙහෝටල් ව්යාපෘති තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය්
පකට ෂැන්ගි-ලා, සිෙනෝ ලංකා, ෙවල්ෙකොම් රීජන්සි වැනි
ෙහෝටල්වල ආෙයෝජනයන් ලංකාවට ෙග්න්න අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි විස්තීර්ණ
නිෙක්තන වෙග් ආෙයෝජන ෙම් රටට අවශ්ය නිසා තමයි ෙමම
ගැසට් පතෙය් සඳහන් සහන ලබා දීලා ඒවා ෙගන්වන්න අපි
කටයුතු කරන්ෙන්. පසු ගිය දිනවල ඇති වුණු බාධාවලින් ෙමම
කටයුත්ත පමාද වූ නිසා පක්ෂ ෙභ්දවලින් ෙතොරව ෙම් වාෙග්
ෙයෝජනාවලට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා. ස්තුතියි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව :

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட திட்ட வைரபடம்:

* Chart tabled:

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් සාකච්ඡාව කරන්ෙන්
නිෙයෝගවල මූලික හරෙයන් පිට පැනලා. මූලික හරය හැටියට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමයයි:
"කවර තත්ත්වයක් යටෙත් ෙහෝ කිසිදු අවස්ථාවක "ව්යාපෘතිය" ෙහෝ එහි
ශාඛා ෙහෝ ආශිත ව්යාපාර තුළ ඍජුව ෙහෝ වකව කවර ෙහෝ නාමයකින්
හඳුන්වනු ලබන්නා වූ සූදු ෙකළිය, ඔට්ටු ඇල්ලීම, 2010 අංක 17 දරන
කැසිෙනෝ ව්යාපාර (නියාමනය කිරීෙම්) පනෙත් 5 වන වගන්තිය යටෙත්
අර්ථ නිරූපනය කර ඇති පරිදි කැසිෙනෝ ද තුරඟ තරග මත පරදු තැබීම බදු
ස්වභාවෙය් කිසිදු කටයුත්තක් ෙහෝ කවර ෙහෝ නාමයකින් හඳුන්වන
ලබන්නා වූ ගණිකා වෘත්තිය ෙහෝ ගණිකා මඩම් බදු ස්වභාවෙය් කිසිදු
කටයුත්තක් ද පවත්වා ෙගන යාම ෙනොකළ යුතු බවත්"

කථානායකතුමා

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

පථම ගැසට් එක නිකුත් කෙළේ 2013 සැප්තැම්බර් මාසෙය්
23වැනි සඳුදා. ඒෙක් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
".... සම්ෙම්ලන මධ්යස්ථානයකින් ද, සූදු සහ ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් පහසුකම්
වලින්ද....."

හරිද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(Mr. Speaker)

Order, please!
ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

Please give the mike to the Hon. Basil Rohana
Rajapaksa.

නිෙයෝජ්ය කාරක

අනතුරුව

කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

මුලාසනාරූඪ විය.

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

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ඉතාම පැහැදිලියි
අපි නගන තර්කය. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත්
ෙහෝටල් ඇති කරනවාට අපි විරුද්ධයි කියලා ෙකොෙහේවත් කියලා
නැහැ. විරුද්ධ නැත්නම් ඇයි ඒ පිළිබඳව තර්ක කරන්ෙන්?
සාකච්ඡා කරන්ෙන්? අෙප් තර්කය තිෙබන්ෙන් මා ඉහත සඳහන්
කළ කාරණය පිළිබඳයි. ඒකට ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
ඒකට ආණ්ඩුව හැටියට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සඳහන්
කළා, "අපි බදු අය කිරීෙම් කමෙයන් කැසිෙනෝ එක අයින් කළා"
කියලා. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එතුමා කිව්වා. ඉස්ෙසල්ලා
ගැසට් එෙක් තිබුණා, කැසිෙනෝවලින් බදු අය කරනවා කියන එක.
ෙම් ගැසට් එෙක් ඒක කියලා නැහැ. බදු අය කරන්ෙන් නැහැ
කියන්ෙන්, කැසිෙනෝ නැහැ කියන එක ෙනොෙවයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, බදු අය කරන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ඔබතුමාෙග් කථාෙව්
පැහැදිලි කරලා ඒක කිව්වා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හරි.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

දැන් අලුත් ගැසට් එක බලන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒෙක් කියන්ෙන්, බදු අය කරන්ෙන් නැහැ කියලා.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

අලුත් ගැසට් එෙක් ඒක නැහැ. අපි කැසිෙනෝ දාන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ. අපි ඒක පැහැදිලිව කියනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක ෙම් ගැසට් එෙක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමා,
කැසිෙනෝ දාන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා ෙම් ගැසට් එෙක්
ෙකොෙහේවත් නැහැ. කැසිෙනෝ දාන්න පුළුවන්. නමුත් බදු අය
කරන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙත්රුම් ගන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රවි විෙජ්රත්නට licence එක අරෙගන ෙදන්න- [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

මට විනාඩියක් ෙදන්න.

නැහැ, නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

බැහැ. එතෙකොට මෙග් ෙවලාව යනවා ෙන්. ඔබතුමා කථා
කරන්න ලෑස්ති ෙවලා ඉන්නවා ෙන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලි
කරලා කියන්න.

ගරු ඇමතිතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ඇයි මුළු සභාවම, මුළු රටම,
සංඝයා වහන්ෙසේලා සහ නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාම මඟ
හරින්න උත්සාහ කරන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1545
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු මන්තීතුමා, - [බාධා කිරීම්] ෙම්ෙක් බැරි ඒවා කියන්ෙන්
නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මා ළඟ ගැසට් එක තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොර කැසිෙනෝ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Joseph Michael Perera, you carry
on with your speech.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන්න කිව්වා. ඒ නිසා දුන්නා. [බාධා
කිරීම්] මම ෙම් කියන්ෙන් ගැසට් එක.[බාධා කිරීම්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒ කාලෙය් ඉල්ලුවා. ඒ වුණාට අපි දුන්ෙන් නැහැ. අපි
ෙදන්ෙනත් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ධම්මික ෙපෙර්රාෙග් ෙහොර කැසිෙනෝ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ධම්මික ෙපෙර්රාෙග් සල්ලි ගන්ෙත් කවුද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කවුද? [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,-[බාධා කිරීම්]

"The Island" online newspaper of 5th December, 2013
states, I quote:

would include an in-house casino.
Investment Promotion Minister Lakshman Yapa Abeywardena said
the BoI had reached an agreement with Queensbury to develop 2.5
acres at D.R. Wijeywardene Mawatha, Colombo.
So far only the initial documents had been signed by both the BoI
and Dhammika Perera..."

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම පැහැදිලියි[බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Azwer and Hon. Anura
Dissanayake, please sit down.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ෙම්ක අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්
ධම්මික ෙපෙර්රා. ධම්මික ෙපෙර්රා කියන්ෙන් කවුද? [බාධා
කිරීම්] ධම්මික ෙපෙර්රා කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරිෙයක්.
අමාත්යාංශයක ෙල්කම්වරෙයක්. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා, එෙහම
නම් අපට පැහැදිලිව-[බාධා කිරීම්] ධම්මික ෙපෙර්රා කියන්ෙන්
රජෙය් නිලධාරිෙයක්.

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.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. A.H.M. Azwer. Hon. Azwer, what is your
point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්
වියරු වැෙටනවා දකිනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව හරියට ෙගන
යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. එතුමාව
සභාෙවන් පිට කරන්න. බැංකු කඩපු එක්ෙකනා, රත්තරන් බඩු
ෙහොරකම් කළ එක්ෙකනා.
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப

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

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Azwer, please sit down. ගරු ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කරන්න.

"Agreement signed with BOI to build third integrated resort

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

*Dhammika Perera to invest US$ 350 mn

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

*80 percent would be foreign investment
The Board of Investment has recently signed an agreement with
Queensbury owned by the local gaming tycoon Dhammika Perera to
build the third US$ 350 million integrated resort which possibly

1546

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ධම්මික කියන්ෙන් රජෙය් නිලධාරිෙයක්. ඔහු සමඟ තමයි
BOI එක ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න. රජෙය්
පධාන නිලධාරිෙයක් ෙකොෙහොමද එෙහම කරන්ෙන්? ෙල්කම්
ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්]
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ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා (ආෙයෝජන පවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ைபசர்
அைமச்சர்)

ஸ்தபா -

தலீட்

ஊக்குவிப்

பிரதி

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of
Investment Promotion)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being by the
Hon. Faiszer Musthapha.
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

What is the point of Order? Tell me whether you have
signed an agreement with Dhammika or not. He is the
Secretary to a Ministry. මෙග් පළමුෙවනි පශ්නය ඒකයි.
ෙමන්න ෙමෙහම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා investmentsවලට
ලැහැස්ති කර ගත්ෙත්. Secretary හැටියට ෙම් තැනැත්තා දමා
ෙගන, ඒ හරහා companies හැදුවා. ෙම්ක තමයි රජෙය්
සම්බන්ධතාව. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ෙම්ක හංගන්න හදන්ෙන්
ඇයි? ධම්මික ෙපෙර්රා කියන්ෙන් කැසිෙනෝකාරෙයක්
ෙනොෙවයිද? කැසිෙනෝ අයිතිකාරෙයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා
Secretary කර ගත්ෙත් කැසිෙනෝ අයිතිකාරෙයක්. ඔහුට තමයි
ෙම් ව්යාපෘතිය ෙදන්ෙන්. ඒක ෙත්රුම් ගන්න. ෙම්ක නැහැ
කියන්න බැහැ. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මහා
සංඝරත්නෙයන් හැංගුෙව්. උන් වහන්ෙසේලා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? ෙම්ක තමුන්නාන්ෙසේලා හංගන්න හදන්න එපා.
ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා එහා ගිය පශ්නයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් ෙයෝජිත ව්යාපෘති තුළ සාරධර්ම විෙරෝධී
කටයුතු වලට කිසිෙසේත් ඉඩ ෙනොතැබිය යුතුයි" යන මාතෘකාව
යටෙත් ෛතනිකායික මහා සංඝයා වහන්ෙසේලා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

අතීතෙය් පටන් ශාසනික, ජාතික, සංස්කෘතික, සමාජමය යහපැවැත්ම
යථාපරිදි සුරක්ෂා කරගැනීම සඳහා රාජ්ය පාලකයන් ෙවත සුදුසු
අනුශාසනා උපෙදස් ලබාදීමට මහාසංඝරත්නය සතුව පවත්නා ඓතිහාසික
උරුමය මුල් ෙකොට ෙගන හා විවිධ ජාතික ආගමික සංවිධාන අප ෙවත
ෙයොමු කරන ලද කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන පහත දැක්ෙවන කරුණු
ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු කිරීමට අදහස් කෙළමු.
වර්ෂ 2008 අංක 14 කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත්, 2014 ජනවාරි
මස 30 වන දින අංක 1847/35, 1847/36 සහ 1847/37 යන අතිවිෙශේෂ
ගැසට් පතිකා මගින් පකාශයට පත් කරන ලද නිෙයෝගයන්හි සඳහන් වන
විෙශේෂෙයන් ආනුෂංගික පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳව නිශ්චිත
අර්ථකථනයක් දක්වා ෙනොමැතිවීම කාෙග්ත් විමතියට හා සැකයට ෙහේතුවී
ඇත. ඉහත ගැසට් පතිකා තුළ ෙමම ආනුෂංගික පහසුකම් සැලසීම යන
ෙයදුම ඇතුළත් කිරීම තුළින් සූදුව, ඔට්ටු ඇල්ලීම, සුරාව, ගණිකා වෘත්තිය
වැනි දුරාචාරයන් එම ව්යාපෘති තුළ කියාත්මක වීමට ඉඩපස්ථා සැලෙසන
බව අෙප් හැඟීමය.
පූර්වෙයහි ෙමබඳු නීති අණපනත්හි වචනාර්ථවල පැවති දුර්වලතා
පෙයෝජනයට ෙගන නීතිෙයන් මඟහැරයෑම් ෙකොපමණවත් සිදුවී ඇති
බැවින්, ෙමම ෙයෝජිත ව්යාපෘති තුළින් කවර අවස්ථාවක ෙහෝ ඇති විය
හැකි සූදුව, ඔට්ටු ඇල්ලීම, ගණිකා වෘත්තිය වැනි කිසිදු දුරාචාර
කටයුත්තක් පවත්වාෙගන යෑම තහනම් ෙකොට බැහැරලීමට හැකි වන ෙසේ
ෙමම අණපනත් තුළ සෘජු අර්ථකථනයන් පැහැදිලිව දක්වා සංෙශෝධනය
කිරීමට නිසි පියවර ගන්නා ෙලස කරුණාධ්යාශෙයන් ඉල්ලා සිටිම්හ.
ෙතරුවන් සරණයි."

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත යවන ලද ෙමම ලිපිය මම
සභාගත* කරනවා.
ගරු අගමැතිතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ලිපිය බලන්න. අපි ෙම්
කාරණයට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැද්ද? අපි කියන්ෙන් ෙම්
ව්යාපෘති නතර කරන්න කියලා ෙනොෙවයි. කැසිෙනෝ, ගණිකා
වෘත්තිය කියන ෙම් රට දුරාචාරයට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ඇති
ෙනොෙවන්න අවශ්ය නීතිමය පරිසරය සකස් කරන්න කියලායි අපි
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අෙප් ෙයෝජනාව ඒකයි. ගරුතර මහා
සංඝ රත්නෙය් ෙයෝජනාව ඒකයි. [බාධා කිරීම්] ඇයි කෑ
ගහන්ෙන්? මම ෙම් කියන්ෙන් ගරුතර මහා සංඝ රත්නෙය්
ෙයෝජනාව පිළිබඳවයි.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

එෙහම එකක් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්?

ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙදන්ෙන් නැහැ. හරි, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙදන්ෙන්
නැහැ කියලා. උන් වහන්ෙසේලා කියන ෙද්ටත් ඇහුම් කන් ෙදන්න
ෙකෝ, අපට ෙනොෙවයි.
මහ නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත
යවන ලද ලිපිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"පරාභව සූතෙද්ශනාෙවහි දැක්වූ පරිද්ෙදන්, 'යම් මිනිෙසක් ස්තියට,
සුරාවට, සූදුවට ෙලොල් වී ලද දෑ වනසා ගන්ෙන් ද, එය පුද්ගලයාෙග්
පිරිහීෙම් ෙදොරටුවයි.' පුද්ගලයන්ෙග් පිරිහීම යනු සමස්ත ජාතිෙය්,
සංස්කෘතිෙය් හා රෙට් පිරිහීමයි. ෙපර ධර්මද්වීපයක්ව පැවති ශී
ලංකාද්වීපෙයහි වර්තමානෙයහි ඇතිෙවමින් පවත්නා මිනීමැරුම්,
මංෙකොල්ලකෑම්, ස්තීදූෂණ ආදී විවිධ දුරාචාරයන් තව තවත් ව්යාප්ත වීමට
ෙහේතුසාධක විය හැකි පරිදි, රෙට් සංවර්ධනෙය් නාමෙයන් විෙද්ශ සංචාරක
ව්යාපාර ඉලක්ක ෙකොට සූදුව, ඕට්ටු ඇල්ලීම වැනි පුද්ගලික දුශ්චරිත
සම්බන්ධෙයන් පහසුකම් සැලසීමට, නියමින් ෙහෝ අනියමින්
මගපෑෙදන්ෙන් නම්, එය ජාතික, ආගමික, සංස්කෘතික, සාමාජික
පරිහානියට ෙහේතුසාධක වනු නිසැකය.
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ෙවන එකක් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ෙම් රෙට් මහා සංඝ
රත්නය, නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරන ෙම්
ෙයෝජනාවට තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇහුම් කන් ෙදන්න බැරිද? මුළු
රටටම ඇහුම් කන් ෙදන්න බැරිද? ඒ ලිපිෙය් copy එකක් මම ළඟ
තිෙබන්ෙන්. කරුණාකර ෙම් ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු
කරන්න. ෙම්ක තමයි ඉතාම වැදගත් ෙද්. ඒක නිසයි මම කිව්ෙව්
රජෙය් නිලධාරිෙයකු හැටියට ධම්මිකව ෙගනැල්ලා අද කැසිෙනෝ
ගහන්න ෙකොම්පැනියක් හදලා තිෙබනවාය කියලා. BOI එකත්
එක්ක අත්සන් කෙළේ කවුද? ධම්මික ෙපෙර්රා. මම ළඟ විස්තරය
තිෙබනවා. ධම්මික ෙපෙර්රා අත්සන් කෙළේ. ෙවන කවුරුවත්
ෙනොෙවයි. ෙම්වා සල්ලි තිෙබන ෙකොම්පැනි ෙනොෙවයි. ෙම්වා සූදු
ෙකළින ෙකොම්පැනි. ආණ්ඩුවත් එක්ක එක්කහු ෙවලා, ආණ්ඩුෙව්
ෙද්ශපාලනඥයිනුත් එක්ක එක්කහු ෙවලා, ආණ්ඩුෙව්

————————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

නායකෙයෝත් එක්ක එක්කහු ෙවලා තමයි අද ෙම් ෙකොම්පැනි
හදලා මුළු රටම රවට්ටන්න හදන්ෙන්. ඒෙක් වැඩි ෙකොටස්
තිෙබන්ෙන් කාටද? ෙම් රටින් පගා ගහලා ඒ මුදල් ෙයොදවලා
ෙකොටස් ගත්ත අයට තමයි ඒවාෙය් අයිතිය තිෙබන්ෙන්. ෙවන
කාටවත් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක හංගන්න හදන්න
එපා. මහා සංඝ රත්නයට, නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට ෙම්
කාරණය ෙත්රුණා. ඒකයි උන් වහන්ෙසේලා කිව්ෙව් ෙම් රට
සංවර්ධනය කළ යුත්ෙත් සුරාව, සූදුෙවන් ෙනොෙවයි, ගණිකා
වෘත්තිෙයන් ෙනොෙවයි කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන් අලුත්
ආර්ථිකයක් හදන්න. ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් හරි ණය අරෙගන
ඇවිල්ලා, ෙලෝකෙය් තිෙබන දුරාචාර ඔක්ෙකොම ෙමහාට
ෙගනැල්ලා, අපිට ආදායමක් හම්බ වුණාය කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාව රවට්ටන්නයි තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන්. ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි වුණා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න හදන්ෙන්
ෙම්වායින්. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා නම් ඒ වාසිය ෙම් රෙට්
දුප්පත් ජනතාවට යන්න ඕනෑ. වැඩ කරන ජනතාවට, කම්කරු
ජනතාවට ඒ වාසිය යන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට ඒ වාසිය ගිහිල්ලා
තිෙබනවාද? මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙම් කාරණයත් අහනවා.
ෙගොවියා
දායක
ෙවච්ච
ෙගොවියාෙග්
විශාම
වැටුප
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගව්ෙව් නැහැ. ඒක හංගා ගත්තා. ෙගොවියාෙග්
විශාම වැටුප අපියි නිර්මාණය කෙළේ. ඒ සල්ලි ටික ෙගව්ෙව් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙගවන්ෙන්ත් නැහැ. ෙගොවියා දායක වුණා.
[බාධා කිරීම්] ඒ තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නා විධිය. රටට ගිහිල්ලා
කියන්න. ඒ වාෙග්ම ධීවරයාට ෙපොෙරොන්දු වුණා ඉන්ධන
සහනාධාරය ෙදනවාය කියලා. ධීවර ඇමතිවරු ෙමතැන ඉන්නවා.
ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා ඒෙකන්
මඟ
හැරියා.
ඉන්ධන
සහනාධාරය
දුන්ෙන්
නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. මහා ෙලොකු සම්පතක්
ආවා නම්, අෙප් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුණා නම් ෙම් පැත්තට
නැඹුරු වන්න බැරි ඇයි? සහන ෙදන්න බැරි ඇයි? මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන් ඒකයි.
අපි කියන්ෙන් ෙහෝටල් හදන්න කියලායි. ඒකට අපි විරුද්ධ
නැහැ. ඒක පශ්නයක් නැහැ. ෙහෝටල් හදන ෙකොට ඒ
ෙහෝටල්වලට ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙනොෙයක් විෙද්ශිකෙයෝ එනවා.
එන්ෙන් ගණිකාෙවෝ බලා ෙගන ෙනොෙවයි. සූදුව බලාෙගන
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඊට වඩා සම්පත් තිෙබනවා. ඉතාම වටිනා
සාගරයක් -මුහුදක්- අපිට තිෙබනවා. ෙවරළක් අපිට තිෙබනවා.
ඒක පෙයෝජනයට ගන්න. ඉතාම ෙහොඳ පරිසරයක් අපිට
තිෙබනවා. ඓතිහාසික සිද්ධස්ථාන අපිට තිෙබනවා. අෙප්ම
කියලා මුළු ෙලෝකයම පිළිගන්නා ෛවද්ය කම තිෙබනවා. සල්ලි
හම්බ කරන්න පුළුවන් කම ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ඒවා ගත්ෙත්
නැහැ.
මම තවත් කාරණයක් කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදන ෙම්
බදු සහන ලංකාෙව් ෙපොඩි ෙහෝ ෙලොකු ෙහෝ ජනතාවට අවුරුද්දක්
දීලා බලන්න, තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ ආදායම
ෙම් රටට එන්ෙන් නැද්ද කියලා. අෙප් ව්යාපාර ඔක්ෙකොම
කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට ඒ අයට සහන ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් බදු
සහන අෙප් ව්යාපාරිකයින්ට ෙදනවා නම් ඒ ව්යාපාරිකෙයෝ
නිෂ්පාදනය කරලා, විෙද්ශවලට ඒ බඩු යවලා අතිවිශාල ආදායමක්
ෙගනැල්ලා ෙදනවා. මම දන්නවා, ගරු ඇමතිතුමන්ලාට ෙම්ක
ෙත්ෙරනවා. ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙම්ක ෙත්ෙරනවා. අද ඒ
නිෂ්පාදනය කරන අය සියලු ෙදනා කඩාෙගන වැටිලා. අෙප්
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ සුළු කාලයකින් සීනි කර්මාන්තය
දියුණු කරලා ෙපන්නුවා. ඒ වාෙග් දියුණු කරන්න පුළුවන් ඒවා
විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඇයි ඒවාට බදු සහන ෙදන්ෙන්
නැත්ෙත්? රාජ්ය සංස්ථා එකකටවත් ෙම් බදු සහන ෙදන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් දක්ෂකම්
ගැන කිව්වත් ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒක ෙන් තිෙබන
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ෙමෝඩකම. ඇයි බදු සහන ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? කරුණාකර
කියන්න. රාජ්ය සංස්ථා තිෙබනවා. ඇයි ඒවාට බදු සහන ෙදන්ෙන්
නැත්ෙත්? ඒ සියල්ල බදු ෙගවන්න ඕනෑ. අද පැකර්ටයි,
ධම්මිකටයි තමයි බදු සහන ෙදන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, විදුලිබල
මණ්ඩලයට බදු සහන ෙදනවාද කියා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
අහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ඔක්ෙකෝටම දීලා තිෙබනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

දීලා නැහැ. මම බය නැතිව කියනවා දීලා නැහැ කියලා. බදු
සහන තියා ඉන්ධනවත් සහන මිලට දීලා නැහැ. අෙප් ඇමතිතුමා
කිව්වා විෙද්ශ ආෙයෝජන සෑෙහන පමාණයක් ආවා කියලා. ඔව්,
අපි දන්නවා. ෙකොෙහොමද ආෙව්? අපට මුල ඉඳලා අගට කියන්න.
විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් රජය චීනයත් එක්ක ගිවිසුමක්
ගහලා හැදූ විදුලි බලාගාරය තවම කියාත්මක කරන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ෙමොකද? කියා කරන්ෙන් නැති මැෂින් ෙගනැල්ලා.
ඒවා ආෙව් ෙකොෙහොමද? ණයත් එක්ක ආෙව් ෙමොනවාද? චීනයට
ඕනෑ නැති ෙද්වල් තමයි ණයත් එක්ක ෙමෙහේට ආෙව්. අද ඒවා
වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. කවුද ඒ ණය ෙගවන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා බදු පනවලා අහිංසක ජනතාවෙගන් ගන්නා
සල්ලිවලිනුයි ඒවා ෙගවන්ෙන්. ෙවනත් ඒවාෙයන් ෙනොෙවයි
ෙගවන්ෙන්. පිටින් ගන්නා ණයවලින් ෙනොෙවයි ෙගවන්ෙන්. ඒ
කර්මාන්තශාලා එක්ක, ඒ විදුලි බලාගාරය එක්ක ආෙව් කවුද?
ගරු ඇමතිතුමා, විදුලි බලාගාරය එක්ක ආෙව් කවුද? චීනෙය් අයයි
ආෙව් එහි වැඩට. තවම ඉන්නවා ෙගවල් හදාෙගන. ගැහැනුත්
ඉන්නවා ෙමෙහේ. කවුද ඒ අයට පඩි ෙගවන්ෙන්? ෙමවැනි
සංවර්ධනයක් ගැන තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා අෙනක් පැත්ත ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ මට ලැබී තිෙබන කාල ෙව්ලාව සීමාසහිත
නිසා. මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා ෙම් රෙට් ජනතාව
රවටන්න එපා කියලා. ෙම් රෙට් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලා
පිළිගත්තා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඉදිරි මැතිවරණයක්
එන ෙකොට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඉදිරි මැතිවරණයක් ගැන
කථා කරන විට ඕනෑ නම් ජනාධිපතිවරණයක් ෙදන්නම් කියලා
ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා. අපි ඉල්ලනවා. අපි පැහැදිලිව
ඉල්ලනවා ජනාධිපතිවරණයක්. ෙදන්න; දීලා බලන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් කවුද තරග කරන්ෙන්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක අෙප් වැඩක්. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුද දමන්ෙන්? අපි
දමන්ෙන් දිනන ෙකෙනක්. [බාධා කිරීම්] අපි දමන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ පරාද කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක්. ඒක ෙහොඳට මතක
තියා ගන්න. අපි දමන්ෙන් රාජපක්ෂ පරාද කරන්න පුළුවන්
ෙකෙනක්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අපි දමනවා superstar ෙකෙනක්.
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

අපි දමනවා Superstar ෙකෙනක්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

Sir, I rise to a point of Order. ගරු මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පබල නායකයකු හැටියට
කියන්න, ඒ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කවුද කියලා.
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(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මීට වඩා කථා
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ජනාධිපතිවරණයට අපි ලෑස්තියි කියා
කියනවා. සමස්ත ජනතාවෙග්ම අයිතිය උදුරාෙගන කන ෙම් දූෂිත
ආණ්ඩුව අයින් කිරීෙම්, දැන් ඉන්න මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඒ තනතුෙරන් ඉවත් කරලා ෙහොඳ ෙකෙනක් පත්
කිරීෙම්, මුළු රටම එකට ගන්න පුළුවන් ෙකෙනකු පත් කිරීෙම්
වගකීම අපි දරනවා කියලා මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 3.25]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒක ඒ ෙවලාවට කියන්නම්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඇයි බය?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

දැන් කියන්න බැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඇයි බය?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කිසි බයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] කිසි බයක් නැහැ. [බාධා
කිරීම්] අපට ඕනෑ ෙකනා ෙවලාවට අපි දමන්නම්. මහින්ද
රාජපක්ෂ පරාද කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් දමන්නම්. එහි කිසි
පශ්නයක් නැහැ. ෙවලාවට අපි ඒක කරන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපනුණා ෙන්ද ෙම් නියමයන් ෙගනැල්ලා ෙම්වාට ඡන්දය ෙදන
ෙකොට ආණ්ඩුෙව් කීෙදෙනක්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සම්බන්ධකම්
තිෙබන ෙවනත් පක්ෂවල ඇමතිවරුන් කීෙදෙනක් ෙමතැනින්
නැඟිටලා ගියාද කියලා; කීෙදෙනක් විරුද්ධ වුණාද කියලා. අන්න
ඒ වාෙග් තමයි ජනාධිපතිවරණයක් ආපු දාටත් සිද්ධ වන්ෙන්
කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න. පිරිස
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඈත් ෙවනවා. අපි ඕනෑ මිනිහා දමන්නම්.
දිනන්න පුළුවන් මිනිෙහක් දමන්නම්. මහින්ද රාජපක්ෂ පරාද
කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් දමන්නම්. ඒක අෙප් වැඩක්. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ වගකීම අපි
භාරගන්නවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ඇෙමරිකාෙවන් ෙගනැල්ලා දමනවාද? ෙමෙහේ තවම එෙහම
ෙකෙනක් හදාගන්න බැරි වුණාද? ඒ, සැඟවුණු අමුත්තාද? ෙම්
අවුරුදු උත්සව කාලය ෙන්. තවම බැරිද සැඟවුණු අමුත්තා ෙසොයා
ගන්න?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා)

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලොකු වැස්සක් වැහැලා
පෑව්වා වාෙග් කියලායි මට හිෙතන්ෙන්. අපි දන්නවා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හැමදාම දවල් හීන දකින බව. දවල් හීන දැකලා
දැකලා සාමාන්යෙයන් සෑෙහන කාලයක් ඒ දිහා බලාෙගන
ඉන්නවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක කවදාවත් වැෙටන ෙගඩියක්
ෙහම ෙනොෙවයි කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය විශ්වාස කරන්නත් බැරි තරම්
ෙවනස් ෙවලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්ෙකෝ ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් ආර්ථික න්යායට කිට්ටු ෙවලා. එෙහම නැත්නම්
ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ දරන මතයටත්
වඩා එහා තැනකට ඇවිල්ලා. ෙමොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
රෙට් -[බාධා කිරීම්] ඒක අෙප් ෙවනම තර්කයක් ෙන්. අෙප් ඒ
තර්කය හැම දාම තිෙබනවා. ඒක හැම දාම තිෙබන ෙදයක්. ඒක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මම කථා කරන්ෙන්, ෙම් රෙට් විවෘත
ආර්ථිකය ඉදිරිපත් කරපු, විවෘත ආර්ථික කමය ෙගනැල්ලා
කැසිෙනෝත් ලංකාවට හඳුන්වලා දීපු, ෙජෝසිම්ව ෙගනාපු,
ෙජෝසිම්ෙගන් සල්ලි ගත්තු උදවියම අද ෙමයට විරුද්ධව කථා
කරන එක ගැනයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අපි ෙජෝසිම්ව එෙළව්වා.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ඔබතුමා දන්ෙන් ෙමොනවාද? ඔබතුමා ෙමොනවාද දන්ෙන්?
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන ෙමොනවාද
දන්ෙන්? ඔබතුමා ෙමොනවාවත් දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ඉතිහාසය
දන්ෙන් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන කථාව ෙමොකක්ද
කියලා මම අහන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන් ලංකාෙව් ආෙයෝජනය
පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා දරන අදහස ෙමොකක්ද කියලා මම දැන
ගන්න කැමැතියි. ලංකාෙව් ආෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමන්ලා දරන අදහස ෙමොකක්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රෙට් ආෙයෝජන අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම ෙම් රෙට් ආර්ථික
පගමනයට අත්යවශ්ය කාරණාවක් බව මතක තියා ගන්න. ෙම්
ආර්ථික පගමනයට අවශ්ය කාරණාව පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙමොකක්ද අද කියන්ෙන්? "කැසිෙනෝ" එකක් ඉස්සරහට දාලා මුළු
ව්යාපෘතියම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙනක් පැත්ත හරවන්නයි
හදන්ෙන්. ආණ්ඩුව පකාශයක් කරලා තිෙබන නිසා මම ෙම් ගැන
ඊට වඩා කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
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[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් කාර්මීකරණය
අෙනක් පැත්ත හැෙරව්ෙව් කවුද කියලා මම ඉස්ෙසල්ලාම මතක්
කරන්න කැමැතියි. ඒ, 1977 දී බලයට පත් වුණු එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයයි. 1960 ඉඳලා 1977 ෙවන කල්ම ෙම් රෙට් ෙගනගිය
ආර්ථික පතිපත්තියක් තිබුණා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාත් ඒ
ආර්ථික පතිපත්තිය පිළිගත්තා. එය, සංවෘත ආර්ථික පතිපත්තියක්
සහ රජය සතු සංස්ථා, ව්යාපාර දියුණු ෙවන පතිපත්තියක්. අෙප්
අය කළ ෙද්වල් කියන්න ඉස්ෙසල්ලා දැන් මම ඔබතුමන්ලා කළ
ෙද්වලුත් කියන්නම් ෙකෝ. ඒක මෙග් යුතුකමක් ෙන්. තුල්හිරිය
වාෙග් දැවැන්ත ව්යාපෘති එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්
ආවා. ටයර් සංස්ථාව වාෙග් ෙලොකු ව්යාපෘති අෙප් රජය කාලෙය්
ආවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද 1977 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව බලයට එන ෙකොට දකුණු ආසියාෙව් පළමුවැනි වාහන
එකලස් කිරීෙම් කර්මාන්ත ශාලාව තිබුෙණ් ශී ලංකාෙව් බව?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පථම ආෙයෝජන මණ්ඩල
සභාපතිවරයා වන උපාලි විෙජ්වර්ධන මහත්මයා තමයි ඒක
ෙකරුෙව්. එහි Upali Fiat car එකත්, Unic radio එකත් හැදුවා
කියන එක මට අද වාෙග් මතකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
බලයට ඇවිල්ලා පැය 24ක් ඇතුළත ඒ ෙද්ශීය කර්මාන්ත
පතිපත්තිය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ෙකරුවා. එෙහම කරලා
ඔබතුමන්ලා එදා උත්සාහ ෙකරුෙව් ෙලෝකෙය් තිෙබන සියලුම
ෙද්වල් ලංකාවට ෙග්න්න ඉඩ සැලැස්වීමටයි. කිසිම බාධාවකින්
ෙතොරව සියලුම ෙද්වල් ලංකාවට ෙග්න්න ඉඩ දුන්නා.
1977 කාලෙය් මම ශිෂ්යෙයක්. ඒ කාලෙය් මට මතකයි,
මැෙල්සියාෙවන් ෙගනැල්ලා බීර ෙබොන mugs පාෙර් විකුණපු
ආකාරය. අෙප් වීදුරු කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම වැහිලා ගියා.
නාත්තන්ඩිෙය් -අෙප් ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමාෙග්
පෙද්ශෙය්- වැලිවලින් වීදුරු හදන කර්මාන්තශාලා බංෙකොෙලොත්
වුණා. උපාලි විෙජ්වර්ධනෙග් කර්මාන්තශාලාව නැතුව ගියා. ටයර්
වාෙග් කර්මාන්තශාලා විනාශ ෙකරුවා; විකුණුවා. සමහර
සංස්ථාවන් නැති කරලා දැම්මා. ෙප්ෂ කර්මාන්තය
සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් ෙකරුවා. එෙහම කරලා කාර්මික
පතිපත්තිය නැත්තටම නැති කරන ෙකොට ඊට යාබද ඉන්දියාව
ෙමොකද ෙකරුෙව්? ඉන්දියාව පතිපත්ති ෙවනස් ෙකරුෙව් හරිම
ෙහමින්.
1979 දී තමයි රජිව් ගාන්ධි මහත්මයාලා බලයට ඇවිල්ලා
ඉන්දියාවට ෙහමින් ෙහමින් පතිපත්ති ඇතුළු ෙකරුෙව්. ඒ
ෙගොල්ලන් තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් තිබුණු කර්මාන්ත විනාශ
ෙකරුෙව් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙකරුෙව් ඒ කර්මාන්තවලට තවත්
විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් සම්බන්ධ කර ගත්තු එකයි. මට අද වාෙග්
මතකයි, රජිව් ගාන්ධි මැතිතුමාෙග් ෙසොෙහොයුරා මරුටි කාර් එක
හදන ෙකොට ඔහුට හිනා වුණු හැටි. නමුත් මරුටි කාර් එක මුළු
ආසියාව පුරාම ෙව්ගෙයන් අෙළවි වන සාමාන්ය ජනතාවෙග් කාර්
එකක් බවට පත් ෙකරුවා. ඉතින් ඉන්දියාව එෙහම පතිපත්තියක්
ගන්න ෙකොට අද ෙම් කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම්
ඉන්න නායකෙයෝ තමයි එදා අෙප් මුළු ආර්ථිකය අෙනක් පැත්ත
හරවලා කාර්මීකරණය විනාශ ෙකරුෙව්. එයින් දකුණු ආසියාෙව්
අපට වඩා පහළින් හිටපු රටවලට ඉහළට එන්න ඉඩ සැලසුණා. ඒ
කාර්මික පතිපත්තිය අනුගමනය කරපු මැෙල්සියාව ඉහළට ආවා.
අද වියට්නාමය ඉහළට ඇවිල්ලා. බුරුමය ඉහළට එමින් තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාව ඉහළට එමින් තිෙබනවා. පාකිස්තානෙය්
පශ්න තිබුණත් සෑෙහන කාර්මීකරණයක් ඒ රට ඇතුෙළේ
තිෙයනවා. අද චීනය මහා ඉහළින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අද
ඒවා ෙමොනවත්
කථා කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ආෙයෝජන
පතිපත්තියට පහර එල්ල කරන්න "කැසිෙනෝ" කියන වචනය
පාවිච්චි කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ආණ්ඩුව කියලා
තිෙබනවා ෙම්වාෙය් කැසිෙනෝ නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම තිෙබන
licences හැරුණු ෙකොට අලුතින් කිසිවක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා
ආණ්ඩුව පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා. එෙහම කියද්දීත්, ෙම්
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ආෙයෝජනවල පමාණය වැඩි නිසා, ෙම් ආෙයෝජනවල පමාණය
විශාල නිසා, ෙම්ෙකන් ආර්ථිකෙය් උද්දීපනයක් ඇති වන බව
දන්නා නිසා අද විවිධාකාර කථා කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය
සූදානම් ෙවනවා. අපට යම් ෙදයක් ගැන තර්කයක් ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්. මා තර්කයට කැමැතියි. කවුරු හරි කියනවා නම්
ෙමන්න ෙම් ෙද් වැරදියි කියලා, ඒකට තර්කයක් තිෙබනවා.
නමුත් තර්කය ෙවනුවට ලාබාල කථා කියලා ෙම් රෙට් අනාගත
පරම්පරාව උගස් තියන වැඩවලට අපි යන්න නරකයි.
ඒ කාලෙය් අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට කණ්ඩලම ෙහෝටලය
හදනවාට විරුද්ධව ෙපළ පාළි ගියා මට මතකයි. මාත් ගියා. නමුත්
මා පසුව ෙත්රුම් ගත්තා, ආෙයෝජනවලට විරුද්ධව ෙපළ පාළි
යන එක වැරදියි කියලා. ආෙයෝජන කියන්ෙන් රටක අනාගතය
නිර්මාණය කරන ෙදයක් කියලා මට ෙත්රුණා. අපි ඒක ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, අෙප් රෙට්
ආෙයෝජන පිළිබඳ භීතිකාවක් ඇති කරන්න හදන එක කරුණාකර
නවත්වන්න කියා කරන්න කියලායි. ආණ්ඩුව ෙමොකක් වුණත්,
ආණ්ඩුව ෙමොන අවස්ථාෙව් හිටියත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
ආෙයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව මීට වඩා වගකීෙමන් කියා කරන්න
ඕනෑ. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න නම් අඩුම වශෙයන් අපි
ෙසේවා ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් රෙට් ඒක පුද්ගල
ආදායම වැඩි කර තිෙබනවා නම්, ඒ ඒක පුද්ගල ආදායෙම් පතිඵල
රට ඇතුෙළේ තිෙබනවා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි.
තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න ඕනෑ, අද වන ෙකොට three-wheelers
අටලක්ෂයක් ෙම් රෙට් පාරවල්වල ධාවනය වන බව.
Motorcycles මිලියන 2.7ක් ෙහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.
ඒ පමාණය එන්න එන්න වැඩි ෙවනවා. ඒ නිසා රෙට් ධනය
සාමාන්ය ජනයාට බුක්ති විඳින්න පුළුවන් තත්ත්වයට ෙම් ආණ්ඩුව
ෙම් රට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
ෙම් ආණ්ඩුව හැම විටම සාමාන්ය ජනයා දිහා බලලා වැඩ
කරන, වැඩ කරන පන්තිය දිහා බලලා වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්. ෙම්
ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා තිෙබනවා. කවුරු
හරි කියනවා නම් අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වුෙණ්
නැහැ, ඒ නිසා ජීවන මට්ටම වැඩි වුෙණ් නැහැ, සියලු ෙදනාම
දුගිෙයෝ කියලා, ගිහිල්ලා ජනතාවෙගන් අහන්න ඇයි ආණ්ඩුව
ඡන්ද දිනන්ෙන් කියලා. අපට ගම්බද මිනිස්සු ෙම් තරම් ඡන්දය
ෙදන්ෙන් ඇයි?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

දැන් ඒකට ෙකළෙවලා.

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

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

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කවදාවත්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග්
සිහිනයක් විතරයි. ඒ සිහිනය හිෙත් තියා ගන්න. ඒකට කමක්
නැහැ. නමුත් කවදාවත් ඒක කරන්න බැහැ. අපිත් දැක්කා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හයිය ගම්පහට ගියාම, මැතිවරණෙය්දී.
ගම්පහදී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුහුණක්වත් දැක්ෙක් නැහැ. මාත්
ගම්පහ ටවුෙම්මයි හිටිෙය්. ඒ නිසා ඒ හයිය ගැන කථා කරන්න
එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා කවුරු එක්ක ආවත් ඒ හයිය හදා ගන්න
බැහැ. ඒ නිසා මා කියන්න කැමැතියි, අෙප් ජනාධිපතිතුමා එක්ක
තරග කරන්න තවමත් කිසිම ෙකනකුට පුළුවන්කමක් ඇති ෙවලා
නැහැ කියන එක. ෙමොකද, එතුමා ෙම් රෙට් ගම්බද, නගරබද සියලු
ජනතාවෙග් හදවත් තුළ ජීවත් වන ෙකනකු නිසා.

1555

2014 අෙපේල් 25

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආෙයෝජනෙය්
තිෙබන වැදගත්කම ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් යුද්ධය නැති වුණා
විතරයි ෙම් රෙට් ආෙයෝජන අවස්ථා විශාල වශෙයන් වැඩි වුණා.
සාමාන්යෙයන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 3000කට වැඩි
ආෙයෝජන පමාණයක් අවුරුදු තුනක්, හතරක් ඇතුළත අපට ෙගන
එන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් පමාණය ඊටත් වඩා වැඩියි. එෙහම නම්
එය ආර්ථිකය තුළ විශාල ගැම්මක් ඇති කරනවා. අෙප් සංචාරක
කර්මාන්තය තුළ අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද විශාල දියුණුවක්
තිෙබනවා. සංචාරකයන් ලංකාවට ආවාම ඒ සංචාරකයන්ට ඕනෑ
කරන ෙහෝටල් පහසුකම් සලසන්න, කාමර පහසුකම් සලසන්න
අපට පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඒ දියුණුව ඇති
කරන්න බැහැ. යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ යාපනෙය් පවා අද ෙහොඳ
ෙහෝටල් නිර්මාණය ෙවමින් තිෙබනවා.
රෙට් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන ෙකොට ඒ සඳහා අත්යවශ්ය
අංගයක් තමයි සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන කියන්ෙන්. සෘජු විෙද්ශ
ආෙයෝජන නැතිව කිසිම රටකට ආර්ථිකෙය් පිම්මක් පනින්න බැරි
වුණා. සිංගප්පූරුව ඒ පිම්ම පැන්ෙන් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන නිසා.
මැෙල්සියාව ඒ පිම්ම පැන්ෙන් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන නිසා.
වියට්නාමය ඒ වාෙග් පිම්මක් පැන්ෙන් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන
නිසා. ඒ රටවල ෙද්ශපාලන මතිමතාන්තර ෙමොනවා වුණත් ඒ
ෙගොල්ලන් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙකෙරහි ෙලොකු විශ්වාසයක්
තබා තිෙබනවා. චීනය පවා එෙහමයි. චීනය කියන්ෙන්
ෙකොමියුනිස්ට් දහම අදහන ආණ්ඩුවක් තිෙබන රටක්. නමුත් චීනය
තුළ සෘජු විෙදස් ආෙයෝජනවලට තිෙබන ඉල්ලුම ඉතා විශාලයි.
ඇෙමරිකාෙව් ෙබොයිං සමාගම පවා අද චීනෙය් තමයි සමහර
ෙකොටස් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. ඒ කර්මාන්තශාලාවකුත් මා
නරඹන්න ගියා.
අද අපි කථා කරන ඇපල් ෙෆෝන්, අපි භාවිත කරන ඇපල්
කම්පියුටර් ආදී සියල්ලම නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් චීනෙය්. ඒක
තමයි ඇත්ත කථාව. ඒ නිසා අපි ඒ තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ. එක පැත්තකින් සෘජු ආෙයෝජන වර්ධනය කරනෙකොට
ඒකත් එක්ක රැකියා වර්ධනය ෙවනවා විතරක් ෙනොෙවයි,
විවිධාකාර කර්මාන්ත රට තුළට එන්න පටන් ගන්නවා.
කර්මාන්ත රටට එනවා නම් අපි ඒවාට අවශ්ය කරන වාතාවරණය
රට තුළ හදන්න ඕනෑ. ෙම් විධියට කෑ ගහලා, විවිධාකාර අසත්ය
පකාශ කරලා, ආෙයෝජකයන් භය කරලා කියා කරන්ෙන් ආණ්ඩුව
ෙපරළන අදහසින් නම්, ඒක කවදාවත් හැබෑ ෙනොවන සිහිනයක්
බව මම තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න කැමැතියි.
අපි බලාපාෙරොත්තු ෙවන්ෙන් එක ෙදයයි, ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ තමයි ෙම් රෙට් සංවර්ධනය, ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය සඳහා සෘජු ආෙයෝජන අවශ්යතාව සහ ඒ මඟින් ඇති
කරන රැකියා උත්පාදනය, ඒ රැකියා උත්පාදනය හරහා ඇති කරන
ආර්ථිකෙය් පසාරණයත් එක්ක ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට
මුදල් ගලාෙගන එන කම ෙව්දයක් නිර්මාණය කරන වැඩ
පිළිෙවළක්. ඒ බව අපි ෙම් සභාවට ඉතා ඕනෑකමින් කියන්න
කැමැතියි. ඒ නිසා කවුරු හරි ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අකුල් ෙහළන්න
කල්පනා කරනවා නම්, මහානායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ළඟට
ගිහින් අසත්ය පකාශ කරනවා නම් ඒවා කවදාවත් ඉටු ෙනොවන
ෙද්වල් කියලා මා කල්පනා කරනවා. හරියට යෙකක් ෙපන්වනවා
වාෙග්, භූතෙයක් ෙපන්වනවා වාෙග් විවිධිකාර ෙද්වල් කියලා ෙම්
රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් බුද්ධිය අනික් පැත්ත හරවන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. අද ෙද්ශපාලනෙය් තිෙබන ෙදයක් තමයි
හුඟක් ෙද්වල් ගැන අසත්ය කියන එක. බදු ගැන අසත්ය කියනවා.
ආෙයෝජන ගැන අසත්ය කියනවා. අනාගතය ගැන අසත්ය
කියනවා. ආර්ථිකය ගැන අසත්ය කියනවා. එෙහම කියන්ෙන්
ෙමොකටද? එෙහම කියනෙන් ජනතාව රවටා ඡන්දය ලබා ගැනීෙම්
පවිටු ෙච්තනාෙවන්. ඒක ෙත්රුමක් ඇති වැඩක් ෙනොෙවයි.
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අද අපි ආසියාෙව් ෙලොකු පිම්මක් පනින්න ඕනෑ රටක්. අපි ඒ
පිම්ම පනින්න තිබුෙණ් මීට අවුරුදු ගණනකට කලින්. අෙප් රට
දකුණු ආසියාෙව් පධානතම ගුවන් මධ්යස්ථානය ෙවන්න තිබුණු
රටක්; දකුණු ආසියාෙව් බැංකුකරණෙය් පමුඛස්ථානය ගන්න
තිබුණු රටක්; දකුණු ආසියාෙව් කර්මාන්තකරණෙය් ඉහළම
තැනකට එන්න තිබුණු රටක්. නමුත් සමහර අමෙනෝඥ තීන්දු
නිසා, අෙප් සමහර ෙද්වල් අපට කළමනාකරණය කර ගන්න
බැරි වීම නිසා, අපට දිගු කාලීන සිතුම් පැතුම් තිබුෙණ් නැති නිසා,
අපට ආර්ථිකය පිළිබඳ දැක්මක් තිබුෙණ් නැති නිසා, අපට සෘජුව
තීන්දු ගන්න පුළුවන් නායකෙයෝ හිටිෙය් නැති නිසා, සෘජු තීන්දු
ගන්න අවස්ථාවල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට උදව් කරලා නැති නිසා
අද අෙප් රට ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියා ගන්න, 'ආසියාන්' සංවිධානය
හදනෙකොට ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාට ආරාධනා කළා,
ආසියාන් සංවිධානෙය් සාමාජිකත්වය ලබා ගන්න කියලා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් එතුමා ඒකට යන්න සූදානම් වුණා.
එවකට මැෙල්සියාෙව් අගමැතිවරයා වශෙයන් සිටිෙය් එතුමා
සමඟ එකට අධ්යාපනය ලබපු තුන්කු අබ්දුල් රසාක් මැතිතුමායි.
නමුත් එදා අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අය ඒකට විරුද්ධ වුණා.
එෙසේ විරුද්ධ වීම නිසා අවසන් අවස්ථාෙව්දී ඩඩ්ලි ෙසේනානායක
මැතිතුමා එතුමාෙග් තීරණය ෙවනස් කළා. අද ආසියාන්
සංවිධානය බලගතු ආර්ථිකමය ෙක්න්දස්ථානයක් බවට පත් ෙවන
අවස්ථාවක, එහි සාමාජිකයකු ෙවන්න තිබුණු ඉඩ කඩ ඒ වැරදි
තීන්දු නිසා අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙයන් අපි පාඩම්
ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න
කැමැතියි, ෙම් ෙද්ශපාලන ගමන් මෙඟහි සෘජු තීන්දු ගන්නත්, හරි
තීන්දු ගන්නත්, හරි ආෙයෝජනවලට ඉඩ සලසන්නත් අපි කියා
කරන්න ඕනෑ බව. අන්න ඒ ෙවනස්කම සඳහා එකට එකතු
වුෙණොත් අපට ෙම් කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම
හිතනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට මම ආරාධනා කරනවා, අසත්ය පකාශ කරන්ෙන් නැතිව
ෙම් ආෙයෝජනෙය් වැදගත්කම ෙත්රුම් ගන්න කියලා. ෙම්ක
විශාල ආෙයෝජනයක්. ෙම් රෙට් සංචාරක ක්ෙෂේතයට අත්යවශ්ය
ආෙයෝජනයක්. ඒ ආෙයෝජනය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඒක පුද්ගල
ආදායෙම්ත්, අෙප් ආර්ථිකෙය්ත් ඉහළ පිම්මක් පනින්න අපට ඉඩ
කඩ ඇති කරන අවස්ථාවක් බව මතක් කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[3.40 p.m.]

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Hon. Deputy Chairman of Committees,
for the opportunity given to participate in this Debate.
Two Orders have been made under the Strategic
Development Projects Act by the Hon. Minister of
Investment Promotion published in the Gazette
Extraordinary No. 1847/36 and No. 1847/37 and have
been placed for approval before this Parliament.
The Hon. Minister who preceded me complained
bitterly that the ordinary people of this country are being
misled by the Opposition. He said that there are no
hidden agendas. He emphatically said that there is no
gambling enterprise, no casino in these projects but that
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the Opposition has misled not only the ordinary people
but even the Venerable Mahanayaka Theros and induced
them to write a letter asking that these Orders be
amended. I do not think the Hon. Minister should devalue
the intelligence of the Venerable Mahanayake Theros.
Several Members in the Government ranks themselves
consciously kept away from participating when a Division
was called for last evening. One Member of the
Government, the Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero
quite decisively voted against the approval of these two
Orders. Is it the Hon. Minister’s position that he also has
been misled by the Opposition? Why is it? Ask yourself,
"why"? Leave aside what the Opposition says; leave aside
the people you say have been misled; are you not able to
convince even Members in your ranks, Members who
support every other effort of the Government? You are
unable to convince them that this does not include a
gambling enterprise.
Now, this is what the Orders state. I quote:
"The above Strategic Development Project shall be called and
known as a 'the Project to establish and operate an Integrated Super
Luxury Tourist Resort which consists.... high-end shopping malls,
high quality residencies and office spaces/service spaces .... ' ".

What these services are, we do not know.
"...with associated facilities..."

Both Orders have the words, “service spaces with
associated facilities”.
The Opposition and the Hon. Karu Jayasuriya moved
that this be clarified very clearly and be made known to
the country. If, as you say, all this anxiety is unfounded,
the anxieties of the Venerable Mahanayake Theros are
unfounded, the anxieties of your own Government
Members are unfounded, why could the Orders
specifically not exclude those enterprises, which most
intelligent people in this country including several in your
ranks know to be "associated facilities", are the services
you mentioned that will occupy those service spaces, in
these two projects? That is why for the first time perhaps
there have been so many abstentions from the
Government and even a vote against.
This country has a rich tradition. It is a home of at
least four great religions, not just one or two but four
great religions of this world. What does Buddhism say
about gambling? In the Sutta Pitaka, in the Sigalovada
Sutta of Digha Nikaya, Buddha explains. "There are,
young householder, these six evil consequences in
indulging in gambling: (1) the winner begets hate; (2) the
loser grieves for lost wealth; (3) loss of wealth; (4) his
word is not relied upon in a court of law; (5) he is
despised by his friends and associates; (6) he is not sought
after for matrimony, for people would say he is a gambler
and is not fit to look after a wife".
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"What are the six channels for dissipating wealth
which he does not pursue? (a) indulgence in intoxicants
which cause infatuation and heedlessness; (b) sauntering
in streets at unseemly hours; (c) frequenting theatrical
shows; (d) indulgence in gambling which causes
heedlessness; (e) association with evil companions; and
(f) the habit of idleness".
It is not only Buddhism that has so much to say about
gambling, intoxication and debauchery. All of these
associated activities may be included in the two Orders
that are being debated.
The Rig-Veda from the Hindu scriptures 10:34:13 has
this to say: “Play not with dice; no, cultivate thy own
land. Enjoy the gain, and deem that wealth sufficient”. It
says, “Do not play with the dice. You work with your
own hands. Earn, that wealth deem it sufficient”.
The Bhagavad Gita arose from the epic Mahabharat.
That whole epic is founded on how kingdoms were lost
as a result of gambling; not only the kingdom but even
the wife was pawned and lost and it led to this great war
that resulted in brothers killing each other.
Take the other religious scriptures. In the Quran,
Chapter 5, Verses 90 and 91, states: “O you who believe,
intoxicants, and gambling, and the altars of idols, and the
games of chance are abominations of the devil; you shall
avoid them, that you may succeed. The devil wants to
provoke animosity and hatred among you through
intoxicants and gambling, and to distract you from
remembering God, and from obscuring the Contact
Prayers. Will you then refrain?"
I am glad that at least the Sri Lanka Muslim Congress
has desisted from voting for these Orders and stayed
away, but they should have had the guts to come into the
Chamber and vote against this as did the Hon. (Ven.)
Athuraliye Rathana Thero. Bold, he was yesterday, stood
by his principles, understood his scriptures, understood
the injunctions of his religion and was willing to be
counted even as one person in the midst of so many. I am
saddened that the Sri Lanka Muslim Congress does not
have the spine to stand for what they believe; to stand for
their own scripture.
I referred to three religious teachings. I am a
Christian. We abhor gambling. We are taught not to
participate in games of chance; that we must work with
our hands; that we must do an honest job of work and
earn a living only out of the sweat of our brow and not to
engage in games of chance. It is not only that. Even the
irreligious can take this to heart. A recent study done by
Professor John Weltle of the University at Buffalo
Research Institute on Addictions shows clearly that
gambling is the second-most destructive addiction after
drug addiction and casino habits is the third biggest
reason for family breakdown. We see this all the time;

1559

2014 අෙපේල් 25

how families go to ruin when the breadwinner earns a
little money and gambles it away. A gambler never wins.
It is a myth that through gambling you can win. It entices
you; it keeps you and it lures you to spend more; to invest
more. It is always the agency that wins; it is the enterprise
that wins; it is the owners of the gambling dens who
always win. They never make a loss. So, they prey on the
weakness of the people. They prey on the avariciousness
of people, who think that they can make a quick buck this
way and that is a grave sin according to any religious
teaching and even thinking areligiously, looking at what
these vices do to family life, to people in their own life;
and if one is to be responsible, one will keep all of that
away.
You cannot say that you are bringing in foreign
investment and therefore whatever that investment does,
is good. This is just like gambling itself - the lure of
money. You think you are gaining but eventually it is this
country, it is the people of this country who will lose.
Those who come with this investment of US Dollars 300
million are not coming to do charity in this country. They
are coming with that money to make more money. These
persons have been named. These persons are known. The
business that they are involved in at present is wellknown to the world. That is why the fears have been
raised. That is why there is anxiety that has been
expressed in the letter thatthe Hon. Joseph Michael Perera
tabled, which has been written by the Venerable
Mahanayakes. You do not bring a gambler to invest and
then assuade the people, try and explain it to the country
and say, “No, there is not going to be any gambling. They
are coming to build hotels and rooms, swimming pools
and leisure areas and the health of the country will be
better because there will be exercise facilities”. No, a
gambling enterprise, invests only to run that enterprise.
See the kind of people you have attracted; see the kind of
people who have offered, whose investment you have
already accepted.
So, it is a lure of money. We understand that the
Government is cash-strapped. We understand that the
economy is doing badly. However much you windowdress the Central Bank Report, in that itself there is
enough to show the perilous state the country’s economy
is in. Therefore, to keep things afloat, while keeping
things afloat, you yourself make some money on the side,
line your own pockets, and you are bringing these people
in, calling them "investors". They are not investors. They
are sharks. They are like the loan sharks. They come with
this money only to take away more money from us and
this is the danger that has very clearly been realized by all
right-thinking people, by the religious sector - all the
religions - and by people in your own ranks.
Unfortunately, except one, others did not have the
backbone to speak against it and vote against it. They
were merely hanging around outside in the Lobby. But,
that will change. If you see how the voting has been in the
last four years on Bills and Orders that have been placed
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before this House, how at the beginning - take the
Eighteenth Amendment for example - everybody voted,
not one person could move. At the time of the
impeachment of the Chief Justice, there were abstentions
from the Government ranks. And, yesterday we saw the
most welcome spectacle of more than 60 people
abstaining effectively by staying away and one person
actually voting against. Therefore, please see the writing
on the wall. If you go on in this way, working against the
interests of the country; working against the cultural
traditions, the religious underpinnings of this country,
very soon you will be out of the door.
Thank you very much.
[අ. භා. 4.01]

ගරු එස්.බී.
අමාත්යතුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ්යාපන

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

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතියි. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත
යටෙත් විශාල ෙහෝටල් තුනක් සහ සාප්පු සංකීර්ණයක් ෙගොඩ
නැෙඟන විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දන තුන පිළිබඳ ෙම් විවාදය
සම්පූර්ණෙයන්ම විපක්ෂය පාවිච්චි කෙළේ කැසිෙනෝ පනත
කියලායි. ෙම් පිළිබඳව කථා කළ හැම මන්තීවරයාම ෙම්ක
කැසිෙනෝවලට බද්ධ කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු සුමන්තිරන්
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්ම මීට ෙපර ෙම් පිළිබඳව ගැසට්
නිෙව්දනය නිකුත් කළ අවස්ථාෙව්දී එහි තිබුණ කැසිෙනෝ බද්ද හා
කැසිෙනෝ කථාව නිසා තමයි මහානායක හාමුදුරුවරු විෙරෝධය
පළ කෙළේ. ෙම් රජය ඒ කැසිෙනෝ බද්ද සම්පූර්ණෙයන් ඉවත්
කරලා දමලා; ඒ කථාව ඉවත් කර දමලා අලුතින් ගැසට් නිෙව්දන
තුනක් පළ කෙළේ අතිගරු මහානායක හාමුරුවරුන්ෙග් ඒ
ඉල්ලීමට විෙශේෂ ඇහුම්කන් දීමක් හැටියටයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් සූදුව,
කැසිෙනෝ පටන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. 1988
කැසිෙනෝ පනත ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය කැසිෙනෝ විතරක්
ෙනොෙවයි, ඒ ෙවලාෙව් ජැක්ෙපොට් ෙගනාවා. ජැක්ෙපොට්
ෙගනැල්ලා, පාසල් ඉදිරිපිට, පන්සල් ඉදිරිපිට, පල්ලි ඉදිරිපිට,
ෙකෝවිල් ඉදිරිපිට, දහම් පාසල් ඉදිරිපිට ජැක්ෙපොට් ගහන්න ඉඩ
දුන්නා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
එවකට ආසියාෙව් හිටපු කැසිෙනෝ රජා ෙජෝසිම් ලංකාවට
ෙගනාවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙජෝසිම්ට ආරක්ෂාව
සැපයුවා. එදා මම විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන රංජන් විෙජ්රත්න
රාජ්යාරක්ෂක කටයුතු රාජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ෙම් පිළිබඳව පශ්න
ඇහුවා. එදා මම ෙපොඩි ෙපොත් පිංචක් ලිව්වා, "ෙජෝසිම් සහ එජාප
නඩය" කියලා. එදා අගමැතිතුමා හැටියට හිටපු විෙජ්තුංග
ජනාධිපතිතුමා කැසිෙනෝ රජා ෙජෝසිම් එක්ක ඉන්න ෙපොෙටෝ
එකක් තිබුණා. එදා මට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්මයි ඒක
දුන්ෙන්. ඒ ෙපොෙටෝ එක ඒ ෙපොත් පිංචට දැම්මා. එදා හිටපු
ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් මැතිනිය; ෙපේමදාස මැතිනිය
ෙජෝසිම් එක්ක ඉන්න ෙපොෙටෝ එකක් මට එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් දුන්නා. ඒකත් අපි ඒ ෙපොතට දැම්මා.
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[ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ජැක්ෙපොට් මහා
වසංගතයක් ෙවලා ෙබ්රා ගන්න බැරි තැන ඒ අය ඒක නැවැත්වුවා.
ඒක ඇත්ත. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය ෙම්
පනත යටෙත්ම සූරන ෙලොතරැයිය ෙගනාවා. ඒ කාලෙය් අෙප්
ටැක්සි රියැදුෙරෝ ෙලොතරැයි හූරලා ෙගදර ගිෙය් හිස් අතින්.
පිටෙකොටුෙව් බඩු කර ගහන අහිංසක කම්කරුෙවෝ අලුතින් ආපු
සූරන ෙලොතරැයි සූරලා ෙගදර ගිෙය් හිස් අතින්. ඒ කාලෙය්
pavement එෙක් පුංචි ෙවෙළන්ෙදෝ ෙලොතරැයි සූරලා ෙගදර ගිෙය්
හිස් අතින්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
race-by-race ෙගනාවා. රූපවාහිනිෙය් ෙර්ස් එක දිහා බලලා
ඔට්ටු අල්ලන්න කම ෙම් පනත යටෙත් හැදුෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයයි. ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒක කෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂයයි. ඒක පටන් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? හැම දාම නගර
සභාවල හිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයයි. අදත් ඔය
කැසිෙනෝ ක්ලබ්කාරෙයෝ ඔක්ෙකොම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නගර සභාෙවන්, පුංචි විෙනෝද බද්දක් ෙගවලා පුංචි ලයිසන් එකක්
අර ෙගන තමයි ඔය කැසිෙනෝ කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ජැක්ෙපොට් කීඩාවත් එෙහම තමයි. ඔය කැසිෙනෝකාරෙයෝ
සියල්ලම පටන් ගත්ෙත් ජැක්ෙපොට්වලින් තමයි. ජැක්ෙපොට් තමයි
කැසිෙනෝ දක්වා ගිෙය්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
නගර සභාවට පුංචි විෙනෝද බද්දක් ෙගවලා පටන් ගන්න ඉඩ දුන්නු
කැසිෙනෝ සූදුමය ව්යාපාරය මිලියන 10ක බද්දක් ෙගවලා ඒකට
නීත්යනුකූල බවක් අරෙගන ෙකොළඹ හැම තැනකම ෙම්ක පටන්
ගත්තා. ෙකොළඹ හැම හන්දියක් ගාෙන්ම පුංචි පුංචි කැසිෙනෝහල්
තිබුණා. පුංචි පුංචි සූදු කීඩා තිබුණා. ඒවා විෙනෝද කීඩා කියලා
තමයි නගර සභාෙවන් ඒවාට ලයිසන් එක දුන්ෙන්. ඒක දුන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ නගර සභාෙවන්. ඒ සූදු පනත ෙගනාෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ෙම් මිලියන 10ක - ලක්ෂ 100ක - බද්ද
ලක්ෂ 1000ක් දක්වා වැඩි කරලා එය සීමා කෙළේ රාජපක්ෂ යුගෙය්
රාජපක්ෂ රජයයි. අර පුංචි පුංචි කැසිෙනෝකාරයන්ට අද ඒක
කරෙගන යන්න බැරිව ඒ කැසිෙනෝහල් වැසී ගිහින් තිෙබනවා. ෙම්
පුංචි පුංචි කැසිෙනෝකාරයන් ළඟට තමයි අෙප් රෙට් අහිංසක
මිනිසුන් කෑම පැෙය්දී, සවස වැඩ ඇරිලා යද්දි ගිහින් කැසිෙනෝ
ගහලා හිස් අතින් ෙගදර ගිෙය්. ඒ නිසා ඉතිහාසෙය් ෙම් සූදු
ව්යාපාරෙය් උරුමකරුවා තමයි දැන් බණ කියන්ෙන්.
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා සිඟාෙලෝවාද සූතෙයන් කරුණු කිව්වා;
ධම්ම පදෙයන් කිව්වා; භගවත් ගීතාෙවන් කිව්වා; කිස්තියානි
ආගෙම් කියමන් අරෙගන කිව්වා. ෙම් සියල්ල ඇත්ත. ඒ නිසා
තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව් දී කිව්ෙව්, අෙප් දරුවන්ෙගන්, අෙප් රෙට්
ජනතාවෙගන් ෙම්ක ෙවන් කරලා, සංචාරකයන්ට පමණක් ෙමය
සීමා කරන්න ෙම්වා එක තැනකට ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයන්
ෙහට ඒ තමන්ෙග් බලපතය පාවිච්චි කරලා අලුෙතන් කැසිෙනෝ
ව්යාපාරයක් පටන් ගත්තත් ඒ පටන් ගන්ෙනත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය 1988 වර්ෂෙය් දී ෙගනාපු ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත
යටෙත්යි; එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් නගර සභාෙවන්
ලබා ගත් විෙනෝද බදු සහතිකය යටෙත්යි.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කිසිම කතන්දරයක් නැහැ. අද ෙම්
රෙට් සිදු වන ෙව්ගවත් ආර්ථික සංවර්ධනය නිසා විපක්ෂයට විශාල
බයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙමවර ෙලෝකෙය් ෙව්ගෙයන්ම සංවර්ධනය වුණු
රට හැටියට චීනය සියයට 8.7ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් ලබා ගනිද්දී
ශී ලංකාෙව් අපි ෙලෝකෙය් ෙදවැනි තැනට පත් ෙවමින් සියයට
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7.3ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. විපක්ෂයට ෙම්ක
දරන්න බැහැ. ෙඩොලර් 900ට තිබුණු ඒක පුද්ගල ආදායම අද
ෙඩොලර් 3,400ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. විරැකියාව සියයට
4.6ක් දක්වා පහළ බැහැලා තිෙබනවා. දුප්පත්කම සියයට 4.8ක්
දක්වා පහළ බැහැලා තිෙබනවා. ආෙයෝජන වැඩි ෙවනවා. 2005
වර්ෂෙය් දී තිබුණු විෙද්ශ ආෙයෝජනවල වටිනාකම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 287යි. අද එය ෙඩොලර් මිලියන 1,391ක් දක්වා
ඉහළ නැඟලා තිෙබනවා. මුළු රටම ණය කරලා, මිනිසුන්ෙග් ඔළු
උඩ ණය කන්දක් පටවලා තිෙබනවා කියලා විපක්ෂය කියනවා.
ඒක වැරැදියි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් රනිල් යුගෙය් තමයි - ඒ ආණ්ඩුෙව් මමත්
සිටියා- ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 102ක්,
සියයට 104ක්, සියයට 106ක් දක්වා ඉහළ ගිෙය්. ණය පමාණය
රෙට් ආර්ථිකයට දරන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන ආර්ථික න්යාය
සඳහා එය රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්, රෙට් වාර්ෂික
ආදායෙමන් ෙමොන අනුපාතයක් ගන්නවාද කියන එක බලන්නට
ඕනෑ . සියයට 106කට තිබුණු ණය අනුපාතය අතට ගත් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අද එය සියයට 77ක් දක්වා
පහළට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ගිනි ෙපොලියට ණය ලබාෙගන
නැහැ. ඒකත් වැරැදියි. අදත් අප රෙට් සමස්ත ණය අනුපාතය
සියයට 2න් පහළ මට්ටමක තියා ගන්න ෙම් රාජපක්ෂ රජය
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි ෙම් අයට ඉවසන්න
බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් සංචාරක
ව්යාපාරය පිනුම් ගසාෙගන නැඟිටලා තිෙබනවා. ලක්ෂ 4ක්
සංචාරකෙයෝ නැතිව තිබුණු රෙට් සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම ලක්ෂ
14ක් දක්වා ඉහළ ගියා. එෙහම වැඩි වුෙණ් කැසිෙනෝ නිසා
ෙනොෙවයි; කැසිෙනෝ තිෙබන ෙහෝටල් ඇරලා ෙනොෙවයි; ඒ
විෂයය භාර අමාත්ය ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉතා නිවැරදි
විධියට ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරය කළමනාකරණය කරමින්,
පචාරක කටයුතු කරමින් එය දියුණු කළ නිසායි. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් තර්ක හරහා මතු කරන සියලුම
ෙද්වල්වල ෙචෝදනාව එල්ල වන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.
අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙසේවා ඉහළට නංවලා,
රෙට් විෙද්ශ ආෙයෝජන ඉහළට ෙගනැත්, අෙප් නිවැරදි
කළමනාකරණය හා පචාරණය නිසා වැඩි වන සංචාරක ව්යාපාරය
තවත් දියුණු කරන්නයි.
ෙම් රෙට් තිබුණු තිස් අවුරුදු යුද්ධය අවසන් ෙවලා ෙම් රට
සාම කලාපයක් බවට පත් වුණාට පසුව ෙලෝකෙය් ආකර්ෂණය
වැඩි ෙවමින් මතු වන සංචාරක ව්යාපාරයට, ඒ සංචාරකයන්ට
අවශ්ය පහසුකම් ලබා ෙදන්න දැවැන්ත ෙහෝටල් සංකීර්ණ අපට
අවශ්යයි. අෙප් රෙට් ෙම් වන විට දැවැන්ත ෙහෝටල් සංකීර්ණ
403ක් ඉදි ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් ෙහෝටල් ආෙයෝජකයන්ෙගන්
සියයට 90ක් ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පටන් ගන්නා වූ
දැවැන්ත ෙහෝටල් සංකීර්ණ තුන එක තැනකට ෙගනැත් ඒවා
විෙද්ශිකයන්ට, සංචාරකයන්ට ෙවන් කරන්න ඕනෑ නිසා තමයි
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ෙම් ෙහෝටල් තුනට
විෙශේෂ පහසුකම් සලසලා ෙම් අයට ලංකාවට එන්න අවසර දීලා
තිෙබන්ෙන්.
චීනය බලවත්, විශාල රටක්; මහා ෙවළඳ ෙපොළක්. චීනයට
යන ආෙයෝජකයන් ඒ වාෙග් ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ.
සිංගප්පූරුවට මාසයකට දසලක්ෂයකට වඩා සංචාරකයන් එනවා.
අප සංචාරක ව්යාපාරය ෙව්ගෙයන් -සියයට 154කින්- වැඩි කර
ගත්තාට, තවමත් අෙප් වාර්ෂික සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම ලක්ෂ
13යි, ලක්ෂ 14යි. ඒ නිසා අප ඔවුන්ට විෙශේෂ බදු සහන හා
වරපසාද, ඉඩ පස්ථා ලබා දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ ආෙයෝජකයන්
ලංකාවට එන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආෙයෝජකයන්ෙග් ආකර්ෂණය
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ලංකාවට ලැෙබමින් තිෙබන එක ඉවසා ගන්න බැරි නිසා තමයි
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් දැවැන්ත ෙහෝටල්
සංකීර්ණ තුෙන් ව්යාපෘතියට කැසිෙනෝ එකක් පටලලා, සූදුවක්
පටලලා ඒකට විරුද්ධව විශාල ව්යාපාරයක් අරෙගන යන්න
උත්සාහ දරන්ෙන්.
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අරමුණ වන ලංකාෙව් ආෙයෝජන වැඩි කරමින් ලංකාව අද
ෙලෝකෙය් ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන ෙදවන රට හැටියට
තවදුරටත් ඉස්සරහට ෙගන යන බව කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

මම කියන්න කැමැතියි, අද ධම්ම පදෙය් ගාථාව කියන්න ඕනෑ
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බව. භගවත් ගීතාවල තිෙබන සූදු ෙහොඳ
නැහැය කියන කතන්දරය කියන්න ඕනෑ එක්සත් ජාතික
පක්ෂයටයි. අප ෙනොෙවයි ෙම්වා පටන් ගත්ෙත්. ජැක්ෙපොට් පටන්
ගත්ෙත් අපිද? [බාධා කිරීමක්] අපිද පටන් ගත්ෙත්? සූරන
ෙලොතරැයිය පටන් ගත්ෙත් අපිද? අශ්වයන් දුවන හැටි
රූපවාහිනිෙයන් බලා ඔට්ටු අල්ලන්න පහසුකම් සැලසුෙව් අපිද?
අද ෙම් රෙට් තිෙබන කැසිෙනෝ ව්යාපාර කීපයට ලයිසන් දුන්ෙන්
අපිද? නගර සභාෙවන් ගත්ත විෙනෝද බදු ලයිසන් එකකින් -

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Anura Dissanayake.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Janaka Bandara to take the Chair?
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ලයිසන් දුන්ෙන් පස්ෙසේ.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒක ෙවන කථාවක්. හැබැයි දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

2010න් පසුව දුන්ෙන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ෙම් එකක්වත් තව වැඩි
ෙවන්න ෙනොදී අර පුංචි පුංචි අගුපිල්වල තිබුණු කැසිෙනෝවලින්
අහිංසක මිනිසුන් සූරා කාපු එක නවත්වන්න තමයි අප ලක්ෂ
සියෙය් බද්ද ලක්ෂ දහස දක්වා වැඩි කෙළේ. ෙම් නැඟිටින ශී
ලංකාෙව් ආෙයෝජන ඉහළට යන්න සකස් කරපු ෙම් විෙශේෂ
ආෙයෝජන පනත හරහා ෙලෝකෙය් ආෙයෝජකයන්ට විෙශේෂ
පහසුකම් හා වරපසාද ෙදමින් ඉතාම පුංචි ෙවළඳ ෙපොළක් වන ශී
ලංකාවට ෙම් අය ආකර්ෂණය කර ගන්න ෙම් ගන්නා වූ
ව්යායාමයට ඊර්ෂ්යා කරන්න එපා කියලා මම ඔබතුමන්ලාට
කියනවා. ෙම් රට නැඟිටින්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා; දියුණු
ෙවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. රට ෙව්ගෙයන් මධ්යම
පන්තියට එන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් ෙම්
උත්සාහ කෙළේ මහා ෙහෝටල් ව්යාපෘති තුනට සූදුව පටලවා,
ගණිකා වෘත්තිය පටලවා, ෙම් රෙට් හාමුදුරුවරුන් අවුස්සා, ෙම්
රෙට් ආගමික නායකයින් අවුස්සලා, අවුස්සලා ෙම් රට අවුලකට
ෙගන යන්නයි. එෙහම කරන්න එපා. අෙප් රටට ආෙයෝජකයන්
අවශ්යයි; ඔවුන්ෙග් මුදල් අවශ්යයි; දැවැන්ත ෙහෝටල් සංකීර්ණ
අවශ්යයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දිනපතා අෙප් ශී
mලංකාව අසලින් එහා ෙමහා යන 400ක් විතර නැව්වලින් නැව්
50ක් 60ක් අෙප් වරායන්ට ෙගන්වා ගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. රට වෙට් දැවැන්ත වරායන් 6ක් ඉදි වන්ෙන් ඒ නිසායි.
එතෙකොට මාස තුන හතර මුහුෙද් ඉඳලා එන නාවිකයන්ට ඉහළ
පහසුකම් තිෙබන ෙහෝටල් අවශ්යයි. නැත්නම් ඒ මිනිස්සු අෙප්
වරායන්වල නැංගුරම් දමන්ෙන් නැහැ. අෙප් දරුවන්ට තව වැඩි
වැඩිෙයන් රැකියා උපද්දන එක අවශ්යයි. අද අෙප් දරුෙවෝ ෙත්
කර්මාන්තෙයන්, රබර් කර්මාන්තෙයන්, කුරුඳු කර්මාන්තෙයන්,
ෙපොල් කර්මාන්තය ආශිත රැකියාවලින් ඉවත් ෙවනවා. දරුෙවෝ ඒ
රක්ෂාවලට යන්ෙන් නැහැ. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනතට

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

[අ.භා. 4.17]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු එස්.බී. දිසානායක
අමාත්යතුමා ෙම් නියමයන් ෙදකට එකඟ වීම ගැන මා පුදුම
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා ලාස්ෙව්ගාස්වලට ගිය ෙවලාෙව්ත්
කැසිෙනෝ ගැහුව ඇමතිතුමායි. ඒ නිසා එතුමා ෙබොෙහොම කැමැති
ෙවනවා ෙන් ෙබොෙහොම උජාරුවට විෙජ්වර්ධන මාවෙත් කැසිෙනෝ
ගහන්න. ඒ නිසා එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් විරුද්ධ
ෙනොවීම හරි පැහැදිලියි. මට ඒක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකට
අප කැමැතියි. ෙමොකද, එතුමා ඒක ෙකළින් කියනවා. ඒක එෙහම
තිෙබනවාය කියනවා. ඒක ෙහොඳයි. ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව
ඉදිරිපත් කළ අංක 1847/35 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබූ කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත්
නියමයට ඊෙය් ඡන්දය විමසුවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙහළ උරුමය
නිෙයෝජනය කරන අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ ඒකට විරුද්ධව
ඡන්දය පාවිච්චි කළා. අප අතර විවිධ ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම්
තිෙබනවා. හැබැයි, අප සියලු ෙදනා එක ෙද්ශපාලන පභවයකින්
ෙද්ශපාලනය පටන් ගත් අයයි. උන්වහන්ෙසේ තුළ එන හැඟීම්, එම
වුවමනාවන් තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගනිමින් ෙමම පනතට
විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව අප ෙබෙහවින්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශෙපේමිත්වය පිළිබඳව හඬ
නඟන මහත්වරු ටිකක් ෙම් ආණ්ඩුෙව් සිටිනවා. වචන දහයක්
කථා කෙළොත් ෙද්ශෙපේමිත්වය ගැන වචන හතරක් පහක්
පටලවන, ෙද්ශෙපේමිත්වය තවරා ගත්, ෙද්ශෙපේමිත්වය උජාරුවට
පාරම්බාන මහත්වරු ටිකක් සිටියා. හැබැයි, ඒ මහත්වරු ඊෙය්
ෙම් සභාවට ආෙව් නැහැ. නිකම් ෙබරිහන් ෙදන්ෙන් නැතුව අඩුම
තරෙම් ඒ මහත්වරුන්ට ඇවිත් ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියාවත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්න තිබුණා. අදත් ඒවිද දන්ෙන් නැහැ,
බලාෙගන ඉඳිමු.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

දැන් ෙමතැන තිෙබන පධාන තර්කය තමයි ෙමතැන කැසිෙනෝ
තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක. ගරු එස්.බී. දිසානායක
අමාත්යතුමාෙග් කථාෙවන් පැහැදිලි වන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරය
අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් පධාන උපාය මාර්ගයක් බවට පත්
ෙකොටෙගන තිෙබනවා; සංචාරක ව්යාපාරය ඉදිරියට ෙගන යාමට
නම් ෙමවැනි පහසුකම් ඕනෑය කියන එකයි. ඒක විවෘතව කියන්න.
ෙගොඩක් අමාත්යවරු පසු ගිය දින කිහිපය තුළත් අදත් ෙබරිහන්
ෙදමින් කෑ ගහන්ෙන් ෙම්ෙක් කැසිෙනෝ නැහැ කියලායි. "නැහැ"
ෙනොෙවයි, තිෙබනවා. ඒක කියන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
එක ෙහොඳක් තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක කරනෙකොට කියලා
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කැතයි. කරන වැඩය හංඟලා කරනවා.
ඒක කියන්න. ඇයි, භය? ෙම්ෙක් කැසිෙනෝ නැහැ කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි
මාසෙය් 11වන දා තමයි ෙජ්ම්ස් පැකර් සමඟ ගිවිසුම අත්සන්
කෙළේ. ඒ ගිවිසුම ෙවනස් කළාද? කවදාද ෙවනස් කෙළේ? ෙවනස්
කළා නම් ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහම ෙවනස් කෙළේ නැහැ.
ෙජ්ම්ස් පැකර් ව්යාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග්
ව්යාපෘති වාර්තාව ෙවනස් කළාද? ඒෙක් ශක්යතා අධ්යයනය
ෙවනස් කළාද? දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න,
ෙමන්න BOI එෙක් අවසර ගන්නා විට ෙජ්ම්ස් පැකර් ඉදිරිපත් කළ
ව්යාපෘති වාර්තාව කියා. ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලා හංඟනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. ෙජ්ම්ස් පැකර් ඔහුෙග් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව් ෙමොකක්ද තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න, ෙම්
තිෙබන්ෙන් ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් වාර්තාව. ෙම් අපුරුවට ඉන්ෙන්
ෙජ්ම්ස් පැකර්. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඔහුෙග් අත්සන. ෙම් ඔහුෙග්
කියන්ෙන්?
වාර්තාව.
ඔහුෙග්
වාර්තාෙවන්
ෙමොකක්ද
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔහු ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා
“Sri Lanka should benefit from international gaming” කියා.
ඉතින් එතැනටෙන් ෙම් යන්න හදන්ෙන්. ඔය ෙවනුෙවන්ෙන්
ෙම්ක ෙග්න්ෙන්. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙහෝටෙල් පඩංගුව. ෙහෝටලය
ෙකොෙහේද තිෙයන්ෙන්, තිෙයන සීමා මායිම්, ෙහෝටලෙය් පහසුකම්,
ෙම් තිෙයන්ෙන් අපූරුවට සුරූපි ලලනාවක් එක්ක කැසිෙනෝ
ෙම්සය. මා නිවැරදි ෙනොෙවයි නම්, ෙම්ක කැසිෙනෝ ෙම්සයක්
ෙනොෙවයි නම් ගරු එස්.බී.දිසානායක ඇමතිතුමාෙගන් දැන
ගන්නට පුළුවන්. ෙම්ක කැසිෙනෝ ෙම්සයක් තමයි. එතුමා දන්නවා.
ෙම්ක ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් වාර්තාව ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා,
ෙම්ෙක් කැසිෙනෝ නැහැ කියා. ෙම් ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් “Crown Sri
Lanka” නමැති වාර්තාව. ෙම්ෙක් ෙජ්ම්ස් පැකර් කියනවා, gaming
තිෙබනවා කියා. ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා ෙමතැන
ඇවිත් කියනවා, "නැහැ" කියා. ඇමතිතුමා දන්නවාෙන්
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාත් එක්ක සාකච්ඡා කළ විධිය.
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙදවන කාරණය. [බාධා
කිරීමක්] ඔව්. ෙහෝටලය ගහනෙකොට ඔබතුමා ඇමති ෙනොෙවයි
ෙන්. ඔබතුමා ඕක දන්නවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ගිහිල්ලා බලන්න
www.crownsrilanka.com ෙවබ් අඩවියට. ඒ ෙවබ් අඩවිය
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙක්
කියන්ෙන් “world class gaming facilities” ෙම් ෙහෝටලෙය්
තිෙයනවා කියන එකයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක නැහැයි කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
www.crownsrilanka.com ෙවබ් අඩවිෙය්ත් “Crown Sri Lanka”
ව්යාපෘති වාර්තාෙව්ත් ෙම් හැම එකකම ෙම් ෙහෝටලෙය් කැසිෙනෝ
තිෙබනවාය කියා කියනවා. ෙමතැන ෙබොරුවට කෑ ගහනවා,
"කැසිෙනෝ නැහැ "කියා. කැසිෙනෝ නැත්නම් ඒ බව ගැසට් එකට
දාන්න ෙකෝ. කැසිෙනෝ, ඔට්ටු ඇල්ලීෙම් පහසුකම් නැහැ කියා
ගැසට් එකට දාන්ෙන් නැහැ. ඒවා හංගනවා. ඒවා හංගලා ෙමතැන
කියනවා, කැසිෙනෝ නැහැ කියා. ෙම්ෙක් කැසිෙනෝ තිෙබනවා.
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ෙජ්ම්ස් පැකර් කැසිෙනෝ නැතිව ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙහෝටල්
දාලා නැහැ. ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙකොෙහේද කැසිෙනෝ නැතිව ෙහෝටල්
දාලා තිෙයන්ෙන්? ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් පධාන ව්යාපෘතිය කැසිෙනෝ.
කැසිෙනෝ සඳහා ෙහෝටල් දානවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැසිෙනෝ සඳහා ෙහෝටල්
දානවා. එතෙකොට අප ඒකට කියන්ෙන් කැසිෙනෝ ව්යාපෘතිය
කියලා. දැන් ෙමතුමන්ලා කියනවා, ෙහෝටලය හදනවා; කැසිෙනෝ
නැහැ කියා. ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙකොෙහේවත් කැසිෙනෝ නැතිව ෙහෝටල්
හදන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා කැසිෙනෝ තිෙයනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට වැදගත්ම වූ සාධකය
මම කියන්නම්. එක පැත්තකින් ෙම්ෙක් කැසිෙනෝ තිෙබනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් ෙම් ෙගොල්ලන්ට සියලුම
බදු සහන ෙදනවා. ඒ බදු සහන ෙමොනවාද? සංස්ථාපිත ආදායම්
බදු නිදහස් කරනවා. ලාභාංශ මත බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා.
රඳවා ගැනීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. උපයන විට ෙගවීම්
බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. 2001 අංක 14 දරන එකතු කළ අගය
මත බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. 2011 අංක 18 දරන වරාය හා
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. 2003 අංක 3 දරන
මුදල් පනත බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
බදු නිදහස් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට බදු නිදහස් කරනවා,
ෙම් ව්යාපෘතිය -[බාධා කිරීමක්] මම ඒකට එන්නම්. කෙමෝපායික
සංවර්ධන ව්යාපෘතියට මම එන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා
කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා, ගරු මන්තීතුමාට කථාව කර ෙගන යන්න
අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම් ව්යාපෘතිය පටන් ගන්ෙන් 2017 දීයි. 2017 සිට අවුරුදු
3කින් පස්ෙසේ තමයි බදු ගැන සිතන්ෙන්. බදු ගැන සිතන්ෙන්
අවුරුදු 3කින් පස්ෙසේයි. ඊළඟට අවුරුදු 10ක් බදු නිදහස් කරනවා.
තව අවුරුදු 15ක් -[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ෙදන්න. බාධා කරන්න එපා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

2017 දී ෙහෝටලය විවෘත කරනවා. ෙහෝටලය හදන්න සියලු
බදු පහසුකම් නිකම් ෙදනවා. 2020 අවුරුද්ෙද් බදු අය කරන්න
ගන්න පටන් ගන්නවා. 2020 සිට 2030 දක්වා සියලු බදු නැවත
නිදහස් කරනවා. 2030 සිට 2045 දක්වා තව අවුරුදු 15ක් අර්ධ
බදු අය කරනවා. ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් ෙම්? තමුන්නාන්ෙසේට
සතයක් බද්ද ගන්න ඔය ඇමතිකෙම් ඉතිරි වන්ෙන්ත් නැහැ.
මතක තබා ගන්න. මහජනයාට බදු පිට බදු පටවන
තමුන්නාන්ෙසේලා -සූදුරු ටිකට,ෙකොත්තමල්ලි ටිකට බදු ගහන
තමුන්නාන්ෙසේලා - ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාට බදු සහන ෙදනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා ඡන්දයත් ඉල්ලා ගන්න ෙජ්ම්ස්
පැකර්ලාෙගන්. ඡන්දය ඉල්ලනවා හක්මන ජනතාවෙගන්. ඒ
ෙගොල්ලන්ට සූදුරු, මහදුරු, ෙකොත්තමල්ලිවලට බදු ගහනවා.
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ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාට බදු සහන ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා මීට
පස්ෙසේ ගිහින් ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාෙගන්ම ඡන්දයත් ඉල්ලා ගන්න.
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක්ද? ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. පධාන පශ්නය, - [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග්
සල්ලිවලින් හක්මන ඡන්ද කරනවා. ඒකත් ඇත්ත. ඒකත් එකතු
කිරීමක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පධාන පශ්නය
ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් බවට
කැසිෙනෝත් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක නිසා කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් දැන් කැසිෙනෝ එනවා. දැන් ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමෙතක් කාලයක් තැන, තැන කැසිෙනෝ
තිබුණා තමයි. මුදලාලිලා ලයිසන් අරෙගන ෙහෝ ෙනොෙගන
ෙහොෙරන් ෙහෝ යහළුවන් නිසා ෙහෝ කැසිෙනෝ ගැහුවා. හැබැයි
ලංකාෙව් පළමුවන වතාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කැසිෙනෝ
ව්යාපෘතියත් ආණ්ඩුෙව් කෙමෝපායික සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්
හැටියට නම් කරනවා. ඒකට ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
තමන්ෙග් සංවර්ධන උපාය මාර්ගෙය් ෙකොටසක් හැටියට
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පත් කරනවා. ඔෙහොම ආදායම් ගන්න අය
ගම්වලත් ඉන්නවා. සාමාන්යෙයන් ගම්වල බූරු ගහනවා. බූරු
ගහන අයත් ඉන්නවා. බූරු ගස්සවන අයත් ඉන්නවා. බූරු
ගස්සවන එක්ෙකනාට ෙතෝන් හම්බු ෙවනවා.
එතෙකොට බූරු ගස්සවලා ෙතෝන් ගන්නවා වාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන්? කැසිෙනෝ
ගස්සවලා ආදායම් ගන්න හදනවා. ෙතෝන් මුදලාලිලා ටිකක් ෙන්
ෙම් ආණ්ඩුව. ෙවන ෙමොකක්ද? අර ගෙම් බූරු පිටිෙය් ෙතෝන්
මුදලාලි වාෙග් ෙතෝන් ගන්න තමයි, ඒක ආදායම් මාර්ගය බවට
පත් කර ගන්න තමයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කැසිෙනෝ
ෙගෙනන්න හදන්ෙන්.
පළමුවන වතාවට නිකම් කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි, ලංකාෙව්
ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් හැටියට, කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘතියක හැටියට කැසිෙනෝ නම් කරලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුෙව්
කෙමෝපායික සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් බවට කැසිෙනෝ පත් කර
ෙගන තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ෙවනස. ලංකාෙව් නිකම් කැසිෙනෝ
තිබුණා, තැනින්-තැන. දැන් ආණ්ඩුව කැසිෙනෝ තමන්ෙග්
ව්යාපෘතියක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. කැසිෙනෝවලින්
ෙතෝන් අරෙගන ආණ්ඩුවක් කරන, බූරු පිටි මුදලාලිලා බවට ෙම්
පාලකෙයෝ පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තැනට රට පත් කරමින්
තිෙබනවා. ඒකයි, අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම්වා කරන්ෙන් කවුද? ෙම්වා කරන්ෙන් කවුද, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි? සාටකය පැළඳ ගත්, කුරහන් තලප ගිලින,
ගිරුවා පත්තුෙව් ඉපදුණු, පපුවට ගහගන්න, ෙද්ශ ෙපේමීත්වය
පිළිබඳ හඬ නඟන, ෙව්දිකාෙව් කථා කරන ෙකොට "අෙප්
හාමුදුරුවෙන්" කියලා කියන, අෙප් හාමුදුරුෙවෝ, මහා නායක
හාමුදුරුෙවෝ කියන කිසිවක් ගණන් ෙනොගන්නා මහා ෙද්ශ ෙපේමී
පුත රත්නය තමයි ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙම්වා ෙගෙනන ෙකොට අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
1977 ආර්ථිකය ආරම්භ කෙළේ ෙකොෙහොමද, ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ෙමොකක්ද කෙළේ කියන ඒවා අපට පිළිගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම්
ෙද්ශ ෙපේමීත්වය පිළිබඳ කෑ ෙමොර ෙදන, ෙද්ශ ෙපේමීත්වෙය්
සාටකය පැළඳ ෙගන සිටින, ඒ සාටකෙයන් තමන්ෙග් පපුවට තඩි
බා ගන්න මහත්වරු තමයි ෙමෙහම කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් ෙමොන
ෙද්ශ ෙපේමීන්ද? මුළු රටම කැසිෙනෝ සූදු පිටියක් බවට පත් කරලා,
ෙලෝකෙය් ඉන්න අංක එෙක් කැසිෙනෝ රජාලා ෙගනැල්ලා,
ෙලෝකෙය් ඉන්න අංක එෙක් කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයන් ෙගනැල්ලා
ෙමොකක්ද ෙම් රටට කරන්න හදන්ෙන්? මා දන්ෙන් නැහැ, ෆයිසර්
මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඊෙය් ඒ පනත යටෙත් ෙගනාපු
නියමයට ඡන්දය දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, නබි නායකතුමාෙග්
ධර්මය අනුව. මට ඒක ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අස්වර් මන්තීතුමා නම්
ෙකොෙහොමත් එෙහම ෙන්. ඒවා වැඩක් නැහැ. එතුමාට ධර්මයක්
තිෙබන්න එපා යැ. ඒ නිසා ඒක අදාළ නැහැ.

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

සමා ෙවන්න. සමා ෙවන්න. මා ඒ කාරණය ඉවත් කර
ගන්නම් ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] නැත්නම් ආෙයත් බාධා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

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)

කිසිම ධර්මයක් නැති ඝාතකෙයක්

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

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

මෙග් ඉස්ලාම් ධර්මයට නිඟා කරනවා. මම ෙහොඳ මුස්ලිම් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] අෙන්! ගරු
මන්තීතුමා සමා ෙවලා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. වාඩි ෙවන්න, වාඩි
ෙවන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කියාවලිය ෙමොකක්ද?
[බාධා කිරීමක්] ෙද්ශ ෙපේමීත්වය පිළිබඳ සළුපිළි පටලවා ෙගන,
ෙද්ශ ෙපේමීත්වය පිළිබඳ - [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா )

(The Hon. Faiszer Musthapha)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා. What is your point of Order, Hon. Deputy
Minister?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

මා අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,
කැසිෙනෝ කීඩාව බුදු දහමට, කිස්තියානි දහමට, හින්දු දහමට
පටහැනි නැද්ද කියලා. එතුමා ඉස්ලාම් ධර්මය ගැන -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
කථා කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
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ඊට එහා පැත්ෙත් ඉඩම කාෙග්ද? ක්වින්ස්බරි ෙහෝටලය
හදන්න යන ඉඩම කාෙග්ද? ඒක වරායට අයිති ඉඩමක්. ඒ ඉඩම
අයිති වරායට. ඒ ඉඩම ෙකොෙහොමද ධම්මික ෙපෙර්රාට ගිෙය්?
අපිට කියන්න ඒවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට්?
ෙකොතැනද ඒ ඉඩම ෙදන්න දැන්වීමක් දැම්ෙම්? ෙකොතැනද
ඉඩමක් ෙදනවා කියලා කිව්ෙව්? කවුද ඉල්ලුම් කෙළේ? කවුරුවත්
ඉල්ලුම් කරන්ෙන් නැතුව රවි විෙජ්රත්නට එකවරම අක්කර
හතරක් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ධම්මික ෙපෙර්රාට එතැන
පර්චස් 500ක් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
පාරම්පරික ෙද්පළද, ඒවා? ෙම්වා ෙම් රෙට් නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියටයි, වරාය සංවර්ධන අධිකාරියටයි අයිතිව තිබුණු
ඉඩම්. ඒ ඉඩම් ෙකොෙහොමද "ඩීල්කාරෙයෝ" අතට යන්ෙන්?
ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඉඩම් ෙනොෙවයි. ෙම් රජෙගදර
ඩීල්කාරෙයෝ. රජෙගදර ඩීල්කාරෙයෝ තමයි ෙම් ෙහෝටල්වලට
සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙමච්චර කෑ ෙමොර ගහන්ෙන්.

(The Hon. Anura Dissanayake)

එතුමාෙග් තර්කය තමයි, එම පනත යටෙත් වූ නියමය බුදු
දහමට පටහැනිව තිබියදීත්, බුදු දහම අදහන ආණ්ඩුෙව් අයත්
ඒකට ඡන්දය දුන්නාය කියන එක. එතුමන්ලාටයි ඒ කියන්ෙන්,
මට ෙනොෙවයි. බුදු දහම අදහන අයත් ඊෙය් ඡන්දය දුන්නා. හින්දු
ධර්මය අදහන අයත් ඡන්දය දුන්නා. බලන්න ෙකෝ. එතුමා මට
මතක් කරලා ෙදනවා, - [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථා කරන්න. ෙමය ඔබතුමාෙග් කාලයයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙබොෙහෝ
මන්තීවරු, ඇමතිවරු ඉතා අහිංසකයි. ෙම් ව්යාපෘතිය කාෙග්ද?
ෙජ්ම්ස් පැකර් එක්ක හවුල් ෙවන එක් ෙකෙනක් තමයි රවි
විෙජ්රත්න. අපි ෙම්වා හරියට කථා කරමු. ක්වීන්ස්බරි කැසිෙනෝ
එක අයිති ධම්මික ෙපෙර්රාට. අනික් එක් ෙකනා තමයි, ෙජෝන්ස්
කීල්ස් මුදලාලි. ඒක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ග්ෙල්නි වීදිෙය්,
අක්බාර් මාවෙත්. ෙම් මුදලාලිලා ගැවෙසන්ෙන් ෙකොෙහේද? ෙම් අය
ගැවෙසන්ෙන් අරලියගහ මන්දිරෙය්. ෙම් අය අරලියගහ මන්දිරෙය්
කැරෙකන "deal මුදලාලිලා." රවි විෙජ්රත්නට සල්ලි ෙකොෙහන්ද?
රවි විෙජ්රත්න මහත්මයා ෙජ්ම්ස් පැකර් එක්ක එකතු ෙවනවා, ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ව්යාපාරික ගිවිසුම් අනුව. රවි විෙජ්රත්න මහත්මයා
තමන්ෙග් ෙකොටස් ෙවනුෙවන් ෙජ්ම්ස් පැකර්ට ෙදන්ෙන්
විෙජ්වර්ධන මාවෙත් අක්කර හතෙර් ඉඩමයි, licence එකයි. ඔහු
ඉඩමයි, licence එකයි ෙදනවා. රවි විෙජ්රත්න මහත්මයාට ෙම්
ඉඩම හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම් ඉඩම අයිති නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට. ෙම් ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන්
රවි විෙජ්රත්න මහත්මයාට බදු දුන්නා, car park එකක් දමන්න.
Car park එකක් දමන්න නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් බදු දීපු
ඉඩෙම් අද කැසිෙනෝ දමන්න රවි විෙජ්රත්නට අවසර ලැෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? මට ඒක කියන්න. ෙම් අක්කර හතෙර් ඉඩමට කීයක්
ෙගව්වාද? ෙම් අක්කර හතරට සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ. ආරම්භෙය්දී
සියයට 10ක් ෙදන්න එකඟ ෙවනවා. අවුරුදු 20කින් තමයි ඉතුරු
ෙකොටස් හම්බ ෙවන්ෙන්. දැන් ෙම් ඉඩෙම් deal එක කාෙග්ද? රවි
විෙජ්රත්නට ඉඩම හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙම්වා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් deal. ෙම්වා නිකම් කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි.
ෙම්වා රජ ෙගදර dealවලින් හදන කැසිෙනෝ. ෙම්වාට පක්ෂව
මැදිරිගිරිෙය් අහිංසක මන්තී අත උස්සනවා; ඇඹිලිපිටිෙය්
මන්තී අත උස්සනවා; මැදවච්චිෙය් මන්තී අත උස්සනවා. ෙවන
ෙමොනවා කරන්නද? ඒ පළාත්වල කැසිෙනෝත් නැහැ, එතුමන්ලාට
ඒෙකන් වැඩකුත් නැහැ. රජ ෙගදර ගැවෙසන deal මුදලාලිලාෙග්
වැඩ ෙම්වා.

බැසිල් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටියා නම්
ෙහොඳයි. මම එතුමාට කියලා ෙදනවා, ඩීල්කාරයන්ෙග් තරම. මම
ගරු සභාෙව් නැති ෙවලාෙව් එතුමා ෙබොරුවට ෙමතැන කෑ ගැහුවා.
මම ලැහැස්තියි, එතුමාත් එක්ක ෙමතැන කථා කරන්න. ෙම්
ඩීල්කාරයන්ෙග් ෙග්ම් ෙම්වා. අහිංසක මන්තීවරු නිකම් ෙම්වාට
අත උස්සනවා. ෙම් මන්තීවරු ෙම්වාට හවුල් නැහැ; අඩුම තරමින්
කැසිෙනෝ ගහන්නවත් යන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මම දන්නවා ඔබතුමාත් යන්ෙන් නැහැ කියලා.
හැබැයි ඔබතුමාටත් ෙම්වාට පක්ෂව අත උස්සන්න ෙවලා
තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ෙම්වා බලවත් deal නිසා. ෙම්වා නිකම් deal
ෙනොෙවයි. ෙම්වා නිකම් ගනුෙදනු ෙනොෙවයි. ෙම්වා රජෙගදර
වෙට් කැරෙකන deal මුදලාලිලාෙග් ගනුෙදනු.
ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙගෙනන්න කවුද ගිෙය්? ඕස්ෙට්ලියාවට අට
පාරකට වඩා ගිෙය් කවුද? රවි විෙජ්රත්න. එෙහම ෙනොෙවයිද? ඊට
පස්ෙසේ ෙජ්ම්ස් පැකර් හම්බ ෙවන්න ඕස්ෙට්ලියාවට ගිෙය් කවුද?
මම ඒ ඇමතිෙග් නමත් දන්නවා, දරුවාෙග් නමත් දන්නවා. ඒක
මතක තබා ගන්න. එෙහම හම්බ ෙවන්න ගිහිල්ලා ෙවලා
ඕස්ෙට්ලියාෙව්දී deal දැම්ෙම් නැද්ද, ෙම් ගනුෙදනුවලට.
"සංචාරක ව්යාපාරය, ආර්ථික වර්ධනය, රැකියා, මාර
ගමනකට අපි යන්ෙන්" කියනවා. ෙම්වා ෙබොරු වචන ෙන්.
ෙම්වා ගනුෙදනු; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් deal; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙකොමිස්. ඒවා හරහා සිදු ෙවන ගනුෙදනුවලට තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අත උස්සලා අනුමැතිය ඉල්ලන්ෙන්.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු ෙම් ඉදිරි ෙපෙළේ අසුන්වල
වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරුන්ට ෙම් ෙහොර ඩීල්වලට
නැඟිටලා අත උස්සන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඇමතිවරුන්
නිහඬ කරලා තිෙබනවා. මටත් වඩා ෙහොඳට ෙම් විස්තර ෙම්
ඇමතිවරු දන්නවා. සමහර ෙද්වල් ඒ ෙගොල්ෙලෝ තමයි මට
කිව්ෙව්ත්. මතක තබා ගන්න. මටත් වඩා ෙහොඳට ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
දන්නවා. හැබැයි ඒ හැම ෙදනාටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
නැඟිටලා ෙම්වාට පක්ෂව අත උස්සන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් අහිංසකයි. ඔබතුමා
ඕස්ෙට්ලියාවට එක පාරක් ගියා, එච්චරයි. මම ඒක දන්නවා.
දන්න නිසා කියන්ෙන්. ඔබතුමාත් අහිංසකයි. ඒකත් මම
කියන්නම්, හරියට. ඔබතුමාට පාලනය කරන්න බැරි බලයක්
තිෙබනවා. ෙම් අය නිකම් ව්යාපාරිකෙයෝ ෙනොෙවයි. එල්ඕඑල්සී
එකට නීති හැදුෙව් ෙකොෙහොමද? එල්බී ෆිනෑන්ස් එකට නීතිය
හැදුෙව් ෙකොෙහොමද? රජෙය් බලපත - permits - දුන්නාට පස්ෙසේ
permit එක විකුණන්න අවසර ලබා ෙදන්න නීතිය හැදුෙව් ඇයි?
ෙම්වා රජ ෙගදර deal ; ගනුෙදනු. අද ෙම් රට යටපත් කරලා
තිෙබනවා, ගනුෙදනුකාරෙයෝ ටිකක් විසින්.
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ෙම් රෙට් ඇත්ත ව්යාපාරිකෙයෝ සිටියා. ෙම් රෙට් ඇත්ත
නිෂ්පාදනයට හවුල් වුණ ව්යාපාරිකෙයෝ සිටියා. ෙම් රෙට් පිරිසිදු
ව්යාපාරිකෙයෝ ඉන්නවා. අපි ඒ ව්යාපාරිකෙයෝ රකින්න ඕනෑ; ඒ
ව්යාපාරිකයන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ ෙවන කවුරුන් ෙහෝ ෙම් ඩීල්කාරයන්
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් ගැසට්
හරහා ෙගෙනන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ deal එක. ඒ
ගනුෙදනුව. රජෙගදර ගනුෙදනු ෙම්වා. නැත්නම් ෙවන ෙකොෙහේ
ඒවාද? එෙහම නැත්නම් ෙමෙහම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවාද
ෙම්වා, ෙමච්චර බදු නිදහසක් ෙදන්න?
අෙප් මල්වතු නායක හාමුදුරුෙවෝ නිෙව්දන නිකුත් කරලා
කියද්දී, ගරුතර මහා සංඝ රත්නය ෙම් පිළිබඳව හඬ නඟද්දී ඇයි
ෙම්ක අකුළන්ෙන් නැත්ෙත්? එෙහම අකුළන්න පුළුවන් ගනුෙදනු
ෙනොෙවයි ෙම්වා. තමන්ෙග් ඊළඟ මැතිවරණ ව්යාපාරවලට,
තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරවලට, තමන්ෙග් ඉදිරි
අනාගතයට එක් රැස් කර ගන්න මහා ධනය ෙම්. ඒ ධනය
ෙවනුෙවන් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් නීති සම්පාදනය කරන්න
හදන්ෙන්. ඒ ධනය ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් ගැසට් ඉදිරිපත් කරන්න
හදන්ෙන්. මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්ෙන්, ඒකට අපි අත
උස්සන්න ඕනෑ ද කියලායි. ඒකට අපි අත උස්සන්න ඕනෑද? ඒවා
එළිදරවු කරලා ෙම්ක පරාජය කරන්න ඕනෑ නැද්ද? හදවතක්
තිෙබන හැම මන්තීවරයකුෙගන්ම අපි අහන්ෙන්, "ඇයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අපරාධයට හවුල් ෙවන්ෙන්?" කියලායි.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැසිෙනෝ කියන්ෙන් සූදුවක්
විතරක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව තමන්ෙග් සංවර්ධන උපාය මාර්ගය
ෙලස අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් සංචාරක ව්යාපාරය. සංචාරක ව්යාපාරය
රඳා පවත්ෙන් විෙනෝදාශ්වාදය මත. ෙලෝකෙය් සංචාරකයන්
සියයට
82ක්
සංචාරය
කරන්ෙන්
විෙනෝදාශ්වාදයට.
විෙනෝදාශ්වාදය රඳා පවතින්ෙන් සූදුව, ගණිකාව හා මත් දව්ය මත.
ඒකට ඒ තුන ඕනෑ. ෙම් කැසිෙනෝ ශාලාව ඒකටයි එන්ෙන්. ඒෙක්
සූදුව තිෙබනවා. මත් දව්ය? මත් දව්ය ඇමතිවරු ෙගනැත් ෙදනවා.
ඒක පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. සූදුවත් තමුන්නාන්ෙසේලා
ගණෙන්. ඒකත් මම පිළිගන්නවා. ඈත ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් දරුවා
සූදු ගහන්න ෙම්වාට එන්ෙන් නැහැ. ඒක ඇත්ත. ඒ ෙගොල්ලන්ට
සූදු ගහන්න සල්ලිත් නැහැ. සූදුවත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්,
මත්දව්යයත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්. හැබැයි තව රස්සාවක් එතැන
හැෙදනවා. ඒ තමයි ගණිකා වෘත්තිය. ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
දරුෙවෝ ෙදන්ෙන් නැහැ. මතක තබා ගන්න. ඒකට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුෙවෝ එවන්ෙන් නැහැ. ඕනෑ නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුෙවෝ ඒ වැෙඩ්ට යයි; එවන්ෙන් නැහැ.
ඇත්ත කථාව ඒකයි. ඒ නිසා අෙප් දරුවන්ට ගණිකා වෘත්තිය
ෙතෝරා ගන්න රැකියා නිර්මාණය කරන ආයතන තමුන්නාන්ෙසේලා
හදනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඒකට අත උස්සන්න ඕනෑ ද?
ෙම්ක අපි විරුද්ධ වන්න ඕනෑ එකක්. [බාධා කිරීමක්] අෙන්
මහත්තෙයෝ, ඕනෑ නම් අර තැනකට ගිහිල්ලා එන්න ෙකෝ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් එමින් තිෙබන
ව්යාපෘතිය එක පැත්තකින් ෙහොර ගනුෙදනු; අෙනක් පැත්ෙතන්
අෙප් රෙට් වටිනා ඉඩම් හරහා සිදු වූ ගනුෙදනු; තව පැත්තකින් රජ
ෙගදර ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් අනාගත තැන්පතු; තවත්
පැත්තකින් අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට පබල පහාරයක් එල්ල කරන
මධ්යස්ථාන. ඒ මධ්යස්ථාන ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි
අත උස්සන්න ඕනෑ ද? ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් ගනුෙදනුව කාෙග්ද කියලා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තු ඇමතිවරුන්ට වඩා; මන්තීවරුන්ට වඩා ඒ
මුදලාලිලා බලවත්. ඒ මුදලාලිලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් telephone
call එකකට උත්තර ෙදන්නවත් එන්ෙන් නැහැ.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රජ ෙගදර වෙට් කැරෙකන deal මුදලාලිලාෙග් ගනුෙදනුවක්
හැටියට ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්, ෙම් සංෙශෝධන, ෙම්
ගැසට් නිෙව්දන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පරාජයට පත් කළ යුතුයි.
ෙම් එක මන්තීවරෙයකුවත් deal මුදලාලිලාෙග් සල්ලිවලින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණි අය ෙනොෙවයි. ෙම්කට අනුමැතිය පළ
කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් deal මුදලාලිලාට යටත් වුණු අයට
පමණයි. ඒ නිසා කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් අද
දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නියමයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පරාජයට පත් කළ යුතුයි කියලා ඉල්ලමින් මම නතර වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.
මීළඟට ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 28ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.37]

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේදී ආෙයෝජන
පවර්ධන ඇමතිතුමා විසින් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත
යටෙත් පහත සඳහන් විස්තීර්ණ නිෙක්තන ව්යාපෘතීන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී-

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය
ෙමොකක්ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපොඩි සිදු වීමක් වුණා.
අෙප් රතන හාමුදුරුවන්ට ඊෙය් ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

අෙන් හරිම අනුකම්පාවක් තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් රීති පශ්නයක් මතු කරන්න
එපා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

පටන් ගන්න ෙකොටම පනිනවා ෙන් ෙදවියෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති
පනත යටෙත් අද දින ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නියමයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙවලාෙව් ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් වත්මන් නායකතුමා වන අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන
මා සතුටු වනවා. එතුමාෙග් කථාෙව් කුරහන් සාටකය ගැන, ඒ
වාෙග්ම ෙම් පනතත් එක්ක සම්බන්ධ වුණු deal වැනි ෙද්වල් ගැන
සඳහන් කරන ෙකොට මට තවත් ෙදයක් මතක් වුණා. පපුවට ගහ
ෙගන, ෙපොෙළොවට වඳින, "ෙගෞරවනීය නායක හාමුදුරුවෙන්"
කියලා කථා කරන නායකෙයෝ කියලා තමයි එතුමා අද ෙම් කථාව
සභා ගර්භය තුළ කිව්ෙව්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
තමන්ෙග් පක්ෂය සහ තමන් ඒවාට සම්බන්ධ ෙවමින් පන්සිල් පද
පෙහන් කීයක් කැඩුවාද, නැද්ද කියන එක ෙම් රෙට් ජනතාව
ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පපුවට අත තියලා තමන්ෙග් හෘදය
සාක්ෂිෙයන් අහන්න කියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වත්මන්
නායකතුමාට මම කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
"පාණාති පාතා ෙව්රමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි" කියන පළමු වන
පන්සිල් පදය ඔවුන් කඩන්න පටන් ගත්ෙත් කාෙගන්ද? ෙම් රෙට්
වීෙරෝදාර රණ විරුවාෙගන්. ෙම් රෙට් සාමය ආරක්ෂා කරපු
ෙපොලිස් නිලධරයාෙගන්. ඒක ෙකොෙහොමද පටන් ගත්ෙත්? අද
ඔවුන් කථා කරන්ෙන් හරියට ඊෙය් ෙපෙර්දා දිව්ය ෙලෝකෙයන්
බැහැලා, කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති, ෙරෝස මල් යහනාවක
ඉන්න, විල්ලුද පලසක ඉන්න හාදෙයෝ වාෙග්යි. ඉතිහාසය ගැන
ෙහොයලා බැලුෙවොත් අපට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතිහාසය
අවුස්සන්න අපි කැමති නැහැ. හැබැයි, තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට
අවනත ෙවමින් කථා කෙළොත්, යළි තමන්ෙග් අතීතය සිහිපත්
කෙළොත්, ඔය කියන කථාව කරන්න පුළුවන්ද කියන එක අපට
අහන්න සිද්ධ වනවා. හැබැයි, අපි වග කීමකින් කියනවා, කුරහන්
සාටකය දමා ගත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිතුමාෙග් අෙත්
සහ ඒ ආණ්ඩුෙව් ෙල් තැවරිලා නැහැයි කියලා. ජනතාවට වග
කියන ආණ්ඩුවක් විධියටයි අද අපි ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් කියන එකත් අපි ෙබොෙහොම වග කීමකින් කියනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමාෙග් කථාවට උත්තර ෙදන්න ලැහැස්තියි.
නමුත්
එතුමාෙග් කථාවට උත්තර ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා මා ෙම් කාරණය
මතක් කරන්න ඕනෑ. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නියමයන් ගැන කථා කරන ෙකොට
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
නියමයන් ඇතුෙළේ කැසිෙනෝ රකුෙසක් මැව්වා. ෙම් කෙමෝපාප
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනතට; ෙම් නියමයන් ඇතුළට කැසිෙනෝ
රකුෙසක් මැව්වා. ෙම් රෙට් මහා සංඝරත්නයට, ෙම් රෙට් සිවිල්
ජනතාවට ෙමම නියමයන් තුළ කැසිෙනෝ රකුෙසක් මවා ෙපන්වපු
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණන් අපි
අහනවා,- [බාධා කිරීමක්] බාධා කරන්න එපා, මන්තීතුමා. මම
කිසිම ෙකෙනකුට බාධා කෙළේ නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කියන ආකාරයට
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන ස්වාමින්වහන්ෙසේ,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ, ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමා
කථා කරන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා මට අහිමි වන කාලය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
අරෙගන ෙදන්නය කියලා. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පටන්
ගනිමු, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි එතැනින් පටන්
ගන්ෙන් ෙමන්න ෙම් විධියටයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියනවා,
ෙම්ක ඇතුෙළේ රකුෙසක් ඉන්නවා; ෙම්ක ඇතුෙළේ කැසිෙනෝ
මාෆියාවක් තිෙබනවා කියලා. ඔවුන් සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
එෙහම කියලා ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව තුළට අරෙගන ගිහිල්ලා
ෙමය ෙද්ශපාලන මාතෘකාවක් කර ගන්න තමයි උත්සාහ
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙගන්, ඒ වාෙග්ම හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් පුත රත්නය වන ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමාෙගන් අපි අහනවා ෙම් රෙට් සූදු පිළිබඳව වූ
පළමුවැනි පනත, ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකා පජාතන්තවාදී සමාජවාදී
ජනරජෙය් 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ කවුද කියලා. ලංකාවට පථම
වතාවට සූදුව, ඔට්ටු ඇල්ලීම ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.
ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලංකාෙව් තියපු වාර්තාවක්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි ඒවාට බදු ගහනවා, ඔබතුමන්ලා බදු ඉවත් කරනවා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අහෙගන ඉන්න ෙකෝ ෙදයිෙයෝ. ඔය විධියට පැනලා
ෙන්න්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉල්ලාෙගන කෑෙව්. [බාධා
කිරීමක්] ෙම් ගරු සභාෙව්දී කැසිෙනෝ ගැන කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් කැසිෙනෝ ගැන කථා
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් අපි අහනවා, - [බාධා කිරීමක්]
අහගන්න ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට නෑකම්
කියන ඔෙබ් පක්ෂය එදා ෙගනාපු පනෙත් අවසන් පිටුෙව් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
" 'සූදු' යන්ෙනන් ඔට්ටුවක් සඳහා යම් කීඩාවක් කිරීම අදහස් ෙකෙරන
අතර ...."

සූදු ෙමොනවාද කියලාත් එහි සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ඒ සූදු ටික.
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".... බකාරා, පුන්ෙටෝ බැංෙකෝ, බිග්සික්ස්, බ්ලැක් ජැක්, බුවෙල්,
ෙචමින්ඩිපර්, චක් අ ලක්, කවන් ඇන්ඩ් ඇන්කර්, පාෙරෝ, පාෙරෝ බෑන්ක්,
හසාඩ්, ෙපෝකර් ඩයිස්, ෙපොන්ටුන්, ඇෙමරිකානු ෙහෝ පංශ රුෙල්, ෙටන්ෙට්
එට් ක්ෙවොරන්ෙට්, විංග් -එට්-උම්, වීල් ඔෆ් ෙෆෝචූන් යන කවර වූ ෙහෝ
කීඩාවක්."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1988 ෙගනාපු අංක 40 දරන
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනෙත් තිෙබන ෙම් සූදු ෙසල්ලම් ටික
අපට කියවා ගන්නත් බැහැ. එතෙකොට ෙම් කියන ෙසල්ලම් ටික
ඔක්ෙකෝම ෙම් රටට උරුම කළා. ඒවා ෙම් රටට උරුම කරන
ෙකොට හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නැහැ. එතෙකොට හිටපු නැති නිසාෙන් අද ෙම් විධියට කෑ
ගහන්ෙන්. ඒ නිසා දැන් මූලින්ම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? එක්සත්
ජාතික පක්ෂය මුලින්ම කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් මහා
සංඝරත්නෙයන් සහ ජනතාවෙගන් සමාව ගන්න ඕනෑ. "අපි තමයි
ඔට්ටු අල්ලන්න සූදු ෙග්න්න ෙම් රටට පළමුවැනි පනත ඉදිරිපත්
කළ පක්ෂය" කියලා ජනතාවෙගන් සහ මහා සංඝ රත්නෙයන්
සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න ෙදයිෙයෝ.
මෙග් වස්තුෙව් වාඩි ෙවනවාද? වාඩි ෙවනවා නම් පින් සිද්ද
ෙවනවා. වාඩි ෙවන්න ෙදයිෙයෝ. වස්තුෙව්, මම අනිත් පැත්ෙතන්
ඇවිල්ලා උම්මා එකක් ෙදන්නම් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්]
වාඩි ෙවන්නෙකෝ පැටිෙයෝ. ෙමච්චර ආදෙරන් කිව්වත් වාඩි
ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] පස්ෙසේ කියා ෙදන්නම්. අපි
එළිෙය්දී හම්බ ෙවනවාෙන්.[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා
තිෙබන්ෙන්.

කථා

කරන්න.

ඔබතුමාෙග්

ෙව්ලාව

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ෙහොඳයි. එතුමා තවම ළදරු පාසල් දරුෙවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි ඉතිහාසය. එවැනි
ඉතිහාසයක් තිෙබද්දි අද ෙම් ගැසට් පතය අනුමැතියට ඉදිරිපත්
කරන ෙකොට අෙප් ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමාට කියනවා, ඒකට
සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියලා. මූලසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන
කාලෙය් නයිනමරික්කාර් කියන ඇමතිවරයා විසින් 1988 ෙගනාපු
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනතට නියාමනයක් හැටියට 2010
පනතක් ෙගනාවා. ඒ තමයි, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 17 දරන කැසිෙනෝ ව්යාපාර
නියාමනය කිරීෙම් පනත. කැසිෙනෝ නියාමනය කිරීම. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඒ පනත ෙගනැල්ලා අර කියන සූදු ෙසල්ලම් ටික
ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කළා විතරක් ෙනොෙවයි. පාසල ඉදිරි පිට තිෙබන
පුංචි කඩ ෙපට්ටියට ජැක් ෙපොට් එක ෙගනැල්ලා දැම්මා. රුපියල්
ෙදකක් දාලා අඹ ෙගඩි ටික එකට එකතු කළාම පාසල් දරුවා පුරුදු
වුණා සූදුවට. අද මහ ෙලොකුවට කථා කරන එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට අපි කියනවා, එදා තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහමයි
ෙනොෙයකුත් සූදු කීඩා රටට පුරුදු කෙළේ කියලා. රෙට් වැඩිහිටි
ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි. ෙපොඩි ළමයා පුරුදු වුණා සූදුවට. හැම
පාසලක් ඉදිරි පිටම ජැක් ෙපොට් එක ෙගනැල්ලා දැම්මා. පාසල්
දරුවා ෙගදරින් ඉල්ලා ෙගන එන රුපියෙල් කාසි පහ අරෙගන
ගිහින් අඹ ෙගඩි පහක් එකට සැසඳුවා. අන්නාසි ෙගඩි පහක් එකට
සැසඳුවා. නමුත් අද කැසිෙනෝ ව්යාපාර නියාමනය කිරීමට
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමයන් ෙගනාවා.
එතෙකොට අපට කියනවා, ඒකට සංෙශෝධන ෙගෙනන්න කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා සංෙශෝධන ෙගෙනන්නට කථා කරන ෙකොට
ෙමන්න බලන්න ඒෙක් තිෙබනවා නිෙයෝග.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ බුද්ධිමත් හා
නීතිය ගැන දන්නා මන්තීවරෙයක්. කැසිෙනෝ ව්යාපාර නියාමනය
කිරීමට අදාළ නිෙයෝග. ෙම් පනත පතිපත්ති හා විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීම ෙහෝ බලාත්මක කිරීෙම් කාර්ය අමාත්යවරයා
විසින් නිෙයෝග කර සාදනු ලබන නිෙයෝග පනවන්න තිෙබන්ෙන්.
ඕනෑ ඕනෑ මිනිෙහකුට ඇවිල්ලා කැසිෙනෝ දමන්න, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඇති කරපු ෙද්වල් ඇති කරන්න ෙනොෙවයි, ඒවා
නියාමනය කරමින් රෙට් සංස්කෘතියට හා රෙට් සභ්යත්වයට
හානියක් ෙනොවන ෙලස කටයුතු කරන්නයි. රෙට් මිනිසුන්ව
සූදුවට පුරුදු කරලා, ආර්ථිය ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් අපි
ළඟ නැහැ. අපට අවශ්ය කරන්ෙන් රට ශක්තිමත් කරමින් රට
ආර්ථික වශෙයන් ෙගොඩ නඟන වැඩ පිළිෙවළකට යන්න. අන්න
ඒක කරන්න යන ෙකොට තමයි අද ෙම් අවශ්ය නැති ෙද්වල් රටට
ෙගනි යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් නියමයන් ඉදිරිපත්
කළාට පසු ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? මම දැක්කා, ඊෙය් ගරු
මන්තීතුෙමකු කථා කරනවා ෙජ්ම්ස් පැකර් ගැන. ඔහුෙග් තාත්තා
ගැන, සීයා ගැන, ආච්චි ගැන, ඔහුෙග් පප්පා පුප්පන් හිටියද, නැද්ද
කියන එක ගැන. ඒ පැත්ෙතන් ෙජ්ම්ස් පැකර්ට ගහනවා. ඒ මිනිහා
සුදුද කළුද කියලාවත් තවම දැකලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
ධම්මික ෙපෙර්රාට ගහනවා. දැන් ෙමතැන ඔහුෙග් නම කියැ
වුණා. ධම්මික ෙපෙර්රා කියන්ෙන් ව්යාපාරිකෙයක්. ශී ලාංකික
ව්යාපාරිකෙයක්. මම වග කීමකින් කියනවා කළුතර දිස්තික්කෙය්,
පයාගල ගෙම් ඉපදුණු පුංචි තැනකින් නැගිටපු ව්යාපාරිකෙයක්. ඒ
මිනිසුන් දිහා බලා සතුටු වන්න. ඔහු ශී ලාංකික ව්යාපාරිකෙයක්.
ඔහු ශී ලාංකික ව්යාපාරිකෙයකු හැටියට අද තමන්ෙග් ව්යාපාර
කටයුතු කර ෙගන යනවා. එතෙකොට ඒ මිනිසුන්ට ගහනවා;
වැෙටන්න ගහනවා. ඒ පැත්ෙතන් ෙජ්ම්ස් පැකර්ට වැෙටන්න
ගහනවා. ෙම් පැත්ෙතන් ධම්මික ෙපෙර්රාට ගහනවා. ෙම්
පැත්ෙතන් ෙජෝන් කීල්ස් සමාගමට ගහනවා. ෙමොකක්ද ඒ තුළ
තිෙබන්ෙන්? ඒ තුළ එක ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි ආර්ථිකය
කඩන තස්තවාදය. අද ආර්ථිකය කඩන තස්තවාදයක් රට තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළත හා පාර්ලිෙම්න්තුව පිටත- කියාත්මක
ෙවමින් පවතිනවා.
ආර්ථිකය කඩන තස්තවාදයක් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමොකක්ද ෙම් ආර්ථිකය කඩන තස්තවාදය? මම
කියලා ෙදන්නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ආර්ථිකය කඩපු
එක තස්තවාදයක් ගැන මම කියලා ෙදන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි ඉපදුණු දිස්තික්කෙය්; තමුන්නාන්ෙසේෙග්ත්
මෙග්ත්කළුතර දිස්තික්කෙය් ෙම් රෙට් රබර් කර්මාන්තය
ශක්තිමත් ෙවලා තිබුණා. ඉතිහාසෙය්දී ෙත්, රබර්, ෙපොල් කියන
කර්මාන්ත තුෙනන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගත්තා.
ෙම් විධියට ආර්ථිකය ශක්තිමත් කර ගත්ත අෙප් රෙට්, අද
ඔබතුමාව හමු වන විට ඒ පැත්ෙත් රබර් ෙගොවිෙයෝ ෙමොනවාද
කියන්ෙන්? "මන්තීතුමා, රබර් මිල බැහැලා ෙන්ද?" කියලා
කියනවා අපට ඇෙහනවා. අපට ෙදන්න උත්තර තිෙබනවාද?
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් ආර්ථිකය විනාශ කරන
තස්තවාදය කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කියාත්මක ෙවන
කමයක් තිෙබනවා. ඒකට ඍජුවම වග කියන්නට ඕනෑ, -ෙම්
සභාෙව් ෙනොසිටියත්- ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ. ඍජුවම වග
කියන්නට ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඍජුවම වග කියන්නට
ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඍජුවම වග කියන්නට ඕනෑ.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදාත් රට විනාශ කළා. එදා රට විනාශ
කෙළේ අවි ආයුධ අතට අරෙගන මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත විනාශ කළා. ෙම් රෙට් ෙද්ෙපොළ විනාශ කළා.
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ඉතිහාසය පවා විනාශ කළා. පන්සලක්
තිබ්ෙබ් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙගන් මං ෙකොල්ල කෑවා. ෙම්
රෙට් මිනිසුන්ව මැරුවා. ෙම් රෙට් මරපු මිනිෙහකුව දණඉෙසන්
උඩට උස්සන්න එපා කියලා නිෙයෝග දුන්නා. එල්ටීටීඊ
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[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

සංවිධානයටත් වඩා දරුණු නිෙයෝග ෙදමින් රට විනාශ කළ
පක්ෂයක් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කියන්ෙන්. අද නිකම් කථා
කරන්ෙන් සුදු ෙරද්ද ඇඳෙගන; වඳුෙරෝ සිල් ගත්තා වාෙග්.
තමන්ෙග් ඉතිහාසය අමතක ෙවලා.
රබර් කිරි මිල වට්ටන්නට පටන් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රතුපස්වල සිද්ධිය ගන්න. ඒ
පෙද්ශෙය් මිනිසුන්ට පරිසර හානියක් ෙවනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා
බලා ඒකට විසඳුමක් ෙදනවා ෙවනුවට, කර්මාන්තශාලාව වැසිය
යුතුයි කියන මානසිකත්වය හදනවා. එෙහම කරලා මිනිසුන් ටික
කුලප්පු කරලා, මිනිසුන්ව පාරට දාලා මිනිසුන්ට කියනවා,
"නැඟිටපියව්, උඹලා විනාශ ෙවනවා" කියලා. එතැනට ගිහින්
ඉන්න සමහර මිනිසුන් ඉන්ෙන් අන්ධ භාවෙයන්. ඇතුෙළේ ඉන්න
මිනිසුන් දන්ෙන් නැහැ එතැන ෙජ්වීපී එෙක් එක්ෙකෙනක්
ෙදන්ෙනක් ඉන්නවා කියලා; ඒ වාෙග්ම, ආර්ථිකය කඩන
තස්තවාදී මිනිසුන් ෙම්ක තුළ ඉන්නවා කියලා. එතැනින් පටන්
ගන්නවා ආර්ථිකය කඩන්නට. එෙහම කරලා රතුපස්වල factory
එක වැෙහනවා. ෙකොෙහොමද වැෙහන්ෙන්? ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය
කරන රබර් කිරිවලින් අත් වැසුම් නිෂ්පාදනය කරලා ෙලෝකයට
ලබා ෙදන කර්මාන්තශාලාව, අෙප් රටට වැඩිෙයන් ආදායම්
උපද්දවන කර්මාන්තශාලාව වහනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්
අවිස්සාෙව්ල්ෙල්
තිෙබන
කර්මාන්තශාලාව
ෙසොයාෙගන
තුන්නානට ගිහින් එතැන මිනිසුන්ටත් උපෙදස් ෙදනවා. සාමාන්ය
මිනිහා එතැනට එකතු වන විට දන්ෙන් නැහැ ඒක අස්ෙසේ ෙම්ක
විනාශ කරන තස්තවාදීෙයක්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩන මිනිෙහක්
ඉන්නවා කියලා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ මනුෂ්යයාෙග්
අෙත් තමයි රබර් ගස කපන මැෂින් එක තිෙබන්ෙන්. සාමාන්ය
මිනිසුන් දහසක් හිටියත් ඔවුන් ලඟ නැහැ, රබර් ගස කපන මැෂින්
එක. රබර් ගස කපන මනුෂ්යයා එතැන ඉඳෙගන ගහ කපලා
දානවා. ෙම් වාෙග් කියාවල පතිඵලයක් විධියට අද අහිංසක
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් බිරිඳට සහ දරුවන්ට ස්වාමි පුරුෂෙයක්;
තාත්තා ෙකෙනක් නැතිව ගියා. ෙම් විධියට කටයුතු සිදු වන විට
රෙට් ආර්ථිකය කැඩීෙම් පළමුෙවනි වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
ෙවනවා. කර්මාන්තශාලාවකට ආෙයෝජකෙයක් එන්ෙන් නැහැ.
අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ website එකක් ගැන කථා
කරනවා.
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කළ සියලු ෙද් තව ටිකකින්
අෙප් රටට අකමැති තානාපති කාර්යාල හරහා ෙලෝකෙය් අපි දිහා
බලාෙගන ඉන්න ආෙයෝජකයන් ළඟට යනවා. ඒ ෙතොරතුරු
ආෙයෝජකෙයෝ ළඟට ගියාම කිසිම සංචාරක ව්යාපාරයකට,
කර්මාන්තශාලාවකට රුපියලක් ෙදන්න මනුෂ්යෙයක් එන්න
කැමැති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි එන්න කැමැති ෙවන්ෙන් නැත්ෙත්?
ෙම් රෙට් ජාතිවාදය අවුස්සනවා; ආගම්වාදය අවුස්සනවා. අද ගරු
ෆයිසර් මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාව සහ ගරු අස්වර්
මන්තීතුමාව නම් කරෙගන, -කැසිෙනෝ කියන වචනයත් නැති ෙම්
වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක්, ෙම් වාෙග් සංෙශෝධනයක්, ෙම් වාෙග්
ගැසට් පතයක්, ෙම් වාෙග් නියමයක් එන විට- මුස්ලිම්වරුන්ට
අෙගෞරව වන විධියට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලජ්ජා නැති
ආකාරයට හැසිරුණා. ලජ්ජා නැතිව හැසිෙරනවා. ෙමොකටද ෙම්?
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ෙහළුවැලි භාවය වහ ගන්නට. ෙම් වාෙග්
ෙද්වලින් කාටද ගහන්ෙන්? ගහන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට. ෙම්
රෙට් ආර්ථිකයට ගහන්ෙන්.
අද පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි ගැලරිෙය් ආෙයෝජන පවර්ධන
මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙම් නිලධාරින්ෙගන් මම
අහනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් පිෙට් අලවලා තිෙබනවාද "ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය" කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් පිෙට් අලවලා තිෙබනවාද
"එක්සත් ජාතික පක්ෂය" කියලා. ඔෙබ් පිෙට් අලවලා තිෙබනවාද
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"ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ" කියලා. නැහැ, ඔබලා නිලධාරින්.
ඔබලා පවතින ඕනෑම රජයකට වග කියන්නට ඕනෑ නිලධාරින්.
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙලෝකයට ෙපන්වන්න
හදනවා ෙම් ඉඩම් ටික දීලා තිෙබන්ෙන් හරියට අෙප් අම්මාෙග්
තාත්තාෙග් බූදලය ෙදන විධියටයි කියලා. දැන් ෙපන්නුෙව්. එකක්
වරාය සතු ඉඩමක්ය කිව්වා. ඒ ඉඩම දුන්ෙන් ෙම් විධියටයි කියලා
කිව්වා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ඉඩම් දීපු විධිය. අක්කර 02, රූඩ් 01,
පර්චස් 01යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට දීපු මුදල්
ගණන් එක්කම ෙම් ෙතොරතුරු මම සභාගත* කරනවා.
මම ඒ නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා. ඇයි ෙම් රෙට් රාජ්ය
නිලධාරියාව අෙගෞවරයට පත් කරන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මන්තීවරෙයක්. මම
ඇමතිවරෙයක්. මම කිව්වාය කියලා මට ඕනෑ විධියට ෙම් රෙට්
රාජ්ය ෙද්පළ අයුතු විධියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. නීති
-රීතිවලට එකඟව එම නිලධාරින් තමන්ෙග් වගකීම, යුතුකම ඉටු
කරමින් අෙප් රටට ආෙයෝජකයින් ෙගෙනන්නයි උත්සාහ
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහරු කියනවා, සංචාරක
ව්යාපාරය දියුණු කරන්න ඕනෑය කියලා. අෙන්! හරි සද්භාවෙයන්
කියන්ෙන්, "සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න, අපි ඒකට කිසිම
විරුද්ධත්වයක් නැහැ" කියලා. ඊෙය් රෑ වන ෙකොට "ආනුෂංගික"
කියන වචනයක් ගැන කථා කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අෙප් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත්
තිෙබනවා, ආනුෂංගික කියලා වචනයක්. ඔය කෑල්ලට තමයි ලු
එකතු කරන්න හදන්ෙන් කැසිෙනෝ, ගණිකා වෘත්තිය. ෙම් ගණිකා
වෘත්තිය ගැනම කියන්ෙන් ෙම්ක කට්ටියකට ඕනෑ ෙවලාද
කියලාත් සමහර ෙවලාවට මට සැකයක් ඇති වනවා. ෙම්කම
කියමින් කෑ ගහනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? ශී ලංකාව තුළ
දැනට තිෙබන තරු පෙහේ ෙහෝටලයක, තරු හතෙර් ෙහෝටලයක
ෙකොෙහේවත් තැනක ගණිකා වෘත්තියක් තිෙබනවාද කියලා
ෙපන්වන්න කියන්න. ඇයි ෙම් රටට රකුෙසක් බිහි කරන්න
හදන්ෙන්? ඇයි ෙම් රටට අනවශ්ය බියක් ඇති කරන්න හදන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් අවශ්යතාව ෙවන
ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවියෙග්
සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් උදවියෙග් හදවත්වල ගැස්මක්
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ හද ගැස්ම? ඒ හද ගැස්ම ෙම්කයි. 2005
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19 වැනිදා ඉඳලා 2014 ෙම් ෙමොෙහොත වන
තුරු තියන තියන හැම ඡන්දයකදීම මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනපතිතුමාව ජයගහණය කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාව කැප වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කැප වීම ෙම් අයට දරා ෙගන
ඉන්න බැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවුරුදු කීපය
තුළ ෙම් රෙට් කැඩුණු පාරවල් ටික හැදුණා. ෙම් රෙට් වරායවල්
හැදුණා. ෙම් රෙට් ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුණා. ෙම් රෙට්
භූමිෙයන් තුෙනන් එකක් අපිට තිබුෙණ් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ඔය එක එක ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න අපිට භූමිය
තිබුෙණ් තුෙනන් ෙදකයි. තුෙනන් තුනම දැන් අෙප් භූමියක් බවට
පත් කර දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මහ මුහුදින් තුෙනන් ෙදකක්
අපිට තිබුෙණ් නැහැ. ඒ තුෙනන් ෙදකත් අද අපිට තිෙබනවා. රට
වෙට් මුහුදත් අයිති අපිටයි. මුළු රටම අයිතිත් ෙම් ශී ලාංකික
ජනතාවටයි. ඒ රට එක් ෙසේසත් කරලා අද සංවර්ධනය කර
තිෙබනවා. තව අවුරුදු තුන හතරක් යන ෙකොට රට ආර්ථික
වශෙයන් නැඟිටින වැඩ පිළිෙවෙළේ පධාන සන්ධිස්ථානයක්
හැටියට තමයි ෙම් ගරු ඇමතිතුමා පධාන ආෙයෝජකයින් තුන්

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.

* ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
* Document not tendered.
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 අවුරුද්ෙද් අෙප් රටට
සංචාරකයින්ෙග් පැමිණීම මිලියන 1.2යි; ලක්ෂ 12යි. ෙම් මැයි
මාසය වන ෙකොට මිලියන 1.5ක -ලක්ෂ 15ක- ඉලක්කයකට
යන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. තව අවුරුදු ෙදකක්, ෙදක
හමාරක් යන ෙකොට ලංකාවට පැමිෙණන සංචාරකයින්ෙග්
සංඛ්යාව මිලියන 2.5යි; ලක්ෂ 25යි. අෙප් රෙට් ජීවත් වන
ජනතාවෙගන් අට ෙදෙනකුෙගන් එක් ෙකෙනකුට, සංචාරකෙයක්
ෙම් රටට පැමිෙණන්න නම් ෙම් කියන විධිෙය් සංචාරක නිවාඩු
නිෙක්තන අවශ්යයි. පහසුකම් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ඒ අය කැමැති
වන විධියට, සංචාරකයින්ෙග් මනසට ගැළෙපන විධියට
ගුණාත්මකභාවය තිෙබන, ඒ අවශ්යතාවන් එක්ක සරිලන ව්යාපාර
තමයි අද ෙම් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ව්යාපාර එන ෙකොට
ෙමොකක්ද කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? එන
ආෙයෝජකයා බිය වද්දනවා. දැන් ෙජ්ම්ස් පැකර් බය ෙවලා ඇති.
ෙම් වන ෙකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ඕස්ෙට්ලියාවට ගිහිල්ලා ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග් සීයාෙග්, මී
මුත්තාෙග් උප්පැන්න සහතික ෙහොයනවා ලු. ඒ මිනිහාෙග්
පැටිකිරිය ෙහොයනවා ලු. ෙමොකටද? ෙම් බය ඇති කරන්න.
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙනොකියා කියනවා, "එන්න එපා අෙප්
රටට, අපි මිෙල්ච්ඡ ජාතියක් වාෙග් ජීවත් වන කට්ටියක්, ඒ නිසා
අෙප් රටට එන්න එපා, අෙප් රටට ආෙයෝජනය කරන්න එපා. ඒක
කරන එක ෙල්සි නැහැ. අපි උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. අපි ෙම්වාට
විරුද්ධ වනවා"ය කියා. ඒ පණිවුඩය තමයි ෙදන්ෙන්.හැබැයි ඕක
කියන සමහරුන්ට තවත් යටි අරමුණු තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොනවාද ඒ අරමුණු? ෙමතැන මහා ෙලොකුවට
බණිනවා "කැසිෙනෝකාරයා" කියලා. නම කියලා බණිනවා
කැසිෙනෝකාරයා කියලා. එෙහම බැණලා -

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කිව්වා භීෂණයක්
මවනවා කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, බාධා කරන්න එපා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අපත් එක්ක කථා කරන්න විශ්වවිද්යාලෙය් යන ෙකෙනකු
ෙහෝ A/L කරන ෙකෙනකු ෙහෝ යූඑන්පී එෙකන් එවන්න. ෙම්
ෙපොඩි එෙකක් ෙන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙපොඩි නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ෙපොඩි නැද්ද? ෙපන්නුවාද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙමහි යටි අරමුණ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එක පැත්තකින් කැසිෙනෝකාරයා කියලා
ගහනවා. කැසිෙනෝකාරයා කියලා ගහලා, ඒ ව්යාපාරිකයාට ෙපොඩි
තර්ජනයක් කරලා බලනවා ඒ ව්යාපාරිකයා අත යට තියාගන්න
පුළුවන්ද කියලා. එතෙකොට තමයි එතුමන්ලාට ෙහොඳ. Deals ගැන
කථා කළා. ෙම්ෙගොල්ෙලෝ දාපු deals අපි දන්නවා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාර කරන
ව්යාපාරිකයන් ෙදෙදනාෙගන්ම තමන්ෙග් මැතිවරණයට සල්ලි
ෙගනාපු බව මම වගකීමකින් කියනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. නමුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙම්
ගරු සභාෙව්දී දමනවා, සද්ෙද්. ඊට පස්ෙසේ තමයි වැඩ තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ගරු සභාෙව් තමයි සද්දය දමන්ෙන්. සද්දය දාලා බලනවා
ෙකොෙහොමද ෙම්ක ෙවනස් කරලා ෙම්ෙකන් ගන්න පුළුවන්
ෙද්වල් ගන්ෙන් කියලා. හැබැයි කථා කරන්ෙන් ෙතොත්ත බබ්බු
වාෙගයි. අද ෙම් හැම ෙදයක් තුළින්ම උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරන තස්තවාදයක් කියාත්මක කිරීමටයි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

එතැන රීති පශ්නයක් නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතැන රීති පශ්නයක් නැහැ. ගරු අමාත්යතුමා කථා කරන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව මතක් කරනවා සංචාරක ව්යාපාරයත් එක්ක බැඳුණු ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඉදි කරන්න යන ෙම් ආයතන තුන මඟින්
ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ෙලොකු ශක්තියක් ඇති වන බව. ඒ ශක්තිය ශී
ලංකාෙව් ඉදිරි ගමනට ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවනවා මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්ක තමයි රටක ඉදිරි ගමන. අෙප් ආසියානු
කලාපෙය් තිෙබන රටවල් එක්ක බලන ෙකොට අෙප් රට ගැන අපි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

අද සතුටු ෙවනවා. යුද්ධයක් නැති අෙප් රටට ඇවිල්ලා අෙප් රට
තුළ ව්යාපාරයක් කරන්න ආෙයෝජකයන්ට පුළුවන්කමක් ඇති
ෙවන ෙකොට ඒක අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට දැඩි ෙලස බලපානවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රැකියා උත්පාදනය වීම, ඒ
වටාපිටාෙවන් තවත් ව්යාපාරිකයන් බිහි වීම ආදි සියල්ල ඇති
කරගන්න පුළුවන් ව්යාපෘතියක් තමයි අද ආරම්භ ෙවමින් යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂය ඊෙය්-ෙපෙර්දා කෙළේ
ෙමොකක්ද? පසු ගිය දවස්වල ගිහිල්ලා මහා නායක හාමුදුරුවන්
වහන්ෙසේලා බැහැ දැකලා තිෙබනවා. මහා සංඝ රත්නයට,
කෙතෝලික සභාවට, මුස්ලිම් පූජකතුමන්ලාට විවිධ ෙද් කියලා
බැලුවා, අෙනකුත් තැන්වලට ගිහිල්ලා බැලුවා ඒ මඟින් රෙට්
ආර්ථිකය බිඳ වට්ටන්න පුළුවන් ෙමොකක් හරි එකක එල්ෙලන්න
පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අෙප් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්. ශක්තිමත් නායකෙයකු
ඉන්න ආණ්ඩුවක්. අපට ෙමතුමන්ලාට වාෙග් නායකයන්
තුන්ෙදෙනක්, හතරෙදෙනක්, පස්ෙදෙනක් නැහැ. අපට එක
නායකයායි
ඉන්ෙන්.
ඒ
අතිගරු
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා එක්ක ඉන්න පක්ෂයක වග කිවයුතු
මන්තීවරුන් හැටියටයි අප කථා කරන්ෙන්. ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී විවිධ ෙද් කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තවත් විනාඩියක්
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් වාෙග්ම ආන්ෙදෝලනාත්මක
තවත් පනතක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒකත් තමුන්නාන්ෙසේ දන්නා
කාරණයක්. ඒ පනත තමයි 2011 අංක 43 දරන ඌන කියාකාරී
ව්යවසායන් ෙහෝ ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීම පනත.
ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ඇතුෙළේ ෙම් වාෙග්ම මහා හඬක් නැඟුවා ඔබතුමාට මතක ඇති. ෙම්
වාෙග්ම ගිහිල්ලා ෙගෞරවණීය හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේලාට කිව්වා,
අෙන් හාමුදුරුවෙන්, අෙප් ව්යාපාර රජයට ගන්න යනවා, රජයට
අරෙගන ෛවරෙයන් අප දිහා බලන්න යනවා, ෛවරෙයන් බලලා
අෙප් ව්යාපාර විනාශ කරන්න හදනවා කියලා. ව්යාපාර 36ක් රාජ්ය
ෙද්පළ විධියට පවරාගත්තා. ඒවා පාඩු ලබන ආයතන කියලා වසා
තිබුණු ඒවායි. සමහරුන් ඒවාෙයන් යටි මඩි ගහමින් ෙවනත් වැඩ
කරමිනුයි සිටිෙය්. එවැනි ව්යාපාර ගණනාවක් තමයි පවරා ගත්ෙත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම ඒ අතරින් ව්යාපාර ෙදකක,
තුනක නම් කියනවා. එකක් තමයි ෙසවණගල සීනි
කර්මාන්තශාලාව. අෙනක් එක, පැලවත්ත සීනි කර්මාන්තශාලාව.
අෙනක් එක, හිල්ටන් එක. ඒ වාෙග් ව්යාපාර 36ක් පවරා ගත්තා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප වග කීෙමන් කියනවා,
ෙසවණගල සහ පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තශාලා අද ලාභ ලබන
ආයතන බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ
ආයතන පවරා ගන්න ෙකොටත් ෙම් වාෙග්ම රකුෙසක් මවන්නයි
හැදුෙව්. ෙම් විධියටම කෑ ගැහුවා. හැබැයි දැන් ජනතාව ඒ ගැන
ඇත්ත තත්ත්වය දන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු අමාත්යතුමා. කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

අවසාන වශෙයන්, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා
කිව්වා,
අතිගරු
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා
ජනාධිපතිවරණයක් ෙදන්න යනවා කියලා. ඔව්. අපි වග කීෙමන්
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කියනවා, ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන කියනවා, අපි 2015 දී
ජනාධිපතිවරණයක් ෙදනවා කියලා. ඒෙක් ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකයා ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ අෙප් ජනාධිපතිතුමායි.
හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක්
ෙනොෙවයි,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙය්
නායක
අෙප්ක්ෂකයාවත් ෙහොයා ගන්න බැරුවයි ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් තුන්වැනි වතාවටත් ජනාධිපති
ෙවන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි කියන එක
මතක් කරමින් මා ඔෙබන් සමුගන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.06]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමයන් ගැන
කරුණු එකතු කරන්නට පථමෙයන් මා ෙම් කාරණය මුලසුනට
මතක් කරන්න කැමැතියි. පිස්ෙතෝලයක් අරෙගන හම්බන්ෙතොට
දී අපට තර්ජනය කළ පුද්ගලයාෙගන්වත්, ඒ වාෙග්ම ඒ අෙනක්
කණ්ඩායම්වල සිටි අයෙගන්වත් තවම පශ්න කරලාත් නැහැ;
කවුරුවත් අත් අඩංගුවට අරෙගනත් නැහැ. ඒ සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ
අද අටවැනි දවස කියලා ඔබතුමාට මතක් කරලා ෙම් විවාදයට
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න මා කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මට පථමෙයන් කථා කළ ඇමතිතුමා එක් එක් කරුණු ගැන
කථා කරන ෙකොට සූදුව ගැන සඳහන් කළා. විෙශේෂෙයන්ම
ඉතිහාසෙය් එක් එක් පක්ෂවලට එතුමා ෙදෝෂාෙරෝපණය කළා. මා
හිතන හැටියට අද ඇත්තටම ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණෙයන් ජනතාවට
කිසිම වැඩක් නැහැ. අද අපි ඉදිරිපිට තිෙබන ෙම් ගැසට් පතෙය්
සඳහන් කරන ෙම් ෙගොඩනැඟිලිවලට අනුමැතිය ෙදනවාද, නැද්ද
කියන එකයි අප දැන ගන්නට ඕනෑ. ෙම්වා ෙහෝටල්
ෙගොඩනැඟිලිද නැත්නම් කැසිෙනෝ සූදුව කරන ෙගොඩනැඟිලිද
කියන පශ්නයයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ඊෙය් තිබුණු
නියමයට ඡන්දය ගන්න ෙකොට ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරු
ඡන්දය ෙනොදීෙමන් ඒ වාෙග්ම ගරුතර සංඝ රත්නය ඡන්දය
ෙනොදීෙමන් සමහර අය තුළ සැකයක් ඇති ෙවනවා, ෙම්
ෙගොඩනැඟිලි ඇත්තටම ෙයොදවා ගන්න යන්ෙන් ෙම් සූදුවටයි;
කැසිෙනෝ ගැසීමටයි කියලා. ඒකයි තිෙබන පශ්නය. ෙම්ක
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේම මතු ෙවලා තිෙබන සැකයක් කියලා මුලින්ම
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් මහ නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා
ජනාධිපතිතුමාට ලියපු ලියුෙමන් ඒ පශ්නයම මතු කරලා

2014 අෙපේල් 25

1583

තිෙබනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා සඳහන් කරනවා, පැහැදිලිව
ෙම් නියමයන් සංෙශෝධනය කිරීමට නිසි පියවර ගන්න කියලා.
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාත්, බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාත් අද සහ ඊෙය් කරන ලද පකාශවලට මා පිළිතුරක්
ෙදන්නට කැමැතියි. විවාදයක් තුළදී ඒ විවාදෙය් ඉදිරිපත් කරන
කරුණු, අෙනක් කරුණුවලට සමාන්තර නැත්නම්, ඒ කරුණු අතර
ඝට්ටනයක් තිෙබනවා නම් අපට නිගමනය කරන්නට ෙවන්ෙන්
එක්ෙකෝ අසත්යයක් පකාශ කරනවා, නැත්නම් සභාව ෙනොමඟ
යවනවා, නැත්නම් ඒ අයට ෙම් කිසිවක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියන
එකයි. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාටත්, ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාටත් ෙනොෙත්ෙරනවා කියලා මා නම්
හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ අයට බුද්ධිය තිෙබනවාය කියා හිතන්න මා
කැමැතියි. එෙහම නම් අපට නිගමනය කරන්න ෙවන්ෙන්
එක්ෙකෝ ඒ ෙදෙදනා අසත්යයක් පකාශ කරනවාය; එෙහම
නැත්නම් සභාවත්, රටත් ෙනොමඟ යවනවාය කියායි. ඒ අය එක්
එක් තර්ක ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අනාගතෙය්දී ෙම් ෙහෝටල්
ෙගොඩනැඟිලිවල කැසිෙනෝ සූදුව සිදුවන්ෙන් නැහැ කියා රටටයි,
අෙප් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාටයි, අනික් ආගමික
පූජකවරුන්ටයි කියන්න ඇමතිතුමාට පුළුවන්ද? එෙහම සඳහන්
කරන්න පුළුවන් නම් දැන් සඳහන් කරන්නය කියා මා එතුමාට
කියනවා. ඒ සඳහා මෙග් ෙවලාෙවන් මා එතුමාට අවස්ථාව
ෙදනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමා, රීති පශ්නයක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙමොකක්ද මෙග් නම සඳහන් කරලා කිව්ෙව්?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා මෙග් තර්කය අහෙගන හිටිෙය් නැත්නම් දැන්වත්
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉඳලා කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්]
අවස්ථාව ෙදන්නම්. වාඩි ෙවලා ඉඳලා පස්ෙසදි කථා කරන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

මෙග් නම සඳහන් කරලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් ගැසට්වල සඳහන් ෙවන විධියට
ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්? බදු සහන ෙදනවා. ෙගොඩනැඟිලිවලට බදු
සහන ෙදනවාය කියා කියනවා. ෙගොඩනැඟිලිවලට බදු සහන
දුන්නාම ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ඒවා ෙහෝටල් ෙගොඩනැඟිලි
ෙවන්න පුළුවන්. ව්යාපාරික ෙගොඩනැඟිලි ෙවන්න පුළුවන්. මිශ
ෙගොඩනැඟිලි ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඒවාෙය් මිල අඩු
ෙවනවා. ඒවාෙය් මිල අඩු වුණාම ඒ ෙගොඩනැඟිලි පාවිච්චි කරන
අයට වකව ඒ සහන ලැෙබනවාය කියන එක සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. එෙහම, වකව ඒ සහන ලැෙබනවාය කියන එක ෙත්රුම්
ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ. හැම සහනයක්ම ෙදනවා. අද ෙම්
රෙට් බදු ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11යි. 1948
ඉඳලා අද ෙවනකම් බලනෙකොට 2013 දී තමයි දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අඩුම ආදායමක් ලැබී
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද එල්ලය? එල්ලය තමයි, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් ලැෙබන ආදායම සියයට 20ක් කරන එක. නමුත්
ඒක අඩු ෙවමින්, අඩු ෙවමින් යනවා. බදු සහන ෙදන නිසා තමයි
ඒක අඩු ෙවන්ෙන්.

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අනාගතෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් මන:කල්පිතව
හරි ආෙවොත් ඒක කරනවාද නැද්ද කියා මට ෙමතැනදී කියන්න
බැහැ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒ පකාශනයට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක මම අහපු පශ්නයට
උත්තරයක්ය කියා අෙප් රෙට් ඉන්න ආගමික නායකයන්, ඒ
වාෙග්ම අෙප් රෙට් ඉන්න බුද්ධිමත් පිරිස පිළිගනීවිය කියා මා
හිතන්ෙන් නැහැ. එතුමා නැවතත් මෙග් පශ්නය මග හැරියා.
ඒකට සෘජු පිළිතුරක් ෙදන්නට එතුමාට බැරි වුණාය කියන එක
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
විජාතිකයන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා, සූදු ෙකළින්නට ෙදොර
ඇරිෙය් ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමාය; බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාය කියා ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ලියැෙවනෙකොට
ලියැෙවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ අය
තමයි ෙම් ෙදොර විවෘත කෙළේ. ෙමොකද, ඒ අය හරි, සෘජු පිළිතුරක්
දීලා නැහැ. ෙම් ෙගොඩනැඟිලි කැසිෙනෝ සූදුවට භාවිත කරන්න
ෙදන්න යනවාද නැද්ද කියන පශ්නයට ඒ අය සෘජු පිළිතුරක්
දුන්ෙන් නැහැ කියන එක දැනුත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
වෙට්ට, වෙට්ට ගිහින් හරියන්ෙන් නැහැ.

ෙම් බදු සහන ෙදන එෙකන් කාටද පෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන්?
ෙම් බදු සහනවලින් පෙයෝජනය ලැෙබන්ෙන් ව්යාපාරික
පාර්ශ්වයටයි. ඒ අයට සම්බන්ධතා තිෙබන ෙද්ශපාලන නිලධාරි
පන්තියට පමණයි ඒක ලැෙබන්ෙන්. අද රජෙය් ආදායම අඩු
වුණාම ඒක අධ්යාපනයට වදින පහරක් ෙවනවා. අද ෙම් රෙට්
ළමයි උසස් ෙපළ විභාගය අවසන් කරලා පැසල්වලින් පිට
ෙවනවා. ඒ අයට කවදාවත් කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරන්නවත්,
අන්තර් ජාලය පාවිච්චි කරන්නවත් අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ
දරුවන්ට නවීන ෙලෝකයට, ෙම් විද්යාත්මක ෙලෝකයට ඇතුළු
ෙවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කිසිම දරුෙවකුට ඒ සඳහා
අවස්ථාවක් නැහැ. රෙට් ආදායම අඩු ෙවනවා නම් ඒක රෙට්
අධ්යාපනයටයි, ෙසෞඛ්යයටයි බලපානවා. සාමාන්ය ජනතාවට
බලපානවා. ඉහළ පැළැන්තිවල ඉන්න අයට නම් ඒ අයෙග්
දරුවන්ට තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ආදායෙමන් ඒවා ලබා ෙදන්න
පුළුවන්. ඒ අයෙග් දරුවන් පිට රට අධ්යාපනය සඳහා යවන්න ඒ
අයට පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ජනතාව දීර්ඝ
කාලයක් ජීවත් ෙවන නිසා වැඩිමහල් අය සිටිනවා. ඒ අයට
ෙසෞඛ්ය පහසුකම් අවශ්ය ෙවනවා. වැඩිමහල් අයට ජීවත් ෙවන්න
නිවාස ඕනෑ. නමුත් එවැනි ෙද්වල්වලට වුණත් ෙවන් කරන
පතිශතය වැඩි කරන්නට සමාජ ෙසේවා අංශවලට බැරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ආදායම පහත වැටීම නිසායි. එෙහම නම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

අපි ෙමවැනි අයට ෙම් වාෙග් බදු සහන ෙදන්ෙන් ෙමොකටද?
සංචාරකයන් වැඩි කර ගන්නට ඕනෑ නම් තවත් කම හුඟක්
තිෙබනවා. එක එක විධිෙය් සංචාරකයන් රටවලට එනවා. කීඩා
සඳහා සංචාරය කරනවා. සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික ස්ථාන
නැරඹීම සඳහා රටින් රටට සංචාරකයන් යනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ලබා ගන්නට සංචාරකයන් යනවා. ෙම් වාෙග්
නානාපකාර ව්යාපාර තිෙබනවා. අපට එයින් එකක්, ෙදකක්
ෙතෝරා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. නමුත් ෙමොනවාද
අපි ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්? ෙම් පනත යටෙත් ෙම් නියමය
තුළින් අපි ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන් කැසිෙනෝ සහ ලිංගික ෙසේවා
සපයන සංචාරක ව්යාපාරයක් ෙදසට යන්නයි.
ආසියාෙව් කැසිෙනෝ අගනුවර මැකාවු දූපතයි. අද මැකාවු දූපත
ඇෙමරිකාෙව් ෙනවාඩා පාන්තයට වැඩිය විශාල කැසිෙනෝ
ව්යාපාරයක් තිෙබන දූපතක් ෙවලා තිෙබනවා. එහි ලක්ෂ හයක්
වැඩ කරන ජනතාව ඉන්නවා. එහි වර්ග කිෙලෝමීටර් 29.9ක
පමාණයක් තිෙබන්ෙන්. කුඩා දූපතක්. එහි කැසිෙනෝ ව්යාපාර
තිෙබනවා 35ක්; clubs තිෙබනවා 21ක්; ලිංගික ෙසේවා සපයන
ව්යාපාර පණස් ගණනක් තිෙබනවා. කැසිෙනෝවලට වැඩිය ඒ
ෙසේවා තමයි දිගින් දිගටම වැඩි ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, කැසිෙනෝ
සඳහා සංචාරය කරනවා නම් ඒවාට සම්බන්ධ ව්යාපාරත් ඉෙබ්ටම
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් රෙට් ආගමික නායකයන් ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. අපට පුළුවන් ෙදොර විවෘත කරන්න. නමුත් ෙදොර
වහන්න ඊට වඩා හුඟක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා,
ෙම් ගරු සභාව තුළ හෘදය සාක්ෂිය අනුව ඡන්දය ෙදන්න අද
අවස්ථාවක් ෙදන්න කියලා. තමුන්ෙග් පක්ෂ කියන විධියට
ෙනොෙවයි තමුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය අනුව ඡන්දය ෙදන්න
අවස්ථාවක් ෙදන්න. ෙම්ක අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට බලපාන
කරුණක්. එෙහනම් හෘදය සාක්ෂිය අනුව ඡන්දය ෙදන්න
අවස්ථාවක් ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. එතෙකොට මන්තීවරුන්
සියලු ෙදනාටම එඩිතරව මුහුණ දීලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ස්ථාවරය පකාශ කරන්නට පුළුවන්. නැත්නම් ඒ
අවස්ථාව නැහැ. ඒ අය පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්ෙන් නැහැ, ඒ
අවස්ථාව නැති නිසා.
අද ආදායම අඩු ෙවන ෙකොට, දුගීභාවය මනින්ෙන් බත්
පිඟාෙනන් සහ ෙපොල් සම්ෙබෝලෙයන් ෙනොෙවයි. අද දුගීභාවය
මනින්ෙන් ෙකොම්පියුටරය තිෙබනවාද, අන්තර්ජාල පහසුකම
තිෙබනවා ද, ඒක භාවිත කරන්නට පුළුවන් ද, ඒෙකන් ආදායමක්
උපයන්න පුළුවන් ද කියන කමයටයි. මැකාවු දූපෙත් ජනතාව අද
දුගීභාවෙයන් ජීවත් ෙවනවා. වැඩිමහල් අයට මහලු නිවාසවත්
නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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දැන් විශාල පිරිසක් මත් දව්යවලට ඇබ්බැහි ෙවලා තිෙබනවා.
ෙකොෙහේටද ෙම් ආර්ථිකෙය් දිශානතිය තිෙබන්ෙන්? ෙම් ආර්ථිකය
ෙකොෙහේද යන්ෙන් කියන පශ්නය මා අහන්නට කැමැතියි. අපි ෙම්
නියමයට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි කියලා පකාශ කරන්නට
ඕනෑ. නමුත් ආණ්ඩුව හිතනවා නම් ෙම්ක කරන්නම ඕනෑ කියලා
එෙහනම් ෙමොකටද ෙම්ක ෙකොළඹට ෙගෙනන්ෙන්? මැකාවු
දූපෙත් ෙම් ෙවනුෙවන් ෙකොටසක් ෙවන් කරලායි තිෙබන්ෙන්.
එෙහම ෙවන් කරලා එතැනට ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් දාලා
තිෙබනවා. දකුෙණ් ජීවත් වන අෙප් ජනතාවෙගන් මම අහන්න
කැමැතියි, ෙම් කැසිෙනෝ මත්තලට ෙගනාවා නම් ඔබ අනුමත
කරනවා ද කියන පශ්නය. දකුෙණ් හම්බන්ෙතොට, මත්තල
ජනතාව ෙම්ක අනුමත කරනවාද, නැද්ද කියලා අපි දැන ගන්නට
කැමැතියි. ෙම්ක ෙම් ෙකොළඹ නගරයට ෙගනැල්ලා කරන්ෙන්
ෙකොළය වහලා ගහන වැඩක් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරන්නට ඕනෑ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ෙම්කට සම්පූර්ණෙයන්ම
විරුද්ධයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වාෙග් කැසිෙනෝ ව්යාපාර තිෙයන
ෙකොට සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? මුලදී කියනවා, ලාංකිකයන්ට
එතැනට යන්නට බැහැ, එතැනට යන්න පුළුවන් විෙද්ශිකයන්ට
විතරයි කියලා. ෙමොකක්ද ඔය තර්කය?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මා අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
සුද්දාට තිබුණා hotels, සුද්දාට තිබුණා restaurants. ඒ යුගයට
අපි ආෙයත් යන්න ලෑස්ති නැහැ. ෙම්ක අෙප් රට. ෙම් රෙට්
ෙමොනවා හරි තිෙබනවා නම්, ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා ඒ ඕනෑම
ෙදයකට සහභාගි වන්නට අෙප් පුරවැසියාට අයිතිය තිෙබන්නට
ඕනෑ. පුරවැසියා ආරක්ෂා කරන්න අවශ්ය නම්, කෙමෝපාය
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්
නියමයන්ට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්නය කියලා ඉල්ලමින් මම
නිහඬ වනවා, ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දහතුන්දහසක් සුදුවට ඇබ්බැහි
ෙවලා තිෙබනවා, ලක්ෂ හයක් වැඩ කරන කුඩා දූපතක. එතෙකොට
ඔබතුමන්ලාට හිතලා බලන්න පුළුවන්, මිලියන 21ක් ජීවත් වන
අප රෙට් කී ෙදනකු ෙම්කට ඇබ්බැහි ෙවන්න යනවා ද කියලා. ෙම්
පමාණය සූදු ගැසීමට පමණයි. ඊට අමතරව, අපි දන්නා විධියට

[අ.භා. 5.21]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන
නියමයන් සම්බන්ධෙයන් අපි දවස් ෙදකක් විවාදයට ලක් කළා.
මම හිතන විධියට ෙම් පශ්නෙයන් ෙගොඩ එන්නට නම් එකම
ෙදයයි කරන්නට තිබුෙණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එනම්
ෙම් අදාළ ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි. අද වනෙතක්
ෙම් අදාළ ගිවිසුම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. පැකර්
එක්ක අත්සන් කරපු ගිවිසුම, ඒ වාෙග්ම ඔය කියන අෙනකුත්
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ආෙයෝජකයන් සමඟ අත්සන් කරපු ගිවිසුම් ෙකෝ?
ඉතින්
ෙම්ෙකන්ම ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුවට හංඟන්නට ෙදයක් තිෙබන
බව, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ආණ්ඩුව විනිවිද භාවයකින්
යුතුව කටයුතු කරනවා නම්, ආණ්ඩුෙව් යුතුකම තමයි ෙම් සැකය
දුරු කරන එක.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙමම කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order.
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නිරූපණය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන
පශ්නය. ආණ්ඩුෙව් වගකීම තමයි යම් අවිශ්වාසයක් තිෙබනවා
නම් ඒක නැති කරන එක. නමුත් ඒ අවිශ්වාසය නැති කරන්නට
ආණ්ඩුව අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. මට ෙවලාව මදි නිසා
අෙප් මහානාහිමියන් එවලා තිෙබන ලියුෙම් අවසානය පමණක් මා
කියවන්නම්. "ෙමම අණ පනත් තුළ ඍජු අර්ථ කථනයක්
පැහැදිලිව දක්වා සංෙශෝධනය කිරීමට නිසි පියවර ගන්නා ෙලස
ඉල්ලා සිටිමි. ෙතරුවන් සරණයි!" කියා එය අවසන් කර
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අෙප් මහානායක ස්වාමින් වහන්ෙසේලාත්
පැහැදිලි අර්ථ කථනයක් ඉල්ලනවා. ඒක අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වගකීම. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් විතරක්
ෙනොෙවයි, අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම තමයි ආගමික
නායකයන්ට, මහානායක ස්වාමින් වහන්ෙසේලාට විතරක්
ෙනොෙවයි, කිස්තියානි, මුස්ලිම් නායකවරුන් සියලු ෙදනාටත් ෙම්
පිළිබඳව පැහැදිලි අර්ථ කථනයක් ලබා දීම. ඉතින් ෙම් ගිවිසුම
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමනි?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

පළමු වැනි ගිවිසුෙම් ඔය කියන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු ගැන
තිබුණා. ඒක කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළාම අපි එයට
විරුද්ධ වුණා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ පළමු වැනි ගිවිසුෙම් ෙන්? ෙම්ෙක ෙනොෙවයි ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I have only 15 minutes. Please sit down like a
gentleman.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා මුදල්
පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට බව. එතෙකොට ඔය
කියන ජාත්යන්තර ආෙයෝජනකරුවන් සමඟ අෙප් රෙට් මුදල්
ගනුෙදනු ඇති කර ගන්නවා නම් විපක්ෂෙය් ෙහොඳ හිත දිනා
ගන්න, මහා නාහිමියන්ෙග් ෙහොඳ හිත දිනා ගන්න, ෙම් රෙට් සියලු
ජනතාවෙග් ෙහොඳ හිත දිනා ගන්න ෙම් ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? මට ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න
ෙකෝ. අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ගරු සභාෙව් සිටිනවා. මම
අහන්ෙන් ෙම් ගිවිසුම පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි? ෙබොෙහොම සරල ෙදයක්. දවස් ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම්
ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ගිවිසුම් ටික පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරලා ඒ අවශ්ය සංෙශෝධනයන් කළා නම්, දවස් ෙදකක්
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ නැහැ.
බලන්න, අෙප් මහානාහිමිවරුන් ලියුමක් එවලා තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් මල්වතු, අස්ගිරි, අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ නිකාෙය්
මහානාහිමිවරුන්. ඇත්ත වශෙයන්ම එම මහානායක ස්වාමින්
වහන්ෙසේලා හතර ෙදනාටත් ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන අර්ථ

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔව්. ඒ අනුව එම ගිවිසුම අවලංගු වන විධියට තමයි ෙම් අලුත්
ගිවිසුම තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ඊෙය් පැහැදිලි කළා, ෙම්
ගැසට් නිෙව්දනය අනුමත වීෙමන් පසුව නව ගිවිසුම අත්සන්
කරන බව. රජය ෙවනුෙවන් මා කියනවා, ඒක අත්සන් කළ වහාම
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තවම ගිවිසුම අත්සන් කරලාත් නැහැ. ඒක තමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒෙකන් ෙපෙනනවා රජය
වගකීමකින් ෙතොරව කටයුතු කර තිෙබන බව. ගිවිසුම අත්සන්
කරලා නැත්නම්, බදු සහන නැහැ කියලා ඔබතුමා කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීම්] Please do not disturb me.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You bloody fool,
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

sit down. - [Interruption.]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

You bloody fool,

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි-

sit down.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

I am not a fool,
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(The Presiding Member)

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

you cannot call me like that.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, the Hon. Lakshman Kiriella asked me a question.
Can I answer his question?- [Interruption.] Sir, I am on a
point of Order.- [Interruption.]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you cannot use those words. ගරු
මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැළෙපන වචන භාවිත කරන්න.
එම වචනය මා හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහන්ෙන් ගිවිසුමක්
නැත්නම් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, can I answer his question? - [Interruption.] Sir, I
am on a point of Order.

(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, with respect, I ask the Hon. Lakshman Kiriella to
withdraw that statement. You have no right to call me
like that. Sir, I ask him to withdraw that statement first;
ask him to withdraw that statement.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I withdraw that.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, එතුමා කැමති නම් විතරයි,
එතුමාෙග් කාලය අර ෙගන උත්තර ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Hon. Member, may I be permitted to answer your
question? - [Interruption.]

(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, can I answer his question? He asked me a
question. Can I answer that?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අවස්ථාව ෙදන්න.

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අවස්ථාව ෙදන්න
පුළුවන්. නමුත් රීති පශ්නයක් නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා කථා කරන්න.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් කථාෙවන් ෙහළිදරවු වුණා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා
නැහැයි කියලා. ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා නැත්නම් දවස් ෙදකක්
තිස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට කිව්ෙව් අසත්ය. අමූලික අසත්ය. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ආෙයෝජන අඩු ෙවන්ෙන් ඇයි? අද අෙප් රටට එන
ආෙයෝජකෙයෝ කවුද? අෙප් මන්තීවරුන්ට [බාධා කිරීමක්]
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කිව්වා, රතුපස්වල සිද්ධිය
නිසා ආෙයෝජන අඩු ෙවනවා කියලා. ඉතින් අපි ද ඒක කෙළේ?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

Sir, I rise to a point of Order.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා, රීති පශ්නය ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමා ඉල්ලුවා -[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරනවා.

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා රීති පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොකක්ද, රීති පශ්නය?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කෙළේ නිවැරදි පකාශයක්
බව මා කියා සිටිනවා. ගරු මන්තීතුමා කියන ෙද් සම්පූර්ණෙයන්ම
අසත්යයි. [බාධා කිරීම්] මම ඒක සභාගත කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙමතුමා ඉල්ලුවා ගිවිසුම සභාගත කරන්න කියලා. රජය
ෙවනුෙවන් අපි ඒ වගකීම ගන්නවා. ගිවිසුම සභාගත කරනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙනක, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් BOI එක භාරව
කටයුතු කරන ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමා නැහැ. එතුමා කිව්වා
ආෙයෝජන වැඩි ෙවලා කියලා. මම ඔබතුමාට ඒ විස්තර ඉදිරිපත්
කරනවා. ෙම්ක ඔබතුමා කියවන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 ඍජු ආෙයෝජන
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 877.2යි. ෙම්වා තිෙබන්ෙන් මහ
බැංකු වාර්තාෙව්. 2013 ඍජු ආෙයෝජන ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 850යි. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 25කින් අඩු ෙවලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක බලන්න. ඔබතුමා
ෙම්ක කියවන්න. ෙම් මහ බැංකු වාර්තා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් අනුව බලන ෙකොට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
25ක් අඩු ෙවලා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අෙප් ලක්ෂ්මන් යාපා
ඇමතිතුමා ඊෙය් ඉලක්කම් විජ්ජාවක් ඉදිරිපත් කළා. ෙමොනවා
කිව්වාද කියලා අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්ක තමයි
ඇත්ත.

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කීර්තිනාමය ගැන
කථා කරනවා. ආෙයෝජන එන්න ඕනෑ කියනවා. දැන් අෙප් රටට
කීර්තිනාමයක් නැහැ. ෙමොකක්ද, තිෙබන කීර්තිනාමය?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අද මන්තීවරුන්ට ගහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද "රාවය" පතෙය් ලිපියක්
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක කියවන්න. මම හැම සිකුරාදාම "රාවය"
පතය කියවනවා. අෙප් රට ජාත්යන්තර වශෙයන් නීච තත්ත්වයට
පත් කෙළේ ෙම් ආණ්ඩුවයි කියන එක අද "රාවය" පතය කියනවා.
මම බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙගන් තවත් පශ්නයක් අහනවා.
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගනුත් මම
පශ්නයක් අහන්න කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා කාලය ෙදනවාද? පශ්නයක් අහනවා නම්, උත්තර
ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙත්ෙරන්ෙන් නැති එක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

කාලය ෙදනවා.

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

පාර්ලිෙම්න්තුව

1593

1594

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

එෙහම නම් පශ්නය අහන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලංකාෙව් කැසිෙනෝ
තිෙබනවා. ෙකොළඹ, මහනුවර පෙද්ශවල කැසිෙනෝ තිෙබනවා.
ඒවා පවත්වන්ෙන් යම්කිසි ෛනතික පදනමක් මත ෙන්. ඒක නීති
විෙරෝධීයි කියන්න බැහැෙන්. නීති විෙරෝධී නම් වහලා දමන්න
ඕනෑ. ඒවා කරන්ෙන් ෛනතික පදනමක් යටෙත්. එතෙකොට
ෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ඒ ෛනතික පදනමම
පාවිච්චි කරලා ෙමම සංකීර්ණයටත් ලයිසන් ඉල්ලුෙවොත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදනවාද?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙමොකක්ද?

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් තිෙබන ඒවා අඩු කළා. ෙම් තිෙබන
නීතියට පටහැනිව ෙමොකුත්ම ෙකෙරන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත්යතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම අහන්ෙන් ෙමයයි. අද ධම්මික ෙපෙර්රා, රවි විෙජ්රත්නලා
වැනි අය යම්කිසි පදනමක් යටෙත් කැසිෙනෝ කරෙගන යනවා. ඒ
පදනම පාවිච්චි කරලා ෙම් සංකීර්ණ ඇතුෙළේ කැසිෙනෝ දමන්න
ඉල්ලුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලා එයට ඉඩ ෙදනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමා පිළිතුරු
ෙදන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

1988 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ඉදිරිපත් කළ ඔට්ටු
ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත යටෙත් අතිවිශාල පමාණයක් බදු ෙගවා
ෙගන එම ව්යාපාර පවත්වා ෙගන ගියා. ෙම් ආණ්ඩුව තමයි ලක්ෂ
දහෙය් බද්ද ලක්ෂ 1,000 කෙළේ. [බාධා කිරීම්] ලක්ෂ 1,000 කළාම
සූදු ව්යාපාර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

අප ආෙයෝජන මණ්ඩලය හරහා ෙම් කිසිම ෙදයකට
අනුමැතියක් ෙදන්ෙන් නැහැ. මා ඒ බව ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා.
මට කියන්න පුළුවන් එච්චරයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා
වුණත් ෙම් ගැසට් නිෙව්දන කියවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
එෙහනම් ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා ෙම්ක අහගන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම ගැසට් නිෙව්දනවල ෙමන්න
ෙමෙහම කාරණයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන අමාත්යතුමනි, ඔබතුමා
කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙම් රෙට් තිෙබන නීතියට අනුව අනාගතෙය් යමක් සිද්ධ
ෙවනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් නීතියට පටහැනිව ෙම්
රෙට් කිසිම ෙදයක් කරන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් කරනවාද කියලායි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

උත්තර ෙදන්න.

ඔබතුමා පන්තියක් පවත්වන්න වාෙගයි හදන්ෙන්.
කිරීමක්]

[බාධා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. කථාෙව්
අවසාන විනාඩි කීපය ෙම් යන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ගැසට් නිෙව්දනවල
තිෙබන ෙමන්න ෙම් වගන්තිය ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත්
සියලුම ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලාට අමතක වුණා. ෙම් වගන්තිය
යටෙත් බලතල තිෙබනවා.
මම එය දැන් කියවන්නම්. ෙමම ගැසට් නිෙව්දනවල ෙමන්න
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"ඉහත කී ව්යාපෘති සමාගෙම් කාර්යයන්හි විෂය ක්ෙෂේතය ඉක්මවා අදාළ
ආඥාපනත් වලට.......

"අදාළ ආඥාපනත්වලට" කියන්ෙන් කලින් සම්මත වුණු
අණපනත්වලටයි. ඉහත කී ව්යාපෘති සමාගෙම් කාර්යයන්හි විෂය
ක්ෙෂේතය ඉක්මවා අදාළ ආඥාපනත්වලට අනුකූලව විස්තීරණය
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කරන්න බලය තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමම නියමයන්ෙගන්
බලය නැති වුණාට, ෙමහි විෂය පථය ඉක්මවා කවුරු හරි කටයුතු
කරනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණු පනත් යටෙත් කියා
කරන්න බලය තිෙබනවා කියන එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මා කියන්න අදහස් කරන්ෙන් ෙමයයි. යම් පිරිසක්
දැනට ලංකාෙව් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පවත්වා ෙගන යනවා. ඒකට
යම්කිසි ෛනතික පදනමක් තිෙබනවා. ෙම් ෙහෝටල් සංකීර්ණ
ආරම්භ කළාට පසුව ඒ ෛනතික පදනම පාවිච්චි කරලා ඒවාෙය්ත්
කැසිෙනෝ ගහන්න ඉල්ලුෙවොත් ආණ්ඩුව ඒක ලබා ෙදන්න ෙම්
වගන්තිය යටෙත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි මා
කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි වැදගත්ම කාරණය. කලින් සම්මත වුණු
පනත්වලට කැසිෙනෝ ලයිසන් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ නීතිය පාවිච්චි
කරලා ෙම් ෙහෝටල් සංකීර්ණ තුළත් කැසිෙනෝ අරින්න පුළුවන්
කියන එක මා කියනවා. ෙම් සඳහා නිශ්චිත අර්ථ නිරූපණයක්
ඕනෑය කියලා අෙප් අතිපූජ්ය මහානායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා
කිව්ෙව් ඒ නිසායි.
අවසාන වශෙයන්, මම ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කීර්ති නාමයට අද
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අෙප් රට එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කවුන්සලෙය්දී අවුරුදු තුනක් පිට පිට පැරදුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත් ඒ කාලෙය් ජිනීවාවල
සිටියා. තානාපති කාර්යාලෙය් අය කිව්වා, අපට ලැෙබන්ෙන්
පරාජයක්ද, ඉනිමක පරාජයක්ද කියන එක තමයි අප බලාෙගන
ඉන්ෙන් කියලා.
ලජ්ජයි, ලජ්ජයි! ෙම් අෙප් රට.
26 වැනි දා ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් උත්සවයට සහභාගි
ෙවන්න කියලා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට ආරාධනා කර
තිෙබනවා. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලෙය් සභාපතිවරයා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා අෙප් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න බැඳී
සිටිනවා. එතුමාට අෙප් මන්තීවරු ආරක්ෂා කරන්න බැරි නම්, ෙම්
රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් මම
අහනවා. ඔය තර්ක අමතක කරලා රට ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුවට
උදව් කරන්න අපි සූදානම් බව මම හැමදාම කියනවා. ආණ්ඩුව
ෙබ්රා ගන්න ෙනොෙවයි, රට ෙබ්රා ගන්න අප සූදානම්. අද බැසිල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් ඔප්පු වුණා, ගිවිසුම් අත්සන්
කර නැහැ කියා. ගිවිසුම් අත්සන් කර නැත්නම් ෙකොෙහොමද
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන්(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත්
කරනවා.
(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

අෙප් රටට අද කීර්ති නාමයක් නැහැ. අෙප් රට ගැන අප
කනගාටු ෙවනවා. ආණ්ඩුව විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රටට අපත්
ආදෙරයි. ෙම්ක අප කාෙග්ත් රටයි. ෙමොකද අප පිට රටකට ගියාම,
අප ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ද, යූඑන්පී එෙක්ද කියලා ඒ රටවල්
අෙපන් අහන්ෙන් නැහැ. අප පිට රටකට ගියාම ඒ අය අහන්ෙන්
අප ෙමොන රෙට්ද කියලායි. යූඑන්පී එෙක් අය ගියත්, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් අය ගියත් පිට රටකට ගියාම අප එකට ඉන්නවා
ෙන්, ෙන්ද?
අද අෙප් රටට කීර්ති නාමයක් නැහැ. ෙම් නැති කීර්ති නාමයක්
ගැන ඔබතුමන්ලා කථා කරන්න එපා. අෙප් ගරු ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් සිටිනවා. මම එතුමාෙගන් ෙම්
කාරණය අහන්න කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් ඡන්දය තිබුණු දිනෙය් ඔබතුමා
හිටිෙය් හම්බන්ෙතොට ෙන්ද? එදා ඔබතුමා ෙකොෙහේද හිටිෙය්?
කියන්න බලන්න. ඔබතුමා හම්බන්ෙතොට ෙන්ද හිටිෙය්. [බාධා
කිරීම්] ෙම් රටට ආදෙර් මිනිස්සු, - [බාධා කිරීම්]

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා (විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(ேபராசிாியர்)
வல்கள் அைமச்சர்)

(மாண் மிகு ல

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு
ெவளிநாட்ட

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ல
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-

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

ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දය ගන්න අවස්ථාෙව්දී කිසිම විෙද්ශ
ඇමතිවරෙයක් ඉන්ෙන් නැහැ. ඊට ඉස්සර ෙවලා අෙප් පැත්ෙතන්
අවශ්ය කටයුතු ඔක්ෙකොම ෙකරිලා තිබුණා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

(The Presiding Member)

ගරු අමාත්යතුමාෙග් රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අපට උදවු කරන්න කැමැති වීම ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
හැබැයි, ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්ෙව්ත්
ඔබතුමාම තමයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු ලලිත් දිසානායක
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක්
තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.37]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙබොෙහොම කනගාටු
ෙවනවා, ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියපු
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්මයා දැන් කැසිෙනෝ සම්බන්ධව කථා
කිරීම ගැන.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය ඉදිරිපත්
කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ෙම් ගරු සභාෙව් භය නැතුව කියනවා, ෙගොන් විධියට
වැඩය කළ නිසා තමයි ජාත්යන්තර -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
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පැහැරෙගන ගිහින් මරලා මුහුදට දාපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය
මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරනවා. ජනතාව ෙම්වා විශ්වාස
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසයි අපට ඡන්දය ෙදන්ෙන්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. 1988 අංක 40 දරන ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත
ෙගනාවා. ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ෙනොෙවයි, අප තිෙබන සුදුවල නම්
දන්ෙනත් නැහැ. සූදුවට විරුද්ධව කථා කරන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය 1988 තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් සූදු කීඩා
නීතිගත කර තිෙබනවා. ඒ සූදු කීඩා ෙමොනවාද?
2010 අංක 17 දරන කැසිෙනෝ ව්යාපාර (නියාමනය කිරීෙම්)
පනෙත් 5 වන වගන්තිෙය් (ආ) උප වගන්තිෙය් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
"ඔට්ටුවක් සඳහා යම් කීඩාවක් කිරීමට පුද්ගලයන්ට ඇතුළුවිය හැකි
ස්ථානයක් අදහස් වන අතර ඊට බකාරා, පුන්ෙටෝ බැංෙකෝ, බිග්සික්ස්,
බ්ලැක් ජැක්, බූවෙල්, ෙචමින්ඩිෆර්, චක් අ ලක්, කවුන් ඇන්ඩ් ඇන්කර්,
ෆාෙරෝ..."

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙමොනවාවත් නැහැ
වාෙගයි. යූඑන්පී එක එදා 61,000ක් තරුණෙයෝ මැරුවා.
61,000ක් තරුණෙයෝ මැරුව යූඑන්පී එක අද නිදහස ගැන කථා
කළාට වැඩක් නැහැ. ෙගදරට ඇවිත් රිචඩ් ද ෙසොයිසා වාෙග්
මාධ්යෙව්දීන් - [බාධා කිරීමක්] ෙනෝනට ජනවසම වත්ත ලියලා
දුන්න මනුෂ්යයා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙමොන වගන්තිය යටෙත්ද රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්?
[බාධා කිරීමක්] කුමන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මාවනැල්ෙල් මුස්ලිම් මිනිස්සු- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

හන්තාන වත්තලු. ෙනෝනට ජනවසම හන්තාන වත්ත ලියලා
දුන් මිනිස්සු දැන් මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙදෙදනාටම සාධාරණව අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා කථා කරන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමෙහමයි. එදා 60,000ක් විතර
තරුණෙයෝ මරලා ඉවර ෙවලා අද පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා. අද මාධ්ය නිදහස ගැන කථා කරනවා. ෙගදරට ඇවිත්
රිචඩ් ද ෙසොයිසා මහත්මයා වාෙග් අය එතුමන්ෙග් අම්මා ඉස්සරහා

ෙම්වා අපි දන්ෙන්ත් නැහැ. තමන් ආණ්ඩු බලෙය් සිටින විට
සූදු නීතිගත කරලා අද හාමුදරුවරු ෙහෝ ෙවනත් උදවිය ඉස්සරහට
දමා picketing කරන්න යනවා. ජනතාව ෙම්වා විශ්වාස කරන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කළ වැඩ දන්නවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. යුද්ධය ගැන කථා කරනවා. එදා ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් කාලෙය් තමයි ගිහින් ෙචක්පත් ලියලා ෙකොටි
හමුදාවට ආයුධ දීලා කටයුතු කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
යුද්ධය ගැන කථා කළාට ජනතාව විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ.
Explore Sri Lanka කියා ෙපොතක් තිෙබනවා. මා ඒ ෙපොෙත්
ෙදවන පිටුව ෙපරලුවා. එහි තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙම් කැසිෙනෝ
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? Bally’s Casino එක තිෙබනවා. ඊළඟට
Bellagio Casino එක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම MGM Casino
කැසිෙනෝ එක තිෙබනවා. ෙම් කැසිෙනෝ එක තිෙබන්ෙන් 772,
ගාලු පාර, ෙකොළඹ. මා කරු ජයසූරිය මහත්මයාට කියනවා, ගිහින්
ෙම්වා ඉදිරිපිට picketing කරන්න කියා. ෙම්වා කියන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා ෙම් කැසිෙනෝ ගහන තැන් වහන්න.
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, යූඑන්පී ආණ්ඩු කාලෙය්
ෙමෙහම ස්ථානයක් 772, ගාලු පාර, ෙකොළඹ තිබුෙණ් නැද්ද
කියා. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා කැසිෙනෝ ගැන කථා කළා ද? එදා
තමුන්නාන්ෙසේලා කැසිෙනෝ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ෙම් ෙපොත
සංචාරකයන් ෙවනුෙවන් මුදණය කරන ෙපොත. Casino Marina
ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ඒක තිෙබන්ෙන් 30, Marine Drive,
Colombo 03, Sri Lanka. ෙම් සම්බන්ධව තමුන්නාන්ෙසේලා
ගිහින් උද්ෙඝෝෂණය කළා ද? ෙම්වා ඉදිරියට ගිහින් උද්ෙඝෝෂණය
කළා ද? ගිහින් ෙම්වා ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න. ෙබොරුවට
ෙම්වාෙයන් ඡන්ද වැඩ සඳහා මුදල් අරෙගන දැන් ෙබොරුවට
"කැසිෙනෝ, කැසිෙනෝ" කියා කෑ ගහලා මිනිසුන් තුළ වැරදි
මතයක් ඇති කරන්න හදනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
යූඑන්පී එකට මිනිස්සු ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඒකයි. ෙම් අයට
වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. රතුපස්වල සිද්ධිය අල්ලා ගත්තා. ඒ පසු
පස ගියා. අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? ඒකත් නැහැ. ෙමොනවා හරි
ෙදයක එල්ෙලන්න යනවා. එෙහම එල්ලිලා තමයි ෙද්ශපාලනය
කරන්ෙන්. ෙද්ශපාලන වැඩසටහනක් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන්
කියනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්
ෙනොෙවයි, කැසිෙනෝ ෙගනාෙව් කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට ශී ලංකා ආෙයෝජන
මණ්ඩලය යටෙත් කියාත්මක වන මුළු ව්යාපෘති සංඛ්යාව 1721යි.
ෙම් ව්යාපෘතිවලින් සියයට 54ක් ඒ කියන්ෙන් ව්යාපෘති 921ක්ම
නිෂ්පාදන ආශිත ව්යාපෘති. සියයට 43ක් ෙසේවා ආශිත ව්යාපෘති.
ඉතිරි සියයට 3 කෘෂිකාර්මික ව්යාපෘති. Computers කවදාවත්
පාවිච්චි ෙනොකළ දරුවන් ඉන්නවා. Computers ෙදන්න ඕනෑය
කියා ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කිව්වා.
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ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් පවතින පධාන ව්යාපෘති ගනිමු.
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ගත්තාම ෙලෝඩ්ස්ටාර්, පීමා සිෙලෝන්,
සිෙලෝන් ස්ටීල් ෙකෝපෙර්ෂන්, බැන්ඩික්ස් ඇපරල්, ෙහොල්සිම්
ලංකා, MAS ෆැබික්ස්, ඇන්ෙසල් ලංකා යන ෙම් ව්යාපෘති
ලංකාෙව් තිෙබනවා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කෑ ගැහුවා, ෙම්වා ෙගනාෙව්
ඒ ෙගොල්ලන්ය, ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙම් අය ආපසු
යනවාය කියා. ෙම්වා දැන් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ෙම් ආයතන ෙම්
රෙට් අද කියාත්මක ෙවනවා.
ඊළඟට, ෙසේවා සපයන ආයතන ගත්තාම මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඩයෙලොග් ඇක්සියාටා, ශී ලංකා ෙටලිෙකොම්,
ෙමොබිෙටල්, ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස්, භාරතී එයාෙටල්, ෙවස්ට්
ෙකෝස්ට් පවර්, ලංකා IOC යන ෙම් ආයතන අද ෙම් රෙට්
පවතිනවා. කැසිෙනෝ ගහනවාය කියා ජනතාවට පතිරූපයක් මවා
ෙපන්වන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කළාට ඒක එෙහම
ෙනොෙවයි. අද ෙම් ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් ඉතා විශාල
ව්යාපෘති රැසක් ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රෙට් ඉදි ෙවමින් පවතින
ව්යාපෘති තිෙබනවා. ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් ඉදිරිෙය්
ආරම්භ වන ව්යාපෘති 258ක් තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්,
ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන් නැහැ කියා. අෙප් ආණ්ඩුවට
ආෙයෝජකෙයෝ
ෙගන්වන්නට බැහැ කියායි කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පධාන ව්යාපෘති 258ක් තිෙබනවා.
ව්යාපෘති 101ක් ෙසේවා සපයන ව්යාපෘති. ව්යාපෘති 72 ක් යටිතල
පහසුකම් ආශිත ව්යාපෘති. 67ක් නිෂ්පාදන ආශිත ව්යාපෘති.
ව්යාපෘති 18ක් කෘෂිකර්මාන්තය ආශිත ව්යාපෘති. ෙම් ෙසේවා
සපයන ව්යාපෘතිවලින් 49ක්ම ෙහෝටල් ව්යාපෘති. ෂැන්ගි-ලා
ෙකොම්පැනිය, ඒ වාෙග්ම සිෙනො ලංකා, ෙවල්ෙකොම් රීජන්සි වැනි
විශාල ෙහෝටල් ව්යාපාර. ෙම් ෙහෝටල් ව්යාපෘති 49න් කාමර
7000කට වැඩි සංඛ්යාවක් ඉදි වනවා. ලක්ෂ 12කට වැඩිෙයන්
සංචාරකෙයෝ එනවා නම් අප ෙම් ෙහෝටල් කර්මාන්තය ආරම්භ
කරන්නට ඕනෑ.
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්
තමයි, පභාකරන් කියන මිනීමරුවා ඝාතනය කරලා, තස්තවාදය
නැති කරලා, සාමය ෙගනාෙව්. ඒ සාමය ෙගනා නායකයා ෙම් රට
කවදාවත් පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. එදා පටන් ගත් ධර්ම ෙද්ශනා
හැම ෙපෝයකටම අරලියගහ මන්දිරෙය් පැවැත්ෙවනවා. යුඑන්පී
නායකෙයෝ හිටියා, අරලියගහ මන්දිරෙය් ෙහෝ ජනාධිපති
මන්දිරෙය් එක බණක් කිෙයව්වාද? නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා
එෙහම ෙනොෙවයි, එදා පටන් ඒ ආකාරෙයන්ම ඒ ධර්ම ෙද්ශනා
පැවැත්වීම ෙකෙරනවා. එම නිසා ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් චින්තනයට වැරදි ෙද්වල් ෙගන එන්නට ඒ
අය අදහස් කරනවා. නමුත් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ජනතාව
ඒක දන්නවා. අද ජනතාවාදී නායකෙයක් ඉන්ෙන්.
ෙම් අය එදා කිලිෙනොච්චි යනෙකොට මැදවච්චි යනවාය කියා
සිනහ ෙවද්දී, පරණ රජ කාලෙය් නිගණ්ඨෙයෝ කෑ ගැහුවා වාෙග්
කෑ ගහද්දී අෙප් හමුදාව යුද්ධය ජයගහණය කළා. ඒ වාෙග්
කීර්තියක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය
යටෙත් ඇති කර තිෙබනවා.
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පළාෙත් ව්යාපෘති 38ක්, වයඹ පළාෙත් ව්යාපෘති 35ක් යන
ආකාරයට ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ෙම් පිළිබඳව වැරදි අවෙබෝධයක්
ජනතාවට ලබා ෙදන්නට. 2012 දී ඍජු ආෙයෝජනවලින්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 941ක් උපයා තිෙබනවා. ෙම් වන
විට ඒක වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා එක්සත් ජාතික
පක්ෂය අප ෙගන එන පනත් ෙකටුම්පත් තුළින් වැරදි ෙදයක්
මවා පාන්නට හදනවා. කැසිෙනෝ ෙගෙනනවාය, ගණිකා වෘත්තිය
ෙගනනවාය කියා විවිධ කථා කිව්වාට, එතුමන්ලා හදපු නිදහස්
කමය තුළ තමයි රුසියාෙව් සිට එන කාන්තාවන්ට ෙමෙහ ඇවිත්
ඕනෑ විධියට ෙකොල්ලුපිටිෙය් ඉන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
කවුද ඒ ඉන්ෙන්? ෙම්වා යුඇන්පී එෙකන් කරලා අප පිට දාන්න
එපා. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කරපු නිදහස් කමය යටෙත්
ඇවිත් තිෙබන ඒවා. ඒවා ගැන ෙමොනවාවත් දන්ෙන් නැහැ වාෙග්
අද කථා කරනවා.
ෙම් ආෙයෝජන ව්යාපෘති ෙදක කවුද කරන්ෙන්? එකක් පිටරට
ආෙයෝජකයන් කරනවා. අෙනක ශී ලංකාෙව් ඉන්න
ව්යාපාරිකයන් කරන්ෙන්. ශී ලාංකික, සිංහල ව්යාපාරිකෙයෝ. ඒ
අය ෙම් ව්යාපාර කරන එක ෙහොඳ නැද්ද? ඒ අයට සහන ෙදන
එක ෙහොඳ නැද්ද? ඒ අය නැගිටුවන්න ඕනෑ. ෙම් අය ෙහොඳ
ව්යාපාරිකෙයෝ. ඒ අයටත් අප අත ෙදන්න ඕනෑ. විෙද්ශීය
ආෙයෝජකෙයෝ ෙගන්වනවා වාෙග්ම ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ටත්
ශක්තියක් ෙදන ෙම් ව්යාපෘති වැරදි විධියට නිර්වචනය කරලා
කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක් බවට පත් කරන්න හදන එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී දුන් ෙදය තමයි
ලැෙබන්ෙන්. පැරදිලාත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කියන්ෙන් පතිශතය
අනුව දිනුම් කියලායි.
Green light පත්තු ෙවලා ලු. හැබැයි green light පත්තු ෙවලා
නම් කඩා ෙගන යන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඉදි කිරීමට නියමිත ව්යාපෘති යටෙත් අපට රැකියා අවස්ථා
40,500ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන්. ව්යාපෘති 1721ක්
යටෙත් දැනට අප රැකියා අවස්ථා 480,000ක් උත්පාදනය කර
තිෙබනවා. ඉදි ෙවමින් පවතින ව්යාපෘතිවල ව්යාප්තිය ගත්ෙතොත්,
ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් කියාත්මක වන ව්යාපෘති 1721න්
1141ක් ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබන්ෙන් බස්නාහිර පළාත තුළයි. ඒ
වාෙග්ම උතුරු පළාත තුළ ව්යාපෘති 146ක්, මධ්යම පළාෙත්
ව්යාපෘති 126ක්, දකුණු පළාෙත් ව්යාපෘති 103ක්, සබරගමුව
පළාෙත් ව්යාපෘති 82ක්, නැෙඟනහිර පළාෙත් ව්යාපෘති 41ක්, ඌව

යූඑන්පී ආණ්ඩුවට අපි එක ෙදයක් කියනවා. එදා 1993 දකුණු
පළාත් සභා මැතිවරණය අපි ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලා පළාත් සභාෙව් මුල් පුටුව ෙදන්ෙන් නැති
වුණාම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගිහිල්ලා අෙප් අමරසිරි
ෙදොඩන්ෙගොඩ හිටපු ඇමතිතුමා ඒ මුල් පුටුෙව් වාඩි කරවපු එක
තමයි ආණ්ඩුවක් ෙපරළන green light එක කියන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එෙහම light එකක් අද දකින්නවත් නැහැ.
අවුරුදු 50ක් යන කල්වත් එය දකින්න බැහැයි කියන එක මතක්
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.47]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කෙමෝපාය
සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමයන් සාකච්ඡාවට භාජන
කරන ෙමොෙහොෙත් මෙග් අදහස් කිහිපයකුත් එකතු කරන්නට
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් කියවුණා,
විෙශේෂෙයන්ම අසත්ය පකාශ කරන්ෙන් නැතුව, සත්ය ෙතොරතුරු,
හරවත් තර්ක ඉදිරිපත් කරමින් ෙමම විවාදයට සහභාගි වුෙණොත්
ෙහොඳයි කියලා. මමත් උත්සාහ කරනවා, හරවත් අදහස් කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කරලා ඒවාෙය් නිගමනයන්, තීන්දු, තීරණ ෙම් සභාෙව්
ඔබ සියලුෙදනාටම භාර කරන්න.
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, කමය, උපාය මාර්ගය, සංවර්ධනය යන තුනම එකතු
කර ෙගන අෙප් රට තුළ පංච මහා ෙක්න්දීය සංවර්ධන මධ්යස්ථාන
-නාවුක ෙක්න්දස්ථානය, බලශක්ති ෙක්න්දස්ථානය, ගුවන්
ෙක්න්දස්ථානය, වාණිජ ෙක්න්දස්ථානය, දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය
- බිහි කරන්නයි. ඒ කියන්ෙන් රට ආශ්චර්යයක් කරා ෙගන
යන්නයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත ගැන
කථා කරන ෙකොට එහි ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින්
විෙද්ශ ආෙයෝජන අෙප් රටට ෙගන්වන්නට සහන ලබා ෙදනවා.
හැබැයි ඒ සහන ලබා ෙදන ෙකොට අෙප් රටට, රජයට රාජ්ය
ආදායම අහිමි වනවා. එතෙකොට ෙමතැන opportunity cost එකක්
තිෙබනවා. තරාදියක දමලා, කිරලා, මැනලා රජය තීන්දු කරන්නට
ඕනෑ, බදු සහන ලබා ෙදන එක වාසියි ද, එෙහම නැත්නම් රාජ්ය
ආදායම වැඩි කර ගන්න එක වාසියි ද කියලා. එතෙකොට costbenefit analysis කරලා, ආවස්ථික පිරිවැය - opportunity cost ගැන හිතා බලා තමයි රට ෙවනුෙවන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක්
කටයුතු කළ යුත්ෙත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා පකාශ කළා, ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කය සියයට
අටක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් කියාත්මක කිරීමයි කියලා. ඒ
සඳහා ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන අවශ්යයි, රාජ්ය ආෙයෝජනයන්ට
පමණක් ෙමය කියාත්මක කරන්න බැහැ, එම නිසා විෙද්ශීය
ආෙයෝජනය පවර්ධනය කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ, ඒ සඳහා
සියයට 35ක ආෙයෝජන ෙව්ගයක් කියාත්මක කළ යුතුය කියා
එතුමා පකාශ කළා. ඒ සඳහා තමයි ඔබතුමන්ලා බදු සහන ලබා
ෙදන්ෙන්. හැබැයි ඇමතිතුමනි, රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව
අද හතරෙදනකු සිටින පවුලකට මාසයකට ජීවත් ෙවන්න රුපියල්
49,000ක්අවශ්ය වනවා. නමුත් ෙම් රුපියල් 49,000 ආදායම සපුරා
ගන්නට බැරි සියයට 73ක් ඉන්නවා, අෙප් රෙට් ගාමීය ජනතාව;
සියයට 53ක් ඉන්නවා, නාගරික ජනතාව; සියයට 81ක් ඉන්නවා,
වතු ජනතාව. එක පැත්තකින් බදු සහන ෙදන ෙකොට රජය තීන්දු
කරන්නට ඕනෑ, බදු සහන ෙදන එකද රෙට් පමුඛතාව විය යුත්ෙත්,
එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ආදායම ලබා ෙගන ෙම් රට තුළ තිෙබන
ආර්ථික, සමාජයීය අසමානාත්මතාව, ෙම් පරතරය, නැති බැරි ඇති
හැකි පරතරය සඳහා පාෙයෝගික සකිය විසඳුමක් ලබා දීමද රජෙය්
න්යාය පතෙය් ඉහළින්ම තිබිය යුත්ෙත් කියන එක ගැන.
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ඒ පෙව්ශයත් සමඟ අද එක පැත්තකින් බදු සහන ගැන කථා
කරනවා. ඊෙය් දවෙසේ එක ෙහෝටල් ව්යාපෘතියකට බදු සහන ලබා
දීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජන කළා. අද දවෙසේ ෙහෝටල්
ව්යාපෘති ෙදකකට බදු සහන ලබා දීම පිළිබඳවයි සාකච්ඡාවට
භාජන වන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මා අහන්න කැමැතියි,
අෙප් රෙට් පාසල් යන දූ දරුවන්ෙගන් සියයට 25කට පමණක් දිවා
ආහාරය දීලා, සියයට 75කට දිවා ආහාරය කපන ෙකොට රෙට්
පමුඛතාව විය යුත්ෙත්, ෙහෝටල් ෙදකකට බදු සහන ලබා ෙදන
එක ද, එෙහම නැත්නම් රාජ්ය ආදායම ලබා ෙගන සියලුම පාසල්
දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබා ෙදන එකද කියලා. ෙම් රෙට් පාසල්
500ක් වැසී තිෙබන ෙමොෙහොතක රජෙය් පමුඛතාව විය යුත්ෙත්,
ෙහෝටල් ෙදක තුනකට බදු සහන ලබා ෙදන එකද, එෙහම
නැත්නම් රාජ්ය ආදායම ලබා ෙගන අර වැසී ගිය පාසල් 500
නැවත විවෘත කිරීමද?
ඊළඟට, සමෘද්ධි ව්යාපාරය ගැන බලමු. සියයට 15 සිට සියයට
6 දක්වා දුගී දුප්පත්කම අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියනවා. හැබැයි,
අෙප් රෙට් 51ලක්ෂයක් වූ පවුල්වලින් ලක්ෂ 16කටම සමෘද්ධි
සහනාධාරය ෙදනවා. ඇත්තම කථා කරනවා නම්, දුප්පත්කම
තුරන් කිරීෙම් ව්යාපාරෙයන් පවුල් ලක්ෂ 16ක් ආවරණය ෙවනවා.
ඒ, පවුල් පතිශතෙයන් 31ක්. එතෙකොට අපි තීන්දු කරන්න ඕනෑ,
ෙම් ෙහෝටල් ෙදක තුනකට බදු සහන ලබා ෙදනවාද, එෙහම
නැත්නම් අර ලබා ෙදන ෙසොච්චම් අගයක ඇති සමෘද්ධි මුද්දරය
ෙවනුවට අඩු ගණෙන් සමෘද්ධි ලාභීන්ෙග් මුද්දරයක වටිනාකම
රුපියල් 10,000ක් කරනවාද කියන එක. ෙම්ක පමුඛතාව පිළිබඳ
පශ්නයක්. ෙම්ක හර බැර පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයක්. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් විරැකියාව අඩු
ෙවලා කියලා හැෙමෝම පම්ෙපෝරි ගහනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා
දැන ගන්නට ඕනෑ, වයස අවුරුදු 15ත්-24ත් අතර අෙප් රෙට්
තිෙබන පිරිමි විරැකියා පතිශතය 16යි; කාන්තා විරැකියා පතිශතය
24යි කියලා. එතෙකොට අපි තීන්දු කරන්න ඕනෑ, ෙහෝටල් ව්යාපෘති
තුනකට බදු සහන ලබා ෙදනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒ ලබා ෙදන
සහන අහිමි කරලා රාජ්ය ආදායම ලබා ෙගන, ඇඟලුම් කම්හල්
200 වාෙග් වැඩසටහනක් කියාත්මක කරනවාද කියලා.
අෙප් රට තුළ ආෙයෝජකයන් පන්නා දමන කුමන්තණ
කියාත්මක ෙවනවා කියලා අපට අහන්නට ලැබුණා. ඇත්තම කථා
කරනවා නම් අපි කුහක ෙද්ශපාලනයක් කියාත්මක කරන්ෙන්
නැහැ. රටට ෙහොඳ ෙදයක් සිද්ධ ෙවනවා නම් ඕනෑම අවස්ථාවකදී
අපි ලැහැස්තියි, එඩිතරව රාමුෙවන් පිට පැනලා සත්ය පකාශ
කරලා ඕනෑම ෙහොඳ ෙදයකට අත උස්සන්න; ඕනෑම ෙහොඳ
ෙදයකට ශක්තිය ලබා ෙදන්න. ඒ නිසා කුහක ෙද්ශපාලනයක් අපි
අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම මතක් කර ෙදන්නට
කැමැතියි, ඇඟලුම් කම්හල් 200 වැඩසටහනට බදු සහන දීලා,
ෙදපැත්ත පත්තු වන විලක්කුවක් රට තුළ කියාත්මක ෙවන
ෙකොට, පිටරට ආෙයෝජකයන් ලංකාවට එන ෙකොට එදා විපක්ෂය
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද කියලා. "ෙපේමදාස ගෙම් ඉන්න ෙකොල්ෙලෝ
ෙකල්ෙලෝ ලවා සුද්දියන්ට යට ඇඳුම් මස්සවන්නට, ජංගි
මහන්නට කටයුතු කරනවා" කියලා කිව්වා. ඒක ආර්ථික
කුමන්තණයක් ෙනොෙවයිද, ඒක කුහකකම ෙනොෙවයිද, ඒක
ඊර්ෂ්යාව ෙනොෙවයිද කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න
කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්
දී කියන්න කැමැතියි, අද උහුලා ගන්න බැරි ජීවන වියදමක් තුළ
රෙට් ජනතාව මහා පීඩනයකින් අසහනයකින් ෙපෙළන බව. අද
එන්න එන්නම ජීවන බර වර්ධනය ෙවනවා. මහජනතාව
අසහනයට පත් වන ෙකොට රෙට් ජාතික පමුඛතාව ෙහෝටල්
ව්යාපෘති තුනකට බදු සහන ලබා ෙදන එකද, එෙහමත් නැත්නම්
ජීවන වියදම් සහනාධාර රෙට් ජනතාවට ෙබදා හදා ෙදන එකද?
ෙමොකකටද, පමුඛතාව ලබා දිය යුත්ෙත්?
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වසර ෙදකහමාරක් ෙගොවි විශාම වැටුප කැපුවා. අදත් ෙගොවි
විශාම වැටුප වශෙයන් ලබා ෙදන්ෙන් ෙසොච්චමක්. ෙබොෙහොම
දියාරු ෙසොච්චමක් ලබා ෙදන්ෙන්. අවුරුදු ෙදකහමාරක ෙගොවි
විශාම වැටුප කප්පාදු කරන්නට ෙහොඳයි. ඒවාට පරිපූරක
ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කරලා මුදල් ෙවන් කරන්න බැහැ. හැබැයි,
සංචාරක ෙහෝටල් ව්යාපෘති තුනකට බදු සහන ලබා ෙදන්න
පුළුවන්. ෙමොකකටද, රජෙය් පමුඛතාව? ෙහෝටල් තුනකට බදු
සහන ලබා දීමටද, ෙම් රෙට් ෙගොවියා සුරැකීමටද?
අද වන විට වසර ගණනාවක සිට ධීවර ජනතාවෙග් ඉන්ධන
සහනාධාරය කපලා තිෙබනවා. ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා
ෙදන්ෙන් නැහැ. මම අහන්න කැමැතියි, රජෙය් පමුඛතාව ලබා දිය
යුත්ෙත්, ෙම් ෙහෝටල් තුනකට සහන ලබා ෙදන එකටද, එෙහමත්
නැත්නම් ධීවර ජනතාවට ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ෙදන එකටද
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නියඟයක් ඇති වුණා,
ගංවතුරක් ඇති වුණා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න,
ගංවතුරින්, නියඟෙයන් විපතට පත් වුණ ජනතාවට අදටත් අබමල්
ෙර්ණුවක තරමින්වත් සහනයක් ලබා දීලා නැහැ ෙන්ද කියන
එක. රජෙය් පමුඛතාව හිමි වන්ෙන්, ෙහෝටල් ව්යාපෘති තුනකට
ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් බදු සහන, විවිධ සහන, බදු නිවාඩු - tax
holidays - ලබා ෙදන එකටද, එෙහම නැත්නම් ෙපොදු ජනතාව
සුරකින එකටද?
නිවාස නැති පවුල් ලක්ෂ 15ක් අද ෙම් රෙට් ඉන්නවා. හිසට
වහලක් නැතුව, අව්වට ෙව්ලි ෙව්ලි, වැස්සට ෙතමි ෙතමී ඉන්න
ෙම් ෙගවල් නැති ජනතාවට ෙගවල් පහෙලොස් ලක්ෂයක් හදලා
ෙදන එකටද, එෙහම නැත්නම් කඩිමුඩිෙය් ෙරගුලාසි ෙගනැල්ලා
ෙපෝසතුන්ට, ධන කුෙව්රයන්ට බදු සහන ලබා ෙදන එකටද,
රජෙය් පමුඛතාව හිමි විය යුත්ෙත්?
උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. මහ ෙපොළ ශිෂ්යත්ව මුදල ෙලස තවමත් ෙදන්ෙන්
ෙසොච්චමයි. රජෙය් පමුඛතාව විය යුත්ෙත් අර ෙහෝටල් ව්යාපෘති
තුනට ලබා ෙදන බදු සහන ලබා ෙනොදී ඒවා රාජ්ය ආදායමට එකතු
කරලා මහෙපොළ ශිෂ්යත්වලාභින්ෙග් මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව මුදල
වර්ධනය කරන එක ද, එෙහම නැත්නම් ෙම් ධන කුෙව්රයින්ට බදු
සහන ලබා ෙදන එක ද? [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.
ෙම්වා කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට රිෙදනවා. නමුත් අහෙගන
ඉන්න.
මම පැහැදිලිවම පකාශ කරන්න කැමැතියි, අද අෙප් රට තුළ
ඖෂධ හිඟයක් තිෙබන බව. අද අෙප් රෙට් විදුලි බලාගාරවල
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. අද අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා, ජනතාවෙග් ඇඟට පතට දැෙනන ෙසේවාවක්. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලා රජෙය් පමුඛතා ටික පටලවා ෙගනයි තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලාට ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම්
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමන්ලාට රාජ්ය පමුඛතා අවෙබෝධ කර ගන්න
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා ෙනොෙත්ෙරනවා
ඇති. ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් ලබා ෙදන බදු සහන ටික රාජ්ය
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ආදායමට එකතු කරලා රෙට් ජනතාවට දැෙනන සහන ලබා
ෙදන්න පුළුවන් බවත් ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න.
දැන් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනතක් ගැන කථා
කරනවා; කෙමෝපාය ව්යාපෘති ගැන කථා කරනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙව් මධ්ය පෙද්ශ් කියන පාන්තෙය් අද
කියාත්මක කරන මහා පරිමාණෙය් ව්යාපෘති ෙමොනවාද? සුළං
බලය මඟින්, හිරු එළිය - solar power - මඟින්, ජලය මඟින්
විදුලිය නිපදවීම. ජීව වායුව නිපදවීම තවත් ව්යාපෘතියක්.
පිලිපීනෙය් ෙමොනවාද කියාත්මක වන්ෙන්? එරෙට් දැවැන්ත
වශෙයන් BPO ව්යාපෘති කියාත්මක වනවා. ඉන්දියාෙව් ඒ ඒ
රටවලට ආෙව්ණික වුණු ෙවනමම කර්මාන්තපුර බිහි වනවා.
ජපාන ආෙයෝජකයින්ට ෙවනම, ඒ වාෙග්ම චීන ආෙයෝජකයින්ට
ෙවනම ෙම් යනාදී වශෙයන් දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩසටහන්
ඉන්දියාෙව් කියාත්මක වනවා. හැබැයි, ඒ හැම වැඩසටහනක්ම ඒ
රටවල් කියාත්මක කරන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙග් ශුභ සිද්ධිය දිහා
බලා රෙට් ජනතාවට සහනයක් හැටියටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
වැඩ කටයුතු ටික කියාත්මක කරන්ෙන්; ෙම් සහන ටික ලබා
ෙදන්ෙන් තරාදියක දමා කිරලා, මැනලා ජනතාවෙග් පැත්ෙතන්
හිතා ෙනොෙවයි.
බංග්ලාෙද්ශය ගන්න. බංග්ලාෙද්ශෙය් නැව් ඉදි කිරීෙම් shipbuilding - වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. බංග්ලාෙද්ශය
shipbuilding කියාත්මක කරන ෙකොට අපි කරන්ෙන් ෙහෝටල්
ව්යාපෘතිවලට බදු සහන ලබා ෙදන එකයි. අෙප් රෙට් පමුඛතාව
ෙම්කද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී තවත් කාරණයක් පකාශ කරන්න කැමැතියි. ගිය
වසෙර්ත් ෙම් ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් වුණා. කැසිෙනෝවලට සහන ලබා
දීම ඒ ෙරගුලාසිවල අඩංගු ෙවලා තිබුණා. ඒ තුළින් කැසිෙනෝ
ව්යාපෘති සඳහා යම් යම් සහන ලබා ෙදනවා කියා තිබුණා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් රට තුළ මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. ඊට
එෙරහිව ෙලොකු බලෙව්ගයක් බිහි වුණා. ෙගෞරවනීය මහා සංඝ
රත්නය පමුඛ ආගමික නායකයින්, මුළුමහත් සිවිල් ජන සමාජයම
ඒ සඳහා විරුද්ධ වුණා. රජය ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒක හකුළා
ගත්තා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. හකුළා ෙගන 2014 වර්ෂෙය්දී නැවත
වරක් ෙම් ෙරගුලාසි ෙගන එමින් රජය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
"කැසිෙනෝ සූදු" කියන වචන ෙවනුවට "ආනුෂංගික පහසුකම්"
කියන වචන ෙම් ෙරගුලාසියට ඇතුළත් කරනවා. ෙම් සභා ගර්භය
තුළ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා, ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිවරයාත් රජයත් පකාශ කරලා තිෙබනවා, "නැහැ, කිසිම
දවසක කැසිෙනෝ ව්යාපෘති සඳහා ෙම් ෙරගුලාසි උපෙයෝගී කර
ගන්ෙන්
නැහැ."
කියලා.
ඒක
ෙහොඳ
ෙදයක්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම එක ෙදයක් අහන්න කැමැතියි.
ඔබතුමන්ලාෙග් පකාශවලට ෛනතික බලයක් ෙනොෙදන්ෙන්
ඇයි? සභා ගර්භය තුළට පමණක් සීමා කරන්ෙන් නැතිව
ඔබතුමන්ලාෙග් පකාශවලට ෛනතික බලයක් ෙනොෙදන්ෙන්
ඇයි? එෙහම දුන්නා නම්, ෙමවැනි විවාදයක් නැහැ ෙන්?
විෙද්ශ ආෙයෝජන අෙප් රටට එනවාට අපි වුණත් අත්
උස්සනවා; සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. අපි ෙද්ශපාලන කුහකෙයෝ
ෙනොෙවයි. අපි ෙද්ශපාලන ඊර්ෂ්යාකාරෙයෝ ෙනොෙවයි. අපි රට
ෙවනුෙවන් ඉන්න පුද්ගලෙයෝ. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් කියාත්මක වන
ෙකොට ෙමොන වාද ෙභ්ද තිබුණත්, යුද්ධය ෙවනුෙවන් අපට
කරන්න පුළුවන් ඉහළම උපකාරය, ඉහළම ශක්තිය
කුහකකමකින් ෙතොරව අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට අපි ලබා
දුන්නා. අපි නිල්පාට, ෙකොළ පාට, රතු පාට බැලුෙව් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම තමයි, විෙද්ශ ආෙයෝජන ගැන කථා කරන ෙකොට
හැෙමෝම තුළ ෙලොකු සැකයක් ඇති වනවා, ෙමොනවාද ෙම්
"ආනුෂංගික පහසුකම්" කියලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

මම ඇමතිතුමාෙගන්
ෙම් කාරණය අහන්න කැමැතියි.
ඇමතිතුමනි, බලන්න 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත ෙදස. ඒ පනෙත් විගහ කරලා තිෙබනවා කෙමෝපය
සංවර්ධන ව්යාපෘති කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. ඒ ආකාරයට
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආනුෂංගික පහසුකම් ගැනත් විගහයක් කරන්න
බැරි ඇයි? ෙම් පනත තුළ කෙමෝපායික සංවර්ධන ව්යාපෘති
පිළිබඳව විගහයක් ෙකරනවා නම් ඇයි ආනුෂංගික පහසුකම්
පිළිබඳව,-

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු මන්තීතුමා, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව
ෙදනවා ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ෙව්ලාව ෙදනවා ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැහැ, නැහැ. මෙග් ෙව්ලාව ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒෙක් ආනුෂංගික පහසුකම් පිළිබඳව ඇයි විගහයක් නැත්ෙත්?
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් අරමුණුවල ඒ ව්යාපෘති
පිළිබඳව නිර්වචනයක් තිෙබනවා නම්, ඇයි ෙම්කට නිර්වචනයක්
ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. ගරු
ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් සභා ගර්භය තුළදී
''කැසිෙනෝවලට සහන නැහැ, කැසිෙනෝ ෙගෙනන්ෙන් නැහැ,
කැසිෙනෝවලට පක්ෂ නැහැ''යි කියලා නිකම් වචන කිව්වාට
හරියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් වචනවලට නීතිෙය් රාමුව තුළ
වග කීමක්, බලයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒකයි මෙග් ඉල්ලීම.
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැතියි.
දැන් ෙබොෙහෝ ෙදනා විගහ කරනවා, විරුද්ධ පාර්ශ්වය රටට
විරුද්ධ, ආෙයෝජනවලට විරුද්ධ, සංවර්ධනයට විරුද්ධ පාර්ශ්වයක්
හැටියට. කරුණාකර මට කියන්න, ෙම් රෙට් සංචාරක ව්යාපාරෙය්
දැවැන්ත ව්යාපෘතියක් වන කණ්ඩලම ෙහෝටලය හදනෙකොට
එතෙකොට හිටපු විපක්ෂය ෙකොයි විධියටද හැසිරුෙණ්, ෙමොනවාද
කිව්ෙව් කියලා. කණ්ඩලම ෙහෝටලය හදනෙකොට කිව්වා, ඒ
ෙහෝටලෙය් තිෙබන මළ මුත ටික කණ්ඩලම වැවට යවලා මුළු
වැවම අපවිත කරනවා කියලා. ඒක ෙගොවියාට කරන මහා
හානියක් කිව්වා. ඒකට විරුද්ධව ෙපළපාළි ගියා, සත්යගහ කළා,
උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඔය ඔක්ෙකෝම කරලා 1994 දී මැතිවරණය
ජයගහණය කළාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම
කණ්ඩලම නිවාඩු නිෙක්තනයට ගියා නිවාඩු ගන්න. පවුල් පිටින්
ගිෙය්. එදා කණ්ඩලම ව්යාපෘතිය විෙව්චනය කරපු විපක්ෂය අද
ෙහොඳට මතක තියා ගන්න, ෙලෝක පාරිසරික සම්මානවලින් අද
කණ්ඩලම ෙහෝටලය ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ඒකයි
සත්යය. ඒ නිසා කුහකකම ගැන කථා කරන ෙකොට, ආර්ථික
කුමන්තණ ගැන කථා කරන ෙකොට ඔබලාෙග් නිරුවත ගැනත්
ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න, ඔබලා කටයුතු කරපු ආකාරයත්
ෙහොඳට ෙහොයලා බලන්න කියලා රජෙය් සියලු ෙදනාෙගන්ම
ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම තවත්
වැදගත් කාරණාවක් කියන්නට ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව සූදු පනතක් ෙගනැවිල්ලා කැසිෙනෝ ව්යාපාරය,
ජැක්ෙපොට් ව්යාපාරය ව්යාප්ත කරන්නට කටයුතු කරපු පාර්ශ්වයක්
හැටියට ෙම් සභා ගර්භය තුළදී සඳහන් කළා. 1991.05.31 වැනි දා
අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතය මම සභාගත* කරනවා.
ෙමොකක්ද ෙම් ගැසට් පතෙයන් කියන්ෙන්? එදා "සූදු කීඩා
කිරීම සඳහා උපකරණ සහ උවාරණ ආනයනය තහනම් කිරීෙම්
නිෙයෝගය" කියාත්මක කෙළේ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජයයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක්
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්. ඒවා තහනම් කළාට
පස්ෙසේ ෙජෝසිම්ලා ෙමොකද කෙළේ? එදා ෙජෝසිම්ලා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයත් එක්ක එකතු ෙවලා, රාජාලියා පක්ෂයත් එක්ක එකතු
ෙවලා ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා. ෙජෝසිම් කිරි ෙපව්ෙව් ෙවන
කාටවත් ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටයි, රාජාලියා
පක්ෂයටයි. එදා ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාෙව් ෙජෝසිම් කියන
පුද්ගලයා. ඒ නිසා නිකම් ෙබොරුවට මඩ ගහන්න එපා. නිකම්
ෙබොරුවට විෙව්චනය කරන්න එපා. වැරදි ගැන කථා කෙළොත්
හැම පැත්තකම වැරදි තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අෙප්ත් වැරදි තිෙබනවා; අෙප්ත් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලාෙගත් වැරදි තිෙබනවා; ඔබතුමන්ලාෙගත් අඩු
පාඩුකම් තිෙබනවා. හැබැයි, "ඔවා ෙදනු පරහට තමා සම්මෙතහි
පිහිටා සිට." අනුන්ට බණ ෙද්ශනා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා
තමුන්නාන්ෙසේලා සුදුසු ගුණෙයහි පිහිටා සිටින්න කියලා මම ෙම්
සභාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථාව අවසන් කරන්න
අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට කථාව අවසන් කිරීමට අවස්ථාව ෙදන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය තුළ ඒක පුද්ගල
ආදායම ගැන කථා කළා; ආර්ථික වර්ධනය ගැන කථා කළා; රෙට්
ආශ්චර්යය ගැන කථා කළා. නමුත් ඒ ෙකොච්චර කථා කළත් ෙම්

————————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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රෙට් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 53ක් භුක්ති විඳින්ෙන්
ෙපොෙහොසත්ම සියයට 20යි. දුප්පත්ම සියයට 20 භුක්ති විඳින්ෙන්
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4යි කියන එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්
පකාශ කරනවා.
මම ෙම් අදහස් උදහස් සියල්ලක්ම ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්
ඉදිරිපත් කෙළේ. මෙග් අදහස්වලට ඇහුම්කන් දීලා ඒ නිවැරදි
නිගමන කියාත්මක කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරන්න.
[බාධා කිරීම්] මම දන්නවා, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට රිෙදනවා,
ඇත්ත කථා කරන ෙකොට අමාරුයි, ඇත්ත කථා කරන ෙකොට
නළියනවා කියලා. නමුත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි,
සත්ය කවදා ෙහෝ ජය ගන්නවා කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයටයි-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
පහක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.07]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාට පසු
ෙම් විවාදයට එක්කාසු ෙවන්න ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටු
වනවා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් කථාව කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න
ඕනෑ ෙම් රජය දැවැන්ත විධියට ජනතාවට වැඩ කරපු රජයක් බව.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, සුබසාධනය ගැන කථා කළා. ෙම්
රජය කවදාවත් සුබසාධන කප්පාදු කරපු රජයක් ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා මහ ජනතාවට යම් කිසි සුබසාධනයක් දුන්නා
නම් ඒ සුබ සාධනය අපිත් ඉදිරියටම ෙගනිච්චා. තමුන්නාන්ෙසේලා
ඉතුරු කරපු පශ්න තිබුණා. යුද්ධය තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතුරු කරපු
පශ්නයක්. ඒ පශ්නයට විසඳුම් දුන්ෙන් ෙම් රජයයි. ඒ යුද්ධෙය්
පාපය තවමත් අපි ෙගවනවා. යුද්ධය නිසා ෙම් රටට ඇති වුණු
අනිසි විපාකවලට රජයක් හැටියට තවමත් අපි වන්දි ෙගවන
කාලයක් ෙම්. ඒ යුද්ධය අවසන් කරපු රජය දැවැන්ත විධියට
ජනතාවෙග් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරමින්, මහ ජනතාවට
සියලුම සහනාධාර ෙදමින්, නිදහස් ෙසෞඛ්ය, නිදහස් අධ්යාපනය
ආරක්ෂා කර ගනිමින් අද පදනමක් ඇතිව රට ඉදිරියට ෙගන
යන්නට හදනවා.
රටට ආෙයෝජන ඕනෑ. විෙද්ශ ඍජු අෙයෝජන ඕනෑ. ඒ
ආෙයෝජන තුළින් ලබා ගන්නා වූ විෙද්ශ මුදල්, එෙහම නැත්නම්
විෙද්ශ විනිමය තුළින් තමයි තමුන්නාන්ෙසේ කියන සහන දිගටම
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ අහනවා ඒ ෙදක අතර තිෙබන සම්බන්ධය
ෙමොකක්ද කියලා. අපිට ඒ විධියට විෙද්ශ පභවයන්ෙගන් මුදල්
එනවා නම් ඒවාෙයන් සහන ෙදන්න අපට පුළුවන්. ඒක තමයි
රජයක් හැටියට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවෙසේ ආණ්ඩු පක්ෂ
මන්තී කණ්ඩායෙම් රැස්වීමට ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් නිලධාරින්
ඇවිල්ලා ෙම් ආෙයෝජන ගැන සම්පූර්ණෙයන් පැහැදිලි කරද්දී
අපට ෙම් ගැන ෙහොඳ පැහැදිලි වීමක් වුණා. හැබැයි අපි කියනවා,
නිලධාරින්ෙග් පැත්ෙතනුත් සමහර ෙවලාවට අඩු පාඩු තිෙබනවා
කියලා. නමුත් අපි සන්ෙතෝෂ වනවා, 2006 සිට ෙම් දක්වා කාලය
තුළ විෙද්ශ ආෙයෝජනවල වැඩි වීමක් තිබීම ගැන.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මැතිතුමාෙග් කථාව ෙදස අපි හරියට බැලුෙවොත් ෙපෙනන්ෙන්,
සාර්ථක ඕනෑම ෙදයකට මුලින් විරුද්ධ වන බවයි. එතුමා කිව්වා,
කණ්ඩලම ෙහෝටලය හදන ෙකොට කණ්ඩායමක් විරුද්ධ වුණා,
නමුත් දැන් කණ්ඩලම ෙහෝටලය හදපු එක ෙහොඳයි, ඇඟලුම්
කර්මාන්තශාලා හදන ෙකොට කණ්ඩායමක් විරුද්ධ වුණා, නමුත්
දැන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා හදපු එක ෙහොඳයි කියලා. ඉතින්,
එතුමාෙග් කථාෙවන් ෙත්ෙරන්ෙන් ෙම් ආෙයෝජනවලට වුණත්
කණ්ඩායමක් විරුද්ධ වනවා, හැබැයි ෙම්කත් ෙහොඳයි කියන
එකයි. ඒක තමයි එතුමාෙග් කථාෙවන් කිව්ෙව්. ෙවන ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒක තමයි එතුමාෙග් කථාව.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග්
ආෙයෝජනවලට තමුන්නාන්ෙසේලා දිරි දීලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කැසිෙනෝ පනත් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒවා
නැහැයි කියන්න බැහැ. රටකට ආෙයෝජකයකු එන්ෙන් ලාභ
උපයන පරමාර්ථෙයන් තමයි. ඕනෑම ආෙයෝජකයකු එෙහමයි.
විෙද්ශ ආෙයෝජන එනෙකොට එෙහම තමයි. හැබැයි, අපි බලන්න
ඕනෑ, අෙප් රෙට් තිෙබන ෙද්වල් ආරක්ෂා කර ගන්න. අෙප් රෙට්
සංස්කෘතියක් තිෙබනවා නම්, අෙප් රෙට් විනයක් තිෙබනවා නම්
ඒ ෙද්වල් අපි ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. ඒවා ආරක්ෂා කර
ගනිමින් ඒ ආෙයෝජන ලබා ගැනීම තමයි රජයක වගකීම සහ
යුතුකම වන්ෙන්. ෙම් රජය සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ වගකීම ගන්නවා.

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

නිෙයෝජ්ය

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண் மிகு
ஜானக
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON.
CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආෙයෝජන මණ්ඩලයට
අෙප් පණාමය පුද කරනවා. 1978 සිට 2005 දක්වා ෙම් රටට
ආවාට වැඩිය දැවැන්ත ආෙයෝජනයක් 2006 සිට 2013, 2014
දක්වා කාලෙය් යම් යම් ක්ෙෂේතවලින් ෙම් රටට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. නමුත් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් නියමයන්
ෙග්න විට ඒවා පිළිබඳව ජනතාව හරියාකාරව දැනුවත් කරන්න
ඕනෑ; ෙම් සභාව හරියාකාරව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට්
ෙම් පිළිබදව විමසිලිමත් වන සියලු ෙදනා හරියාකාරව දැනුවත්
කිරීම කරන්නට ඕනෑ. අද ඇති ෙවලා තිෙබන පශ්නය ඒකයි.
ඇත්තම කියනවා නම් මන්තීවරුන් විධියට අපි ෙම් පිළිබඳව
හරියටම දැනුවත් වුෙණ් ඊෙය්-ෙපෙර්දායි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් ෙම්
කාරණය කියන්නට ඕනෑ. විපක්ෂය ෙම්ෙක් ෙලොකු බිල්ෙලක් මවා
ෙපන්වනවා. ෙම්ෙක් ෙලොකු බිල්ෙලක් මවා පාලා ෙපන්වනවා.
ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන්ම අපි බලන්නට ඕනෑ ෙම් ව්යාපෘති තුළින්
අෙප් දරුවන්ට යම් කිසි හානියක් ෙවනවා ද කියලායි. අපි හිතමු
ෙම් ෙහෝටල් ව්යාපෘතිවල කැසිෙනෝ ඇති ෙවනවා කියලා. නමුත්
අපට පුළුවන් වන්නට ඕනැ ඒ කැසිෙනෝවලට අෙප් දරුවන්
යන්ෙන් නැති විධියට, එෙහම නැත්නම් අෙප් අය සම්බන්ධ
ෙනොවන විධියට අෙප් සංස්කෘතිය ආරක්ෂා කර ගන්නට. ඒ
පිළිබඳව නීති රිති දාලා ඒවායින් ආරක්ෂා වන්නට අපට පුළුවන්
වන්නට ඕනෑ. විපක්ෂය ෙම් පිළිබඳව ෙබොරු බිල්ෙලක් මවා
පානවා.
විපක්ෂයට ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලිවම තිෙබන්ෙන්
ඊර්ෂාවක්. ෙම් රට සංවර්ධනය වන විට, ෙම් රටට ආෙයෝජකයන්
එන විට ඔවුන්ට ඊර්ෂ්යයි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කළා
විපක්ෂෙය් අවසාන කථිකයන් ෙදෙදනාට විනාඩි 10 බැගින් කාලය
ලබා ෙදන්නය කියලා. තව විනාඩි 15ක් පමණ තිෙබනවා ෙන්. එම
නිසා ඒ අවස්ථාව අපට ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එතුමන්ලා කථා කළා ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
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ධර්මද්වීපය විනාශ කරන්නට හදනවා. ඒ විතරක් ෙනොවයි.
ඉන්දියන් සාගරෙය් මුතු ඇටය කියා හඳුන්වපු ෙම් රට අද
දුරාචාරෙය් මුතු ඇටය බවට පත් කරන්නට නීති ෙකටුම්පත්
ෙග්නවා කියන කාරණයත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. ෙම්
ගරු සභාව තුළ ෙබරිහන් දීපු ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙගන් මා
අහනවා, තමුන්ෙග් පාර්ශ්වයන්ට ෙම් නියමයන් පිළිබඳව පැහැදිලි
කරලා ෙදන්න බැරි ඇයි කියා; තමුන් සමඟ හවුල් ෙවලා සිටින
ජාතික ෙහළ උරුමයට ෙම් නියමයන් ගැන පහදලා දීලා ඒ අයෙග්
ඡන්දය ගන්න බැරි ඇයි කියා; තමුන් සමඟ හවුල් ෙවලා සිටින
විමල් වීරවංශ ඇතුළු ඒ පක්ෂෙය් අයට ෙම් නියමයන් ගැන
පැහැදිලි කරලා ෙදන්න බැරි ඇයි කියා; මුස්ලිම් ෙකොංගසයට ෙම්
නියමයන් ගැන පැහැදිලි කරලා ෙදන්න බැරි ඇයි කියා; අපටම
පැහැදිලි කර ෙදන්න හදන්ෙන් ඇයි කියා.
අද අෙප් රතන හාමුදුරුෙවෝ ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා. ෙකොන්ද
ෙකළින් තියාෙගන උන් වහන්ෙසේ ඊෙය් දින සම්මත කළ නියමයට
විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ කළා. දැන් වන විට උන් වහන්ෙසේටත්
මැර තර්ජන එල්ල කරලා ෙම් සභා ගර්භෙයන් පිට කරලා
තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට දැන ගන්නට ලැබිලා
තිෙබනවා. උන් වහන්ෙසේට ෙම් ගරු සභාවට එන්න ෙදන්ෙන්
නැහැයි කියන කාරණයත් විෙශේෂෙයන් කියනවා. ෛත නිකායික
මහා නායක හිමිවරුන්, ආගමික නායකයින්, ආණ්ඩුෙව් මැති
ඇමතිවරුන් විරුද්ධ ෙවද්දී ෙම් නියමයන් සම්මත කර ගන්නට
ෙමච්චර දඟලන්ෙන් ඇයි? විෙශේෂෙයන්ම අවසාන ෙමොෙහොෙත්
අහනවා, ෙම් රට දියුණු කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් ෙලෝකෙය්
ඉන්න ෙබ්බද්ෙදෝ ෙම් රටට ෙගනැල්ලාද කියා; ෙලෝකෙය් ඉන්න
කැසිෙනෝකාරෙයෝ ෙම් රටට ෙගනැල්ලාද කියා; ෙලෝකෙය් ඉන්න
කුඩුකාරෙයෝ, ගණිකාෙවෝ ෙසොයාෙගන එන අය ෙම් රටට
ෙගනැල්ලාද කියා. ඒ වාෙග් අයට ෙම් රටට එන්න කියලාද ෙම්
රට දියුණු කරන්නට හදන්ෙන් කියා අසමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, කථා කරන්න.

[අ.භා. 6.16]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
[අ.භා. 6.13]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම්
නියමයන් ගැන විවාදයක් අවශ්ය නැහැ, අපි ඉදිරිපත් කරන
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් නම්. ෙම් "අනුශාංගික
පහසුකම් ද සහිතව...." කියන ෙකොටස ෙවනුවට, ව්යාපාර තුළ
ඍජුව ෙහෝ වකව කවර ෙහෝ නාමයකින් හඳුන්වනු ලබන සූදු
ෙකළිය, ඔට්ටු ඇල්ලීම, එෙහම නැත්නම් කවර නාමයකින්
හඳුන්වනු ලබන්නා වූ ගණිකා වෘත්තිය ෙහෝ ගණිකා මඩම් බදු
ව්යාපාර ෙම් තුළ කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා කියනවා නම්
අපි ඡන්දයක් ඉල්ලන්ෙන් නැතිව ෙම් නියමයන් සම්මත කරනවා
කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි කර සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙද්ශීය සංස්කෘතිය, ෙද්ශීය
උරුමයන් රකිනවා කියූ ආණ්ඩුව, රට තුළ සදාචාරය, යහපත්
භාවය ෙගොඩ නඟනවා කියලා කඳුළු ෙහළපු ආණ්ඩුව, බලය
ඉල්ලපු ආණ්ඩුව අද ඒ කඳුළු කිඹුල් කඳුළු බවට පරිවර්තනය
කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය අද ජනතාවට ඒත්තු
ගැන්ෙවනවා. ජනතාව ඉදිරිෙය්, ෙම් ෙද්ශය ඉදිරිෙය් සිංහෙයක්
වාෙග් හැසිරුණු ෙම් ආණ්ඩුව, සිංහ හමක් ෙපොරවා ගත්ත
ෙකොටලුෙවක් වාෙග් කටයුතු කරනවා කියන කාරණයත් අද
ජනතාව දකිනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. සූදු
තිප්ෙපොළවල්, කැසිෙනෝ ව්යාපාර, ගණිකා ව්යාපාර, මතට තිත
කියූවත් මත්දව්ය මධ්යස්ථාන රට තුළට ඇතුළත් කරලා ෙම්

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා කියන විධියට
අපට ෙපෙනනවා අද ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ෙජ්ම්ස් පැකර්ව
ෙසෝවාන් කර තිෙබනවා කියලා. ෙමොකද, ෙජ්ම්ස් පැකර්ෙග්
කැසිෙනෝ ශාලා නැති කිසිම ව්යාපාරයක් නැහැ. හැබැයි, ෙම්
ආණ්ඩුවට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා, කැසිෙනෝ ශාලාවක් නැති
ෙහෝටලයක් හදන්න. ඒ කියන්ෙන්, ෙජ්ම්ස් පැකර්ව ෙම් ආණ්ඩුව
ෙසෝවාන් කරලා තිෙබනවා. ඒකයි අපිට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඊට
අමතරව අපිට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා. එෙහනම් ෙම් ෙහෝටල්
සංකීර්ණයට ජාතික ෙහළ උරුමය විරුද්ධ ඇයි? වීරවංශ
ඇමතිතුමන්ලා විරුද්ධ ඇයි? මුස්ලිම් ෙකොංගසය ෙම්කට විරුද්ධ
ඇයි? ෙම්ක අපට පශ්නයක්. කැසිෙනෝ ශාලා නැත්නම් ෙම්
මහත්වරු ෙම්කට විරුද්ධ ඇයි? ෙමොකක්ද ෙම් රජයට විරුද්ධව
ෙම් ඇමතිවරු දක්වන කුමන්තණය? පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා නැහැ. ඊෙය් අෙප් රතන හාමුදුරුවන්ට කථා කරන්න
විනාඩි පහක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අපට උන් වහන්ෙසේෙග් මතය
දැන ගන්න බැරිව ගියා. ඒ නිසා අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.
"අනුෂාංගික පහසුකම්" කියන වචනය ෙවනුවට කැසිෙනෝ
කියලා දැම්මා නම් කැසිෙනෝ විතරයි. දැන් ආනුශාංගික පහසුකම්
යටෙත් බූරු ගහන්න පුළුවන්; ෙපොර කුකුල්ලු ෙකොටවන්න
පුළුවන්; අශ්ව ෙර්ස් දමන්න පුළුවන්; ඕමි ගහන්න පුළුවන්; ළමා
ගණිකා වෘත්තිෙය් ෙයෙදන්න පුළුවන්; සම ලිංගික වෘත්තිෙය්
ෙයෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඕනෑ නම් සබන් ගාලා
නාන්නත් පුළුවන්. ඕනෑ ෙදයක් කරන්න පුළුවන්, ෙම් අනුශාංගික
පහසුකම් යටෙත්.
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කාලය ඉවරද? තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි.
ෙම් සම්බන්ධව බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක්
කැසිෙනෝ නැහැ කියලා ෙකොච්චර කිව්වත් ෙමහි කැසිෙනෝ
තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා.
[අ.භා. 6.18]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. විනාඩි
පහකින් කථාව අවසාන කරන්න සිදු වීම ෙලොකු අසාධාරණයක්.
විනාඩි පහකින් මම හිතන හැටියට වැඩි විස්තරයක් කරන්න
ෙදයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා වාෙග්ම
තවත් ඇමතිතුමන්ලා BOI එක සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. ඔවුන්
පකාශ කෙළේ ෙමය කැසිෙනෝ ව්යාපෘතියට සම්බන්ධ ෙනොවන
බවයි.
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, අපි අහන්ෙන් ෙම්කයි. මම
හිතන හැටියට ඔබතුමා ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න ඉතා බලවත්
පුද්ගලෙයක්. රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා ඉන්නවා. රිසාඩ් බදියුදීන්
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. අතාවුල්ලා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. හසන් අලි
මැතිතුමා ඉන්නවා. හිස්බුල්ලා මැතිතුමා ඉන්නවා. බෂීර් ෙසගු
ඩාවුඩ් මැතිතුමා ඉන්නවා. ෙමොහමඩ් අස්ලම් මැතිතුමා ඉන්නවා.
හරීස් මැතිතුමා ඉන්නවා. තව්ෆික්, ෆයිසාල් කාසීම්, ෆාරුක්, විමල්
වීරවංශ මැතිතුමන්ලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, අහ ගන්න,
අහ ගන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් යාළුෙවො ෙන්. ඔබතුමන්ලා අඩු
ගණෙන් රතන හාමුදුරුවන්ට කථාවක් කරන්න අවස්ථාව ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් නිෙයෝගෙයන් උන්
වහන්ෙසේෙග් කථාව කැපුවා. උන් වහන්ෙසේ රණ්ඩු වුණා. අපි ඒක
දැක්කා. ඔබතුමන්ලා අපට ෙම් කාරණය ෙත්රුම් කර දීලා වැඩක්
නැහැ, ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා බලවත් ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමා
ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න බලවත්ම
පුද්ගලෙයක්. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා "නැහැ" කිව්වාට අපි දන්නවා, ඔබතුමා බලවත්
කියලා. ෙම්ක කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් ෙගෙනන පනතක්
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ෙනොෙවයි කියලා ෙම් ඉන්න ඇමතිවරුන්ට කියලා ෙදන්න
ඔබතුමාට බැරි ඇයි? මුස්ලිම් භක්තියකයන්, මුස්ලිම් ඇමතිවරු
ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. ඔවුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් නැහැ. මම
දන්නවා, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ෙගොඩක් පශ්න තිෙබන බව. ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරුත් ඉන්නවා, ෙම් පනතට විරුද්ධව. වාසුෙද්ව නායක්කාර
ඇමතිතුමා වාෙග්ම අනිකුත් ඇමතිවරු ඒ කාලෙය් ෙකොකා
ෙකෝලාවලට විරුද්ධ වුණා. අද මම හිතන්ෙන් එතුමන්ලා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විශාල විරුද්ධත්වයක් පකාශ කරනවා. හැබැයි,
එතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න නිසා යම්කිසි තීන්දුවක් අරෙගන
තිෙබනවා, ෙම්ක වැරැදි වුණත් ෙම්කට යම්කිසි සහෙයෝගයක්
ෙදන්න ඕනෑය කියලා. අපි කියන්ෙන් ෙමච්චරයි, ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම BOI එක ගැන කථා කළා. Katana
City එක - ඔබතුමන්ලා අත්සන් කෙළේ ෙමොකක්ද කියලා
බලන්න. අක්කර 200ක් ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්ෙන් කැසිෙනෝ
ඇති කරලා ෙනොෙවයි, ඇමතිතුමනි. ෙම්වා අනුශාංගික කරුණු.
රටක් සංවර්ධනය වන ෙකොට කර්මාන්ත දියුණු වන්න ඕනෑ.
දැන් අවුරුදු පහක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. බයිසිකලයක්, ෙමෝටර්
සයිකලයක්, පුෂ් බයිසිකලයක්, තී වීලර් එකක්, කාර් එකක් ෙම්
රෙට් හදන්න ඔබතුමන්ලා පටන් ගන්න. ෙම්වාෙයන් වැඩිය පගා
ගහන්න බැහැ. ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා ඔබතුමන්ලාෙගන් සල්ලි
අරෙගන ඉවරයි. සල්ලි අරෙගන ඉවර නිසා ඔබතුමන්ලා
ෙකොෙහන් හරි ෙගනැල්ලා ෙම්ක හංගලා ගහලා, එතුමන්ලාට
කැසිෙනෝ ආරම්භ කරන්න ෙදනවා. කැසිෙනෝ ගැන පස්ෙසේ කථා
කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක ෙකොෙහේද ආරම්භ කරන්ෙන්, ෙම්ක
හම්බන්ෙතොට ආරම්භ කරනවා ද, ෙම්ක ෙපොඩි දූපතක ආරම්භ
කරනවාද, නැත්නම් රටින් පිට ෙවනත් තැනක ආරම්භ කරනවාද,
සුද්දන්ට පමණයිද ෙම්ක විවෘත කරන්ෙන් වාෙග් ෙද්වල් පිළිබඳව
අපිට පසුව කථා කරන්න පුළුවන්. කැසිෙනෝ සඳහා පනතක්
ෙගනාෙව් ෙම් රට තුළ තිබුණු සූදුෙවන් යම්කිසි ආකාරයකින්
මුදලක් ලබා ගන්න. එය සහනයක් ෙනොෙවයි. පනතක් ෙගනාෙව්
මුදලක් ලබා ගන්න. ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම් ෙම්ක
නීත්යනුකූලගත කරන්න. ෙම්කට ඔබතුමන්ලා licence එකක්
ලබා ෙදන්න. පනතක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාට ෙම්
වාෙග්ම පනතක් ෙගනැල්ලා ෙම් ආයතනවලට licence එකක්
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. විශාල මුදලක් ෙම් ආයතනවලින් ගන්න
පුළුවන්. ෙවන තැනක ඇති කරන්න පුළුවන්. සුද්දන්ට පමණක්
ෙම්වාට යන්න ඇති කරන්න පුළුවන්. ෙම්වායින් ආර්ථික ලාභයක්
ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඇමතිතුමනි, ෙම්ක ඔබතුමන්ලාෙග්
සංවර්ධන ව්යාපෘතිය බවට පත් කර ගන්න එපා. ෙම් රට ෙබෞද්ධ
රටක්. ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙම්ක ෙනොෙවයි.
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් ෙම්ක ෙනොෙවයි.
ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජනාධිපතිතුමා ෙම්වාට
විරුද්ධත්වය පකාශ කර තිෙබන බව පසු ගිය හැන්සාඩ්
වාර්තාවලින් ෙපෙනනවා.
1990 ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් එතුමාෙග්
කථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"අතුරුදහන්වීම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට කිව්වා. ෙම් රටට ෙජෝසිම්ලා මංෙකොල්ලකාරයින්- ඇවිල්ලා ආණ්ඩුෙව් සංවර්ධනයට ය කියලා කුට්ටි
ගණන් සල්ලි දුන්නා ම "අර ගනින් ෙබොලා" කියලා තිෙයන ෙහෝටල්
ඔක්ෙකොම ෙදනවා".

ෙම්ක ෙන් ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා 1991 කිව්ව
ෙද්ම ඔබතුමා අද සෙහෝදරයා විධියට කරනවා. එතුමා තවදුරටත්
ෙමෙහම කියනවා:
"ෙමොනවා ද ෙගනිච්ෙච් ? අපි දන්නවා අද ෙම් ෙජෝසිම්ලාට දීලා තිෙයන
තැන. ෙහොර ජාවාරම් කාරයින්ට පහසුකම් ඇති කර තිෙබනවා. තරු පෙහේ
ෙහෝටල්වල කැසිෙනෝ ගහන්න. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ධාර්මිෂ්ටකම. ඒක තමයි හැමදාම උෙද්ට කියන බණ. ඒ තමයි සුචරිත
වාදය. ෙම්ක අලුත් වාදයක්. සුචරිත යයි කියා උගන්වා තිෙයන්ෙන්, අද
කරපන් ෙජෝසිම් එක්ක සූදුව කියලයි...."

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

එෙහමයි එතුමා එදා කිව්ෙව්. අද එතුමාට පාරා වළල්ලක්
ෙවලා තිෙබනවා එදා එතුමා කියපු වචන ටික. එදා එතුමා විරුද්ධ
වූ ෙද් එතුමාෙග් සෙහෝදරයා වශෙයන් අද ඔබතුමා කරනවා. [බාධා
කිරීම්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නැහැ, නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

1614

තුළින් සූදු සහ ඔට්ටු ඇල්ලීම සම්බන්ධෙයන් යම් යම් සහන
ඉල්ලා සිටියා. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් තිබුණු විෙරෝධතාව මත
එම සහන ෙකොන්ෙද්සි ඉවත් කර තිෙබනවා. අද ෙමම ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන නියමයන්ට ඒවා කිසිෙසේත්
සම්බන්ධවීමක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ අෙනකුත්
විරුද්ධවාදී පක්ෂ කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් ආගම සහ ධර්මය
සම්බන්ධ කරලා ෙද්ශනා කරන්න හදන ෙද් ෙද්ශපාලන
ෙව්දිකාවට සීමා වූ ෙදයක් පමණයි. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති
පනත යටෙත් විවාද කළ යුතු ෙද් විපක්ෂය අද විවාද කරන්ෙන්
නැහැ. ආගමට ධර්මයට අනුකූලව කැසිෙනෝ ෙනොෙගනා යුතුයි
යන තර්කය පමණයි ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත්
ෛනතික හා සිද්ධාන්ත තර්කයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ
විපක්ෂෙය් අෙනකුත් පක්ෂ ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම ගැන මම
ෙබෙහවින් කනගාටු ෙවනවා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමාට ෙම්ක සම්බන්ධයි කියලා අපි දන්නවා. ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටෙත්- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් vision එක ෙම්ක.
අප කියන්ෙන් ෙම්කයි ගරු ඇමතිතුමනි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අවසන් කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අප කියන්ෙන්, පුළුවන් නම් three-wheelers කර්මාන්තයක්,
ෙමෝටර් බයිසිකල් කර්මාන්තයක්, ෙම් රට සංවර්ධනය කරන
ෙවනත් සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇති කරන්න කියලායි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much. The Hon. Faiszer Musthapha,
please.
[අ.භා. 6.22]

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා (ආෙයෝජන පවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ைபசர்
அைமச்சர்)

ஸ்தபா -

தலீட்

ஊக்குவிப்

பிரதி

(The Hon. Faiszer Musthapha - Deputy Minister of
Investment Promotion)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමාෙගන් පසුව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් අද ෙගනාපු නියමයන්ට අදාළ ගැසට්
පතිකා ගැන කථා කරමින් විපක්ෂය කැසිෙනෝ සම්බන්ධව
පකාශයක් කළා. ෙමය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ විපක්ෂෙය්
අෙනකුත් පක්ෂ ෙච්තනා සම්බන්ධෙයන් නඟන තර්කයක්. හැබැයි
අද ෙම් ගැසට් පතිකාෙව් සිද්ධිමය හා ෛනතික වශෙයන් අඩංගු
කරුණු වන්ෙන් ෙමොනවාද? Lake Leisure Project සහ
Waterfront Project කියන ව්යාපෘති ෙදකට කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති පනත යටෙත් යම් යම් පහසුකම් ඉල්ලා තිෙබනවා. එම
පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් වූ නියමයන් ඇතුළත් ගැසට් නිෙව්දන
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එම ගැසට්
නිෙව්දනවලට අනුකූලව එම පහසුකම් ලබා දිය යුතුද නැද්ද යන්න
සම්බන්ධෙයන් පවත්වන විවාදයක් සහ ඡන්දයක් පමණයි ෙමය. ඒ
නිසා කිසිෙසේත් ෙම් නියමයන් ෙදකට කැසිෙනෝ සම්බන්ධ කළ
ෙනොහැකියි. ෙකෙසේ ෙවතත් කලින් ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් පත

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය
කැසිෙනෝ ගැන කථා කරනවා. අපි අතීතයට යන්න ඕනෑ. 1988
ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා
රුපියල් මිලියනයකට කැසිෙනෝ ව්යාපාරයක් ෙගන යෑෙම්
අවස්ථාව එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ලබා දුන්නා. නමුත් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2013 පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒම තුළින් එය රුපියල් මිලියන 100ක්
කිරීෙමන් පසු අද කැසිෙනෝ ව්යාපාරය ව්යාපාරිකයන් පස්ෙදනකුට
සීමා ෙවලා තිෙබනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියනවා, ෙමම
ව්යාපෘතිවල කැසිෙනෝ ව්යාපාරය කරෙගන යන්න බැහැ කියලා
සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ කියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය නිසා ලංකාෙව් අද කැසිෙනෝ ව්යාපාරය තිෙබනවා. එම
ව්යාපාරය නීති රාමුවට ඇතුළත් කිරීමට 2010 දී පනතක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත වුණා. එය සම්මත කිරීෙමන්
බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් ෙමොකක්ද? ඊට කලින් 1988 එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් ෙමොකක්ද? එක අතකින්
එය නීති විෙරෝධි ව්යාපාරයක් බව කියලා, අෙනක් අතින්
ආණ්ඩුවට බදු ලබා ගැනීෙම් පයත්නය දැරීමකුයි එම පනත ෙගන
ඒෙම් අරමුණ වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා Lake Leisure ව්යාපාරෙය් ඉඩම සම්බන්ධෙයන් ෙම්
සභාවට පශ්නයක් මතු කළා.
ඒ පිළිබඳ සත්ය තත්ත්වය ෙම් අවස්ථාෙව් මා ෙම් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරනවා. එම ඉඩම අක්කර ෙදකයි, රූඩ් එකයි, පර්චස්
විසිඑකයි. එම ඉඩෙම් වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1,300යි.
පර්චස් එකක් මිලියන 3.41යි. ඒ යටෙත් සියයට දහයක මුදලක්
2007 ෙගවා තිෙබනවා. වර්තමාන වටිනාකම රුපියල් මිලියන
2,787යි. පර්චස් එකක් මිලියන 7.3යි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අවසන් කරන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා.

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

එම ආෙයෝජකයා ඒ මිලියන 2,787 ෙගවීමට අවෙබෝධතා
ගිවිසුමකට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

න්යාය පතෙය් අංක 1, 2 අයිතමයන් සඳහා ඡන්ද විමසීමට
කාලය ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු මන්තීවරු

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(Hon. Members)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

Aye.
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு பியேசன கமேக)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Piyasena Gamage)

(The Deputy Speaker)

අංක 01 ෙයෝජනාවට සභාව එකඟ ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී.

வினா வி க்கப்பட்ட .
குரல்களின்ப 'ஆம்' ேமேலாங்கிற்
அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.

என பிரதிச் சபாநாயகர்

Question put.
MR. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices,
declared that the “Ayes“ had it.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. DEW Gunasekara)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

නාමිකව ෙබදීමක් අවශ්යයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට-පක්ෂව 112; විරුද්ධව 44;
ෙනොපැමිණි 67 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය.
பாரா மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக. 112; எதிராக 44; வராேதார் 67.
The Parliament divided: Ayes 112; Noes 44; absent 67

පක්ෂව

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)
(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

Ayes

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

.எம். ஜயரத்ன)

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

சார்பாக

(மாண் மிகு

(The Hon. S.M. Chandrasena)

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
(மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்)

(The Hon. Arumugan Thondaman)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(The Hon. Duminda Dissanayake)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல்

யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

පාර්ලිෙම්න්තුව

1617

1618

ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා

(The Hon. S.B. Nawinne)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )
(The Hon. Milroy Fernando)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

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

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(The Hon. Jayarathna Herath)

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ

(The Hon. C.B. Rathnayake)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு

)

ேகசு சந்திரகுமார் )

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(மா
கு
மல ெகா தலாவல)
(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க)

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(The Hon.Victor Antony)
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ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

(மாண் மிகு ல

மன் வசந்த ெபேரரா)

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Siripala Gamalath)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(The Hon. Sarana Gunawardena)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(மாண் மிகு நிஷாந்த

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(மாண் மிகு விநாயக

(The Hon. Earl Gunasekara)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා

(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர)

(மாண் மிகு ைபசர்

(The Hon. Hemal Gunasekera)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய)

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

த் ெஹட் கமேக)

ர்த்தி

ரளிதரன்)

ஸ்தபா)

(மாண் மிகு(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු විජය දහනායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා

(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு தி

ம் அ

கம)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා

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

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා

ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)ேராஹண ஷ்பகுமார)

(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா

வக்கு)

(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க)

(மாண் மிகு ேத

(மாண் மிகு ஆர்.

க விதானகமேக)

மிந்த சில்வா)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Achala Jagodage)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

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

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா)

(The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka)

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

විරුද්ධව
எதிராக

(The Hon. P. Piyasena)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

Noes
)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

ගරු ටිරාන් අලස් මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(மாண் மிகு

ரான் அலஸ்)

(The Hon. Tiran Allas)

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு பா

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා

(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(The Hon. Kabir Hashim)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ෙනොපැමිණි
வராேதார்

Absent

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා

(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා

(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා

(The Hon. Basheer Segu Dawood)

(The Hon. Mohamed Aslam)

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා

(The Hon. P. Dayaratna)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon. Navin Dissanayake)

(The Hon.V.K. Indika)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා

(மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த்)

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்)

(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)

(The Hon. Dilan Perera)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்)

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)
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ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Palany Thigambaram)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

சுதர்ஷினி

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු විදුර විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා

ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க )

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

(மாண் மிகு (வண.)எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

(The Hon. S. Vino)

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

(The Hon. J. Sri Ranga)

(The Hon. S. Shritharan)

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali)

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

(The Hon. R. Sampanthan)

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(மாண் மிகு

வன் ரண ங்க)

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா)

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

ேசனாநாயக்க)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

අපි තවත් ඡන්දයක් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ කලින් විමසූ ඡන්දෙය්
පතිඵලයම ෙදනවා නම්. Do you agree with the same figures?

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

We can agree.

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. H.M.M. Harees)

Record the same Vote for "for" and "against".

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Abdul Haleem)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

No. Divide by name!
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Deputy Speaker)

ගරු එම්.බි. ෆාරුක් මහතා
(மாண் மிகு எம்.பி. பா

Hon. Amaratunga, we cannot agree to your proposal.
We have to go for a Vote and if there is any objection,
that can be recorded. We have to go for a Vote. If the
parties agree, we can take the Vote row by row. Hon.
Sunil Handunnetti, do you agree with it?

க்)

(The Hon. M.B. Farook)

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. Hunais Farook)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ අනුව කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමය,
(අංක 1) - අංක 1 ෙයෝජනාව- වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මත වූ බව
පකාශ කරමි.

The Hon. Sunil Handunnetti wanted it by name. So,
we have to go by it.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

Divide by name! නමින් ෙබදීමක් ඉල්ලනවා. අපරාධ
කරන්න ෙහොඳ නම් කියන්න ෙහොඳ නැද්ද?

II
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව මතු පළ වන අන්දමට - පක්ෂව 109; විරුද්ධව
44; ෙනොපැමිණි 70 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය.
70.

பாரா

மன்றம் பிாிந்த : சார்பாக 109; எதிராக 44; வராேதார்

The Parliament divided: Ayes 109 ; Noes 44; absent 70

"සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3
වැනි වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 1847/37
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.02.18 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட்ட .
குரல்களின்ப 'ஆம்' ேமேலாங்கிற்
அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.

என பிரதிச் சபாநாயகர்

Question put.
MR. DEPUTY SPEAKER, having collected the Voices,
declared that the “Ayes“ had it.

පක්ෂව
சார்பாக

Ayes

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Douglas Devananda)

ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා

ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

(The Hon. S.B. Nawinne)

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Reginold Cooray)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க)

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(மாண் மிகு

மிந்த திசாநாயக்க)

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(மாண் மிகு சா

ந்த திசாநாயக்க)

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )
(The Hon. Milroy Fernando)

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன)

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya)

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. Arumugan Thondaman)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய)

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க)

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා

(The Hon. Maithripala Sirisena)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(மாண் மிகு குணரத்ன

ரேகான்)

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

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

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்)

(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர)

(The Hon. Jayarathna Herath)

ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා
(மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ

(The Hon. Hemal Gunasekera)
)

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய)
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ගරු විජය දහනායක මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා

(The Hon. Rohana Dissanayake)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க)

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

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

(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி)

(மாண் மிகு தி

ம் அ

கம)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

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

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

(The Hon. Neomal Perera)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் வசந்த ெபேரரா)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)ேராஹண ஷ்பகுமார)

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා

(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா

வக்கு)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு நிஷாந்த

த் ெஹட் கமேக)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
(மாண் மிகு ைபசர்

( மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

ஸ்தபா)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ)

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

ப் விேஜேசகர)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

)

පාර්ලිෙම්න්තුව

1637
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය

1638

ගරු ටිරාන් අලස් මහතා

(மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க)

(மாண் மிகு

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(The Hon. Tiran Allas)

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

ரான் அலஸ்)

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(மாண் மிகு வசந்த அ

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க)

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு ேத

க விதானகமேக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

விஹாேர)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.

மிந்த சில்வா)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

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

ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா)

(The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

විරුද්ධව
எதிராக

Noes

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு பா

த ெதவரப்ெப ம)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)
(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙනොපැමිණි
வராேதார்

Absent

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

( T he Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு

வன் விஜயவர்தன)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා

(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා

(மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு பியேசன கமேக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා

(மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த்)

(The Hon. Basheer Segu Dawood)

ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon. Navin Dissanayake)

(The Hon.V.K. Indika)

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා

(மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்)

ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා

(மாண் மிகு ைபஸால் காசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා

(மாண் மிகு பிரபா கேணசன்)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க)

ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. M.S. Thowfeek)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. Palany Thigambaram)

ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. H.L. Premalal Jayasekara)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Suresh Premachandran)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා

(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ )

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்)

(The Hon. Mohamed Aslam)

ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා

(மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க )

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි

(மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர்)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා

(மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)
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ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா)

(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. J. Sri Ranga)

(The Hon. S. Shritharan)

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය

வன் ரண ங்க)

(மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

(The. Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali)

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

)

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා

(மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා

(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා

(மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු විදුර විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

(மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(The Hon. Kanaka Herath)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

(மாண் மிகு எம்.பி. பா

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා

(The Hon. M.B. Farook)

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

ගරු එස්. විෙනෝ මහතා

க்)

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා

(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

(மாண் மிகு எஸ். விேனா)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. S. Vino)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ගරු එම්.බි. ෆාරුක් මහතා

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

(The Deputy Speaker)

ඒ අනුව කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමය
(අංක 2) වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි.
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කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 පසු කර තිබුෙණන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ. භා.7.20ට, 2014 මැයි 06 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
ேநரம் பி. ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால் பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப , பி. ப. 7.20 க்கு, பாரா மன்றம் 2014 ேம 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம பி. ப.1.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

And it being past 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly at 7.20 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 06th May, 2014.

மன்றத்ைத

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.

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
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
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