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பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකතුමා

——————–—————-

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

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

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2014
අෙපේල් මස 08 වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු 2.30ට
මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් එයට පැමිණ
සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින්
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(Mr. Speaker)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

පහත දැක්ෙවන සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී තිෙබනවා.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

PAPERS PRESENTED
(i)

2012 අංක 23 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම -2013; සහ

(ii)

2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම -2014. [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

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

“ශ



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

ලංකා ජනාප

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka
අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2014 අෙපේල් මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ සකීය
ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

(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, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන්
වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පතිපත්ති අධ යන
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්; සහ

(ii)

2012 වර්ෂය සඳහා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය
අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව.

ෙමම වාර්තා 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.

967

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන්,
2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සමාජ ෙසේවා 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.

1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2014 ජනවාරි 20 දිනැති අංක 1846/6
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නිෙයෝගය.- [කර්මාන්ත හා
වාණිජ කටයුතු අමාත ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i)
2011 මාර්තු 31 වන දිෙනන් අවසන් වූ මුදල්
වර්ෂය සඳහා බීසීසී ලංකා ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ
(ii) 2006, 2007, 2008, 2009 සහ 2010 වර්ෂ සඳහා
ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තා.
ෙමම වාර්තා රාජ සම්පත් හා ව වසාය 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.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, 2011/2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රජෙය්
වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන්, 2007 සහ 2008 වර්ෂ
සඳහා රාජ සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික
වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

அறிக்ைககள்

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා
ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක ෙසේවා අණ සහ
මාණ්ඩලික විද ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් රාජ
ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ජල සම්පත්
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2013 වර්ෂය සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික
කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ආපදා කළමනාකරණ අමාත ගරු මහින්ද
අමරවීර මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

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

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික ළමා
ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ළමා

2014 අෙපේල් 08

969

සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

970

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

பிரதி

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

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, තැන්න, ඕවිල්ල, අංක 44/3
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.බී.ඩී. විකමසිංහ මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත සහ වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
2010.04.01 සිට 2011.03.31 දක්වා වන වර්ෂය සහ 2011.04.01
සිට 2012.03.31 දක්වා වන වර්ෂය සඳහා මාන්තායි ෙසෝල්ට්
ලිමිටඩ්හි වාර්ෂික වාර්තා සහ ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත
සහ වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව
ඉදිරිපත් කරමි.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර, ෙපොලිස් ස්ථානෙය්, උප
ෙපොලිස් පරීක්ෂක, එම්.එච්.ජී. ජයෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, ෙනළුව, වත්ෙත්ෙගදර,
තැපැල් කාර්යාලය අසල පදිංචි ඒ.එල්. විකමසිංහ මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ෙපත්සම්

ம

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

க்கள்

PETITIONS

ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு சுேரஷ் பிேரமச்சந்திரன்)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Suresh Premachandran)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா )

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, බදුල්ල, අළුෙගොල්ල, අංක 17/23 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්. ආනන්ද මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கி லப்பைன, கவிந்த
இடம், 30ஆம் இலக்கத்தில் வதி ம் தி . அழகரத்தினம்
மேனாரஞ்சனிடமி ந்
கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவ நான்
சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
(மாண் மிகு வசந்த அ

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා.
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා.

-

පැමිණ නැත.
පැමිණ නැත.

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

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මහරගම, පන්සල පාර, අංක 73/1
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ෙක්. ඩී. ෙද්ශපිය මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, මාතර, ඉසදීන් නගරය, මීරා පාර, අංක
25 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙසනරත් රත්නායක සුනිල්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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

දඹුල්ල, කණ්ඩලම ඇරෑවුල හන්දිය, අංක 177/1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ඩබ්ලිව්. කුමාරසිංහ මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

මාතෙල්, ඉහළ හරස්ගම, අංක 34 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එම්.පී. විකමසිංහ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

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.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා.

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

-

පැමිණ නැත.

පශ්න අංක 1-2224/'12-(4), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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2012ஆம்
ஆண்
நடாத்தப்பட்ட
கணக்காய்வின்ேபா
நீண்ட
ேசைவக்
கால ைடய
ேமலதிக
ஆசிாியர்களின்
ெபயர்ப்பட் யெலான்
தயாாிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(ii)

ேமற்ப
ெபயர்ப் பட் யல் சம்பந்தப்பட்ட
உத்திேயாகத்தர்களினால்
வித்தியாலயத்தின்
ெலாக்
த்தகத்தி ம்
குறிப்பிடப்
பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(iii)

இவ்வித்தியாலயத்தின் தற்ேபாைதய அதிப க்கு
ெந க்கமான,
ேமற்ப
ெபயர்ப்பட் ய ல்
ெபயர்
குறிப்பிடப்பட் ள்
் ள
ஆசிாியர்கைள
அங்ேகேய
ைவத் க்ெகாண் ,
கற்பித்தல்
ேநரசூசி ைடய குைறந்த ேசைவக்காலத்ைத
ெகாண்ட
ேவ
ஆசிாியர்கள்
சில க்கு
இடமாற்றம் வழங்கப்பட் ள்ள என்பைத ம்;

(iv)

அதிபாின் தான்ேதான்றித்தனமான ெசயற்பா
காரணமாக
இடமாற்றம்
ெசய்யப்பட்ட
ஆசிாியர்க க்கு
ெப ம்
அநீதி
நிகழ்ந் ள்ளெதன்பைத ம்

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

මාතර ශාරිපුත මහා විද ාලෙය් අතිරික්ත ගුරුවරුන් :
ස්ථාන මාරුවීම්
மாத்தைற சாாி த்ர மகா வித்தியாலய ேமலதிக
ஆசிாியர்கள்: இடமாற்றம்

EXCESS TEACHERS IN MATARA SHARIPUTHRA MAHA
VIDYALAYA : TRANSFER

2706/’12

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ii)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

මාතර, පඹුරණ, ශාරිපුත මහා විද ාලෙය් අතිරික්ත
ගුරුවරුන් පිළිබඳව මාතර කලාප අධ ාපන
කාර්යාලෙය් නිලධාරින් විසින් 2012 වර්ෂෙය්දී සිදු
කළ විගණනය අනුව දීර්ඝ ෙසේවා කාලයක් සහිත
අතිරික්ත ගුරුවරුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් සකස්
කර ඇති බවත්;

(ii)

එම නාම ෙල්ඛනය අදාළ නිලධාරින් විසින්
විද ාලෙය් ෙලොග් සටහන් ෙපොෙත්ද සටහන් කර
ඇති බවත්;

(iii)

එම විද ාලෙය් වර්තමාන විදුහල්පතිනියට හිතවත්
ඉහත නාම ෙල්ඛනෙයහි නම් සඳහන් ගුරු පිරිස
රඳවාෙගන, කාල සටහන් සහිත අඩු ෙසේවා
කාලයක් ඇති ෙවනත් ගුරුවරුන් පිරිසක් සඳහා
ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇති බවත්;

(iv)

විදුහල්පතිනියෙග් අත්තෙනෝමතික කියා කලාපය
නිසා මාරු කරන ලද ගුරු පිරිසට දැඩි
අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බවත්;

(i)

ඉහත විදුහෙල් අතිරික්ත ගුරුවරුන් පිළිබඳ කලාප
අධ ාපන කාර්යාලය මඟින් සිදු කළ විගණනෙය්
නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඊට ගත වන කාලය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(a)

(b)

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
மாத்தைற
பம் ரண
சாாி த்ர
மகா
வித்தியாலயத்தில்
ேமலதிக
ஆசிாியர்
கைளப்பற்றி
மாத்தைற
வலயக்
கல்விக்
காாியாலயத்தின்
உத்திேயாகத்தர்களால்

எவ்வள

காலம்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

ஆெமனில்,
அதற்கு
எ க்குெமன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

ேமற்ப
பாடசாைலயில்
ேமலதிக
ஆசிாியர்கைளப்
பற்றி
வலயக்
கல்விக்
காாியாலயத்தினால்
நடத்தப்பட்ட
கணக்
காய்வின் விதப் ைரகைள நைட ைறப்ப த்த
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(c)

Is he aware that (i) consequent to the audit conducted by the
officers of the Matara Zonal Education
Office in 2012 about the excess teachers in
Matara Pamburana Shariputhra Maha
Vidyalaya, a list of excess teachers with a
long period of service was prepared;
(ii) that list had been included in the log book
of the school by the relevant officers;
(iii) a group of teachers with time tables and
lesser periods of service have been
transferred while retaining the teachers
whose names appear in the aforesaid list as
they are friendly with the present principal
of the aforesaid school; and
(iv) a severe injustice has been caused to the
teachers who have been transferred owing
to the arbitrary conduct of the principal ?
Will he inform this House (i) whether steps will be taken to implement
the recommendations of the survey
conducted by the Zonal Education Office
about the excess teachers of the aforesaid
school; and
(ii) If so, the time it will take?
If not, why?
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ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(i) මාතර කලාප කාර්යාලෙය් එවැනි නාම
ෙල්ඛනයක් සකස් කර ෙනොමැති අතර කලාපයට
ලැබී තිබුණු විගණන වාර්තාවක සඳහන් මාතර,
පඹුරණ, ශාරිපුත මහා විද ාලෙය් දීර්ඝ ෙසේවා
කාලයක් ඇති ගුරුවරුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක්
පාසෙල් ෙලොග් ෙපොෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා.
එම නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම 1 වශෙයන් සභාගත*
කරනවා.
(ii) විගණන වාර්තාෙව් සඳහන් දීර්ඝ ෙසේවා කාලයක්
සහිත ගුරුවරුන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් ෙලොග්
ෙපොෙත් සටහන් කර තිෙබනවා.
(iii) නැත. එම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ගුරු භවතුන්ටද
ස්ථාන මාරු ලබා දී තිෙබනවා. එනම්, එම
ලැයිස්තුෙව් සිටින 24ෙදනාෙගනුත් කීපෙදනකුටම
ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී තිෙබනවා.
(iv) ෙමෙසේ ස්ථාන මාරු වූ ගුරු භවතුන්ට ස්ථාන
මාරුවීම් ලබා දී තිෙබන්ෙන් තමුන් පදිංචි ෙසේවා
ස්ථානෙය් සිට දිනපතා ගමන් කළ හැකි දුරක
පිහිටි පාසල්වලට බැවින් අසාධාරණයක් සිදු වී
ෙනොමැති බව දැනුම් දී තිෙබනවා.
(ආ)
(i) දකුණු පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂෙග් ලිපියක්
තිෙබනවා. එම ලිපිය ඇමුණුම් අංක 2 වශෙයන්
සභාගත* කරනවා. ඒ අනුව ඔවුන් ෙකෙරහි ඒ
නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මක ෙකෙරනවා.
(ii) එම ගුරුවරුන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් 2014 ෙදවන
පාසල් වාරය තුළ එනම් මැයි මස මුල් භාගය තුළදී
කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන බව දකුණු
පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂ විසින් දන්වා තිෙබනවා.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු
නිෙයෝජ අධ ාපන ඇමතිතුමා එතුමාෙග් පිළිතුෙරනුත් ෙම්
කාරණය පිළිගන්නවා. ෙලොග් සටහන් ෙපොෙත් නම් සංඛ ාවක්
තිෙබනවා. අපි කියමු ෙකෝ, නම් පහෙළොවක් කියලා. හැබැයි
ෙලොග් සටහන් ෙපොෙතන් පිටින් පිරිසකුයි, ෙලොග් සටහන් ෙපොෙත්
නම් සඳහන් අයෙගන් ෙදතුන් ෙදෙනකුයි තමයි මාරු කරන්ෙන්.
ඇයි, ෙලොග් සටහන් ෙපොෙත් නම් සඳහන් ඉතුරු අය
සම්බන්ධෙයන් එවැනි කියා මාර්ගයක් ෙනොගන්ෙන්? ෙමන්න
ෙමතැන තමයි ෙම් හිෛතෂිභාවය පිළිබඳ පශ්නය පැන නඟින්ෙන්.
ඒ නිසා තීන්දුවක් ගන්නවා නම්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නයයි, උත්තරයයි ෙදකම
ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නය අහන්න.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පශ්නය තමයි අහන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔෙහොම පශ්න අහන්න ගිෙයොත් අෙනක් අය අහන
නවත්වන්න ෙවනවා.

පශ්න

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන්, ෙලොග්
සටහන් ෙපොෙත් සඳහන් ෙකොටසක් මාරු කරලා ඉතුරු අය
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කමෙව්දයක් අනුගමනය ෙනොකර වැරැදි
ආකාරෙයන් ඇයි ඒ පිරිස පාසල තුළ රඳවා ෙගන ඉන්ෙන්
කියලායි.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගුරුවරුන්ෙගන් වැඩි ෙදෙනක්
විෙශේෂෙයන් උසස් ෙපළ ආර්ථික විද ාව, රසායන විද ාව,
සංයුක්ත ගණිතය, ව ාපාර අධ යනය හා ගිණුම්කරණය, ඉංගීසි
සහ ICT වාෙග් විෂයයන් උගන්වන ෙහොයා ගන්න අමාරු
ගුරුවරුනුයි. සාමාන ෙයන් ස්ථාන මාරු කිරීෙම්දී මූලික
පතිපත්තියක් තිෙබනවා. සමහර විට ගුරුවරෙයක් වැඩි කාලයක්
රැඳිලා හිටියත් අපට ඒ ෙවනුවට ෙවනත් ගුරුවරෙයක් අනුයුක්ත
කරන්න බැරි නම් අපි ඒ ගුරුවරයා මාරු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද
ඒ පාසෙල් අවශ තාව නිසා.
එතෙකොට ෙම් විදුහල්පතිතුමිය ෙබොෙහෝ විට කියා කරන්නට
ඇත්ෙත් පාසෙල් විෂය නිර්ෙද්ශයන් සම්පූර්ණ කිරීමට වුවමනා
පමාණයට තබා ෙගන අර අතිරික්ත පමාණය වාෙග්ම වැඩ අඩු
ගුරුවරුන් මාරු කරන්නයි. ඒ නිසා ෙම් ගුරුවරු යම් පමාණයක්
ෙමහි ඉතිරි ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය පළමුවන
අතුරු පශ්නයට දුන් පිළිතුෙරනුයි පැන නඟින්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා ආවරණයක් විධියට ෙම් සඳහන් කරන කාරණය
ෙනොෙවයි ඇත්තටම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මක් නිසාද යත්, ෙම්
ලැයිස්තුෙවන් පිට, ෙලොග් සටහෙනන් පිට මාරු කරපු අය
කාලසටහන් තිෙබන, සමහර විට එකම විෂයකට පමණක් ඉන්න
ගුරුවරු. එෙහම අය තමයි ෙම් මාරු කර තිෙබන්ෙන්. හැබැයි ඒ
විෂයයට අතිරික්ත ගුරුවරු විධියට ෙලොග් සටහෙන් ඉන්න අයත්
මාරු කර නැහැ. ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එක්ෙකෝ
ඔබතුමාට දුන්නු පිළිතුර අර්ධ සත පිළිතුරක්. එෙහම නැත්නම්
ෙම් පිළිතුෙරන් ඔබතුමාවත්, ෙම් ගරු සභාවත් ෙනොමඟ යවා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවලා ෙම්
ගැන ෙහොයා බලනවා ද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙකොෙහොමත් ෙම් ඉතිරි ෙවලා ඉන්න
සියලු ගුරුවරුන් මාරු කරන්න අවශ සියලු කටයුතු ෙයොදා
තිෙබනවා. ඒකට වුවමනා ලිපිෙල්ඛනත් ෙමතැන තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ஆ) (i)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சின் கீ ள்ள
விற்பைன நிைலயங்க க்கு பாவைனயாளர்
களின் ேதைவப்பா க க்கு ஏற்றவைகயில்
ம ந் ப்
ெபா ட்கள்
உாிய
ேநரத்தில்
கிைடக்கின்றனவா;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අවසාන අතුරු පශ්නය වශෙයන්
මා දැන ගන්න කැමැතියි, දකුණු පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශය ඒ
මාරු වීෙම් කියාවලිය ෙකොපමණ කාලයක් තුළ අවසන් කරන්න
කටයුතු කරනවා ද කියා ඔබතුමාට දන්වා තිෙබනවා ද කියලා?

(ii)

இன்ேறல் அதற்கான காரணங்கள் யாைவ;

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(இ)

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඒ ෙතොරතුරු දන්වා තිෙබනවා. ඒ මාරු කිරීම් ලිපිය ෙමතැන
අමුණා තිෙබනවා. 2014 මැයි මාසෙය් සිට ෙමම මාරුවීම්
කියාත්මක විය යුතුයි. ඒ කියන්ෙන් 2014 ෙදවැනි වාරෙය් මුල
සිට.

asked the Minister of Indigenous Medicine:
(a)

Will he state (i)

the number of sales outlets running at a
loss;

(ii)

the names of those sales outlets; and

(iii)

the total revenue loss from such sales
outlets;

(iv)

out of the sales outlets under the purview of
the Ministry of Indigenous Medicine by the
end of the year 2012?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශෙය් අෙළවි සැල්: අහිමි වූ
සමස්ත අයවීම්
சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சின் விற்பைன
நிைலயங்கள்: ஒட் ெமாத்த அற ட் இழப்

(b)

SALES OUTLETS OF MINISTRY OF INDIGENOUS MEDICINE:
TOTAL REVENUE LOSS

Will he inform this House (i)

whether medicines to meet the requirements
of the consumers are received on time by
the sales outlets under the purview of the
Ministry of Indigenous Medicine; and

(ii)

if not, of the reasons for that?
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4. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙද්ශීය ෛවද අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ) 2012 වර්ෂය අවසාන වන විට ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශය
යටෙත් පැවති,
(i) පාඩු ලබන අෙළවි සැල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම අෙළවි සැල් කවෙර්ද;
(iii) උක්ත අෙළවි සැල්වලින් අහිමි වූ සමස්ත අයවීම්
පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ෙද්ශීය ෛවද අමාත ාංශය යටෙත් වූ අෙළවි
මධ ස්ථාන
ෙවත
පාරිෙභෝගිකයින්ෙග්
අවශ තාවලට සරිලන ෙබෙහත් දව නියමිත
ෙව්ලාවට ලැෙබන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுேதச ம த் வத்
(அ)

ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2012ஆம்
ஆண் ன்
இ தியளவில்
சுேதச
ம த் வத் ைற அைமச்சின் கீழ் காணப்பட்ட,
(i)

நட்டத்தில் இயங்கும் விற்பைன நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

நட்டத்தில் இயங்கும்
நிைலயங்கள் யாைவ;

(iii)

ேமற்ப விற்பைன நிைலயங்களி
ந் இழந்த
ஒட் ெமாத்த அற
களின் அள யா ;

ேமற்ப

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

விற்பைன

(c)

If not, why?

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා (ෙද්ශීය ෛවද
නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க - சுேதச ம த் வத் ைற
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of
Indigenous Medicine)

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

අමාත තුමා

(i)

සමස්ත අෙළවි මධ ස්ථාන (ෙහළ ඔසු සැල්)
පහෙළොවක් ඇති අතර ඉන් පහක් අලාභ ලබා ඇත.

(ii)

1. අනුරාධපුරය
2. තංගල්ල
3. බත්තරමුල්ල
4. ජනකලා ෙක්න්දය
5. ෙමොණරාගල

(iii)

අහිමි වූ සමස්ත අයවීම් පමාණය 2,540,500යි.
(රුපියල් විසිපන්ලක්ෂ හතළිස්දහස් පන්සියයයි)
නමුත් සමස්ත අෙළවි මධ ස්ථානවලින්
4,262,095ක
(රුපියල්
හතළිස්ෙදලක්ෂ
හැටෙදදහස් අනූපහක) ලාභයක් ලබා ඇති අතර,
සංස්ථාව එම වර්ෂෙය්දී බදු අය කිරීමට ෙපර ලාභය
රුපියල් මිලියන 67කි.
සංස්ථා නිෂ්පාදන දිවයින පුරා පචලිත කිරීම සඳහා
සහ ජනතාවට පහසුෙවන් ෙසේවාවන් සැපයීම
සඳහා දිවයින පුරා ෙමම ඔසු සල් ආරම්භ කරන
ලදී.
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(ආ)

(i)

හැකි සෑම විටම පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් අවශ තා
නිසි ෙව්ලාවට සැපයීමට කටයුතු කරන අතර,
එෙසේ ෙනොහැකි වන අවස්ථාද ඇත.

(ii)

ඔව්.

(ඇ) ඉල්ලුමට අනුව සැපයුම් කිරීමට ෙනොහැකි වන අවස්ථා
ඇත. එයට ෙහේතු ෙලස නිෂ්පාදන ධාරිතාෙවහි මඳ බව, අමු
හා වියළි ඖෂධ සපයා ගැනීෙම් පමාදයන් සහ හිඟ බව
දැක්විය හැක.
සමහර ඖෂධ ෙද්ශීයව සපයා ගත ෙනොහැකි අතර, විෙද්ශීයව
සපයා ගත යුතුව ඇත. ඉනුත් සමහර ඖෂධ වර්ග ඍජුවම
ආයුර්ෙව්ද සංස්ථාවට සපයා ගත ෙනොහැකි අතර, එයට පවතින
අණපනත් බලපායි. උදාහරණයක් හැටියට අබිං ෙගන්වීමට
හැකියාව ඇත්ෙත් ෙසෞඛ සැපයීම් අංශයට පමණි. එබැවින් මාස
06කට අධික කාලයක් තිස්ෙසේ අබිං සපයා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම
ෙහේතුෙවන් වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති අත වශ විෙශේෂිත වූ ඖෂධ වර්ග
කිහිපයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට ෙනොහැකි වී ඇත.
උදා: - සුරංවිදුර වටි, ජීවානන්ද වටි, බුද්ධරාජ කල්කය, ගජබල
(රණහංස රසායනය), ෙවල්ලෙවන්ගායම්
ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාව නිසි පමිතියට ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් බැවින් වට්ෙටෝරුෙවන් එක්
අමුදව යක් ෙහෝ ෙනොමැති වුවෙහොත් අදාළ ඖෂධය නිෂ්පාදනය
කරනු ෙනොලැෙබ්.
එෙසේම පාඩු ලබන අෙළවි සැල් වශෙයන් සඳහන් කරන ලද
ජනකලා අෙළවි මධ ස්ථානය වසා දමා ඇත.
ෙමොණරාගල අෙළවි මධ ස්ථානෙය් පාඩුව අවම කිරීම සඳහා
ෙපෝෂණ මන්දිරයක් ආරම්භ කර ඇත. තංගල්ල නගරෙයන්
දුරස්ථව පිහිටා තිබූ බැවින් තංගල්ල අෙළවි මධ ස්ථානය එම
නගරෙය් ජනාකීර්ණ ස්ථානයක ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු ෙයොදන
ලදී. එෙසේම පාඩු ලබමින් සිටි අනුරාධපුර අෙළවි මධ ස්ථානය
මඟින් සංස්ථාවට අවශ
වියළි ඖෂධ එකතු කිරීෙම්
මධ ස්ථානයක් ද පවත්වා ෙගන යාමට පියවර ෙගන ඇත.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, විස්තරාත්මක පිළිතුරක් දීම
සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ගරු
කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. වසර
හතරක් වැනි ෙකටි කාලයක් ඇතුළත රුපියල් ෙකෝටියකට කිට්ටු
පමාණයක පාඩුවක් තිෙබනවා. එෙසේ පාඩු ලබන්න පධානතම
ෙහේතුව ෙමොකක්ද, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි?

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

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

පාඩු ලැබූ අෙළවි මධ ස්ථානවල පාඩුව අවම කිරීම සඳහා
ඒවා දැන් ෙපෝෂණ මන්දිරවලට පරිවර්තනය කර තිෙබනවා.
ඇත්තටම පාඩු ලබන්න ෙහේතුව අමු දව නැතිවීම නිසා
නිෂ්පාදනය අඩු වීමයි.
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අෙනක තමයි අත වශ ඖෂධ ටික කලට ෙවලාවට ෙබදා
හැරීෙම් පශ්නය; පවාහන පශ්නය. පාඩු ලබන්න ෙහේතු වන ෙම්
වාෙග් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා ෙන්ද, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි?

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

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

එෙසේම පාඩු ලබන අෙළවි සැල් වශෙයන් සඳහන් කරන ලද
ජන කලා ෙක්න්දෙය් මධ ස්ථානය වසා දමා ඇත. ඒ වාෙග්ම
ෙමොණරාගල අෙළවි මධ ස්ථානෙය් පාඩුව අවම කිරීම සඳහා
ෙපෝෂණ මන්දිරයක් ආරම්භ කර ඇත. තංගල්ල නගරෙයන්
දුරස්ථව පිහිටා තිබූ බැවින් තංගල්ල අෙළවි මධ ස්ථානය එම
නගරෙය් ජනාකීර්ණ ස්ථානයක ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු ෙයොදන
ලදී. එෙසේම පාඩු ලබමින් තිෙබන අනුරාධපුර අෙළවි මධ ස්ථානය
මඟින් සංස්ථාවට අවශ වියළි ඖෂධ එකතු කර ගන්න කටයුතු
කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මන්තීතුමිය ඇහුෙව් ෙම් අෙළවි සැල්
පාඩු ලැබීමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලායි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

පාඩු ලබන අෙළවි මධ ස්ථාන ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන
පතිකර්ම ටික ෙනොෙවයි මා ඇහුෙව්, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එම අෙළවි මධ ස්ථාන ස්ථානගත කර තිෙබන තැන් සුදුසු
නැහැ කියලා ෙන්ද ඔබතුමිය ඇහුෙව්?

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඔව්.

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අමු දව
වැඩිෙයන්ම බලපා තිෙබන්ෙන්.

හිඟකම තමයි ෙම්කට

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, විශාල අෙළවියක් තිෙබන
අත වශ ෙබෙහත් වර්ග කලට ෙව්ලාවට ෙමම මධ ස්ථානවලට
ෙනොලැෙබන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද?

ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பீ. . பண்டாரநாயக்க)

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙහේතුව ඒකමද? හරිහැටි ෙසොයා බලා අවශ තැන්වල
ෙනොෙවයි ෙම් සමහර අෙළවි මධ ස්ථාන පිහිටුවා තිෙබන්ෙන්.
පාඩු ලබන්න ඒක එක ෙහේතුවක්.

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

ෙම්ක ඖෂධීය අමු දව ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් තිෙබන
පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම අබින් ලබා ගැනීම සම්බන්ධෙයන්
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් තමයි අබින්
ෙගන්වන්ෙන්. නමුත් මාස හයකට අධික කාලයක් තිස්ෙසේ අබින්
ෙගන්වලා නැහැ. අවශ කරන අමු දව නැත්නම් ඒ ෙබෙහත්
වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න බැහැ. ෙහේතුව ඒකයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

979

ඉමදුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම : විස්තර

980
(v)

சு காிக்கப்பட் ள்ள
அல்ல
அவ்வா
ெசய்ய ள்ள காணிகள் மற் ம் ஆதனங்க க்கு
நட்டஈ ெச த்தப்ப மா என்பைத ம்;

(vi)

தகர்த்
அகற் வதற்கு உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள
வியாபார
நிைலயங்க க்காக
ெச த்தப்ப கின்ற நட்டஈ ெதாடர்பில் குறித்த
வியாபாாிகள்
அறி
த்தப்
ப வார்களா
என்பைத ம்;

(vii)

அகற்றப்ப கின்ற வியாபார நிைலயங்க க்குப்
பதிலாக
மாற்
வியாபார
நிைலயங்கள்
வழங்கப்ப மா என்பைத ம்;

இம ைவ நகர அபிவி த்தித் திட்டம் : விபரம்
IMADUWA TOWN DEVELOPMENT PLAN : DETAILS

4052/’13

6. ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

ගාල්ල, ඉමදුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම කියාත්මක
කිරීමට,

(viii) மாற்
வியாபார
வழங்கப்ப கின்ற பிரேதசம் யா

අරමුදල් ලැෙබන මූලාශය කවෙර්ද;

(ii)

ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම ෙකොපමණද;

(iii)

ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබ්ද;

(iv)

ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම සඳහා අදාළ කරගත්,
ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් වගන්තිය
කවෙර්ද;

(v)

අත් පත් කරෙගන තිෙබන ෙහෝ එෙසේ කිරීමට
නියමිත ඉඩම් සහ ෙද්පළ ෙවනුෙවන් වන්දි
ෙගවන්ෙන්ද;

(ii)

(vi)

කඩා ඉවත් කිරීමට නියමිත ෙවළඳ සැල්
ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලබන වන්දි පිළිබඳව අදාළ
ව ාපාරිකයින් දැනුවත් කරන්ෙන්ද;

இம ைவ
நகரத்திற்கு
நிர்மாணிக்கப்ப கின்ற மாற்
எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

(vii)

ඉවත් කරනු ලබන ව ාපාරික ස්ථාන ෙවනුෙවන්
විකල්ප ව ාපාරික ස්ථාන ලබා ෙදන්ෙන්ද;

மாற்
தி மற் ம் நகர அபிவி த்திக்
க த்திட்டத்திற்காக
மீட்கப்பட் ள்ள
வயற்காணிகள் உாிய
ைறைமயின் கீழ்
சு காிக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(viii)

විකල්ප ව ාපාරික ස්ථාන ලබා ෙදන පෙද්ශය
කවෙර්ද;

(iv)

ேமற்ப
காணிக
நடவ க்ைக
என்பைத ம்;

(v)

இன்ேறல், ேமற்ப
நட்டஈட்ைடச் ெச த்த
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉමදුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යටෙත් පුළුල්
වන, ගාල්ල-අකුරැස්ස පධාන මාර්ගෙය් ඉමදුව
නාගරික මංසන්ධිය අසලදී පළල ෙකොපමණද;

(ii)

ඉමදූව නගරයට පිටතින් ඉදි වන විකල්ප මාර්ගෙය්
පළල ෙකොපමණද;

(iii)

විකල්ප මාර්ගය හා නගර සංවර්ධන ව ාපෘතිය
සඳහා ෙගොඩ කළ කුඹුරු ඉඩම් නිසි කමෙව්දයක්
යටෙත් පවරාෙගන තිෙබ්ද;

(iv)

එම ඉඩම් ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කර
තිෙබ්ද;

(v)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම වන්දි ෙගවීමට කටයුතු කරන
දිනය කවෙර්ද;

இம ைவ நகர அபிவி த்தித் திட்டத்தின் கீழ்
விஸ்தாிக்கப்ப கின்ற கா
- அக்குரஸ்ஸ
பிரதான
தியில் இம ைவ நகர சந்திக்கு
அண்ைமயி ள்ள
அகலம்
எவ்வள
என்பைத ம்;

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House the source of funding for the
implementation of Town Development Plan
of Imaduwa, Galle;

(ii)

the estimated cost for the aforesaid project;

வல்கள்

(iii)

whether lands have been acquired for the
project;

திட்டத்ைத

(iv)

the Section of the Land Acquisition Act that
has been adopted in acquiring lands;

(v)

whether compensation will be paid for the
lands and property that have been acquired
or that are to be acquired for the project;

(vi)

whether the businessmen, whose shops are
to be demolished under the aforesaid
project, will be informed of the
compensation that will be paid to them;

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
அபிவி த்தித்

லம் யா

(i)

நிதி கிைடக்கும்

(ii)

மதிப்பிடப்பட்ட
என்பைத ம்;

என்பைத ம்;

(iii)

காணிகள்
பைத ம்;

(iv)

காணிகைளச் சு காிப்பதற்காக ஏற் ைடயதாக்
கிக்
ெகாள்ளப்பட்ட,
காணி
ெகாள்ளல்
சட்டத்தின் பிாி கள் யாைவ என்பைத ம்;

ெசலவினம்

க்கு நட்டஈ
ெச த்த
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா

(i)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கா , இம ைவ நகர
அ ல்ப த் வதற்கு,

ெவளிேய
தியின் அகலம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(அ)

நிைலயங்கள்
என்பைத ம்

(i)

எவ்வள

சு காிக்கப்பட் ள்ளனவா

என்
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(b)

(vii)

whether alternative business premises will
be provided to the businessmen whose
shops are to be demolished; and

(iii)

ෙමහිදී පවරා ගැනීමක් සිදු ෙනොවන අතර අත් පත්
කර ගැනීෙම් කටයුතු ඉමදුව පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාල මඟින් සිදු කරමින් පවතී.

(viii)

the areas from which the alternative
business premises will be provided?

(iv)

ඔව්.

(v)

ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් පනතට අනුව වන්දි
පරීක්ෂණය අවසන් කිරීෙමන් අනතුරුව වන්දි
ෙගවීෙම් කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

Will he state (i)

the width of the portion of the road at the
crossroads in Imaduwa Town, which is on
the Galle-Akuressa Main Road, that will be
widened under Imaduwa Town
Development Plan;

(ii)

the width of the alternative road that will be
constructed outside the Imaduwa Town;

(iii)

whether the paddy lands that were filled for
the construction of the alternative road and
for the aforesaid development project have
been acquired following a proper
methodology;

(iv)

whether action has been taken to pay
compensation for the aforesaid paddy lands;
and

(v)
(c)

if not, the date on which an action will be
taken to pay the aforesaid compensation?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)

(i)

ෙමම සංවර්ධන සැලැස්ම යටෙත් ෙයෝජිතව ඇති
ව ාපෘතින් හා සම්බන්ධ ආයතනවලින් අදාළ
අරමුදල් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත.

(ii)

රුපියල් මිලියන 2300යි.

(iii)

ඔව්. ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් පනත අනුව
අවශ ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම සිදු ෙවමින් පවතී.

(iv)

(v)

(ආ)
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1950 අංක 9 දරන ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම්
පනත සහ සංෙශෝධිත පනත් පකාරව 38(අ) අතුරු
විධාන ආඥාව.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සහ මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් අත් පත් කර ෙගන
ඇති සහ අත් පත් කර ගැනීමට ෙයෝජිත ඉඩම්
සඳහා වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(vi)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉමදුව පාෙද්ශීය
සභාව, ෙවෙළඳ සංගමය සහ ෙවෙළඳ පජාව
කැඳවා වන්දි ලබා ෙදන බව පකාශ කර ඇත.

(vii)

ඔව්.

(viii)

නව නගර සැලැස්ම කියාත්මක කරනු ලබන
කලාපය තුළ එයට ඉතා ආසන්නව විකල්ප
ව ාපාරික ස්ථාන ලබා ෙදනු ලැෙබ්.

(i)

මීටර් 28.

(ii)

මීටර් 15.2.

(ඇ) පැන ෙනොනඟියි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්නයක් අහනවා. ඒ
නගරෙය් ෙවෙළඳ ව ාපාරික ස්ථාන යම් පමාණයක් ෙම් වන
විටත් කඩා ඉවත් කර තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට ෙදන වන්දි මුදල
ෙමොකක්ද කියා ෙම් වන තුරු නිශ්චිතවම කියා නැහැ. මා දැන
ගන්න කැමැතියි, ඔවුන්ට වන්දි ලබා දීමට ෙම් ඇස්තෙම්න්තුෙව්,
ෙම් ෙවන් කරපු පතිපාදනවල නිශ්චිතවම මුදලක් තිෙබනවා ද
කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

වන්දි ලබා දීමට කටයුතු කරන පිළිෙවත අනුව පරීක්ෂණ
පවත්වා ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. ගරු මන්තීතුමා අසන ලද පධාන
කාරණාවට අදාළව දැනට නගරෙය් කඩ කාමර 76ක් ඉදි ෙවමින්
පවතිනවා. ඒ අතර, භාගයකට වැඩි පිරිසකට තාවකාලික විකල්ප
ස්ථාන ලබා දී තිෙබනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් අමාත වරුන්ෙගන් මා
ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ ව ාපාරිකයන්ට ලැෙබන වන්දි මුදල
නිශ්චිතවම ෙකොපමණද, එය ලැෙබන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන
කමෙව්දය හරියාකාරව පැහැදිලි කරන්න කියලා. අප මුණ ගැසුණු
ෙබොෙහෝ ව ාපාරිකයන්ට ඒ පශ්නය තිෙබනවා. එවැනි
නිශ්චිතභාවයක් නැති වුණාම ඔවුන් ඒ කටයුතුවලට ෙදන්න
තිෙබන සහෙයෝගය ෙනොෙවයි ෙදන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැනත්
මැදිහත් වන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි ඒ ගැන සලකා බලා ගරු මන්තීතුමාට දැනුම් ෙදන්නම්.

අභ වකාශ ගෙව්ෂණය: රජෙය් පතිපත්තිය
விண்ெவளி ஆராய்ச்சி : அரச ெகாள்ைக

SPACE EXPLORATION : GOVERNMENT POLICY
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7. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විද ාත්මක කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

අභ වකාශ ගෙව්ෂණය පිළිබඳ රජෙය් පතිපත්තිය
කවෙර්ද;

(ii)

ශී ලාංකිකයකු අභ වකාශයට යැවීම සඳහා රජෙය්
සැලසුමක් තිෙබ්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

එවැනි
වැඩ
පිළිෙවළක්
ඇත්නම්,
අභ වකාශගාමියකු ෙලස පුද්ගලයකු ෙතෝරා
ගැනීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය කරන
කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(iii)

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
விஞ்ஞான அ
(அ) (i)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

නැත.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

விண்ெவளி
ஆராய்ச்சி
அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைக யா

ெதாடர்பான
என்பைத ம்;

(ii)

இலங்ைகயர் ஒ வைர விண்ெவளிக்கு அ ப்ப
அரசாங்கம் திட்டமிட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

அவ்வாறான ேவைலத்திட்டெமான் இ ப்பின்,
விண்ெவளி
ரராக
ஆெளா வைரத்
ெதாி ெசய்வதற்காக
அரசாங்கம்
பின்பற்
கின்ற ைறைம யா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අෙප් ගරු අමාත තුමා විද ාත්මක පර්ෙය්ෂණ කරනවා මිස පුවත්
පත් එෙහම කියවන්ෙන් නැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. කමක් නැහැ.
නමුත් ෙම්ක එතුමාෙග් විෂය.
ගිය වසෙර් අය වැෙයන් අභ ාවකාශ පර්ෙය්ෂණ සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් ෙවන් කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් -හම්බන්ෙතොට
පෙද්ශෙය්- අභ වකාශ පර්ෙය්ෂණ සඳහා වූ මධ ස්ථානයක් ඉදි
කරන බවට රජෙය් මාධ සහ රජෙය් නිලධාරින් විසින් විටින් විට
පකාශ කළා. ගරු ඇමතිතුමනි, එම අභ වකාශ පර්ෙය්ෂණ
මධ ස්ථානය පිළිබඳව දැන් තිෙබන තත්ත්වය ෙකොෙහොම ද?
ෙකොපමණ මුදලක් ඒ සඳහා වියදම් කර තිෙබනවා ද?

asked the Minister of Scientific Affairs:

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(a)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(b)

Will he inform this House (i)

the policy of the Government on space
exploration;

(ii)

whether there is a plan to send a Sri Lankan
into space; and

(iii)

if there is such a programme, the
methodology to be adopted by the
Government in selecting a person as an
astronaut?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (විද ාත්මක
කටයුතු අමාත තුමා)

(Mr. Speaker)

ෙවන් කළ මුදල් පිළිබඳව ඇහුෙව්.

திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න
තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙවන ෙවන කටයුතු ෙනොෙයකුත්
ආයතන විටින් විට කියාත්මක කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට
කියනවා නම්, චන්දිකා තාක්ෂණෙයන් දුරකථන පහසුව, මාධ
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම, කාලගුණ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම, ඕෙසෝන්
ස්ථරය පිළිබඳ ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම යන ෙම් වාෙග් කටයුතුවල
ඒ ආයතන ෙයෙදනවා. ෙම්වා සම්පිණ්ඩනයක් හැටියට එක්කර
ෙගන පතිපත්තියක් හැටියට සකස් කරලා නම් නැහැ.

කථානායකතුමා

If not, why?

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(i)

ෙම් සඳහා තවමත් පතිපත්තියක් සකස්ව නැත.

(ii)

නැත.

(iii)

පැන ෙනොනඟී.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මට ෙම් පශ්නය අසන්නට පදනම් වුෙණ් ෙම් කාරණයයි. ෙම් රෙට්
ජාතික පුවත් පත්වල පළ වුණා, ෙම් රෙට් පභූවරයකු
අභ ාවකාශයට යැවීම සදහා රජය විසින් වැඩ පිළිෙවළක් දියත්
කරනවා කියලා. එවැනි යම් පුද්ගලෙයකු අභ වකාශයට යැවීම
සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව විෂය භාර අමාත වරයා
වශෙයන් ඔබතුමාට කිසිම දැනීමක් නැද්ද කියා මා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක තමයි. ගරු කථානායකුතමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම
අහපු පශ්නයට අමාත තුමා පිළිතුරු දුන්ෙන් නැහැ. සමාෙවන්න
මහාචාර්ය ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන්
කරපු මුදල්වලට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් යම් විෙශේෂිත පරමාර්ථයක්
ඇතිව. ඔබතුමා ඒ විෂය භාර ඇමතිවරයා. මම ෙම් පශ්නය
ඇහුවාම, පාර්ලිෙම්න්තුව මුදල් පිළිබඳව වග කියන ආයතනය
නිසා ඒ මුදල් වියදම් කරපු කමය ගැන ඔබතුමාට උත්තරයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඔබතුමා උත්තර ෙදන්ෙන් ෙවන ෙද්කට.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Technology and Research වලට තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ හා
අමාත ාංශය යටෙත් තමයි ආතර් සී. ක්ලාක් ආයතනය මුදල්
ලබා ගන්ෙන්. ඒ ඇමතිතුමාෙගන් තමයි ෙම් පශ්නය අහන්න
තිෙබන්ෙන්.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ආතර් සී. ක්ලාක් මධ ස්ථානයට
ෙනොෙවයි ඒ මුදල් ෙවන් කෙළේ. ෙම් රෙට් අභ වකාශ පර්ෙය්ෂණ
සඳහා විෙශේෂිත වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන එක ෙහොඳයි. ඒක
ආරම්භ කරන්න තමයි ඒ මුදල් ෙවන් කෙළේ. තිෙබන අවාසනාව
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, විෂය භාර අමාත තුමා ඒ පිළිබඳව
ෙනොදැන සිටීම. මම ගරු ඇමතිතුමා දුෂ්කරතාවකට පත් කරන්ෙන්
නැහැ, විද ාඥයකු වන ඔබතුමාට මා තුළ තිෙබන ෙගෞරවය නිසා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මාධ වල සඳහන් වුණා, ෙම් රෙට් අභ වකාශ වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් ෙවනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම චීනෙය් සමාගමක් සමඟ එකතු
ෙවලා ලංකාෙව් ෙකොඩිය සහිත ස්ටිකර් එකක් අලවපු සැටලයිට්
එකක් ගුවන්ගත කළා. චීනය සමඟ එකතු ෙවලා යවපු ඒ
අභ වකාශ යානය අෙප් එකක් ද, අෙප් වාෙග් චීනෙය් එකක් ද?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒක ගැන මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික
සමාගමක් චීනෙය් තිෙබන ඒ ආයතනය එක්ක ෙවනම ගිවිසුමක්
අත්සන් කරලා යම් පියවරක් අරෙගන තිෙබන බවයි. ඒකට රජය
මැදිහත් ෙවලා නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
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මහෙපොළ ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කිරීම : පියවර

மஹாெபால லைமப்பாிசில் ெதாைக அதிகாிப் :
நடவ க்ைக
INCREASE OF AMOUNT FOR MAHAPOLA SCHOLARSHIP :
STEPS TAKEN

2260/’12

10. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4) :
(අ)

2012 අය වැය ෙයෝජනා මඟින් විශ්වවිද ාල සිසුන් සඳහා
දැනට ලබා ෙදන මහෙපොළ ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි කිරීමට
පියවර ෙගන තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

வல்கள்

2012ஆம் ஆண் ன் வர ெசல த் திட்டத்தின் லம்,
பல்கைலக்கழக
மாணவர்க க்குத்
தற்ேபா
வழங்கப்ப கின்ற
மஹாெபால
லைமப்பாிசில்
ெதாைகைய அதிகாிக்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்
ளப்பட் ள்ளதா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිතුර නිසා මට තව පශ්නයක් පැන
නැෙඟනවා. අෙප් රට විධියට; අෙප් රජය විධියට ලංකාව satellite
එකක් යවනවා කියලා තමයි පචාරය වුෙණ්. ඒක සම්පූර්ණෙයන්
අසත යක් කියලා ද ඔබතුමා පකාශ කරන්ෙන්?

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

Will he state whether steps have been taken
through the Budget Proposals of the year 2012 to
increase the amount of money provided to the
university students as Mahapola Scholarship at
present?

(b)

If not, why?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒ ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙම්දී රජෙය් මැදිහත් වීමක් සිදු වී නැහැ.
ඒක ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික සමාගමක් චීනෙය් අභ වකාශ
ආයතනයක් සමඟ ඇති කර ගත් ගිවිසුමක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 9-4410/'13 - (2), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

නැත.

(ආ) මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභිෙයකුෙග් ශිෂ ත්වය සඳහා ෙගවන
මුදල තීරණය කරනු ලබන්ෙන් මහෙපොළ උසස් අධ ාපන
ශිෂ ත්ව භාර අරමුදෙලහි භාරකාර මණ්ඩලය විසිනි. එම
අරමුදල ඒකාබද්ධ අරමුදලට පරිබාහිරව පවතින හා
කියාත්මක වන අතර, එමඟින් සිය අරමුදල් ෙයොදවා
වර්ෂයකට ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව පමාණය ද,
ශිෂ ත්වලාභිෙයකුට ෙගවන මුදල ද එම අරමුදෙලහි
ආදායම් තත්ත්වය අනුව තීරණය කරනු ලබයි.
ෙකෙසේ නමුත් එම මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදලින් මාසිකව
ෙගවන වාරික මුදලට අමතරව එම වාරික මුදල වැඩි කිරීෙම්
අෙප්ක්ෂාෙවන් ඔහුෙග්/ ඇයෙග් මාසික ශිෂ ත්ව වාරිකය සමඟ
රජෙයන් ද දායක මුදලක් ඔවුන් ඉෙගනුම ලබන විශ්වවිද ාලවලදී
මාසිකව ලබා ෙදනු ලැෙබ්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඒ අනුව, සෑම මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභිෙයකුෙග්ම ශිෂ ත්ව
මුදල වැඩි කිරීම පිණිස ශිෂ ත්ව වාරික මුදල සමඟ රජෙයන් ලබා
ෙදන රුපියල් 350ක මාසික දායක මුදල ද ඔවුන් ඉෙගනුම ලබන
විශ්වවිද ාලවලට රජෙයන් සපයනු ලැෙබ්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදල වැඩි කිරීම සඳහා රජය කටයුතු
කරමින් සිටිනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2006 දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා රුපියල් 500කින් ෙම් මුදල වැඩි කළා. අය වැය
ෙල්ඛනයක තිෙබන ගැටලු පිළිබඳව අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
භාණ්ඩාගාරය සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. අෙප් අමාත ාංශ ෙදක
දැන් ෙම් මුදල වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්නට මැදිහත් ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ඇමතිතුමනි, දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් බිහි කරන්න යන
ෙමොෙහොතක මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් රජය මුදල්
වැය කිරීෙම්දී මහෙපොළ ශිෂ ත්වෙයන් ලබා ෙදන ඒ ශිෂ ත්ව
මුදල් පමාණය -දැනට ලබා ෙදන ෙසොච්චමට වැඩිය- වැඩි කරලා
දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානය ඉක්මනින්ම ස්ථාපනය කිරීමට
ඔබතුමන්ලා කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන සහ අවසාන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. මම ඇමතිතුමාෙගන් නැවතත් අහන්නට කැමැති
කාරණයක් තිෙබනවා. දැන් ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරමින් යනවා
ලු, ෙම් අරමුදල වර්ධනය කරන්නට; ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව මුදල
වැඩි කරන්නට. ඔබතුමාට කියන්නට පුළුවන් ද ෙකොපමණ
මුදලකින් ෙමය වැඩි කරන්නට යනවාද, ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩි කිරීම
කියාත්මක කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියලා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැනටමත් අමාත ාංශ තුනක් එකතු ෙවලා ශිෂ ත්ව මුදල්
පමාණය වැඩි කිරීම ගැන සාකච්ඡා පවත්වමින් යනවා. ඒක ගරු
ඇමතිතුමාත් මට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ශිෂ ත්ව මුදල වැඩි
කිරීෙම් කියාවලියට අපි අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමා ඇසූ පශ්නයට පිළිතුරු වශෙයන් මා කියන්න
ඕනෑ, අද 11,000ක් ෙමම ශිෂ ත්වය ලබනවාය කියා. ඒ
කියන්ෙන්, පසු ගිය වසර පහ, හය තුළ ෙදගුණයක් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අරමුදලට ලැෙබන මුදල්
පමාණෙයන් ලබා දිය හැකි ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග් සංඛ ාව වැඩි
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජය මුදල් පමාණය වැඩි කිරීම
සඳහාත් දැනට සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා පිළිගන්නවා, මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභීන්ෙග්
සංඛ ාව වැඩි කර තිෙබනවා කියලා. ඒක සත යක්. නමුත් රාජ
සම්පත් වැඩි පමාණයක් ඍජුවම මහෙපොළ ශිෂ ත්වය සඳහා ෙයොමු
කරවලා මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදල වර්ධනය කරන්නට රජයට බැරි
ඇයි? ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, දැන් හතර ෙදෙනකු ඉන්න පවුලකට
මාසයකට රුපියල් 40,000ක් වියදම් වනවා කියලා. එතෙකොට එක්
ෙකෙනකුට රුපියල් 10,000ක් වියදම් වනවා. නමුත් මහෙපොළ
ශිෂ ත්වෙයන් ලබා ෙදන්ෙන් රුපියල් 2,550ක් වැනි ෙසොච්චම්
මුදලක්. ෙම් රජය විශාල මුදල් පමාණයක් වැය කරලා මහා
පරිමාණෙය් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරනවා. ජාත න්තර වරායන්
හදනවා; ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හදනවා. ඒවා ෙහොඳ ෙද්වල්. නමුත් අද
පවතින ජීවන වියදම් තත්ත්වය තුළ මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදල
වර්ධනය කරන්නට රජය ෙමපමණ මැළි වන්ෙන් ඇයි කියලා මා
අහන්න කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි සාකච්ඡා කරමින් යන්ෙන් ෙම්
මුදල වැඩි කරන්නයි. එෙහම නැත්නම් සාකච්ඡාවක් අවශ නැහැ
ෙන්. ෙම් මුදල වැඩි කරන්නට සාකච්ඡා කරනවා. එකඟතාවකට
පැමිණියාම ඒ මුදල් පමාණය වැඩි කරනවා. අෙප් රජය
විශ්වවිද ාල සංඛ ාව වැඩි කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය රජය
කාලෙය් තිබුණු සංඛ ාව වාෙග් ෙදගුණයකින් අපි ලංකාෙව්
විශ්වවිද ාල සංඛ ාව
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව්
විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් කර ගන්නා ශිෂ
සංඛ ාව
ෙදගුණයකට වඩා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා, ඒ අයෙග්
ශිෂ ත්ව පමාණය වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත්
පහසුකම් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙක්න්දෙයන් මධ ස්ථානයට
ලබා දිය හැකි හැම සහෙයෝගයක්ම ලබා ෙදනවා. එම නිසා අපි ෙම්
කරන සාකච්ඡාව ඵලදායී එකක් බවට පත් කරන්නට කටයුතු
කරනවා. ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාත් ඒ සඳහා සහෙයෝගය
ෙදන්න.

දඹාන ආදිවාසීන් : ඉඩම් අයිතිය
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11. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

(i)

මහියංගනය, දඹාන පෙද්ශෙය් ජීවත්වන
ආදිවාසීන්, ඔවුන් පාරම්පරිකව වාසය කරනු ලබන
ඉඩම්වල අයිතිය තමන් ෙවත පැවරී තිබූ බවට
පකාශ කරන බවත්;

(ii)

එම ඉඩම් 1983 දී රජයට පවරා ගත් බවට ඔවුන්
ෙචෝදනා කරන බවත්;

(iii)

කැලෑ ආශිතව පධාන ජීවෙනෝපායන්වල ෙයදීෙම්දී
තම ස්ථිර වාසභුමි ආශිත කැලෑවලට ඇතුල්වීමට

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාත් හරියට පශ්නය අහන්නට ඉෙගන ගන්න. අනවශ
විස්තර නැතිව ෙකටිෙයන් පශ්නය අහන්න.
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පනවා ඇති සීමා ෙහේතුෙවන් ගැටලු රැසකට
මුහුණපාන බවට ඔවුන් ෙචෝදනා කරන බවත්;

(b)

Will he inform this House (i) whether arrangement will be made to
facilitate the Veddah community to enter
the forests so as to fulfill their other needs
including food, by relaxing existing rules
and regulations; and
(ii) if so, the aforesaid date?

(c)

If not, why?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දැනට පවත්නා නීති රීති ලිහිල් කර ආදිවාසීන්ට
කැලෑවට ෙගොස් ආහාර සපයා ගැනීම ඇතුළු
අෙනකුත් අවශ තාවන් සපුරා ගැනීමට ඉඩකඩ
සලසා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வனசீவராசிகள் வளப் ேப
வினா:

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட

மஹியங்கன, தம்பான பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற
ர் கக் கு கள், தாம் பரம்பைரயாக வாழ்கின்ற
காணிக க்கான
உாிைம
தமக்கி ந்ததாக
கூ கின்றனெரன்பைத ம்;

(அ) (i)
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(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i), (ii) සහ (iii)
1983 වර්ෂෙය්දී මහවැලි කඩිනම් සංවර්ධන
ව ාපෘතිය යටෙත් ඉදි කරන ලද මාදුරුඔය,
උල්හිටිය, ෙහේනානිගල, NDK ජලාශවල ජල
ෙපෝෂක පෙද්ශ ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්,
ව ාපෘතිය නිසා එළිෙපෙහළි කළ වනාන්තරවල
විසූ වන අලින් ඇතුළුව අෙනකුත් සතුන්ෙග්
ස්වාභාවික වාසස්ථාන ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්
පරමාර්ථ කර මාදුරුඔය ජාතික උද ානය පිහිටුවා
ඇත.

( i i ) ேமற்ப
காணிகைள 1983ஆம் ஆண் ல்
அரசாங்கம் சு காித் க்ெகாண்டதாக இவர்கள்
குற்றம் சாட் கின்றனெரன்பைத ம்;
( i ii ) கா கைளச்
சார்ந் ள்ள
பிரதானமான
வாழ்வாதாரங்களில்
ஈ ப ம்ேபா
தம
நிரந்தர
வாழ்விடங்கைளச்
சார்ந் ள்ள
கா க க்குள்
ைழவதற்கு
விதித் ள்ள
மட் ப்பா கள் காரணமாக பல சிக்கல்கைள
எதிர்ேநாக்குவதாக
இவர்கள்
குற்றம்
சாட் கின்றனெரன்பைத ம்
அவர் அறிவாரா?
தற்ேபா
காணப்ப கின்ற சட்ட விதிகைளத்
தளர்த்தி
ர் கக் கு க க்கு காட் க்குச்
ெசன்
உண கைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளல்
உட்பட
ஏைனய
ேதைவகைள
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்கான
வாய்ப்பளிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத ம்;

(ஆ) (i)

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்

(ii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the
Conservation:
(a)

Minister

of

Wildlife

Resources

Is he aware that (i)

the Veddah community who live in
Dambana, Mahiyanganaya state that the
ownership of the lands where they
traditionally live had been vested in them;

(ii)

they make allegations to the effect that the
aforesaid lands were taken over by the
Government in 1983; and

(iii)

they make allegations that they face several
issues in engaging in livelihood activities
related to forests in their homeland due to
the limitations that have been imposed on
the entry?

ෙමම පෙද්ශ තුළ ජීවත් වූ ආදිවාසී ජනතාව හට
මහවැලි අධිකාරිය විසින් විකල්ප ඉඩම් දී
ෙහේනානිගල පෙද්ශෙය් පදිංචි කර ඇත.
(ආ)

(i) සහ (ii)

මාදුරුඔය අවට ජීවත් වන පාරම්පරික ආදිවාසී
ජනයාට තම පාරම්පරික අවශ තා සඳහා වනයට
යාමට අවසර දී ඇති අතර, ඒ සඳහා වනජීවී
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් හැඳුනුම්පත්ද ඔවුන්
ෙවත ලබා දී ඇත.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නෙයන් අහන්ෙන් දඹාන
ෙකොටබකින කියන පෙද්ශයට අදාළවයි. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා මට උත්තර දුන්ෙන් ෙහේනානිගල පෙද්ශයට අදාළවයි.
භූෙගෝලීය වශෙයන් ගත්තාම, පෙද්ශ ෙදකක්. ඔබතුමා ඔය කියන
කාරණා ෙහේනානිගල පෙද්ශයට අදාළව නිවැරැදියි. ලංකාෙව්
පෙද්ශ ගණනාවක ආදිවාසීන් ජීවත් වනවා. මම ෙම් පශ්නෙයන්
අහන්ෙන් ආදිවාසී නායක වන්නියලෑත්තන් නිෙයෝජනය කරන ජීවත් වන- දඹාන සහ ෙකොටබකින කියන පෙද්ශවලට අදාළවයි.
ඒ පෙද්ශවල ආදිවාසීන්ට ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. මම ඒ පෙද්ශයට
ගිය අවස්ථාවක -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය හරියට අහන්න, කථා පවත්වන්ෙන්
නැතිව.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අහන්ෙන් ෙමයයි. ඒ පෙද්ශවල අයට තවදුරටත්
වනාන්තරයට ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් ෛදනික අවශ තාවන්
සාධාරණ මට්ටමින් ඉටු කර ගන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා ද?
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු කථානායකතුමනි, දඹාන ආදිවාසීන් මහවැලි අධිකාරිය
විසින් ලබා දුන් විකල්ප ඉඩම් බාර ගත්ෙත් නැහැ. පතික්ෙෂේප
කළා. ඒ නිසා ඔවුන් දඹාන පෙද්ශෙය්ම ජීවත් වනවා. ඒ නිසා
තමයි ඔවුන්ට වනයට ඇතුළු වීමට හැඳුනුම්පතක් ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඇහුම් කන් ෙදන්න පුළුවන්ද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු කථානායකතුමනි, වන සත්ව හා වෘක්ෂලතා ආඥාපනත
සකීයව කියාත්මක කළ යුතුයි. ඒ නීතිය කාටත් ෙපොදුයි. හැබැයි,
අපි ආදිවාසී ජනතාව ෙවනුෙවන් කළ හැකි උපරිම ෙද් සිදු
කරනවා. සෑම අවස්ථාවකදීම සාකච්ඡා මාර්ගෙයන් ඔවුන්ට
සාධාරණය හා යුක්තිය ඉටු කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ඇමතිවරයා හැටියට එවැනි නිල ෙනොවන නිෙයෝග පවා මා
ඔවුන්ට ලබා දී තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා උත්තර දුන්ෙන්
ෙහේනානිගල පෙද්ශෙය් අයට හැඳුනුම්පත් ලබා දීම ගැනයි. දඹාන
ආශිත ගම්මානවල ජීවත් වන ඒ ආදිවාසීන්ට හැඳුනුම්පතක් ලබා
දීෙම් කටයුත්ත විධිමත් ආකාරෙයන් තවමත් සිදු වන්ෙන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙවන් එළියට ගිහිල්ලා
විමසලා බැලුෙවොත් ඔබතුමාට ෙපෙන්වි, ඒ අය වනජීවී
නිලධාරින්ෙග් සහ ඇතැම් අවස්ථාවල ෙපොලීසිෙය් මැදිහත්වීම්වලට
ලක් වන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා,
නිලධාරින් එක්ක ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, ෙම් අයට යම්
සහනයක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 - 3230/'12 -(1), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාත තුමිය)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி - வ
அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

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

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙවන් එළියට යන්න
ඕනෑ නැහැ. දඹාෙන් මහ ඇමති හැටියට මම හිටියා. දඹාෙන්
ආදිවාසී නායකයා මෙග් මිතයා. මම ඔහුව රටත් ඇරියා. මෙග්
ෙකොටෙසේයි එතුමා ඉන්ෙන්. එතුමා ඉඩම් බාර ගත්ෙත් නැහැ.
එතුමා ඉඩම් බාර ගත්ෙත් නැත්නම් අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.
එතුමා හැඳුනුම්පත බාර ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ඉඩම් බාර ගත්ෙත්
නැහැ. ඒකට අපට බලපෑම් කරන්න බැහැ. එතුමාත් ෙවනම
වාර්ගික අයිතියක් තිෙබන ෙකෙනක්. එතුමාට අප ඕනෑ ෙවලාවක
ඒ කටයුතු සඳහා ඉඩ ෙදනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතුමාට
මාතර ඉඳලා මහියංගනෙය් දඹානට යන්න දුරයි ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

කාන්තා හිංසන : පැමිණිලි

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය විධියට අහන්ෙන්, එතුමා රට යවපු
එක ගැනවත්, එතුමා ඇමතිතුමාෙග් මිතෙයක් කියන එක ගැනවත්,
එතුමාට දුන්නු ඉඩම් පතික්ෙෂේප කිරීම නිසා වනයට යන්න
ෙදන්ෙන් නැහැයි කියන අසාධාරණ කාරණය ගැනවත් ෙනොෙවයි.
ඔය කියන තත්ත්වෙයන් ෙපොඩ්ඩක් පහළට ඇවිල්ලා, සාධාරණව
ඒ අයට ඇහුම් කන් දීලා, ඒ අයට තිෙබන ෙම් පශ්නවලට ෙහට
අනිද්දාම සාධාරණ විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ද
කියලායි මම අහන්ෙන්.

த்தல்கள் :

ைறப்பா கள்
3329/’12

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

ගරු මන්තීතුමා, අවසාන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ன்

VIOLENCE AGAINST WOMEN : COMPLAINTS

කථානායකතුමා
(Mr. Speaker)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ெபண்கள் மீதான
(சபாநாயகர் அவர்கள்)

, சக்தி

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

වර්ෂ 2008-2012 කාලය තුළ කාන්තා හිංසනයට අදාළව
වාර්තා වී ඇති,
(i)

සමස්ත පැමිණිලි සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

පැමිණිලි සංඛ ාව දිස්තික්ක අනුව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

පැමිණිලි සංඛ ාව එක් එක් වයස් කාණ්ඩ අනුව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ආ) ෙපොලිස් වාර්තාවලට අනුව, කාන්තා හිංසන සිදුවීම්
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට
විරුද්ධව ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව ෙකොපමණද
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
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(ii)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி மகளிர் அ
ேகட்ட வினா:
(அ)

வல்கள் அைமச்சைரக்

2008 - 2012ஆம் ஆண் வைரயிலான காலப்பகுதியில்
ெபண்க க்ெகதிரான
ன்
த்தல்கள் ெதாடர்பாக
அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள,
( i ) ெமாத்த
எவ்வள

ைறப்பா களின்
என்பைத ம்;

எண்ணிக்ைக

( i i ) மாவட்ட அ ப்பைடயில்
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
என்பைத ம்;
( i ii ) ஒவ்ெவா
வயெதல்ைலயின் அ ப்பைடயில்
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிப்பாரா?
(ஆ) ெபா ஸ் அறிக்ைககளின்ப ெபண்க க்கு எதிரான
ன்
த்தல்கள்
ெதாடர்பாக
அரசிய டன்
ெதாடர் ைடய நபர்க க்கு எதிராகக் கிைடத் ள்ள
ைறப்பா களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைன
என்பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House (i)

the total number of complaints;

(ii)

separately, the number of complaints
received from each district; and

(iii)

separately, the number of complaints
received from each age category;
with regard to violence against women
during the period between 2008 and 2012?

(b)

Will he also inform this House the number of
complaints on incidents of violence against
women received against persons who are
connected to politics as per the police records?

(c)

If not, why?

(iii)

ඉල්ලා ඇති වර්ෂ සඳහා එක් එක් වයස් කාණ්ඩ
අනුව පැමිණිලි වර්ග කර ෙනොමැති බැවින් එෙසේ
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව
ෙනොමැත. 2014 වර්ෂෙය් අෙපේල් මාසෙය් සිට එක්
එක් වයස් කාණ්ඩ අනුව පැමිණිලි ලබා ගැනීමට
කටයුතු
කරමින් පවතී.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ළමා හා කාන්තා
සංවර්ධන ක්ෙෂේත නිලධාරින් කී ෙදෙනක් දැනට බඳවා ෙගන
තිෙබනවා ද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த )

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

22,617කි.

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබොෙහෝ පමාණයකට බඳවා
ෙගන තිෙබනවා. මෙග් මතකෙය් හැටියට පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය හයක්, හතක් සඳහා බඳවා ගත යුතුව තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ඒ කියන්ෙන්, තුන්සිය තිස් ගණනක් පමණ බඳවාෙගන
ඉන්නවා ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

995

996

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

ඔව්.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අයෙග් කාර්ය භාරය ෙමොකක්ද?

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

අවශ තාව මත කීපයක් ඇති කරන්න සැලසුම් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට 6කට පතිපාදන ෙවන් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙදකක් ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ගරු කථානායකතුමනි,-

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අයෙග් විෙශේෂම කාර්ය භාරය
වශෙයන් උපෙද්ශන ෙසේවාවට පමුඛතාවක් ලබා දී තිෙබනවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
[බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ඔබතුමිය දැන් හයවන අතුරු පශ්නයත් අහනවා.

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

තුන් වන අතුරු පශ්නය. ඔබතුමියත් පණිනවා ෙන්.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම නම් මම මෙග් ෙදවන අතුරු
පශ්නය අහන්නම්. අපෙයෝජනයට ලක් වුණ ළමුන්ෙග් රැකවරණය
සඳහා 'රැකවරණ නිවාස පියස' වාෙග්ම ළමා කාන්තා අපෙයෝජන
නිවාරණ ඒකක කීයක් ෙම් වනෙකොට තිෙබනවාද?
අපෙයෝජනයට ලක් වුණ ළමුන් සඳහා වන safe houses සඳහා
ජනාධිපතිතුමා ෙමවර අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන්
කළා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

අපි දැනට මධ ස්ථාන හයකට ආසන්න පමාණයක් ඉදි කිරීමට
සැලසුම් කර තිෙබනවා, උතුරු නැෙඟනහිරත් ඇතුළුව.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

නිවාරණ ඒකක? නිවාරණ ඒකක හා safe houses කියන්ෙන්,
ෙදකක් ගරු ඇමතිතුමනි.

ෙම් වන ෙකොට 22,000ක් අපෙයෝජනයට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා.

(Mr. Speaker)

විස්තර කරන්න ඕනෑ නම්, උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගියා
නම් එය ෙල්සිෙයන් කරන්න පුළුවන්.
දැන් ෙදවන වටය.
පශ්න අංක 3-3223/'12-(1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(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, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

Question ordered to stand down.

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකම ඒකක ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. උතුර පළාෙත් තවත් කීපයක් ළඟදීම ආරම්භ කරනවා.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ෙම් වන ෙකොට ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන් රැකවරණ නිවාස හයයි
ද?

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 5-3708/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.
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மாதெமான் க்குச் ெசலவி ம்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(iii)

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

asked the Minister of Transport:
(a)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය : මිලදී ගත් බස්රථ
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப : ேப ந் கள்
ெகாள்வன
SRI LANKA TRANSPORT BOARD: BUSES PURCHASED

4330/’13
8. ගරු රවි කරුණානායක මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்கஅேனாமா கமேக சார்பாக)

மாண் மிகு

(b)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
2013 වර්ෂෙය් දී ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය
සඳහා අලුතින් මිල දී ගත් බස්රථ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

ඒ සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

(c)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

(iii)

Will he inform this House (i)

the number of drivers and conductors out of
the total number of employees attached to
the depots of the Sri Lanka Transport
Board;

(ii)

the monthly contribution of the
Government to the Sri Lanka Transport
Board for its existence; and

(iii)

the monthly income of the Sri Lanka
Transport Board?

If not, why?

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

2013ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச்
சைபக்குப் திதாகக் ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட
ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்
பைத ம்;
அதற்காகச்
ெசலவிடப்பட்ட
எவ்வளெவன்பைத ம்

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச்
ெகாண் நடத் வதற்காக

(ආ)

(ඇ)

சைபையக்
அரசாங்கம்

(i)

313කි.

(ii)

රුපියල් මිලියන 1,308.027කි.

(i)

රියැදුරු සංඛ ාව 9,267
ෙකොන්ෙදොස්තර සංඛ ාව 9,287

பணத்ெதாைக

இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச்
சைபக்குச்
ெசாந்தமான ப்ேபாக்களில் ேசைவயாற் கின்ற
ஊழியர்களில் ேப ந் களில் சாரதி மற் ம்
நடத் னர் ேசைவகளில் ஈ ப த்தப்பட் ள்
ளவர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்
பைத ம்;

பிரதி

ගරු කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

அவர் குறிப்பி வாரா?

(ii)

the cost incurred on that?

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

(අ)

(ஆ) (i)

(ii)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවත්වාෙගන
යාම සඳහා රජය මසකට වැය කරන මුදල
ෙකොපමණද;

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(ii)

the number of buses purchased by the Sri
Lanka Transport Board anew in 2013; and

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ) (i)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ඩිෙපෝවල
ෙසේවය කරනු ලබන ෙසේවක සංඛ ාෙවන්
ෙකොන්ෙදොස්තර
බස්රථවල
රියැදුරු
සහ
ෙසේවාවන්වල ෙයොදවා ඇති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් මාසික ආදායම
ෙකොපමණද;

ேபாக்குவரத்

Will he state -

(தி மதி)

(The Hon. Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

(i)

இன்ேறல், ஏன்?

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(අ)

இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் மாதாந்த
வ மானம் எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

பணத்ெதாைக

(ii)

පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන 547ක් වැය කර
ඇත.

(iii)

රුපියල් මිලියන 1,881.067කි.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

999
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

1000

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා ශී ලංකා
මහ බැංකු වාර්තාව 2013 වර්ෂයට නිකුත් කරලා තිෙබනවා
කියලා. සාමාන සම්පදාය තමයි එය නිකුත් වූ පසු එළෙඹන
පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තු දිනෙය්දී එය මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස මත
තැබීම. නමුත් අපට අද එය ෙපෙනන්න නැහැ. ඇයි ඒ
සම්පදාෙයන් බැහැරව කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්?

අෙනක් ලිපි පැය 24න් ලැෙබනවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් ඒවා
ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? මම තරම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ළඟ
ඉන්න ෙවනත් පුද්ගලෙයකු නැහැ. ෙම්වා ලැෙබන්ෙන් නැති එක
ගැන විමර්ශනයක් කරන්න අවශ යි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

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

(Mr. Speaker)

கம)

එෙහම ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයලා බලන්නම්.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න
ඕනෑ. ඒ වාර්තාව අදයි නිකුත් කෙළේ. එය ෙම් බහස්පතින්දා
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා ඊට පහුවැනි දාම අපි එය
ගරු මන්තීවරුන්ට ලබා ෙදනවා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ඊළඟ පශ්නය ෙමයයි. අද අපි
ෙම් කාරණය විවාදයට ලක් කරනවා. නමුත් ෙම්ක අය වැෙයන්
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක්. ෙම්ක මුදල් අමාත ාංශය යටෙත්
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුදල් ඇමතිතුමාට
අයිතියක් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙදවැනි point of Order එක ෙමෙසේයි. ඒ, මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව ගැනයි. පසු
ගිය වතාෙව් ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහභාගි වූ අවස්ථාෙව් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව පවත්වනවා කියලා අප
දැනුවත් වුණා. නමුත් එය cancel වුණා. ඊට පසුව අප දැනුවත්
වුණා එය 7වැනි දා තිෙබනවා කියලා. නමුත් අප කවුරුත්
ෙනොදැනුවත්ව මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක
කාරක සභාව පවත්වලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන දැනුවත් ෙවලා
තිබුෙණ් නැහැ. අපි මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභිකයන්. අපි ෙනොදැනුවත්ව ඇයි ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් කරන්ෙන්?

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා ඔය කථා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තව වැඩ තිෙබනවා
ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙම් point of Order එක ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Point of Order එකට එන්න පස්ෙසේ. ඔය කාරණය පධාන
කටයුතුවලට අදාළයි ෙන්.

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

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, මම හිතන්ෙන් නැහැ ෙමතුමා කියපු
කාරණය සත යක්ය කියලා. ඒ පිළිබඳව සියලු ෙදනාටම දැන්වූවා.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ලිපියක් එවලා තිබුණා, එතුමාට
එදාට එන්න බැරි ෙවනවාය කියලා. තවත් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
මන්තීවරු සහභාගි වුණා. අපි දැනුම් දීලා තිෙබනවා.

පධාන කටයුතුවලට ඉස්ෙසල්ලා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Point of Order එක අරෙගන ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙනොත්
වැදගත් ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් දැනුවත්
අමාත ාංශය කියන්ෙන් නිකම්-

කරලා

නැහැ.

මුදල්

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

3වැනි දා තිෙබන රැස්වීමට 26වැනි දා ලිපි තැපැල් කරලා
තිෙබනවා.

ඒක ගනිමු, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී. එතෙකොට ඒක ඒ
පශ්නයට අදාළයි.
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලබන පශ්නය, ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මහතා.
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2.

විශාම
වැටුප්
පාරිෙතෝෂිකය
විශාම
වැටුප්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෙගවීම කාර්යක්ෂම හා කඩිනම්
ෙනොකර, ඊට විකල්පයක් හැටියට බැංකු කමයක් හරහා
එය කියාත්මක කිරීම නිසා විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් විශාම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවීම සම්පූර්ණෙයන්ම
අකර්මණ වනවා ෙනොෙව් ද?

3.

කලින් වතාවල ෙමන් විශාම පාරිෙතෝෂිකෙයන් සියයට
40ක මුදලක් දරන්නට ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් ෙනොවීමට ෙහේතුව
කුමක්ද?

4.

ෙමය විශාමිකයන් ෙවනුෙවන් ආණ්ඩුව සතු යුතුකම හා
වගකීම පැහැර හරිමින් රජෙය් ෙසේවකයින් බැංකුවලට
උකස් කිරීෙම් උත්සාහයක තවත් පියවරක් ෙන්ද?

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

රාජ ෙසේවක ෙද්පළ ණය

அரச உத்திேயாகத்தர்கள

ஆதனக் கடன்

PUBLIC SERVANTS' PROPERTY LOAN

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම්
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මුළු මහත් රාජ ෙසේවක පිරිසම කනස්සල්ලට පත් ෙවලා
තිෙබන අවස්ථාවකයි ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් චකෙල්ඛනය නිකුත් කෙළේ
හරියටම පළාත් සභා ඡන්දයට කලින් දවෙසේ හැන්දෑෙව්යි. ඒ
ෙහේතුෙවන් විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයින්ට ඡන්දය
දමන්න යන්නත් අවස්ථාවක් නැති වුණා. ෙම්ක ෙලොකු
කුමන්තණයක්ය කියන එක මා මතක් කරන්න කැමැතියි.

රාජ ෙසේවකයන්ට ෙද්පළ ණය ලබා දීෙම්දී ෙසේවය කළ
ආයතනය මඟින්ම ණය ලබා දීෙම් කමෙව්දය ආණ්ඩුව මඟින්
ෙවනස් කරමින් එය බැංකු හරහා ෙගවීමට කටයුතු කිරීම නිසා
පවතින ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවමි.

කථානායකතුමා

රාජ ෙසේවකයන්ෙග් පධානතම වරපසාදයක් වූෙය් තම ජීවිත
කාලය තුළ එක්වරක් පමණක් ලබා ෙදන ෙද්පළ ණය මුදල ලබා
ෙගන නිවසක් ෙහෝ ඉඩම් කැබැල්ලක් මිල දී ගැනීමයි. ෙම් සඳහා
සියයට 4ක පමණ ෙපොලී මුදලකට ෙසේවකයාෙග් වසර 5ක වැටුප ට
සමාන මුදලක් ණය මුදලක් ෙලස ලබා ෙදන ලදී. ෙකෙසේ වුවද
වර්තමානෙය්දී එම ණය මුදල බැංකු හරහා ෙගවීමට කටයුතු කිරීම
තුළින් ෙසේවකයන් ඉමහත් අපහසුතාවකට පත්ව ඇති අතර, ෙමය ලබා
ගැනීමට බැංකුව මඟින් පනවා ඇති ෙකොන්ෙද්සි මත රාජ ෙසේවකයා
අසරණ වී ඇත. දැනටමත් ලබා ගත් ණය මුදල් පියවා ඇති රාජ
ෙසේවකයින් බැංකුව මඟින් ඇපයට තබන ලද ඔප්පුව නිදහස් කරන
ෙලස ඉල්ලා සිටි විට බැංකුව පකාශ කරනුෙය් රජෙයන් අය විය යුතු
ෙපොලී මුදල බැංකුව ෙවත ෙනොෙගවීම නිසා ඔප්පුව නිදහස් කිරීමට
නම් එකී මුදල බැංකුව ෙවත ෙගවන ෙලසයි. රජය දැනටමත්
ෙද්ෙපොළ ණය බැංකුවලින් ෙගවීමට පතිපාදන සැලසුවා ෙමන්ම
රජෙය් විශාමිකයාෙග් විශාම වැටුප් පාරිෙතෝෂිකය ද කිසිදු සාධාරණ
පදනමක් ෙනොමැතිව බැංකුව හරහා ෙගවීමට කටයුතු ෙකොට ඇඟ
ෙබ්රා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් විශාම වැටුප් 04/2014 චකෙල්ඛය හරහා
කියාත්මක කර ඇත.

ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ෙමෙතක් ෙමම පාරිෙතෝෂිකය විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් ෙගවා වසර 10කින් අය කර ගත් අතර, එම මුදලින් රජය
අය කරන ලද්ෙද් සියයට 60ක පමණ ෙකොටසකි. බැංකුව හරහා
ෙමම සම්පූර්ණ පාරිෙතෝෂිකයම අය කිරීමට කටයුතු කිරීම තුළින්
සමස්ත රාජ ෙසේවකයා සූරා ගැනීමකට ලක් කර ඇත. එෙමන්ම
ෙමම කමෙව්දය තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය 44/90
චකෙල්ඛය මඟින් ලබා දුන් සියලු වරපසාද අහිමි කර ඇති අතර,
වසරක කාලයක සිට විශාමිකයන් 15,000කෙග් පමණ
පාරිෙතෝෂික මුදල් රඳවා තබා ෙගන ඇත. එෙහත් එකී සියලු
විශාමිකයින්ෙග් මාසික විශාම වැටුෙපන් පාරිෙතෝෂිකය ෙගව්වා
ෙසේ සලකා වාරික මුදල් අය කර ඇත. පහත සඳහන් පශ්නවලට
මම පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.
1.

දැනට ෙගවීමට ඇති හිඟ පාරිෙතෝෂික මුදල බැංකුව තුළින්
ෙගවීමට හැකියාවක් ඇත්ෙත් නම් එකී මුදල විශාම වැටුප්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා ෙගන ෙගවීමට හැකියාවක්
නැත්ෙත් මන්ද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා.

(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

ெபா

நி வாக,

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සඳහා
බහස්පතින්දා ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.

පිළිතුරක්

10වැනි

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ස්ථාවර නිෙයෝග 7හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව තිබුණ
ද, අද දින එනම් 2014 අෙපේල් මස 08 වැනි අඟහරුවාදා හා අෙපේල් 09 වැනි
බදාදා රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 7.00 දක්වා විය
යුතු ය. අ.භා. 7.00ට කථානායකතුමා පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල්
තැබිය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 - 5 දක්වා
පනත් ෙකටුම්පත් ෙදවැනි වර කියවීම. ආචාර්ය සරත් අමුණුගම
අමාත තුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
ேசர்ெப மதி வாி (தி த்தம்) சட்ட

லம்

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

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.55]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(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, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා "එකතු කළ අගය මත
බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"
යි ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත, ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත,
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ආර්ථික
ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත සහ විදුලි සංෙද්ශ බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා
අද දින ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සියලු පනත්
ෙකටුම්පත් අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 2014 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත්
කරන ලද අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම සහ ෛනතික
බලතල ලබා දීම සඳහායි. ෙම්ක සාමාන ෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියාත්මක වන පිළිෙවතක්. මා ඒ එක් එක් සංෙශෝධන ගැන
ෙකටිෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්.
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
යටෙත් එල්පී ගෑස් ෙබදා හැරීම, විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ෙගවීම
සඳහා ගුවන් ෙතොටුෙපොළක කරනු ලබන ෙසේවා සැපයුම සඳහා බදු
නිදහස් කරනවා. ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද ෙපොල් ෙතල්
විකිණීමට වර්ෂ තුනක කාලයක් සඳහා බදු නිදහසක් ලබා ෙදනවා.
විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ෙගවීම සඳහා තීරුබදු රහිත ෙවෙළඳ
සැල්වල කරනු ලබන සිල්ලර ෙවළඳාම බදුවලින් නිදහස් කරනවා.
දැනට අපි ෙම්වා කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම මූල
ෙසේවාව මත ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු නිදහස ඉවත් කරනවා.
ටැක්ටර් විකිණීෙමන් ලැෙබන පිරිවැටුම මත නිදහස, ෙද්ශීය
වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ලද ටැක්ටර් සඳහා සීමා කරනවා.
සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ සංෙක්ත අංක -මා ඒ විස්තර සඳහන්
කරන්නම්- යටෙත් වන ටැක්ටර් ආනයනය කිරීම බද්දට යටත්
ෙකෙරනවා.
ඒ වාෙග්ම සංෙයෝජිත වර්ගීකරණ සංෙක්තාංක කිහිපයක්
යටෙත් ඖෂධ ආනයනය කිරීම ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්දට යටත්
කරලා තිෙබනවා. ජාත න්තර ජාලෙය් සිටින ජාත න්තර
මූලස්ථානයක් ෙහෝ පාෙද්ශීය පධාන කාර්යාලයක් ශී ලංකාෙව්
නැවත ස්ථානගත කිරීෙම්දී විෙද්ශ ව වහාර මුදල් ලැබීම ජාතිය
ෙගොඩනැගීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
ඔක්ෙකෝම අපි පාෙයෝගිකව කියාත්මක කරන ෙද්වල්. ඒවා පසු
ගිය අය වැෙයන් කරන ලද ෙයෝජනා.
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ඊළඟට ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ගැන කථා කෙළොත්, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු පනෙත් කාල සීමාවට
අදාළ විධිවිධානයන් ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් අදාළ විධානයන් හා
සම තත්ත්වයකට ෙගන ඒෙම් සංෙශෝධනයක් තමයි එයින්
කරන්ෙන්.
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක විවාදයටත් ලක් වුණා- දැනට පවත්නා සියයට
20ක විදුලි සංෙද්ශ බද්ද සියයට 25 ෙලස සංෙශෝධන කරනවා.
එය කියාත්මක කරන්න තමයි ෛනතික බලය පවරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එකතු කළ අගය මත බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් අප දව බැහැර කිරීෙම්
කටයුතු සඳහා භාවිත කරනු ලබන ගලි බවුසර්, මාර්ග ටැක්ටර්
සඳහා ෙයොදා ගන්නා අර්ධ ෙට්ලර්ස්, යන්ත සහ උපකරණ සැපයීම්
බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලි සංෙද්ශ කර්මාන්තෙය්
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ෙද්ශීය
වශෙයන් මිල දී ගන්නා ෙහෝ ආනයනය කරනු ලබන තඹ කම්බි
බද්ෙදන් නිදහස් කරනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් විවිධ පාෙයෝගික අංශ
අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආදායම්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ෙකෙරන්ෙන් පධාන
වශෙයන් ෙම් රෙට් වෘත්තිකයන්ට සහ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට
ෙගවීමට තිෙබන බදු අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කළ පරිදි අඩු
කිරීම සහ ඒ අයට යම් කිසි සහන ලබා දීමයි. ඒවා තමයි ෙමම
සංෙශෝධනවල පස්තුත අරමුණු.
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය කියාත්මක කරන අතෙර් අද අපි
2013 වර්ෂය සඳහා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කළා.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා ෙම්ක ගැන පැහැදිලි කිරීමක්
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙමම වාර්තාව අද මුදල් ඇමතිතුමා
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත පිළිගැන්නුවා. සම්පදායික
විධියට ෙම් බහස්පතින්දා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීෙමන් පසුව, පසුව දා සියලුම
මන්තීවරුන්ට ලබා දීමට අපි විධිවිධාන ෙයොදා තිෙබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් වාර්තාව අනුව 2013 වර්ෂය ලංකාෙව්
ආර්ථික වර්ධනෙය් ඉතාමත්ම සාර්ථක වර්ෂයක් හැටියට අපට
හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් තිෙබන "Asian
Development Outlook" කියන වාර්තාව ගැන මම කියන්න
කැමැතියි. ඒ වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම කියනවා, ලංකාෙව් ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය අෙප් කලාපෙය් ඉහළම මට්ටමට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා කියලා. විවිධ ෙහේතූන් නිසා සමහර රටවල ආර්ථිකයන්
ෙහොඳ පැත්තට යනවා; සමහර රටවල ආර්ථිකයන් පසු බසිනවා.
නිදසුනක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් ගිය අවුරුද්ෙද් ඉන්දියානු
ආර්ථිකය පසුබැස්මකට ලක් වුණා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව්
නිරීක්ෂණ අනුව ඒ ඔක්ෙකොම රටවල් දිහා බැලුවාම ලංකාව අෙප්
කලාපෙයන්ම -ආසියානු කලාපෙයන්ම- ඉහළම වර්ධන ෙව්ගයක්
ෙපන්වා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම නිදසුනක් කියන්නම්.
ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂෙය් සියයට 8.3ක ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගයකට -GDP එකකට- යන්න අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.3යි.
2011 වර්ෂෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8.2යි. 2010
වර්ෂෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8යි. 2009 වර්ෂෙය්
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 3.5යි. එයින් අපට ෙපෙනනවා
ඉතාම ෙහොඳ සාර්ථක වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබන බව. ඒ හැම
අවුරුද්ෙද්ම ලැබුණ සාර්ථකත්වය අනුව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
පිළිබඳව අපට කියන්න තිෙබන්ෙන් එය පඩි ෙපළක් වාෙග් තවත්
ඉහළට යන බවයි. දීර්ඝ කාලීනව -අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේෙනොකඩවා ඒ ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ
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නිසා ඒ කාලය නිදහසට පසු අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් ඉතාමත්ම
වැදගත් කාලය කියා මා හිතනවා. ෙම් අවුරුදු අට තුළ ෙනොකඩවා
ආර්ථික සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැන
ෙද්ශීය වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර වශෙයනුත්
නිරීක්ෂකයන් සහ ඒ ආයතන විසින් සඳහන් කර තිෙබනවා. මම
ඒවායින් එකක් ෙදකක් තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි.
ෙමොකද අද ෙලෝකයම ෙම් වාර්තා පිළිඅරෙගන තිෙබනවා.
ලංකාෙව් ආර්ථික සංවර්ධනය ගැන නිදසුන් -සාධක- හැටියට ෙම්
වාර්තා අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අද "DailyFT" පුවත් පත ෙමොනවාද
කියන්ෙන්? එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"The Asian Development Bank (ADB) yesterday expressed
confidence in Sri Lanka, forecasting what it described as 'rapid'
and 'above Developing Asia average' growth in 2014 and 2015
due to favourable local and external improvements."

ඒ කියන්ෙන්, ෙම් අවුරුද්ෙද් සහ එන අවුරුද්ෙද් අෙප්
පක්ෙෂේපයන් - projections, අෙප් forecasts - ඉතාම සාර්ථක
විධියට කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා ඒ අය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එයට ෙහේතු ෙලස ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන
කාරණා අෙපේල් 2වැනි බදාදා පළ වූ "DailyFT" පුවත් පෙත්ෙමෙසේ
සඳහන් කර තිෙබනවා:
"An improving external environment, higher investments and a
recovery in domestic consumption will sustain a rapid pace of
GDP growth in next two years."

ෙමය ඉතාම පැහැදිලිවම අපට දැන ගන්න තිෙබනවා.
තවදුරටත් අද "DailyFT" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිෙබනවා:
"The forecast for 2014 and 2015 for Sri Lanka is 1.3% and 1.1%
higher than the predicted GDP growth rate for developing Asia,
which is 6.2% for 2014 and 6.4% for 2015."

ඒ අය තවත් සාධක ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
මම ඒවාත් කියවන්න කැමැතියි. එම පුවත් පත තවදුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් කර තිෙබනවා:
“ 'Domestic conditions, with relatively low inflation, improving
consumption demand and a falling fiscal deficit, all augur well for
a higher growth trajectory',”

ඒ නිසා අෙප් ආර්ථික කළමනාකාරිත්වය ඓතිහාසික
මට්ටමකට ඇවිත් තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. ඒ ගැන අපට
සතුටු ෙවන්න පුළුවන්.
2013 වර්ෂෙය් ඒ ඒ ක්ෙෂේත පිළිබඳව sectoral analysis එකක්
බැලුෙවොත් අපට ෙම් කාරණය ෙහොඳින්ම ෙපෙනනවා. කෘෂිකර්මය
තමයි ටිකක් අඩුෙවන් තිෙබන්ෙන්. එය සියයට 4.7ක වර්ධනයක්
ෙපන්නුම් කරනවා. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් සියයට 9.9ක ඉතාම
ෙහොඳ වර්ධනයක් තිෙබනවා. ෙසේවා ක්ෙෂේතෙය් සියයට 6.4ක
වර්ධන ෙව්ගයක් වාර්තා කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. අද අප සාකච්ඡා කරන ෙම් සංෙශෝධන අෙප් සැලසුම්
පවාහෙය් එක් ලක්ෂණයක්, එක් අංශයක් හැටියට ෙබොෙහෝ දුරට
අපට සලකන්න පුළුවන්.
Fiscal deficit එක බලන්න. සාමාන ෙයන් ඒ ආන්තිකය
විගහ කිරීෙම්දී වැදගත්ම සාධකයක් තමයි අෙප් ආදායම සහ
වියදම අතර තිෙබන පරතරය. ඒ පරතරය අඩු කරන්න සියලුම
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රජයන් මහන්සි ගන්නවා. ඒ පරතරය අඩු කරන්න සමහර
රජයන්ට පුළුවන් ෙවනවා; සමහර රජයන්ට බැරි ෙවනවා. අය
වැෙයන් පකාශ කළ ඉලක්කයන් සාක්ෂාත් කර ගන්න අපට
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අෙපේල් 2වැනි බදාදා පළ වූ "DailyFT"
පුවත් පෙත්තවදුරටත්ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"The 2013 fiscal deficit is estimated at 5.8% of GDP, in line with
the target. The target was hit, despite unexpectedly weak revenues,
by compressing current expenditure. Capital expenditure was
largely maintained but was again slightly below the target of 6% of
GDP. "

ඒ අනුව අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කළ, අය වැෙයන් පක්ෙෂේපණය
කළ ඉලක්කයන්ට අපට යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අපට
ෙබොෙහොම විශ්වාස සහගතව අෙප් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න
පුළුවන්. නිදසුනක් වශෙයන් අෙප් ආදායම් මාර්ග ගනිමු. අද අෙප්
සංචාරක ව ාපාරය අප හිතුවාට වඩා ඉතාම ෙහොඳ වර්ධන
ෙව්ගයක් ෙපන්වා තිෙබනවා. 2013 අවුරුද්දට අපි සංචාරකයන්
මිලියනයක් ෙම් රටට පැමිෙණයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
නමුත් ඇත්ත වශෙයන් සංචාරකයන් මිලියනයයි දශම 4ක් -ලක්ෂ
14ක්- ෙම් රටට ඇද ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප්
ආදායම් ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා. හිතුවාට වඩා ඉහළින් අපට
ආදායම් ලැබී තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් විෙද්ශගත ශම හමුදාව විෙද්ශ
රටවලින් ෙමහාට එවන මුදල් පමාණය අද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
බිලියන 7කට ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා අෙප් ආර්ථික
ඉතිහාසෙය්ම කවදාවත් තිබුෙණ් නැති උසස් පතිඵලයි. ෙම් විධිෙය්
උසස් පතිඵල අප තවත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙප් සැලැස්ම කියන්න කැමැතියි. 2020
ෙනොෙවයි 2030 දක්වා අෙප් ආර්ථික සැලැස්ම හදන්න අප අද
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය
සම්බන්ධව අෙප් ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. හැම ඡන්දෙයන්ම
අෙප් ස්ථාවරභාවය ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරභාවය තුළ 2020 සහ 2030 දක්වා අෙප් ආර්ථික සැලසුම්
අඛණ්ඩව ෙගන යන්න පසු බිම දැන් සකස් කර ෙගන යනවා. අෙප්
ආර්ථික න ාය, ආර්ථික කියාවලිය සියලු ෙදනාටම පිළිගන්න
පුළුවන් මාර්ගයකට තමයි අප ෙගන යන්ෙන්.
රැකියා වියුක්තිය ගැන බලන්න. දැන් රැකියා වියුක්තිය පහළට
බැහැලා තිෙබනවා. ඉස්සර සියයට 20ක්ව තිබුණු රැකියා වියුක්තිය
ඊට පස්ෙසේ සියයට 10 දක්වා අඩු වුණා. දැන් රැකියා වියුක්තිය
සියයට 4.6 දක්වා පහළට බැහැලා තිෙබනවා. පශ්න තිෙබනවා.
අපි නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. සමහර විට උපාධිධාරින්ට රැකියා
දුන්නාට අට වසර සමත්, O/L සමත් ෙකොටස්වල අෙප්ක්ෂාවන්
වැඩි වන්න පුළුවන්. නමුත් දළ සැලැස්මක් හැටියට ගත්තාම ෙම්
රෙට් රැකියා විරහිතභාවය අඩු වනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අපට අලුත් ෙපනුමක් තිෙබනවා,
අපට දකින්න පුළුවන් පවණතාවක් තිෙබනවා. Tourist Visaවලින්
ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් වැඩ කරන විෙද්ශිකයන් 15,000කට වැඩි
පිරිසක් ඉන්නවාය කියලා සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව ෙසොයා ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අපි දැන් කියාත්මක කර
ෙගන යන අෙප් පුහුණු කමය තුළ අනාගතෙය්දී මීටත් වඩා රැකියා
ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ඇති වනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාත්
දන්නවා,
අද
සංචාරක
ව ාපාරය
සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම තැනක ගිහින් කථා කෙළොත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කියන්ෙන්, "අපට තව ෙසේවකයන් ඕනෑ. පුහුණු ෙසේවකයන් මදියි"
කියලායි. ලංකාෙව් ෙකොෙහේට ගියත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපෙනනවා, අද ෙකොයි තරම් අලුත් ෙහෝටල් පමාණයක් තිෙබනවා
ද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් ලාෆ්ස් ෙලෂර් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින්
හලාවත විශාල නව ෙහෝටලයක් ඉදි කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සරත් අමුණුගම මහතා]

ෙසොෆ්ට්ෙලොජික් ආයතනය විසින් ෙබන්ෙතොට ෙසන්ටාරා නමින්
විශාල ෙහෝටලයක් ඉදි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සිටස් නමින්
ෙහෝටලයක් ෙම් සුමාෙන් මුලදී ආරම්භ කළා. විශාල සංවර්ධනයක්
අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. පුහුණු මධ ස්ථාන අප ඇති කරන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රට ඉතාමත් ෙහොඳ, අප කාටත් පිළිගන්න
පුළුවන් සංවර්ධන ෙව්ගයකට යන්න ඕනෑ.
අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට්
සියයට 8ක සංවර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද්ත්
ෙම් රෙට් සංවර්ධන ෙව්ගය විශාල වශෙයන් ඉහළ ගියා. අවුරුදු
8ක් තිස්ෙසේ, අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අපට ඒ සංවර්ධන මාවෙත් යන්න
පුළුවන් නම්, ඒවා එකතු වුණාම එයින් ෙම් රෙට් විශාල ෙවනසක්
ඇති වනවා.
දැන් අපි තව විධියකට ෙම් දිහා බලන්න ඕනෑ, අලුත් විධියට
විශ්ෙල්ෂණය කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් නව මැද පන්තියක් ඇති
ෙවමින් යනවා. උගත් අය ෙනොෙයක් විෙශේෂ කාර්ය භාරයන්වලට
යනවා. අෙප් හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමා ෙම්වා ගැන විගහ කෙළොත්,
අෙප් සමාජය පරිවර්තනයකට ලක් ෙවමින් ගමන් කරන බව
එතුමාටත් ෙත්ෙරයි කියලා මා ෙහොඳට දන්නවා. අද බලන්න,
දුරකථන ෙකොපමණ තිෙබනවා ද, ෙමෝටර් සයිකල් ෙකොපමණ
තිෙබනවා ද, තී වීලර් ෙකොපමණ තිෙබනවා ද කියලා. ඇඳුම්
පැළඳුම්වල අද
brand names බලන්න. අද අපට ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. මා
ෙමොෙහොතක් අරෙගන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඒ ගැන මතක්
කරන්න ඕනෑ.
අද ෙලෝකෙය් ෙහොඳම brand name එක තමයි Sri Lanka
Cricket. මා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අපි
ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොෙත් අෙප් ඒ වීරෙයෝ, අෙප් ඒ දක්ෂ
කීඩකෙයෝ අෙප් මව් බිමට පා තබන ෙවලාෙව් අපි සියලු ෙදනාම
ඒෙගොල්ලන්ට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් සුබ පැතුම්
එතුමන්ලාට පිරිනමනවා. ෙම් ෙවලාෙව් එතුමන්ලා ලංකාවට
පැමිෙණනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙවන්නට
පුළුවන්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙවන්නට පුළුවන් - ඒවා ෙලොකු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි- අපි සියලු ෙදනාම ඒ ෙගොල්ලන් ගැන ආඩම්බර
ෙවන්න ඕනෑ.
දැන් ඒක තමයි ෙහොඳම brand name එක. දැන් ලංකාව ෙහොඳ
brand name එකක් ෙවනවා. ෙත් ෙවන්න පුළුවන්, cricket
ෙවන්න පුළුවන්, සංචාරක කර්මාන්තය ෙවන්න පුළුවන් ඒ හැම
ෙදයකටම. අප අලුත් ෙවනස් ෙලෝකයකට යන්ෙන්. ඒ නිසා අපට
පරණ විධියට කල්පනා කර කර ඉන්න බැහැ.
අෙප් ඉලක්කය හැම අවුරුද්ෙද්ම සියයට 8ක සංවර්ධන
ෙව්ගයකට යන්නයි. ඊට අවශ පතිපාදන හා ආෙයෝජන අපි
කරන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් "Asian
Development Outlook" එක කියනවා, 'ෙම් රට ෙකොයි තරම්
අමාරුකම් තිබුණත්, ඉතාම සාර්ථකව ඒ සියයට හෙය් ආෙයෝජනය
කර ෙගන ගියා, අය වැය පරතරය අඩු කර තිෙබනවා, රැකියා
පිළිබඳ ඉලක්කවලට ගිහින් තිෙබනවා' කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් කාරණය ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන්
කියන්න ඕනෑ. 2013 වර්ෂෙය් අෙප් අය වැෙය් සියලුම ඉලක්ක
සාක්ෂාත් කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඌන සංවර්ධනෙය් තිෙබන පශ්නය
ෙනොෙවයි, සංවර්ධනෙය් තිෙබන්ෙන්. සමහරවිට සංවර්ධනෙය්දී
පශ්න ඇති වන්න පුළුවන්. එහිදී සමාජයීය පශ්න ඇති ෙවනවා.
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අෙප්ක්ෂා පිළිබඳ පශ්න ඇති ෙවනවා. අපි දැන් ඒවාට මුහුණ
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් පත්තරවල ෙමොනවා ලිව්ව්ත්, අෙප් ෙම්
ගමන, අෙප් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය අපට පැහැදිලිව ෙපෙනන
ෙදයක්. ඒක ඉතාම අවශ යි ආර්ථික සංවර්ධනයට.
ඒ
ස්ථාවරභාවය අෙප් පක්ෂයට සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ලබා
ෙදන්න රෙට් ජනතාව නිරන්තරෙයන්ම කැපෙවලා ඉන්නවාය
කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒ ගැන
කිසිම සැකයක් නැහැ. එම නිසා අපි භය නැතිව 2020 දක්වා
ආර්ථික සැලැස්මක් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට
පස්ෙසේ, 2030 දක්වා ආර්ථික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා, අෙප්
ස්ථාවර ෙද්ශපාලන වාතාවරණය තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
මධ ම ඉහළම ගණෙය් ආර්ථිකයක් බවට පත් කරනවාය කියමින්
ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.14]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ගමන්
කාලීන පශ්නයක් ගැන මා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ආර්ථිකයට බලපාන, පසු ගිය දා
සම්මත වුණු එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්
ෙයෝජනාව ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඊෙය් ජී.එල්. පීරිස්
ඇමතිතුමා පකාශයක් කරලා තිබුණා, "අපි ෙම් පරීක්ෂණයට
සහභාගි ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ඊට
සතියකට කලින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් පධාන
නිලධාරියකු වන යස්මින් සූකා පකාශයක් කර තිබුණා.

Former UN Adviser on Post-War Accountability
Issues in Sri Lanka, Yasmin Sooka says there would be
serious repercussions including sanctions, if the
Government of Sri Lanka fails to cooperate with the UN
Human Rights Council - UNHRC.
ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවාදයක් ෙවන්න ඕනෑ. පුවත්
පත්වල අපි දැක්කා, ඒ ගැන ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් අයෙග් විවිධ මත
තිෙබන බව. අෙප්ත් ඒ ගැන විවිධ මත තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ක
මුළු රටටම බලපාන පශ්නයක්. අපි ෙකොපමණ ඉලක්ක හැදුවත්,
අෙප් රටට සම්බාධක ආෙවොත් ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඉලක්ක
ෙවනස් කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. එතුමියෙගන් අහලා
තිෙබනවා, "ෙමොන විධිෙය් සම්බාධකද එන්ෙන්?" කියලා. එතුමිය
ෙමෙසේ කියලා තිෙබනවා: "Sanctions could be anything such
as travel ban on State officials, asset freezing, drop on
foreign investments, ban on transactions dealing with US
Dollars".
මම ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ
ෙදන්න සැලැස්මක් තිෙබනවා ද කියලා. ඒ නිසා මම රජෙයන්
උත්තරයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් සම්බාධක ආෙවොත් අපි
රටක් හැටියට ෙකොෙහොමද ඒ තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්ෙන් කියලා.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් ෙම්
ෙයෝජනාව දිහා බැලුවාම, අද එක මතයක් තිෙබනවා, "ෙම්කට
සහභාගි ෙවන්න ෙහොඳ නැහැ" යි කියලා. තව මතයක් තිෙබනවා,
සහභාගි ෙවන්න ඕනෑ කියලා.
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දැන් බලන්න, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්
තිෙබන්ෙන් ෙචෝදනා පමණයි. ඒ කිසිම ෙදයක් ඔප්පු කරලා
නැහැ. යුද අපරාධ ෙව්වා, මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් ෙව්වා
ඒ කිසිම ෙදයක් ඔප්පු කරලා නැහැ. ඒවා ෙචෝදනා විතරයි - only
allegations.
මම විශ්වාස කරනවා, අෙප් තිවිධ හමුදාවයි, අෙප් රටයි,
ආරක්ෂා කර ගන්න අපි ෙමවැනි අවස්ථාවක ඉදිරිපත් ෙවන්න
ඕනෑ කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මුදල් හා
කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම් ගරු සභා ගැෙබ් සිටීම
ගැන මම සතුටු වනවා. අපි එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සිලෙය් පරීක්ෂණයට සහභාගි වුෙණ් නැත්නම් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්?
එතෙකොට ඒ සියලු ෙචෝදනා ඒකපාර්ශ්විකව සනාථ වනවා.
ඒක හරිද? අෙප් තිවිධ හමුදාවට ෙචෝදනා තිෙබනවා. අණ ෙදන
නිලධාරින්ට ෙචෝදනා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම
කියන්ෙන්. අපි ෙම් පරීක්ෂණයට සහභාගි වුෙණොත්, අපට තිෙබන
ෙචෝදනා කඩන්න පුළුවන්; නිෂ්පභ කරන්න පුළුවන්. රජය අවුරුදු
හතරක් තිස්ෙසේ කියලා තිෙබනවා, ඔය කියන කිසිම ෙදයක් වුෙණ්
නැහැ, චැනල් ෙෆෝ කියන්ෙන් අසත යක් කියලා. ඇයි ඒ සාක්ෂි
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒ අය ඒවා ඔප්පු කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක ෙමෙහේ කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන
ඉන්න. ෙම්ක රටට බලපාන ෙදයක්. ඔබතුමන්ලා රටට ආදරය
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ මුදල් හා කමසම්පාදන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
යමක්කමක් ෙත්ෙරන ෙකෙනක්. මම ඔබතුමාට තමයි කථා
කරන්ෙන්. අෙනක් අයට ෙනොෙවයි. පරිවර්තකයන්ට ෙනොෙවයි.
අපි ෙම් පරීක්ෂණයට සහභාගි වුෙණ් නැත්නම්, ඒ ගැන
ඒකපාර්ශ්විකව තීන්දු වන්ෙන් නැද්ද? It will go ex parte.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ෙම් ෙයෝජනාව නඩුවක් වාෙග්යි.
අපට අධිකරණෙයන් සිතාසි ඇවිල්ලා ඒ නඩුවට අපි ගිෙය්
නැත්නම්, ඒ නඩුව විභාග වන්ෙන් නැද්ද? ගරු ඇමතිතුමනි,
දරුස්මාන් කමිටුවට පැමිණිලි 5,000ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඔබතුමා
එය දන්නවා ද? ෙම්වා ෙචෝදනා. ෙම්වා ඔප්පු කරලා නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මට ෙමොෙහොතක් ෙදන්න. අඩු ගණෙන් ඉන්දියාව කියලා
තිෙබන ෙද් ඔබතුමා බලන්න. අෙප් රෙට් අභ න්තර වැඩවලට
ඇඟිලි ගහන පතිපත්තියක් නැහැ. ඒ ඔවුන්ෙග් විෙද්ශ පතිපත්තිය.
ආත්ම ගරුත්වයක් තිෙබන රටක් හැටියට ඒ වාෙග් පතිපත්තිමය
තීරණ ගන්නවා. අපි පමණක් ෙනොෙවයි. This is too intrusive.
ෙමතැන යම් කිසි පතිපත්තියකුත් තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කියන එෙක් ඇත්තක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා
කියන්ෙන් ෙම්ක ෙබොරු නඩුවක් කියලා ෙන්. අපට ෙබොරු
නඩුවකට හරි අධිකරණෙයන් එන්න කිව්ෙවොත් අපි යන්න එපායැ.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. There is no jurisdiction. ජාත න්තර අධිකරණයට
ෙම් පශ්නයට හවුල් වන්න බැහැ කියලා ඔබතුමාම කී සැරයක්
කියලා තිෙබනවා ද? "That is not the proper forum" කියලා
ඔබතුමන්ලා ෙකොපමණ කියලා තිෙබනවා ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. ඕනෑ නම් මා කියන ෙද් පිළිගන්න.
නැත්නම් පතික්ෙෂේප කරන්න. රණ්ඩු වන්න ඕනෑ නැහැ.
දරුස්මාන් කමිටුවට පැමිණිලි 5,000ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒවා
ෙචෝදනා පමණයි. ඒවා ඔප්පු ෙවලා නැහැ. So, there is nothing
to worry.
අෙප් නීතිඥ කණ්ඩායමක් එක්ක අපි එතැනට ගිෙයොත්, ඒකට
මුහුණ ෙදන්න පුළුවන්. අද ජාත න්තර කීර්තියක් අරෙගන ඉන්න
ශී ලාංකික නීතිඥ මහත්වරු ඉන්නවා. ෙඩස්මන් ද සිල්වා
මහත්මයා ඉන්නවා; කිස්ටි වීරමන්තී මහත්මයා ඉන්නවා; ඒ
වාෙග්ම ලක්ෂ්මන් මාරසිංහ මහාචාර්යවරයා ඉන්නවා. ඒ අයෙග්
උදවු අරෙගන ඒකට මුහුණ ෙදන්න. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
සාක්ෂි කඩන්න ඉදිරිපත් වුෙණ් නැත්නම් ඒ ෙචෝදනා සියල්ලම
ඒකපාක්ෂිකව තීන්දු වනවා. එතෙකොට ඒ තීන්දු ඒ අයෙග් ෙබල්ල
වෙට් අවුරුදු ගණනාවක් ෙවළිලා, ෙගතිලා තිෙබනවා. ඒවා
ආපස්සට හරවන්න බැහැ.
මුලදී තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, කිසිම දවසක එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙයන් ෙයෝජනාවක් සම්මත
වන්ෙන් නැහැයි කියලා. ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා ෙමතැන ඉඳන්
කිව්වා, "There will not be a Resolution against Sri Lanka"
කියලා. අවුරුදු තුනක් පිට පිට ආවා. මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් කථා කරන ෙවලාෙව් ෙකන්යාෙව්
ජනාධිපතිතුමාට; ඒ රෙට් හමුදා නිලධාරින්ට විරුද්ධව ජාත න්තර
අපරාධ අධිකරණෙය් නඩුවක් පවරා තිෙබනවා කියන එක. ඒ අය
ඒෙකන් අයින් වුෙණ් නැහැ. ඒ අය ඒකට මුහුණ දුන්නා. මුහුණ
දුන්නාට පස්ෙසේ අද -අවුරුද්දකට පස්ෙසේ- ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ඒ අය නීතිඥ මහත්වරු අල්ලලා ඒකට ඉදිරිපත්
ෙවලා ජාත න්තර අපරාධ අධිකරණෙයන් නඩුව සම්පූර්ණෙයන්ම
කඩලා තිෙබනවා. පසු ගිය සතිෙය් ඒ පැමිණිල්ල ෙමෙහය වන
නීතිඥවරිය මාස තුනක් කල් ගත්තා. ෙමොකද, සාක්ෂි ඉදිරිපත්
කරන්න බැරිව. අද හැම ෙදෙනකුෙග්ම මතය තමයි ඊළඟ වතාෙව්
රැස් වුණාම ඒ ෙචෝදනාව විසි වනවා කියන එක. ඉතින් මා
කියන්ෙන් ෙම්කයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට යුතුකමක් තිෙබනවා අෙප් තිවිධ හමුදාව ෙව්වා, අෙනකුත් නිලධාරින් ෙව්වා.- ඉදිරිපත්
ෙවලා ඒකට විරුද්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ඒවා ෙචෝදනා
විතරයි. ඒවා ඔප්පු ෙවලා නැහැ. ඒවා ෙචෝදනා විතරයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් ෙවලා ඒකට විරුද්ධව කරුණු ඉදිරිපත්
කරන්න. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යුතුකමක්. තමුන්නාන්ෙසේලා
ඒ යුතුකම ඉටු කෙළේ නැත්නම් ඒක හමුදාවයි, රටයි පාවා දීමක්.
මෙග් මතය ඒකයි කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා.
දැන් බලන්න. ශිරානි බණ්ඩාරනායකට තමුන්නාන්ෙසේලා
එන්න කිව්වා. පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කෙළේ මන්තීවරු. නඩු ඇහුෙව්
මන්තීවරු. තීන්දුව දුන්ෙන් මන්තීවරු. එතුමිය ආෙව් නැහැ. එතුමිය
ආෙව් නැහැයි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා නඩුව නැවැත්වූවා ද? ඒ
ෙදෝෂාභිෙයෝගය නැවැත්වූවා ද? නැහැ. ෙදෝෂාභිෙයෝගය සම්මත
කරලා එතුමියව නිලෙයන් අයින් කළා. එතුමිය මාසයක් කල්
ඉල්ලුවා. මාසයක් කල් දුන්ෙනත් නැහැ. නමුත් ලංකාවට
අවුරුද්දක් කල් දීලා තිෙබනවා ඒකට උත්තර ෙදන්න. ඒක
ආර්ථිකයට බලපානවා. අපට තහංචි ආෙවොත් ඒක ආර්ථිකයට
බලපානවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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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)

ජිනීවාවලට ගිහින් කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම යනවා. මම යන්න සූදානම්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

රට පාවා ෙදන්ෙන් නැතුව.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔයෙගොල්ෙලෝ තමයි හැම දාම රට පාවා ෙදන්ෙන්. රජ
කාලෙය් ඉඳන් පාවා දුන්ෙන් ඔයෙගොල්ෙලෝයි. මම කියන්ෙන් රට
ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වුණු අෙප් රණ විරුෙවෝ අතර මං කරන්න
එපා කියලායි. You all are abandoning them. ඇයි, අතර මං
කරන්ෙන්? අෙප් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. නීතිඥ
මහත්වරු යවලා ෙම් අය ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි? ආණ්ඩුෙව් වාර්තාවක් තිෙබනවා "Zero civilian casualty"
කියලා. තිෙබනවා ෙන්? කිසි ෙකෙනකු මැරුෙණ් නැහැ කියලා
හමුදාෙවන් වාර්තාවක් හදලා තිෙබනවා. ඇයි ඒක ඉදිරිපත්
කරන්න බැරි? තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා Channel 4 ෙබොරුවක්
කියලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔව්, ෙබොරුවක්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇයි ඒක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අන්න එම නිසා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා හමුදාවයි, රටයි අතර මං කරන්න
එපා කියලා; ඒකට ඉදිරිපත් වන්න කියලා. නීතිඥ මහත්වරු
හැටියට අපිත් සහාය ෙදන්න සූදානම්. අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග
මැතිතුමා කලින්ම ඒක කියා තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් හුඟ ෙදෙනකු කියනවා ඒ
ෙයෝජනාව පිටුපස ඇෙමරිකාව ඉන්නවා කියලා. මා ඔබතුමාට
ෙපොඩි කථාවක් කියන්නම්. ලංකාවට විරුද්ධව ෙයෝජනාව ආෙව්
බහස්පතින්දා. සිකුරාදා පාකිස්තානය ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා
ඇෙමරිකාවට
විරුද්ධව.
ෙමොකක්ද
ෙයෝජනාව,
ගරු
කථානායකතුමනි?
ඇෆ්ගනිස්ථානයටයි,
පාකිස්තානයටයි
ඇෙමරිකාව පාවිච්චි කළ ෙඩෝන් පහාර ජාත න්තර නීතියට
විරුද්ධයි කියලා; ෙම් ගැන ෙසොයන්නට එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මානව හිමිකම් කවුන්සලෙයන් ෙකොමිටියක් පත් කරන්න කියලා.
ඔබතුමා පුදුමයට පත් ෙවයි. ඇෙමරිකාවත් එක්ක ඡන්දය දුන්ෙන්
රටවල් 5යි. රටවල් 41ක් පාකිස්තානයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.
ඊළඟ සඳුදා ඊශායලයට විරුද්ධව එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කවුන්සලෙයන් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. එහිදි ඇෙමරිකාව
විතරයි ඊශායලයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙන් ගරු කථානායකතුමනි.
රටවල් 46ක් ඡන්දය දුන්නා ඊශායලයට විරුද්ධව; ඇෙමරිකාවට
විරුද්ධව. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් කියුබාව
ඇෙමරිකාවට විරුද්ධව ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ෙමොකද, කියුබාවට
ෙවෙළඳ තහංචි දාලා තිෙබනවා. ඒක General Assembly එෙකන්
ෙගනාෙව්. රටවල් 5යි ඇෙමරිකාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන්ෙන්.
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රටවල් 170ක් ඇෙමරිකාවට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. පලස්තීනය
ගාසා තීරෙය් blockade එකට, -ගාසා තීරයට බඩු යන්ෙන් නැහැ
ඊශායලෙයන්- ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. පලස්තීනයට පක්ෂව
රටවල් 165ක් ඡන්දය දුන්නා. ඉතින් ෙකොෙහොමද ලංකාවට
විරුද්ධව තිෙබන ෙයෝජනාව ඇෙමරිකාව ෙමෙහයවනවාය
කියන්ෙන්? ෙම්ෙක් ඇත්ත නැත්ත ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා.
ජාත න්තර පජාෙව් ෙමොන අඩු පාඩුකම් තිබුණත් ඔය වාෙග්
තැනක, එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලය වාෙග්
තැනක ඇත්ත නැත්ත තමයි අවසානෙය් තීරණය වන්ෙන්.
ලංකාවට
විරුද්ධව
තිෙබන
ෙයෝජනාව
ඇෙමරිකාව
ෙමෙහයවනවාය කියලා කියන්ෙන් තමන්ෙග් ෙනොහැකියාව
නිසායි. එතැනට යන කට්ටියෙග් ෙනොහැකියාව නිසායි. එතෙකොට
ෙම්ෙක් වරද කාෙග් හරි පිට පටවන්නට ඕනෑ. ගරු
කථානායකතුමනි, කාෙග් හරි පිට ෙම් වරද පටවන්නට ඕනෑ.
පිට රට තිෙබන ඩයස්ෙපෝරා සංවිධාන 16ක් ලංකාෙව් තහනම්
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, යුද්ධය අවසන් වුණු දවෙසේ සිට
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා සහ මහ
බැංකුෙව් අධිපතිතුමා ෙම් සංවිධානවලට කිව්වා ලංකාවට ඇවිල්ලා
මුදල් ෙයොදවන්න කියලා. මා ළඟ ඒ පකාශ තිෙබනවා. මම ඒවා
කියවන්නම්.

"Diaspora could contribute
development - President."

towards

Northern

"Sri Lankan President calls influential Tamil Diaspora
to invest in post-war progress."
මහ බැංකුෙව් අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් ෙමෙහම කියනවා,
"My message to them is, without grumbling come and invest
and improve their conditions here". ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා
ෙමෙහම කියනවා, "... return and contribute in transforming
the peaceful nation into a leading commercial hub in the
South Asian region". එතෙකොට අවුරුදු 5ක් තමුන්නාන්ෙසේලා
ඩයස්ෙපෝරාවට කිව්වා, ෙම් රටට ඇවිල්ලා සල්ලි ෙයොදවන්න
කියලා. ජනාධිපතිතුමාත් කියලා තිබුණා. හිටපු හැටිෙය් ඒ
සංවිධාන තහනම් කළා. This is a knee-jerk reaction. ෙම්
පරාජය කාෙග් ෙහෝ පිට පටවන්නට ඕනෑ. බැලුවා, බැලුවා
කවුරුවත් නැහැ ෙම් වරද පටවන්නට. ඒ නිසා ඩයස්ෙපෝරා
සංවිධාන ටික අල්ලා ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, නමුත් ෙම් කමය
වැරදියි ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒ රටට ෙතොරතුරු ෙදන්න ඕනෑ.
එෙහම තමයි ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් හිටපු ඇමතිතුමා කටයුතු
කෙළේ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ රටවල ලියා පදිංචි සංවිධානයක්
තහනම් කරනවා නම් අපි ඉස්ෙසල්ලාම ඒ රටට ෙතොරතුරු ෙදන්න
ඕනෑ. We must give information to them. ඒ විධියට තමයි
එල්ටීටීඊ සංවිධානය,Tamil Rehabilitation Organization - TRO
- එක මුළු යුෙරෝපෙය්ම තහනම් කෙළේ; ඇෙමරිකාෙව් තහනම්
කෙළේ. ඒ කාලෙය් අපි ඒ ෙතොරතුරු දුන්නා, ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම් තහනම වැදගත් වන්ෙන් ඒ රටවලට. අපි
ඒවා ෙමෙහේ තහනම් කරලා වැඩක් තිෙබනවා ද? අවුරුදු 5ක්
තිස්ෙසේ ඒ මිනිසුන්ට සල්ලි ලංකාවට එවන්න කියලා, ලංකාෙව්
invest කරන්න කියලා, ඒ සංවිධාන තහනම් කරනවා. ඔබතුමා
දන්නවා ද Canadian Tamil Congress එක? ඒ රටවල අධිකරණ
තිෙබනවා. ෙමෙහේ වාෙග් ෙනෙවයි. Canadian Tamil Congress
එක තස්තවාදී සංවිධානයක් කියලා ෙරොහාන් ගුණරත්න කියනවා.
ඔහුම කියා ගන්නවා ඔහු විෙශේෂඥෙයක් කියලා. මම දන්ෙන්
නැහැ ඔහු විෙශේෂඥෙයක් ද කියලා. ඔහු ෙපොතක සඳහන් කළා,
Canadian Tamil Congress එක තස්තවාදී සංවිධානයක් කියලා.
ෙමොකක්ද වුෙණ්? එහි නඩු පැවරුවා. නඩු පැවරුවාම කැනඩාෙව්
උසාවිෙයන් ෙරොහාන් ගුණරත්නට කිව්වා, ෙඩොලර් 50,000ක්
ෙගවන්නය කියා. ෙමෙහේ වාෙග් ෙනොෙවයි, ඒ රටවල්වල
එෙහමයි. ෙම් තහනම කරනවා නම් ඉස්ෙසල්ලාම ෙතොරතුරු
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ෙදන්න තිබුෙණ් ඒ රටවලටයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙතොරතුරු
තිෙබනවා නම් ඒ රටවල් හරහා ෙමය කරන්න. අවුරුදු ගණනක්
තිස්ෙසේ ඒ සංවිධානවලට ලංකාෙව් මුදල් ආෙයෝජනය කරන්නය
කියලා හිටිහැටිෙය්ම ඒ සංවිධාන නරක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔක්ෙකෝම දවිඩ ජනතාව ෙම් සංවිධානවල නැහැ ෙන්. අපි
කවදාවත් කියලා නැහැ, ෙම් සංවිධානවල නැති ඩයස්ෙපෝරාවට
ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න බැහැ කියා. කවුරුවත් එෙහම
කියා නැහැ. පිටරටවල ඉන්න දවිඩ ජාතිකෙයෝ ෙම් සංවිධානවල
සාමාජිකයන් ෙනොෙවයි ෙන් ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම හැමදාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
ෙම් අනතුරු ඇඟවීම කළා. අලුතින් බිහි වුණ රටවලට විරුද්ධව
ෙම් තත්ත්වය පටන් ගත්ෙත් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයයි. සුඩානය ෙදකට ෙබදුණා. නැෙඟනහිර ටිෙමෝරය
ෙදකට ෙබදුණා. ඒ රටවලට විරුද්ධව ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයයි. සුළුෙවන් පටන්
ගත්තත් දැන් ඒ තත්ත්වය ෙලොකු ෙවලා. ඒ රටවල් ෙම්ක ගණන්
ගන්ෙන් නැතිව
හිටපු නිසා තමයි අවසාන වශෙයන් ඒ
රටවල්වලට අනතුරක් වුෙණ්. මම ෙම් කරන්ෙන් අනතුරු
ඇඟවීමක්. මම අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙම්ක කියනවා. ෙම්ක දැන්
track එකට වැටිලයි තිෙබන්ෙන්. දැන් බලන්න, කිමියාෙව්
තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කථානායකතුමනි, කවුරු හරි ෙකෙනක් ගිහිල්ලා
කිව්ෙවොත්, ''මම එදා නන්දිකඩාල්වල හිටියා; ෙෂල් ෙවඩි ආවා;
මෙග් අවට 500ක් මැරිලා හිටියා''ය කියා, ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ
ගැන හරස් පශ්න අහන්න කවුරුවත් නැහැ ෙන්. එතෙකොට ඒක
නිකම්ම ඔප්පු ෙවනවා. දරුස්මාන් කමිටුවට විවිධ පුද්ගලයන්ෙගන්
පැමිණිලි 5,000ක් ලැබී තිෙබනවා. ඒවා ෙචෝදනා විතරයි. අපට ඒ
ෙචෝදනා කඩන්න පුළුවන්. අෙප් කණ්ඩායමක් ඒකට සහභාගි
ෙවලා, හරස් පශ්න අහලා, අනික් රටවල සහෙයෝගය අරෙගන ඒ
ෙචෝදනා කඩන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ කාර්යයට රජෙය් අවධානය
ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා.
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

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.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

Hon. Shantha Bandara, please.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please give me one more minute. කිමියාව ස්වයං
පාලනයක් ඉල්ලුවා. රුසියන් හමුදාව ආවා. අෙප් විෙද්ශ කටයුතු
ඇමතිතුමා කිව්වා, රුසියාව ගිය එක හරිය කියලා. රුසියාව,
කිමියාව ආකමණය කරපු එක හරිය කියා අෙප් විෙද්ශ කටයුතු
ඇමතිතුමා කිව්වා. ෙකොෙහොමද ඒක හරි ෙවන්ෙන්? ඒක අෙප්
රටට බලපාන්ෙන් නැද්ද? ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට
අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්නම්.
මහා පරිමාණ විෙරෝධතා
ව ාපාරයකට - civil disobedience එකකට- තමයි උතුරු
පළාත් සභාව ලෑස්ති ෙවන්ෙන්. එෙහම ලෑස්ති ෙවලා ඒක උච්ච
අවස්ථාවට ආවාම ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්දියාෙව් උදව් ඉල්ලුෙවොත්
ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමාෙග් theory එෙක් හැටියට අපට විරුද්ධ
ෙවන්න පුළුවන්ද? එතුමා කියන්ෙන් පැරදුෙණ් නැහැ, දිනුවාය
කියලා ෙන්. ඒ ගැන අපි කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජී.එල්.
පීරිස් ඇමතිතුමා රුසියාෙව් වැඩ පිළිෙවළ හරිය කිව්වා නම් කවදා
හරි අසල්වැසි රටකින් අෙප් රටට අනතුරක් ෙවනෙකොට අපි ඒක
වැරදියි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා මම රජයට කියන්ෙන්
දැන්වත් කල්පනා කරලා බලන්නය කියන එකයි. මා කලින්
කිව්වා, අෙප් ෙහොඳ නීතීඥ මහත්වරුන් ඉන්නවාය කියලා. කිස්ටි
වීරමන්ති මහත්මයා, ලක්ෂ්මන් මාරසිංහ මහත්මයා, ෙඩස්මන්ඩ් ද
සිල්වා සාමිවරයා වාෙග් ෙහොඳ නීතිඥ මහත්වරු ඉන්නවා.
ෙඩස්මන්ඩ් ද සිල්වා කියන්ෙන් අපරාධ අධිකරණෙය් ෙජ ෂ්ඨ
නීතිඥවරෙයක්. ඒ අයෙග් උදවු අරෙගන ෙම් ජාත න්තර
පරීක්ෂණයට මුහුණ ෙදන්න. එෙහම මුහුණ දුන්ෙන් නැත්නම්
අෙප් තිවිධ හමුදාෙව් අය කිසිම සාක්ෂියක් ගන්ෙන් නැතිව දිවුරුම්
ෙපත්සම් උඩ වැරදිකාරෙයෝ ෙවනවා.

කාරක

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

කථානායකතුමා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
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[අ.භා. 2.36]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ශී ලංකා කිකට්
කණ්ඩායමට මම මුලින්ම සුභ පතන්න කැමැතියි. විශාල කැප
වීමකින් කටයුතු කළ අෙප් තරුණ කිකට් කණ්ඩායම අෙප් රටට
විශාල කීර්තියක් අත් කර දුන්නා. 1996 දී අපි ෙලෝක කුසලානය
ජයගහණය කළාට පසුව, එනම් වසර 18කට පසුව පසු ගිය දිනවල
පැවැත්වුණු ''විස්සයි20'' ෙලෝක කුසලානය ජයගහණය කර
ගන්න අෙප් තරුණ කිකට් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා.
ඒක අෙප් රටට විශාල ආඩම්බරයක්. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර
වශෙයන් අෙප් රටට එල්ල ෙවන ෙනොෙයකුත් අපවාදවලට ෙමය
ෙහොඳ පිළිතුරක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට එවැනි පසු බිමක
ෙනොෙවයි සිටින්ෙන් කියන එක අෙප් කිකට් කණ්ඩායම අරෙගන
බැලුවත් ඔප්පු ෙවනවා. අෙප් කණ්ඩායම විවිධ ජන වර්ගවල, විවිධ
ආගම්වල කීඩකයන් නිෙයෝජනය වන කණ්ඩායමක්. ඒ නිසා ඒ
ජයගහණයත් එක්ක ෙලෝකයාට ෙලොකු පණිවුඩයක් ලබා ෙදන්න
හැකියාව ලැබුණා. ඒ හැම කටයුත්තකටම ආශිර්වාද කරන අෙප්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ඒ වාෙග්ම කීඩා අමාත තුමා ඇතුළු ඒ
පාලක අධිකාරියටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරන ගමන් අෙප් සියලුම
කිකට් කීඩකයන්ට අෙප් සුබ පැතුම් ෙම් අවස්ථාෙව් මුලින්ම පුද
කරන්න කැමැතියි. ඔවුන් තව ස්වල්ප ෙමොෙහොතකින් කටුනායක
ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් ශී ලංකාවට -අෙප් මාතෘ භූමියටපැමිෙණනවා. ඒ සියලු ෙදනාට අෙප් සුබ පැතුම් පුද කර සිටිනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් උගත්, ෙජ ෂ්ඨ
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ඩයස්ෙපෝරාව ගැන කථා
කළා. අපි දන්නවා, දමිළ ඩයස්ෙපෝරාව කියලා කියන්ෙන් කවුද
කියලා. අෙප් රෙට් ඉඳලා විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට මතක නම් වැඩි
වශෙයන් 1983 කළු ජූලිය ෙවලාෙව් ඒ ආපු පීඩනයන්වලට ලක්
ෙවලා, ශී ලංකාව එපා ෙවලා, සිංහල ජාතිය එපා ෙවලා,
ශී ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනඥයන් එපා ෙවලා ෙවනත් රටවලට
ගිහිල්ලා පදිංචි ෙවලා ඒ එකතු වුණු කණ්ඩායම තමයි දමිළ
ඩයස්ෙපෝරාව කියලා කියන්ෙන්. අපට පසු ගිය දිනක හම්බ වුණා,
ෙම් ෙකොළඹ නගරෙය් ෙබොරැල්ල ආසනෙය් හිටපු එක්තරා දමිළ
පවුලක්. අපි ෙතොරතුරු ෙහව්වාම අපට දැන ගන්න ලැබුණා, ඒ
මහත්මයා ඉතාම ෙහොඳ දක්ෂ ෛවද වරෙයක් කියන එක. ඒ
ෛවද වරයා කිසිම ෙභ්දයක් නැතුව හැම ෙකනාටම ෙවදකම්
කරලා තිෙබනවා; ෙබෙහත් දීලා තිෙබනවා. ඒ 83 කළු ජූලිය
ෙවලාෙව් එතුමාෙග් ෙගට මැර කණ්ඩායම් කඩා වැදුණාම එතුමා
අහලා තිෙබනවා, ''මම සිංහල ෙලඩ්ඩු විශාල වශෙයන් ෙහොඳ
කරලා තිෙබනවා, මම වාෙග් ෙකෙනකුට ඇයි ෙමෙහම
කරන්ෙන්?'' කියලා. හැබැයි ඔහුට පහර දුන්නා. ඔහුෙග් පවුල
විනාශ කළා. ඒ හිටපු අය දවස් ෙදකක්, තුනක් යන ෙකොට
එංගලන්තයට ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. ඔහුෙග් දරුෙවෝ ඔක්ෙකෝම අද
ෛවද වරු. එදා ඒ ඇති කරපු පීඩනය නිසා ඔවුන් තමන් උපයන
ආදායෙමන් යම්කිසි මුදලක් මාසිකව සහ වාර්ෂිකව එල්ටීටීඊ
සංවිධානයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ පාලකයන් එදා ඒ
ගත්තු තීන්දු තීරණවල පළිය පහු ගිය දිනවල සහ වර්තමානෙය්ත්
අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක
අමතක කරන්න එපා කියලා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න
කැමැතියි.
දමිළ ඩයස්ෙපෝරාව කියලා ගත්තාම, සියලුම දමිළ
ඩයස්ෙපෝරාව ඒ තහනම් කිරීෙම් නීති පද්ධතියට අදාළ වුෙණ්
නැහැ; අදාළ ෙවන්ෙනත් නැහැ. හැබැයි එල්ටීටීඊ සංවිධානයට
පැහැදිලිව, සෘජුව උදවු කරන ඒ සංවිධානත් එක්ක ඉන්න ඒ දමිළ
ඩයස්ෙපෝරාෙව් කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා තමයි නීති කියාත්මක
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. සමස්ත ෙදමළ ජනතාව
එල්ටීටීඊ ෙනොෙවයි කියන එක මුළු රටම පිළිගන්නා කාරණයක්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලා ආරක්ෂක අංශ සියල්ලම සමස්ත
දමිළ ජනතාවත් එක්ක කිසිදු පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. එෙහම
වුණා නම් ශී මහා ෙබෝධියට පහාර එල්ල කරන ෙවලාෙව්, එෙහම
වුණා නම් දළඳා මැදුරට පහර ෙදන ෙවලාෙව් වැල්ලවත්ත
පෙද්ශෙය්, ෙකොළඹ නගරෙය් බහුතරයක් ඉන්න දමිළ ජනතාව ඔය
ආකාරෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් වැරැදි මත,
වැරැදි ෙතොරතුරු ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කියලා ෙම් කියා මාර්ග
පිළිබඳව වැරැදි මතයක් සමාජය තුළ, ජනතාව තුළ ඇති කරන්න
කටයුතු කරන්න එපා කියලා අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා දරුස්මාන් වාර්තාව
ගැනත් කථා කළා. දරුස්මාන් වාර්තාව කුණු බක්කියට ගිය
වාර්තාවක්. දරුස්මාන් වාර්තාව පිළිබඳව පසු ගිය අවස්ථාවල අපි
කථා කළා. ෙම් රෙට්ත් ඒ වාෙග්ම ජාත න්තරය තුළත් විශාල
සංවාදයක් ඒ පිළිබඳව පැවැත් වුණා. දරුස්මාන් වාර්තාෙවහි,
එල්ටීටීඊ තස්තවාදී සංවිධානයත්, ශී ලංකා හමුදාවත් සංසන්දනය
කරලා තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද? එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඉතාම විනය
ගරුක, ඉතාම සදාචාර සම්පන්න ජාත න්තර යුද නීතිවලට අනුව
කටයුතු කරපු සංවිධානයක්ය, ශී ලංකාෙව් හමුදාව අසාධාරණ,
වැරැදි කියා මාර්ග අනුගමනය කළ ජාත න්තර යුද නීති එකක්වත්
ගණන් ගන්ෙන් නැතුව ජනතාවට හිංසා පීඩා කරපු ම්ෙල්ච්ඡ
සංවිධානයක් කියන එක තමයි දරුස්මාන් වාර්තාෙව් එක තැනක
සඳහන් කරලා තිබුෙණ්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්
දරුස්මාන් වාර්තාවට ආයු කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ. දරුස්මාන්
වාර්තාව ඒ නිසාම කුණු බක්කියට ගිහිල්ලා තිබුෙණ්. දැන් එතුමා
කියනවා, යස්මිං සූකා ගැන. කවුද යස්මින් සූකා කියලා
කියන්ෙන්? දරුස්මාන් කමිටුෙව් හිටපු අෙනක් සාමාජිකාව.

1016

දරුස්මාන් වාර්තාව කුණු බක්කියට ගිය නිසා, දරුස්මාන්
වාර්තාවට ජාත න්තරය තුළ පිළිගැනීමක් නැති වුණු නිසා යස්මින්
සූකා නැවත වතාවක් ආෙය් අෙප් රටට එෙරහිව ඒ ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඇයි? ඒ ෙයෝජනාෙවන් කියැෙවන්ෙන්, ඔවුන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔවුන්ෙග් ඒකායන
පාර්ථනය ෙමොකක්ද? ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි, ශී ලංකාව
ෙදකට කඩන්න ඕනෑය කියන එකයි. ශී ලංකාව ෙදකට කඩන්න
ඕනෑය කියන එකයි යස්මින් සූකාෙග් අවසාන තීන්දුව ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒකට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ද ෙමතුමා
කථා කරන්ෙන්? ඒකට සාධාරණය ඉටු කරන්න එපා. ඒකට අපි
විරුද්ධයි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ 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. Lakshman Kiriella. What is your point of
Order?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමාට මා කියනවා, ඒ ෙයෝජනාව වචනයක් නෑර කියවන්න
කියලා. ඒක තවම සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර නැහැ. නමුත්
ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙහෝ කියවන්න. ඒ ෙයෝජනාෙව් තිෙබනවා,
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලය ශී ලංකාෙව්
එක්සත් භාවය ආරක්ෂා කරනවා කියලා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Shantha Bandara,
you carry on with your speech.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය්
ලිබියාවට වූ මැදිහත් වීම, ඊජිප්තුවට වූ මැදිහත් වීම, ටියුනීසියාවට
වූ මැදිහත් වීම, අෙනකුත් රටවලට -සිරියාෙව් අද මිනී කඳු ෙගොඩ
ගැහිලා තිෙබනවා- වූ මැදිහත් වීම සුබවාදී විධියටයි වුෙණ්;
ධනාත්මක විධියටයි වුෙණ්. රටට උදවු කරන විධියට, රට
ආරක්ෂා කර ගන්නා විධියට තමයි මැදිහත් වුෙණ්. රණ විරුවන්
ආරක්ෂා කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න ඕනෑ නැහැ.
එදා ෙගොෙනකුට වුණත් යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියාපු
තමුන්නාන්ෙසේලා අද රණ විරුවන් ආරක්ෂා කරන්නය කියලා
ඉල්ලනවා. අද අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් රෙට් රණ
විරුවාෙග් ෙගෞරවය රැක්ෙක් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අෙප්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි කියලා. ඒක
මතක තියා ගන්න. රණ විරුවාෙග් ෙගෞරවය ෙකෙලසලායි
තිබුෙණ්.
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1988 දී තස්තවාදය සම්පූර්ණෙයන්ම අවසන් කරන්න ගිය
ෙවලාෙව් ජීවිත විශාල පමාණයක් විනාශ වුණා. අෙප් රණ විරුවන්
අත පය නැති කරෙගන යුද්ධය කරෙගන ගිහිල්ලා අවසානෙය්
තස්තවාදී නායකයා බිත්තියට ෙහේත්තු කර ගත්තාට පස්ෙසේ
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නායකෙයෝ
ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ කිව්වා ආපසු හැෙරන්න කියලා.
අෙප් රණ විරුවන් ආපසු ආවා. ඔවුන් ඔක්ෙකෝම කඳුළු හල හලායි
ආෙව්. එදා ඒ පරිත ාග කරපු ජීවිතවලට කවුද වන්දි ෙගවන්ෙන්?
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රණ විරුවන් ආරක්ෂා කරන එක
ගැනයි, රට පිළිබඳවයි කථා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා අද
සතුටිනුයි ඉන්ෙන්, ෙම් මානව හිමිකම් සම්බන්ධ ෙයෝජනාව
සම්මත වුණු එකට. හැබැයි, අමතක කරන්න එපා ෙම් ෙයෝජනාව
සම්මත වන ෙකොට රටවල් 47න් පැහැදිලිව ඔවුන්ෙග් මතයත්
එක්ක හිටිෙය් රටවල් 23ක් පමණක් බව. ඇෙමරිකාව ෙකොපමණ
බලවත් රටක් වුණත් ඒවාට කැමැත්ෙතන් පැහැදිලිව සහෙයෝගය
දුන්ෙන් රටවල් 23යි. රටවල් 24ක් ඒ මතය පිළිගත්ෙත් නැහැ. අපි
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ඉන්දියාවත් පරක්කු ෙවලා ෙහෝ නිවැරදි
තැනට ආපු එක ගැන. අපි ඒකට ගරු කරනවා. අල්ලපු රට හැටියට
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් මැතිවරණ පතිඵලවලට ෙමොන
ආකාරෙයන් ෙමය බලපෑවත්, ඔවුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට විරුද්ධව
අත ඔසවන්න බැරි නිසා, ඔවුන් පැහැදිලිව ශී ලංකාෙව් ඇත්ත
තත්ත්වය දන්නා නිසා ඉන්දියාවත් ෙම් ෙවලාෙව් පැහැදිලිව ඒ
ෙයෝජනාවට විරුද්ධ පැත්ෙත් හිට ගත්තා. ඒකට කැමැත්ත ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක ෙද්වල් කිව්වාට අපි
ජාත න්තර වශෙයන් අසරණ ෙවලා නැහැ.
අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය
තුළ
අන්තර්ජාතික වශෙයන් රාජතාන්තික වශෙයන් ෙම් වන ෙකොට
සම්බන්ධතා රාශියක් ශක්තිමත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි ඒ ඡන්දය විමසන ෙවලාෙව් රටවල් 47කින් රටවල් 23ක්
ඒකට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නත් ඉතිරි රටවල් 24 පක්ෂව ඡන්දය
දුන්ෙන් නැත්ෙත්. අපට ෙකළින්ම ඡන්දය ෙනොදුන්නත් ඡන්දය
පාවිච්චි ෙනොකරන අය ඉන්නවා කියන එකත් අපට ෙලොකු
ශක්තියක් වුණා. අන්න ඒ නිසා ජාත න්තර වශෙයන් ඔය
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආර්ථික සම්බාධක පැනවීම සම්බන්ධව
අපට මහා බියක් නැහැ. ඒවාට අවස්ථානුකූලව අපට මුහුණ
ෙදන්න පුළුවන්. GSP Plus නවත්වනවා කියලා කිව්වා. GSP
නවත්වනවා කියලා කිව්වා. ඒවා නැතිව රට කරන්න බැහැ කියලා
කිව්වා. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා
කියලා කිව්වා. හැබැයි අපට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ අය දමන
නීතිවලට අපි එකඟ වුණා ද? GSP ෙදන්නම්, ෙම් ෙම් ෙද්වල්
කරන්න කියලා ඒ අය කිව්වා. GSP Plus ෙදන්නම්, ෙම් ෙම්
ෙද්වල් කරන්න කිව්වා. හැබැයි, අපි ඒවාට එකඟ වුෙණ් නැහැ.
අපට GSP නැති වුණා කියලා අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටුණා
ද? ආර්ථිකය විනාශ වුණා ද? අෙප් රෙට් ජනතාව කන්න නැතිව
හිටියා ද? ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලින් භය කරලා ඇෙමරිකාෙව් අදහස
මුදුන්පත් කර ගන්න, යස්මින් සූකාෙග් අදහස මුදුන්පත් කර
ගන්න, අෙප් රට අරාජික තත්ත්වයට පත් කරන්න සූදානම් ෙවන
අයෙග් අදහස මුදුන්පත් කර ගන්න ෙම් විධිෙය් අදහස් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරන්න එපා කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා.
ඇයි ෙම් දවස් කිහිපයක් සම්බන්ධව විතරක් මානව හිමිකම්
ගැන කථා කරන්ෙන්? ෙම් දවස් කිහිපෙය් විතර ද තස්තවාදය
පැවතුෙණ්? ගන්න ෙකෝ ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයා මහ පාෙර් මරා
දැමූ අවස්ථාෙව් ඉඳලා. ආර්. ෙපේමදාස මහත්මයා බල්ෙලක්,
බළෙලක් වාෙග් මහ පාෙර් මරා දැමූ තැන ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙයෝජනා කරන්න ෙකෝ. එතැන ඉඳලා ගන්න. ඇයි ඒවා ගැන
කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එතැන ඉඳලා කදිර්ගාමර් මැතිතුමා
ඇතුළු ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමාෙග් ඝාතනය
දක්වාම ගන්න. ඒ සියලු ෙදනාම ඝාතනය වුෙණ් ඇයි? ෙම් රෙට්
අහිංසක, දුප්පත් අම්මලාෙග් කුෙසේ ඉන්න දරුවාෙග් ඉඳලා,
වැඩිමහල් අම්මා, තාත්තා දක්වාම මහ පාරවල්වල ෙවඩි තියලා,
ෙබෝම්බ ගහලා, කපලා ෙකොටලා මරා දමනෙකොට ඒවාට මානව
හිමිකම් නැද්ද? ඇයි එතැන ඉඳලා කථා කරන්න කියන්ෙන් නැත්ෙත්?
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යුද්ධය පැවතුණු අවසාන දවස් ෙදකක් විතරක් අල්ලාෙගන
තමුන්නාන්ෙසේලා ලජ්ජා නැතිව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඇවිල්ලා
කියනවා, ෙම්කට අත උස්සලා කැමැත්ත ෙදන්න කියලා. ඔය
විධියට තමයි එන්ෙන්. විවිධ මුහුණුවරින් එන්ෙන්; විවිධ
හැඩතලවලින් එන්ෙන්. ෙම් හැම මුහුණවරකින්ම, හැඩ
තලයකින්ම ෙවස් මුහුණු දාෙගන ඇවිල්ලා අවසානයට කරන්ෙන්
ලිබියාවට, සිරියාවට, ඊජිප්තුවට, ටියුනීසියාවට කරපු ෙද්ම තමයි.
එතැනට අෙප් රට ෙගන යන්න ඉඩ තියන්න අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාවත්, අෙප් රෙට් බහුතර බුද්ධිමත්, රටට ආදරය
කරන ජනතාවවත් කැමැති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පසු ගිය
පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 57කින්
51කම අතිබහුතර ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක,
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එක්ක, ජාතික ෙකොඩියත් එක්ක
හිට ගත්ෙත්. එෙහම කෙළේ ෙවන ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි, ෙම්
රට නැවත අරාජික තත්ත්වයට පත් කරන්න ෙදන්න ෙහොඳ නැති
නිසායි. ඔය වාර්තා එක පිට එක තව එයි. යස්මිං සූකා ෙනොෙවයි,
තව කට්ටිය වාර්තා එවයි. ඒ වාර්තාවලට එෙහයි කියලා අත
උස්සන්න අප කැමැති වන්ෙන් නැහැ. හැම ෙද්කම සාධාරණයක්
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සාධාරණය ෙවනුෙවන් අප ශී ලාංකීය ජනතාව
හැටියට හඬ නගන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි අප විෙශේෂෙයන්
මතක් කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
හිටපු රාජ නායකෙයෝ ගැන මම කල්පනා කරලා බැලුවා.
ජනාධිපතිවරු, ජනාධිපතිතුමියන්ලා ෙම් රට පාලනය කළ ෙදවන
ධුර කාලෙය් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිබුණු තත්ත්වයන් පිළිබඳව
කල්පනා කර බැලුවා. අද මුදල් අමාත වරයා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් -මුදල් අමාත ාංශය විසින්- ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන වාර්තාව සහ ඒ කටයුතු ෙහොයලා බලද්දී තමයි ෙම්
තත්ත්වය ගැන කල්පනා කෙළේ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට පාලනය කළ ෙදවන ධුර කාලය තුළදී
ඔහුට නිසි කාලයට මැතිවරණ තියා ගන්න බැරි වුණා. ඒ වාෙග්ම
උතුර තස්තවාදෙයන් පිරී ගියා. දකුණ තස්තවාදෙයන් පිරී ගියා.
අෙප් රෙට් ජීවිත විශාල පමාණයක් විනාශ වන තත්ත්වයට පත්
වුණා. ඒ වාෙග්ම ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ කියන
විධියට රාජ තාන්තික සම්බන්ධතා බිඳ වැටිලා, අල්ලපු රට වන
ඉන්දියාව ඇවිල්ලා අෙප් රටට බලපෑම් කරලා, පරිප්පු දාලා,
හමුදාව ෙගනැල්ලා ඔවුන්ෙග් පාලනයක් යටෙත් තියා ගන්න සිදු
වුණා. හරියට අෙප් රෙට් පාලනයටවත් නතු කරන්න බැරි
තත්ත්වයට පත් ෙවලා හිටිෙය්.
ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් තත්ත්වයන් ඊටත්
වඩා දරුණු වුණු බව අපි දන්නවා. එතුමාටත් වුෙණ් මහ පාෙර්
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් මැරුම් කන්නයි. ඒ තත්ත්වයට තමයි
එතුමාෙග් නායකත්වය පැවතුෙණ්. ඊළඟට ජනාධිපතිතුමිය
හැටියට පත් වුණු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් ෙදවන ධුර
කාල සීමාෙව්දී අප දැකපු ෙද් තමයි උතුෙර් තස්තවාදය තදින්ම
කියාත්මක වුණු බව. එතුමියෙග්ත් ජීවිතය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්
ෙබ්රුෙණ්. ඇහැක් අන්ධ වන තරමට එතුමියටත් ඒ පීඩනය ඇති
වුණා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික වශෙයන් ගත්තාම ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය බින්දුෙව් නැවතුෙණ්. සංවර්ධනෙයන් ඉදිරියට යන්න
විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. ආර්ථිකයත් දැඩි ෙලස කඩා වැටුණා.
උතුෙර් තස්තවාදයත් උග ෙවලා තිබුණා. නමුත් අද කල්පනා
කරලා බලන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම්
ෙදවන පදවි පාප්තිෙයන් පසු ෙම් ෙකටි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අෙප්
රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස කල්පනා කරන්න. ඊර්ෂ ාව
නැතිව, කුහකත්වය නැතිව, අවංකව, යථාර්ථවාදීව ෙම් ගැන
කල්පනා කරලා බලන්න කියලා අපි කියනවා. අෙප් රෙට් තිබුණු
තස්තවාදය අද නැහැ. අද අෙප් රෙට් දකුෙණ් තස්තවාදයක්
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. අද නිසි කලට, සමහර විට නිසි
කලටත් කලින් ඉතාම පජාතන්තවාදීව, තමන්ෙග් හැඳුනුම්පත
අරෙගන ගිහිල්ලා මැතිවරණ කියාවලිය තුළ ඡන්දය පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන් පරිසරය අෙප් රට තුළ කියාත්මක වනවා.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනාඩියක් ෙදන්නම්.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ආර්ථික වශෙයන් බින්දුවට තිබුණු -සෘණ මට්ටෙම් තිබුණුසියයට එෙක් ෙදෙක් තිබුණු ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය අද
ෙකොෙහොමද? 2009 දී තස්තවාදය අවසන් කරලා, 2010 වර්ෂය
වන ෙකොට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක මට්ටමට
ෙගෙනන්න හැකියාව ලැබුණා. එදා ඉඳලාම 2013 අවුරුද්ද -පසු
ගිය අවුරුද්ද- වන තුරු සියයට 7.8 දක්වා ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
පශස්ත මට්ටමක පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ඉතිහාසෙය් දැවැන්තම සංවර්ධනය සිදු ෙකෙරන කාල
පරිච්ෙඡ්දය බවට ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් යුතු ෙම් ආණ්ඩු කාලය පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒක
පශස්ත මට්ටමක පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
උද්ධමනය ගත්ෙතොත් ඒක අපි තනි ඉලක්කමක් කරා ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. දුප්පත්කම ගත්ෙතොත් ඒක තනි ඉලක්කමකට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විරැකියාව ගත්ෙතොත් ඒක තනි
ඉලක්කමට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
ඔබතුමා දන්නවා, 1948 දීයි අපි නිදහස ලැබුෙව් කියලා. හැබැයි,
2004 වන ෙතක් අවුරුදු 56ක් ගත වුණා අෙප් රෙට් ජනයාෙග් ඒක
පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 1,000 දක්වා ෙගෙනන්න. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගත්තාට පස්ෙසේ -2005 ඉඳලා 2013
අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට- ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
3,000 ඉක්මවන තත්ත්වයට වැඩි කරන්න හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්වා සන්සන්දනාත්මකව බලන්න. රාජ
නායකෙයෝ කිහිප ෙදෙනකුයි මම උදාහරණයට ගත්ෙත්. එම රාජ
නායකයන්ෙග් ෙදවන කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී රට තුළ ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙවනස ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ නිසා අද ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය බිඳ දාලා, ෙම් රට අරාජික
තත්ත්වයට පත් කරලා, ජාත න්තර වශෙයන් අපට එෙරහිව
ෙගෙනන්න හදන ෙයෝජනාවලට උඩ ෙගඩි ෙදන්න සූදානම් ෙවන්න
එපා කියලා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා.
[பி.ப. 2.52]

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி மற் ம் ெபா ளாதாரம்
ெதாடர்பான வாிகள் சம்பந்தப்பட்ட தி த்தச் சட்ட லங்கள்
சம்பந்தமான இன்ைறய விவாதத்தில் ேபசச் சந்தர்ப்பம்
தந்தைமையயிட் நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.
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உண்ைமயிேல
ஒ
ேதசத்ைதக்
கட் ெய ப்ப
ேவண் மாக இ ந்தால் அந்தத் ேதசத்திேல இ க்கின்ற சகல
மக்க ம் சமமாக மதிக்கப்பட ேவண் ம். ஆனால், குறிப்பாக
வடக்கு, கிழக்கில் இ க்கின்ற தமிழ் மக்கள் சம ாிைம ெபற்ற
ஓர் இனமாக இன் வைர வாழவில்ைல. த ல் அவர்கைள
அவ்வா
வாழ ைவப்பதற்கான நடவ க்ைகைய எ த்தால்
மட் ம்தான் ேதசத்ைதக் கட் ெய ப்ப
ம் என்ற
விடயத்ைத
நான்
இவ்விடத்தில்
ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன். உண்ைமயிேல -

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order?
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

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

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

ගරු පී. පියෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ெபா. பியேசன)

(The Hon. P. Piyasena)

தவறான கைதகைள இங்ேக பரப்பிக் ெகாண்
கக்கூடா ; ட்டாள்தனமாகக் கைதக்கக்கூடா .

க்

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.

[இைடயீ ]

நீங்கள் ெதாட ங்கள்.

ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)
இவைரப்ேபான்ற

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

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

இந்தப் பாரா மன்றத்தில் இ ப்பதன் காரணமாக நான்
சில விடயங்கைளக் கூற ேவண் யி க்கின்ற . [இைடயீ ]
உண்ைமயிேல
இன்
விவாதத் க்கு
எ க்கப்பட்ட
விடயங்கைளயிட் , குறிப்பாக ெபா ளாதாரத்ைதப் பற்றிக்
கைதக்கின்றேபா ,
லம்ெபயர்ந்
வாழ்கின்ற மக்கைளப்
பற்றிக் கூறேவண் யி க்கின்ற . லம்ெபயர்ந் வாழ்கின்ற
மக்கள் இந்த நாட் ேல பிறந் வளர்ந்தவர்கள்; அவர்கள் இந்த
நாட் ன்
இனப்பிரச்சிைன
காரணமாகேவ
இடம்
ெபயர்ந்தவர்கள்.
நாட் ல்
மாறிமாறி
ஆட்சிெசய்த
அரசாங்கங்கள் தமிழ் மக்க க்கான உாிைமகைள வழங்க
ன்வராததன் காரணமாக ம், இனக்கலவரங்களினா ம்
அவர்கள்
லம்ெபயர்ந்
ெவளிநா க க்குச் ெசன்றி ந்
தார்கள்.
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இன் 16 அைமப் க்கைளத் தைடெசய்தி ப்பதாக எனக்கு
ன் ேபசிய உ ப்பினர்கள் கூறினார்கள். நா ம் அந்த
அறிவித்தைலப்
பார்த்தி க்கின்ேறன்.
உண்ைமயில்
'ஜனநாயகம்' என்பதற்கும் 'பயங்கரவாதம்' என்பதற்கும்
வைரவிலக்கணம் என்ன என்பைத த ல் இந்த அரசாங்கம்
ெதளி ப த்த ேவண் ம். இன்
'ஜனநாயகம்' என்றால்
என்ன, 'பயங்கரவாதம்' என்றால் என்ன என்ப ெதளிவில்லாத
ஒ
நிைலயிேலேய இங்ேக அரசாங்கம் ஆட்சி ெசய்
ெகாண்
க்கின்ற .
'பயங்கரவாதம்'
என்ற
அந்தப்
ேபார்ைவயில்தான் ஏற்ெகனேவ ஆ தம் ஏந்திப் ேபாரா ய
வி தைலப்
கள் இயக்கத்தினர் தைடெசய்யப்பட்டார்கள்.
ஆனால், ஆ தமின்றி ஜனநாயக ாீதியாக உாிைமகைளக்
ேகட்கின்றேபா , இன்
ஜனநாயக ம் பயங்கரவாதம்
என்கின்ற அந்த மாையயி ள் ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற .
அபிவி த்திையப் பற்றிக் கைதத்தால் அ
ஜனநாயகம்;
அபிலாைஷகைளப் பற்றிக் கைதத்தால் அ
பயங்கரவாதம்!
ச ைககைளக் ேகட்டால் அ
ஜனநாயகம்; உாிைமகைளக்
ேகட்டால் அ
பயங்கரவாதம்! உண்ைமயில் ஒ க்கப்பட்ட
மக்க க்கான அந்த உாிைமகைளக் ேகட்கின்றேபா அைதப்
பயங்கரவாதம்
என்கின்ற
ச்சாண் க்குள்
ெகாண் வ வ தான் இனவாதம்மிக்க இந்த நாட் ேல
ெதாடர்கின்ற
ஒ
ன்பியல்
நிகழ்வாக
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற .
ேநற்
ன்தினம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் ஒ
விடயத்ைதத் ெதளிவாகக் கூறியி ந்தார். அதாவ , "இந்த
நாட் ேல சி பான்ைம என்
ஓர் இனம் இ க்கக்கூடா ;
நாட் மக்கள் எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக, ஓாினமாக இ க்க
ேவண் ம்" என்
கூறியி ந்தார். அவர் இன் ெமா
க த்ைத ம் குறிப்பிட்
ந்தார். அதாவ , "இந்த நாட் ன்
சாித்திரத்தில்
ட்டைக
மன்னன்
தன் டன்
ேபாாிட் றந்த எல்லாளன் என்ற தமிழ் மன்னனின் சமாதிைய
மதித்தான்" என் கூறியி ந்தார். ஆனால், அேத ஜனாதிபதி
அவர்கள் இந்த த்தம் இடம்ெபற்றதற்குப் பிற்பா எத்தைன
யி ம் இல்லங்கள் சிைதக்கப்ப வதற்குக் காரணமாக
இ ந்தி க்கின்றார் என்ற விடயத்ைத ம் நான் இந்த
இடத்திேல பதி
ெசய்ய ேவண் ம். [இைடயீ ] ஆகேவ,
ட்டைக
காலத்திேல இ ந்த மனிதாபிமானம் ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்களின் காலத்தில் இல்லாமல் ேபாயி க்கிற .
அ இல்லாைமயால்தான் இந்த இனப்பிரச்சிைன இன்ன ம்
தீர்க்கப்படாமல் இ க்கிற
என்பைத நான் ெதளிவாகக்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கிேறன்.
ெஜனீவாவிேல தீர்மானம் ெகாண் வந்ததற்குப் பிற்பா
16 அைமப் க்கைள ம் மற் ம் 424 தனிநபர்கைள ம் தைட
ெசய்தி ப்பதாக
வர்த்தமானிப்
பிரகடனெமான்
ெவளியிடப்பட்
க்கின்ற .
அந்தப்
பிரகடனத்திேல
இப்ெபா
ஆ ம் கட்சியாக இ க்கின்ற
லங்கா
சுதந்திரக்
கட்சிையச்
சார்ந்த
சிலாின்
ெபயர்க ம்
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. அப்ப யானால்
லங்கா சுதந்திரக்
கட்சி ம் இந்த நாட் ல் தைடெசய்யப்பட்ட கட்சியா?
என்பைதத் ெதளி ப த்த ேவண் ம். கட்சிக்கு ஆட்கைள
எ ப்பதற்காக அவர்கைளச் ேசர்த்தி க்கிறார்கள். அதனால்
அந்தப் பட் ய ேல
லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் பிரேதச
அைமப்பாளர் ஒ வாின் ெபய ம் இடம்ெபற்றி க்கின்ற .
அத் டன்
லம்ெபயர்ந்
வாழ்கின்ற மக்கள் மட் மல்ல,
இலங்ைகயிேல ச கத் டன் இைணந்
இயல் வாழ்க்ைக
வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்ற,
ஆலயங்களிேல
நிர்வாகம்
ெசய்கின்ற, மக்களால் மதி்க்கத்தக்கவர்களின் ெபயர்க ம்
அதிேல இடம்ெபற்றி க்கின்றன.
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குழப்பகரமான
இந்தப்
ெபயர்ப்பட் யைல
அவசர
அவசரமாகத் தயாாித்ததன் ேநாக்கம் என்ன? ஐக்கிய நா கள்
மனித உாிைமகள் ேபரைவயில்
ன்றாவ தடைவயாக ம்
அெமாிக்காவினால் ெகாண் வரப்பட்ட இலங்ைகக்கு எதிரான
பிேரரைண நிைறேவறியைதத் ெதாடர்ந் அதன்
கைளத்
திைசதி ப் வதற்காகத்தான்
இவ்வாறான
நடவ க்ைக
எ க்கப்பட்டெதன்பைத நான் ெதளிவாகக் கூறிக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன். ஆகேவ, ெபா ளாதாரத்ைதப் பற்றிேயா
அல்ல
வாிகைளப் பற்றிேயா கைதப்பதற்கு
ன்னர்
நாட் ேல நிரந்தரமான சமாதானம் ஏற்பட ேவண் ம்.
நிரந்தரமான சமாதானம் ஏற்பட ேவண் மாக இ ந்தால்,
இங்ேக வாழ்கின்ற சகல மக்க க்கும் சம உாிைம
வழங்கப்படேவண் ம். அப்ப சம உாிைம வழங்கப்படாமல்,
உதட்டளவில் சமாதானத்ைதப் பற்றிப் ேபசிக்ெகாண் ம்
ெவளியிேல இனவாதக் க த் க்கைளக் கக்கிக்ெகாண் ம்
ெசயற்பட்டால், எப்ப இந்த நாட் ன் ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப்ப
ம்?
என்பைத
இங்கி க்கின்ற
ஒவ்ெவா வ ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத ம் நான்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
"இப்ெபா
வடக்கு, கிழக்கிேல ேபார் இல்ைல;
நாட் ேல
சமாதானம்
ஏற்பட்
க்கின்ற ;
கடந்த
5
வ டங்களாக
அங்கு
நாங்கள்
அபிவி த்திகைளச்
ெசய் ெகாண்
க்கிேறாம்;
வடக்கு,
கிழக்கின்
எந்த
இடத்திற்கும் எவ ம் ெசன்
வரலாம்" என்
அரசாங்கம்
கூ கின்ற . ஆனால், யாழ்ப்பாணத்தில் என்ன நடக்கின்ற ?
மட்டக்களப்பில் என்ன நடக்கின்ற ? வடக்கு, கிழக்கிேல
இ க்கின்ற மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்கின்றார்களா? இல்ைல.
அங்கு சுற்றிவைளப் கள் இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற ;
அங்கி க்கின்ற
மக்கைளப்
பலாத்காரமாக
ேசாதைன
ெசய்கி்ன்றார்கள்.
ப்பாக்கி சத்தம் இல்ைல! ஆனால்,
சத்தமில்லாத
அரச
பயங்கரவாதம்
அங்கு
இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற .
இதிேல
எந்தெவா
மாற் க் க த் க்கும் இடமில்ைல. சுற்றிவைளப் க ம் திடீர்
ேசாதைன ம் நடக்கின்ற . கடந்த மாதம் மட்டக்களப்பி ள்ள
ஒ கிராமத்தின் இரண்
க க்கு பட்டப்பக ேல வந்
அவர்க ைடய
கைளச் ேசாதைனயிடப்ேபாவதாக ம்
ட்
க்கின்ற அைனவைர ம் ெவளியில் இ க்குமா ம்
கூறினார்கள்.
பின்னர்
ட் ேல
எைதேயா
ேத யி க்கிறார்கள்!
எ
ேம
கிைடக்காததால்
ெசன் விட்டார்கள்.
இேதேபான்
மட்டக்களப்பி ள்ள
கன்னங்குடா என்ற இடத்தில் ஒ
ட் ற்கு ெசன்
அங்கு
நிலத்ைத மண்ெவட் யால் ெவட் , அதற்குள்ளி ந்
ஏேதா
ஒ
பாத்திரத்ைத எ த் விட்
அந்தக் கு ம்பஸ்தைர
அவசரகாலச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய் இன் வைர த த்
ைவத்தி க்கின்றார்கள்.
இைவ
மட்டக்களப்பில்
நடந்த
சம்பவங்கள்!
இவ்வா தான்
அங்கு
சமாதானம்
இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற . மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ
யவில்ைல; சுதந்திரமாக எங்கும் ெசல்ல
யவில்ைல.
ஒ மாதத் க்கு ன் அங்கு நடந்த ஒ தா ம் மக ம்
ைக ெசய்யப்பட்டார்கள். கட்சிகைளப் பிாிக்கின்ற அரசாங்கம்
கு ம்பத்ைத ம் பிாிக்கப் பார்க்கின்ற . அந்த நிைலைம
இப்ெபா
எங்க க்கு
தமிழ்
மக்க க்கு
ஏற்பட்
க்கின்ற .
இவ்வாறான
அவலநிைல
ெதாடர்ந் ெகாண்
க்கின்ற . இத்தைகய அவலங்கைளப்
பற்றி
கூ கின்றேபா
நாங்கள்
பயங்கரவாதிகளாகச்
சித்தாிக்கப்ப கின்ேறாம்.
உண்ைமயில்
நாங்கள்
பயங்கரவாதிகளல்ல. கடந்த வாரம் ஓர் அைமச்சர், தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்ைப ம் தைடெசய்ய ேவண் ெமன்
ேபசியி ந்தார். தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் என்ப என்ன?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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நாங்கள்

ஜனநாயக

ாீதியாகத்

ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள்!

[இைடயீ ] நீங்கள் ெசால்வ ேபால் பார்த்தால், அம்பாைற

மாவட்டத்தில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
சார்பில்
ேபாட் யிட் எங்களின் வாக்குகைளப் ெபற் ெவற்றியீட் ய
50:50 விகிதம் சிங்கள நபரான பியேசன என்பவ ம் அேத
பயங்கரவாத
அைமப்பி
ந்
வந்தவர்தான்!
இன்
எங்க க்கு
எதிராகக்
கைதப்பதற்கு
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் தான்
அவ க்கு
இடம்
ெகா த்த .
ெவட்கமில்லாமல் நீலச் சால்ைவையப் ேபாட் க்ெகாண்
ேராக
ேவைலையச்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற
இவ்வாறானவர்கைள
ைவத் க்ெகாண் தான்
இந்த
அரசாங்கம்
சூழ்ச்சிகைளச்
ெசய் ெகாண்
க்கின்ற
என்பைத நான் ெதளிவாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised.
Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order?
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමා
කියන ආකාරයට කිසිම දවසක ෙම් සභාෙව්වත්, අෙප් රාජ
නායකයකුවත් ටීඑන්ඒ සංවිධානය එල්ටීටීඊ සංවිධානයයි කියා
කියලා නැහැ. එෙහම කියා තිෙබනවා නම් කරුණාකර ෙම්
සභාවට කියන්න, ෙකොතැනදීද එෙහම කිව්ෙව්, කවුද කිව්ෙව්
කියලා. ෙම් විධිෙය් දරුණු පකාශ ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් කරන්න
එපා කියලා කියනවා. ටීඑන්ඒ සංවිධානය එල්ටීටීඊ සංවිධානයයි
කියලා අෙප් කිසිම ජන නායකෙයක්, අෙප් පක්ෂ නායකෙයක් කිසිම ෙකෙනක්- කියලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ටීඑන්ඒ
සංවිධානය අද- [බාධා කිරීමක්] Please, sit down.
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ெசய்தி பிரசுரமாகியி ந்த . இ ஒ பார ரமான விடயம்!
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் என்ப வடக்கு, கிழக்கி ள்ள
தமிழ் மக்களின் வாக்குகளினால் ஜனநாயக ாீதியாகத்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட உ ப்பினர்கைள உள்ளடக்கிய ஒ
கட்சி! ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப் க்கு எவ்வா
ெதன்பகுதியில் இ க்கின்ற மக்கள் வாக்களித்தார்கேளா
அ ேபான் தான் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினரான
எங்க க்கு வடக்கு, கிழக்கிேல இ க்கின்ற மக்கள் ஜனநாயக
ாீதியாக வாக்களித் இங்கு அ ப்பியி க்கிறார்கள். ஆகேவ,
நாங்கள் எங்க ைடய மக்களின் ேதைவகைளப் பற்றிக்
கைதக்கின்றேபா
எங்கைளப் பயங்கரவாதிகளாக அல்ல
எங்கள் கட்சிையப் பயங்கரவாதக் கட்சியாகத் தய ெசய்
சித்தாிக்க
ேவண்டாெமன்பைத
நான்
ெதளிவாகக்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
இந்த
விவாதத்திேல
நான்
பல
விடயங்கைளக்
கைதப்பதற்குத் தயாராக இ ந்ேதன். கு க்கீ
ெசய்ததன்
காரணமாக
அந்த
விடயங்கைளச்
சு க்கமாகக்
கைதக்கேவண் ய
நிைலக்குத்
தள்ளப்பட்
க்கிேறன்.
எனேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு
ஓாி நிமிடங்கள் கூ தலாகத் ேதைவப்ப கின்றன.
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல யாைனகளின் ெதால்ைல
மிக ம்
ேமாசமான
பிரச்சிைனயாக
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற .
இத்ெதால்ைல
காரணமாக
ேநற்
ன்தினம்கூட
ஒ
ைமயாக
அழிக்கப்பட்
க்கிற ;
மரங்கள்
ேசதமாக்கப்பட்
க்கின்றன. இம்மாவட்டத்தில் யாைனகளின்
தாக்குத னால்
இ வைர
ஏறக்குைறய
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ேபர்
இறந்தி க்கிறார்கள்;
பல
ற் க்கணக்கான
கள்
அழிக்கப்பட்
க்கின்றன.
இவற்ைறத்
த ப்பதற்கான
நடவ க்ைககள் இ வைர ம் ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.
இப்ேபா
சி ேபாக
ெநற்ெசய்ைக
அங்கு
ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்ற . ஆனால், குளங்களிேல நீர்
இல்ைல. அதன் காரணமாக பல வயல்கள் மிக ம் ேமாசமாகச்
ேசதமைடந்தி க்கின்றன. அந்த விவசாயிகளின் நன்ைமக்காக
எதிர்காலத்திேல அதற்கான நட்டஈ கைளக் ெகா த் ,
அவர்க க்குத் ேதைவயான உதவிகைள ம் ெசய் மா
ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

[අ.භා. 3.03]

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Shantha Bandara, that is not a point of Order.
But, your request will be recorded. Hon P. Ariyanethran,
you carry on.
ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

அம்பாைறயில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டைமப்பிேல
ேபாட் யிட் ெவற்றியீட் ய பிரதி அைமச்சர் ஒ வர் கடந்த
இரண்
வாரங்க க்கு
ன்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்ைபத்
தைடெசய்யப்ேபாகிேறாெமன்
கூறியி ந்தார்.
அச்ெசய்தி
சிங்களப்
பத்திாிைககளில்
ெவளிவந்தேதா, இல்ைலேயா என்ப
எனக்குத் ெதாியா .
ஆனால், தமிழ்ப் பத்திாிைககளில் அச்ெசய்தி வந்தி ந்த .
அைதத்தான் நான் சுட் க்காட் யி ந்ேதன். [இைடயீ ]
நாங்கள் ஆதாரமில்லாமல் எைத ம் கைதக்கமாட்ேடாம்;
ஆதாரத் டன்தான் கைதப்ேபாம். பல ஊடகங்களில் இந்தச்

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා අපට ෙබොෙහොම හිතවත් ෙකෙනක්. එතුමා
කථා කළා අපට තිෙබන පශ්න ගැන. නමුත් මා හිතන විධියට ඒ
පශ්න ඇති කෙළේත් ඒ අය. අද ඒවාට උත්තර ෙදන්න කියලා අපට
ෙයෝජනා කරන්ෙන්ත් ඒ අයමයි. මා එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? මට
මතකයි ෙකොබ්බෑකඩුව මහත්මයා ඉදිරිපත් වූ මැතිවරණය. එතුමා
අෙප් පක්ෂෙය් තමයි සිටිෙය්. එතුමා එක්ක අපි උතුරට ගියා. අෙන්
ඒ දවිඩ ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම් සිංහල අෙප්ක්ෂකයන්ටයි.
එදා අෙප් අයට දීපු ඡන්ද පමාණය එකතු කරලා බලන්න. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයාට දීපු ඡන්ද පමාණය, ෙකොබ්බෑකඩුව
මහත්මයාට දීපු ඡන්ද පමාණය, වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මහත්මයාට දීපු ඡන්ද පමාණය, ෙජ්වීපී නායකයාට දීපු ඡන්ද
පමාණය දිහා බලද්දී, ඒ අය ෙපොන්නම්බලම් මහත්මයාට දීපු
ඡන්ද පමාණය අඩුයි. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය ඇති
වුෙණ්? ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ් කළු ජූලිෙයන් පස්ෙසේ. එදා ඒ
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ෙවලාෙව් දවස් හතක් යන තුරු තීන්දුවක් ගත්ෙත් නැහැ. ෙපොලීසිය
නිශ්ශබ්ද කළා. පතිඵලය වුෙණ් කුමක්ද? ඩයස්ෙපෝරාවක් ඇති වූ
එකයි පතිඵලය. ඒ වාෙග්ම යාපනය පුස්තකාලය පිච්චුවා. අපට
ඒවා ෙහොඳට මතකයි ෙන්.
මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන ෙකොට, 1996 දී පළමුවැනි
වරට මානව හිමිකම් පනත ෙගනාෙව් අපියි කියන එක කියන්න
ඕනෑ. අවුරුදු 17ක් යන ෙතක් එය ෙගෙනන්න බැරිව ගියා එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට. මානව හිමිකම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක
මිනිසා විසින් නිර්මාණය කර ගත්තු සංකල්පයක්. එක එක රටවල
ඒවා එක එකට ෙවනස්. තමතමන්ෙග් රටවලට ආෙව්ණික කමයට
තමයි මානව හිමිකම සුරකින්ෙන්. සිංගප්පූරුෙව් තිෙබන්ෙන්
ෙවනත් කමයක්. එෙහේ එකම පක්ෂයක් තමයි අවුරුදු ගණනක්
තිස්ෙසේ බලෙය් ඉන්ෙන්. කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ, ඒ අය මානව
හිමිකම් කැඩුවා කියලා. ඒ රෙට් චුවිංගම් එකක් කන්න බැහැ බස්
එකක යද්දී; ගමනක් යද්දී. චුවිංගම් එකක් කාලා බස් එෙක් ෙදොෙර්
ඇෙලව්ෙවොත් ෙදොර හරියට කියා වන්ෙන් නැහැ කියලා බස් එෙක්
යද්දී චුවිංගම් කන එකත් තහනම් කළා ඒ රෙට් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා. බලන්න ෙම් තත්ත්වය දිහා. මානව හිමිකම් ගැන
කථා කරද්දී, ෙපොදු පතිපත්තියක් අවශ බව ඇත්තයි. රෙට්
දියුණුව ෙවනුෙවන් මානව හිමිකම් ඕනෑ. ඒවා සුරකින්න ඕනෑ. එය
පිළිගත් සම්පදායයක්; සංකල්පයක්. නමුත් මානව හිමිකම් ගැන
කථා කරද්දී, මානව හිමිකම් කඩ කිරීම පිළිබඳවත් අපි ෙහොඳට
මතක් කර ගන්න ඕනෑ. එදා අෙප් අය ලක්ෂ ගණනක් ෙකොෙහොමද
කැනඩාවට ගිෙය්? කැනඩාෙව් කීයද සිටිෙය්? 30,000යි සිටිෙය්
කළු ජූලියට ඉස්සර ෙවලා. තිස්දාහ ලක්ෂ ගණනක් වුෙණ්
ෙකොෙහොමද? අන්න බලන්න ඇති වූ තත්ත්වය.
මා විජය කුමාරණතුංග මහත්මයාත් එක්ක යාපනයට ගියාම
රහීම් කියන මනුස්සයා තමයි අපි පිළිගත්ෙත්. ඔහු Trinity
College එෙක් ෙකොල්ෙලක්. ඉංගීසි ෙහොඳට දන්නවා. තාත්තා
උගත් ෛවද වරෙයක්. නමුත් ඔහු ෙමොනවාද කිව්ෙව්? "මෙග්
තාත්තා පුච්චනවා දැක්කාම මට ඉන්න බැරිව ගියා. මම ෙමෙහේට
ආවා. මම සංවිධානයට බැඳුණා." කියලායි ඔහු කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම
මානව හිමිකම් කඩ කිරීමක් ෙනොෙවයි ද කෙළේ රජිව් ගාන්ධි මරා
දමලා? කල්පනා කරලා බලන්න. අද ෙමොනවාද ඔබතුමන්ලා
කියන්ෙන්? අද ෙවන කතන්දර කියනවා. ෙම් පශ්නය ඇති කෙළේ
තමුන්නාන්ෙසේලා නම්, ෙම් පශ්නය විසඳන්න ජනාධිපතිතුමාට
උදවු කරන්නත් ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලාමයි. ෙම් පශ්නය
නිර්මාණය කරලා, රට රටවලට ගිහිල්ලා කුමන්තණය කරලා,
ෙමෙහමයි, ෙමෙහමයි කියලා අද ආපසු අපටම කියනවා ඒවාට
උත්තර ෙදන්න කියලා. ඇත්තමයි, අපට උත්තර ෙදන්න සිද්ධ
ෙවලා. ඒක අවාසනාවක් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්. ඉන්දියාෙව්
ජනතාවෙග් මානව හිමිකම් කඩ කිරීම ෙකොපමණද කියලා
කිව්ෙවොත්, එල්ටීටීඊ
සංවිධානය ඒ රෙට් ෙකෝටි 100ක
ජනතාවෙග් නායකයා මරලා දැම්මා ෙන්. ඉතින් එල්ටීටීඊ එක
ගැන ෙමොන කථා ද? දුෙරයප්පා මරලා දැම්මා ෙන්. හිතලා බලන්න
ඒ අය ෙකොෙහොමද වැෙඩ් පටන් ගත්ෙත් කියලා. ඒ අය mark කරපු
සිතියෙම් ෙමොකක්ද තිබුෙණ්? කෑල්ලක් රතු පාටින් mark කරලා
තිබුණා. මුහුෙදන් තුෙනන් ෙදකක් ඒ අයටයි. සිතියෙම් mark
කරලා තිබුණා කෑල්ලක්. ඇයි කෑල්ලක් mark කරලා තිබුෙණ්? ඒ
පධාන පරමාර්ථය තමයි ෙවනම රාජ යක් ලබා ගැනීම. ෙවනම
රාජ යක් ඇති කරනවාට අෙප් ජනතාව කැමැති නැහැ. මා හිතන
හැටියට ෙදමළ ජනතාවත් කැමැති නැහැ. අපිත් කැමැති නැහැ.
දවිඩ ජනතාවෙගන් සියයට 8ක් ඉන්ෙන් උඩ රටයි. ඒ අය
කැමැතිත් නැහැ. ෙමොකද, දැන් සාමය තිෙබන නිසා. සාමය ඇති
වුෙණොත් තමයි සංවර්ධනය ඇති වන්ෙන්. සාමය මනින්න මිම්මක්
නැහැ. සන්ෙතෝෂය මනින මිම්මට පාදක වන එකම මිම්ම
ෙමොකක්ද? සාමය මත තමයි ෙකනකුට සන්ෙතෝෂය මනින්න
පුළුවන්. ෙම්වා ගැන අප ෙහොඳට කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
අපි අද බදු ගැනයි කථා කරන්ෙන්. බදු ගැන කථා කරද්දී අපට
ෙපෙනනවා, ෙම් භාණ්ඩ සඳහා ෙකොපමණ බදු සහනයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා ද කියලා. අද ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් ඉතාම ෙහොඳ
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ෙදයක්. ෙම් බදු කියන එක ෙදෝලනය වන්නට ඕනෑ. ඒක නිකම්
එක තැන තිෙබන්නට පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාරිෙභෝගිකයා
රකින්නත් ඕනෑ; නිෂ්පාදකයා රකින්නත් ඕනෑ. හැම ෙව්ලාෙව්ම
පාරිෙභෝගිකයා රකින්න බැහැ. හැම ෙවලාෙව්ම පාරිෙභෝගිකයා
රැක්ෙකොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එතෙකොට නිෂ්පාදකයා අතරමං
වනවා. නිෂ්පාදනය වැඩි වන ෙවලාවට පාරිෙභෝගිකයාට
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ. නිෂ්පාදනය අඩු වුණාම ඒවා ආනයනය
කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒවා ආනයනය කරලා ෙමහි නිෂ්පාදනය
කඩා වැටුෙණොත් ෙදවැනි වර ඒ නිෂ්පාදකයා ඉදිරිපත් වන්ෙන්
නැහැ, ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ නිසා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
සුරකින්න නම් බදු ෙදෝලනය වන තත්ත්වයක් ඇති කළ යුතුයි
කියලා යි මම හිතන්ෙන්. ෙමම සංෙශෝධනවලින් නිෂ්පාදකයායි,
පාරිෙභෝගිකයායි ෙදෙදනාම ආරක්ෂා වන්නට ඕනෑ කියලා මම
කියන්න කැමැතියි.
ධීවරයන්ටත් ෙම් සංෙශෝධනවලින් ෙලොකු සහනයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙමම විෂය පිළිබඳව කථා කරද්දී මම මතක් කරන්නට
ඕනෑ -

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට ස්තුති කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ජනාධිපතිතුමා ෙන් ෙම්ක කරන්ෙන්. වරදවා ගන්න එපා.
පටලවා ගන්න එපා. ඔබතුමන්ලා එක්ක සිටි ෙකෙනක් වුණාට
එෙහම කියන්න එපා. ජනාධිපතිතුමා තමයි ෙම් බදු සහනය ලබා
ෙදන්ෙන්. ෙම් විෂය ගැන අද කථා කරන්ෙන් ෙමොන අමාත ාංශය
යටෙත් ද? [බාධා කිරීමක්] ඉන්න කියන්න.
ෙම් දැල්ෙලෝ තමයි ඇම. ඇමක් ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. UNP
එෙක් ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඉතින් ඇම කාපු කට්ටිය ෙන්.
එක එක්ෙකනාෙග් ඇම කාලා තිෙබනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ඇමක් දීපුවාම ඔබතුමන්ලා අල්ලා ගන්න පුළුවන්, පශ්නයක්
නැහැ.
ෙම් ඇමක් ඉස්සර රුපියල් හාරසීයක් විතර වුණා. දැන් එයට
යම් සහනයක් දීලා තිෙබනවා. තායිවාන්වලින් සහ තවත් රටක්
ෙදකක් තිෙබනවා, ඒ රටවල්වලින් තමයි ඒවා ෙගන්වන්ෙන්.
සාමාන ෙයන් ධීවර යාතාවකට ෙම්වා ෙටොන් එකක් විතර
ගන්නවා. එතෙකොට, රුපියල් හාරසීයට ගත්තු ඒවා ෙම් බදු
සංෙශෝධනය නිසා දැන් රුපියල් 250කට විතර අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.
ෙම් දැල්ලා කියන්ෙන් දිලිෙසන මාළුෙවක්. නමුත් ෙමහි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්වා ආනයනය කරන අය ලංකාෙව්
පාරිෙභෝගිකයාට විකුණනවාද, නැද්ද කියන එකත් බලන්න ඕනෑ.
මිනිසුන්ෙග් මතයක් තිෙබනවා, දැල්ලා මාළුවා ආහාරයට ෙහොඳයි
කියලා. හැබැයි, ඒවාෙය් ෙමොකක් හරි chemical එකක් තිෙබනවාද
කියලාත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා පාරිෙභෝගික අධිකාරියට
අපි කියනවා, ෙම් ෙගන්වන ඒවා ටිකක් ෙහොඳට පරීක්ෂා කරලා
බලන්න කියලා. ෙමොකද, අද අෙප් රෙට්, ෙසෞඛ ෙවනුෙවන්
ආණ්ඩුව විශාල වශෙයන් මුදල් වියදම් කරනවා. ඉතින් ඒ
පිළිබඳවත් සිතලා ෙම් කටයුතු කරන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. ෙම්
හරහා අද ධීවරයාට ෙලොකු සහනයක් දීලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් ධීවරයාෙග් නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කරන එක,
සංකල්ප හදන එක, වැටිලා තිබුණු මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
අලුෙතන් නඟා සිටුවන එක - එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් එය
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නතර කළා - යන ෙම් සියල්ලම
මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්ප යටෙත් තමයි සිදු වුෙණ්. අප
එකිෙනකාට ෙදොස් කියන්න නරකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙදොස් කියනවා; තව ෙකෙනකුට ෙදොස්
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු වැරැදි වැඩ නිසා ඇති වුණු
තත්ත්වයට අද අපි හැෙමෝම එකතු ෙවලා ජාතියක් වශෙයන්
මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. ඒකට තනි තනිව මුහුණ දීලා හරියන්ෙන්
නැහැ. කවුරු හරි යමක් විනාශ කරලා, ඒ විනාශෙයන් පසුව බලය
ලබා ගන්නට ගිෙයොත් එෙහම ඒවා නැවත වරක් පුනරුත්ථාපනය
කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න, ඉඩම් හදන්න, ෙගවල් හදන්න,
buildings හදන්න අෙප් මහජනතාවෙග් සල්ලි තමයි වියදම්
වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙකොච්චර පිරිවැයක් යනවාද කියන එකත්
ඔබතුමන්ලා හිතන්න ඕනෑ.
අද ෙමතැන ෙගොඩක් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ඒවායින් ධීවරයන්ට සහන ලැෙබනවා. වෘත්තිකයන්ට සහන
ලැෙබනවා. ගෑස් පාරිෙභෝගිකයන්ට සහන ලැෙබනවා. ඉස්සර
distributorsලාෙගන් ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද - NBT එක - අය
කළා. දැන් ඒක නැති කරලා ගෑස් පාරිෙභෝගිකයන්ට සහන සලසා
තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? විෙද්ශ ව වහාර
මුදල්වලින් ගනුෙදනු කරන තීරුබදු රහිත ෙවෙළඳ සැල්වලට
සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ෙපොල් ෙතල්
නිෂ්පාදකයාට සහන ලැෙබනවා. විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා සපයන
ව වාසයකයන්ටත් සහන ලැබිලා තිෙබනවා. කාටවත් ෙමතරම්
බදු සහන ලබා දීපු ආණ්ඩුවක් නැහැ. අපි ඇත්ත කියන්න ඕනෑ.
අපි වක බදු ලබා ගන්නවා, ඇත්තයි. නමුත් ඒ හා සමාන සහන
රැසක් ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් බදු සහන උඩ තමයි
අෙප් රෙට් සංවර්ධනය කියාත්මක වන්ෙන්. ෙම්ක කලින් කලට,
කලින් කලට ෙවනස් කර කර මුදල් අමාත ාංශෙයන් ඉතාම
ෙහොඳට ඒ කටයුත්ත කළමනාකරණය කරනවාය කියන එකත් අපි
පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟට, ෙම් කාරණය ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කුණු සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. අද මා
internet එක බලද්දී දැක්කා, ජපානෙය් කසළ ෙශෝධනයක් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් උඩු ගුවනට satellite එකක් යවා තිබුණා.
ඒෙකන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? අෙප් ෙකොඩිය දමන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, කවුද යවන්ෙන්, ඒ වාෙග් ෙනොෙයකුත් පශ්න අජිත්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඇහුවා. ජපානය දැන්
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? උඩට යවන සැටලයිට්වලින් කැෙඩන කෑලි
net එකක් දාලා අරෙගන නැවත පහළට එවද්දී ඔක්සිජන් වැදිලා
ඒවා විනාශ වන විධියට අලුත් system එකක් හදලා තිෙබනවා.
කුණු අපහරණය ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්. කුණු අපහරණය
කිරීෙම්දී garbage trucksවලට බදු සහනයක් දීලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, දැන් හැමතැනම ෙගවල් වැඩි ෙවලා තිෙබන
බව. ෙමතැන ෙගයක්, අතැන ෙගයක්, ඒ වාෙග් හැම තැනම
ෙගවල්. ඒවාෙය් අප දව සියල්ලම භූමියට එකතු ෙවනවා. එකතු
වන කුණු දමන්න අඩි 5ක, 10ක විතර ගැඹුර පුංචි pit එකක්
හදන්න. ළිඳ අඩි 15ක් විතර ගැඹුරුයි. නැත්නම් අන්තිමට ඒ
ෙසේරම කුණු ළිෙඳේ. ඒ නිසා භූමිය පිරිසිදු කර ගත්ෙත් නැත්නම්
භූගත ජලය සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවනවා. අපට ජලය
තිෙබන්න අපි වාසනාවන්ත ෙවලා තිෙබනවා. Garbage
trucksවලට අපි ෙලොකු බදු සහනයක් දීලා තිෙබනවා. ඒවාෙය් බදු
අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ෙසෞඛ තත්ත්වය ෙහොඳින්
පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් ෙවනවා කියන එක පකාශ කරන්න
ඕනෑ.
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ඊළඟට වෘත්තිකයන් ගැන කථා කෙළොත්, වෘත්තිකයන්
හැටියට අපි ෛවද වරුන්, ඉංජිෙන්රුවන්, ගෘහ නිර්මාණ
ශිල්පීන්, නීතිඥයන්, ගුවන් නියමුවන්, නාවික ක්ෙෂේතෙය්
නිලධාරින්, මෘදුකාංග ඉංජිෙන්රුවන්, පිළිගත් ආයතනයන්හි
වෘත්තීමය සාමාජිකයන් ෙලස හඳුනා ගත් ගණකාධිකාරින්,
පිළිගත් වෘත්තීමය නිපුණතා සහිත පර්ෙය්ෂකයන්, ෙජ ෂ්ඨ
විද්වතුන් වැනි අය ඇතුළු ෙවනවා. ෙද්ශීය ආදායම් පනෙත් 59
(ඇ) වගන්තිය අනුව ෙගවිය යුතු බද්ෙදන් අඩක් අදාළ වන්නා වූ
සියයට 20කට ෙනොඅඩු පමාණයක ෙකොටස් ෙපොදු මහ ජනතාවට
නිකුත් කරමින් තම ෙකොටස් ලැයිස්තුගත කරන සමාගම් ඒවා
ලැයිස්තුගත කිරීෙම්දී එම සමාගම් සියයට 28ක බදු අනුපාතය
යටෙත් බදු ෙගවනු ලබන්ෙන් නම් කාලය වසර 3කට දීර්ඝ කරලා
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි.
ඊළඟට අමු ෙත් දළු, හාල් පිටි, තිරිඟු පිටි, පාන්, බිත්තර, දියර
කිරි, කිරි පිටි ඇතුළුව වී, සහල්, තිරිඟු, කරඳමුංගු, කුරුඳු, කරාබු
නැටි, සාදික්කා, වසාවාසි, ගම්මිරිස්, කපාපු ෙපොල්, රබර් කිරි, අමු
ෙපොල්, ෙත් ෙගන ඒෙම්දී tax එක වැඩි කරලා තිෙබනවා. මම
කිව්ෙව් ෙදෝලනය ෙවන්න ඕනෑ කියලායි. ෙදෝලනය වන එක
කමයක් තමයි ෙම්. සංෙයෝජිත වර්ගීකරණෙය් සංෙක්තය අනුව
ෙත් සහ රබර් කර්මාන්තය සඳහා අවශ යන්ෙතෝපකරණවල
හිමිකරුවන් විසින් භාවිත කරනු ලබන කර්මාන්තශාලා යන්ත
සඳහා අපි ෙම් තුළින් බදු සහන දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජංගම දුරකථන ගැනත්
කියන්න ඕනෑ. සිංගප්පූරුෙව් නම් identity card එක මඟින් ජංගම
දුරකථන 2ක් පමණයි තියා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අෙප් රෙට්
නම් ඕනෑ තරම් ජංගම දුරකථන තියා ගන්න පුළුවන්. බලන්න
ෙපොඩි ගණනක් ද කියලා. ඒ වාෙග් මානව හිමිකම් කඩ කිරීමකින්
ෙතොරව බදුවලින් පාලනය කරන්න රටක් උත්සුක ෙවන්න ඕනෑ.
එෙසේ නැති වුෙණොත් ෙකොෙහොමද ෙමය පාලනය කරන්ෙන්?
ජංගම දුරකථන පාලනය කරන්න පුළුවන් ද? ෙම්වා එක්
ෙකෙනකුට තුනක් හතරක් නැත්නම් පහක් හයක් තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි. ජංගම දුරකථන පාවිච්චිය
තව වැඩි වුෙණොත් අෙප් ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇති වන්ෙන්
නැද්ද? ඒ නිසා ෙම්වා control කරන්න ඕනෑ. Identity card එක
ෙපන්වා ජංගම දුරකථන ෙදකක් තබා ගැනීමට ඉඩ හැරීම විතරක්
ෙනොෙවයි. ඒවාට බදු පනවා යමක් කිරීමත් ෙහොඳයි. නැත්නම්
තවදුරටත් පශ්න ඇති ෙවයි කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනැ.
2015 වර්ෂය වන විට අන්තර්ජාලය පරිහරණය කිරීම සඳහා
පුද්ගලයන් මිලියන 788ක් ජංගම දුරකථන භාවිත කරයි. ෙපොඩි
ගණනක් ෙනොෙවයි. අවුරුදු 50ක් තුළ තාක්ෂණෙය් සංවර්ධනයක්
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියා බලන්න. අවුරුදු 50ක් තුළ සම්බන්ධ
කිරීමට ගත වූ කාලය බලමු. ගුවන් විදුලියට අවුරුදු 38යි;
රූපවාහිනියට අවුරුදු 13යි; අන්තර්ජාලයට අවුරුදු 4යි; Facebook
එකට අවුරුදු තුනහමාරයි. ඒ කියන්ෙන් මිනිසුන් අතරට යාමට
ගත වූ කාලය.
අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා අන්තර්ජාලය පිළිබඳව
දන්නවා. ගුවන් විදුලිය මිලියන 50කට සම්බන්ධ කරන්න අවුරුදු
38ක් ගියා; රූපවාහිනියට අවුරුදු 13ක් ගියා; අන්තර්ජාලයට
අවුරුදු හතරයි; Facebook එකට අවුරුදු තුනහමාරයි. ෙලෝකෙය්
හැටි එෙහමයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ඔබතුමන්ලාෙග්
පතිපත්ති ෙගෝලීයකරණය තුළ ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා
ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් ෙම් ජාත න්තර පශ්නෙය්දී ආණ්ඩුවත්
එක්ක එකතු ෙවන්න; ආණ්ඩුවට පක්ෂව කථා කරන්න;
Facebook එෙක් ෙහෝ කථා කරන්න කියලායි. කථා කරලා
කියන්න, ෙම් පශ්නය ඇති කෙළේ අප ෙනොෙවයි කියා.
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව පනත ෙගනාෙව්
1996 දීයි. අප තමයි ෙම් පනත් ෙගනාෙව්. ආණ්ඩුව මානව හිමිකම්
කැඩුෙව් නැහැ. ආණ්ඩුව මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කර ගත්තා; රට
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ෙබ්රා ගත්තා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ තැනක යන්න පුළුවන්
විධිෙය් කමෙව්දයක් හදලා දුන්නා. තස්තවාදී සංවිධාන ෙදකක්
තිබුණා ෙන්. ඒ සංවිධාන ෙදකම පුනරුත්ථාපනය කළා. ඒ
පුනරුත්ථාපනය කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා ෙහොඳට බලන්න. එෙහම
ආණ්ඩුවක් මානව හිමිකම් කැඩුවයි කියා ජාත න්තර වශෙයන්
පශ්න ඇති කරලා ආණ්ඩුව විනාශ කිරීෙම්දී ඔබතුමන්ලාෙග්
භූමිකාව කුමක් විය යුතුද කියන එක -
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තව භාර්යාෙවෝ 13ක් ඉන්නවා. යූඑන්පී එෙකන් ආපු කට්ටිය
ඉන්නවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

ගරු මන්තීවරෙයක්

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
භාර්යාෙවෝ?

(An Hon. Member)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

රතුපස්වල සිද්ධිය.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒකට කියන්ෙන් incident එකක් කියලායි. Incident එකක්
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? යම් යම් සිද්ධීන් ඇති ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා වාහනයක යද්දී ටයර් එකක් යනවා ෙන්. ඒක
ෙවන්ෙන් කාර් එෙක් වරදින්ද? මෙග් ෙකොණ්ඩයට ෙමොකද වුෙණ්?
ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් මාව දමා
තිබුණු සිරමැදිරියට watts 240 බල්බයක් දාලා, ඒෙක් රස්නයට
ෙකොණ්ෙඩ් ගියා. ඔළුව ගිෙය් නැහැ. ඔළුව ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්]
එක්නැලිෙගොඩ ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ මහඇමති ෙවලා හිටපු කාලෙය් ෙකොෙහොමද
හිටිෙය්. මතක් කරන්න. ඒ කාලෙය් ෙකොෙහොම භීෂණයක් ද
තිබුෙණ්?
ෙම් ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන්න එපා. ෙම් ආණ්ඩුව දැන්
සංවර්ධන කටයුතු කර ෙගන යනවා. අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉලක්කයන්
ෙහොඳයි. රෙට් ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරක ව ාපාරය
තහනම් කරයි කියා ෙලොකු බියක් ඇති කළා. තහනම් කරන්න පුළුවන්.
අෙප් රෙට් තිෙබන ෙකොළ පාට - greenery එක - මුහුද, ස්වභාව
ධර්මය, මිනිසුන්ෙග් තිෙබන ළැදියාව, ෙසෙනහස, ආදරය ෙමොන රෙට්
ද තිෙබන්ෙන්? සුද්ෙදක් දැක්කාම අහක බලාෙගන යනවා. අෙප් රෙට්
එෙහම ෙනොෙවයි. ජපන් ජාතිකයන් ෙකෙනක් හමු වුණාම ඔළුව පහත්
කරනවා. ඒ වාෙග් සංස්කෘතියක් සභ ත්වයක් තිෙබන රටක් ෙම් රට.
විෙශේෂෙයන්ම ෙබෞද්ධ ධර්මය පවතින රටක්. ඒවා මතක් කරන්න
ඕනෑ. ඇත්ත කථා කරන්න. ෙම්වා කවදාවත් නැති කරන්න බැහැ.
ෙම්ක ෙබෞද්ධ රටක්. ඒ නිසා ආකමණය කරන්න බැහැ. තාවකාලිකව
පසු බෑම් ඇති ෙවයි. [බාධා කිරීමක්] Incidents ෙවනවා ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා කී ෙදෙනක් ටයර් උඩ ඇරියා ද? තමුන්නාන්ෙසේලා
කී ෙදෙනකුට gunshots දුන්නා ද? මෙග් යාළුවා මැරුෙව් කවුද?
සිංහල තස්තවාදිෙයක්. ඔයෙගොල්ෙලෝ කියා මා කියන්ෙන් නැහැ.
එකම දිස්තික්කෙය් කටාන ආසනෙය් හිටපු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්
මැතිතුමා මැරුෙව් කවුද? එල්ටීටීඊ තස්තවාදීන්. විජය කුමාරණතුංග
මැතිතුමා මැරුෙව් සිංහල තස්තවාදීන්. ෙතොප්පිය හරි නම් දමා ගන්න.
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්.

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තස්තවාදය ෙලොකු
පශ්නයක්. ජනාධිපතිතුමා තස්තවාදය නැති කර තිෙබන නිසා
එතුමාට ෙගොඩක් ෙද්ශපාලන ආයුෂ තිෙබනවා. දවසක් ෙදකක්
ෙනොෙවයි, ෙගොඩක් ආයුෂ තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා කියනවා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධු සමය ඉවරයි ලු. එෙහම වන්ෙන්
නැහැ. තව භාර්යාෙවෝ කී ෙදෙනක් ඉන්නවා ද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධු සමය ඉවරද? [බාධා කිරීමක්]
ඔය තව පක්ෂ තිෙබන්ෙන්. ෙජ්වීපී එෙකන් ආපු අය ඉන්නවා.
යූඑන්පී එෙකන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අය තවම පාවිච්චි කරලා
නැහැ. ෙවලාවට ඒ අය අප පාවිච්චි කරනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
ඒ අය තවම පාවිච්චි කරලා නැහැ ලු!

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒ අය stand by තියලා තිෙබනවා. ෙජ්වීපී එෙක් කට්ටිය
ඉන්නවා. යූඑන්පී එෙක් කට්ටිය ඉන්නවා. ජාතික ෙහළ උරුමෙය්
අය ඉන්නවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ අය දැන් වයසයි ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒ ගැන මම කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි මට කවියක් කියන්න
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න කියන්න. "මට මහලු වයෙසේ,
හැකිය වීණා ගයනු ෙපර ෙසේ..." කියලා හදා ගත්තත් ඇති.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.21]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විස්සයි20 කිකට්
තරගාවලිෙයන් ශී ලංකාවට විශාල කීර්ති නාමයක් අත් කර දුන්
ශී ලංකා කිකට් කණ්ඩායමට ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් පණාමය
මුලින්ම මා පුද කර සිටිනවා. අපට ආරංචියි ෙහට දිනෙය් ශී ලංකා
කිකට් කණ්ඩායම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන බව. ශී ලංකා
කිකට් කණ්ඩායම සිය ජයගහණෙයන් අනතුරුව අද දිනෙය්
ලංකාවට ඇවිත්, ෙහට දිනෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීම පිළිබඳව
අප සතුටු ෙවනවා. රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අප ඔවුන්ව සතුටින්
පිළිගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙදවන වර කියැවීම
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් පහ පිළිබඳවයි
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

මා දැන් කථා කරන්න සූදානම් වන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා සන්ෙතෝෂය ෙකොෙහොමද
මනින්ෙන්, එය මනින්න විධියක් නැහැ කියලා. ඒක ඇත්ත තමයි.
ජංගම දුරකථනයට තිබුණු සියයට 20ක බද්ද සියයට 25ක් ෙවලා
එය සියයට 5කින් වැඩි වන විට ඇත්තටම සතුට භුක්ති විඳින්න
විධියක් නැහැ. ඒ නිසා සතුට ෙනොෙවයි, ෙක්න්තිය තමයි එන්ෙන්.
ෙම් විධියට බදු මුදල් වැඩි කිරීම නිසා ආණ්ඩුවට දැන් මනින්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජනතාව තුළ තිෙබන සතුට ෙනොෙවයි,
ෙක්න්තියයි.
අය වැය කාලය තුළ ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවලට අනුව අද
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අෙප් ගරු
ඇමතිතුමා කිව්වා, "බදු සහන විශාල පමාණයක් දුන්නා"ය කියලා.
නමුත් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමන්න ෙම්කයි. බදු සහන ෙනොෙවයි, ෙම්
බදු පිට බදු පනවන ආණ්ඩුවක්. දඩයටත් බදු ගහන රටක් ෙම්ක.
සාමාන ෙයන් අප දන්නවා, මහා මාර්ගයක ෙමෝටර් සයිකලයකින්
ගමන් කරන විට අප අතින් යම්කිසි වැරැද්දක් වුණාම දඩ ගසන
බව. අප ෙහල්මට් නැතිව ෙමෝටර් සයිකලෙය් ගිෙයොත්, නැත්නම්
ඒ බයිසිකලෙය් තුන් ෙදෙනක් දමාෙගන ගිෙයොත් ෙපොලීසිෙය්
මහත්වරු අපට දඩ ගසනවා. එෙසේ දඩ ගහලා ඒ දඩ ෙකොළය
බයිසිකලය පදවන ෙකනාෙග් අතට ෙදනවා. අප දඩ ෙකොළය
අරෙගන ගිහින් තැපැල් කන්ෙතෝරුවට ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ.
සාමාන ෙයන් බයිසිකලයක තුන් ෙදෙනක් - treble - දමාෙගන
ගිෙයොත් රුපියල් 150ක් දඩ ගහනවා; on the spot ඒ දඩ ෙකොළය
අෙප් අතට ෙදනවා. ඒ රුපියල් 150 ෙගවන්න තැපැල්
කන්ෙතෝරුවට ගියාම තැපැල් කන්ෙතෝරුෙව් තැපැල් ස්ථානාධිපති
ෙම් රුපියල් 150ක දඩ මුදල මදියි කියලා තව රුපියල් 15ක්
වැඩිපුර ඉල්ලනවා. ඒ කියන්ෙන් දඩය රුපියල් 150යි. දඩයට බදු
සියයට 10යි. ඔක්ෙකොම එකතු වුණාම රුපියල් 165යි. දඩයටත් බදු
ගහන ආශ්චර්යවත් රටක් ෙම්ක. ඉතින් ජනතාවෙග් සතුට
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ජනතාවෙග් ෙකෝපය -ෙක්න්තිය- වැඩි
ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 1වැනි
දා සිට සෑම ජංගම සහ ස්ථාවර දුරකථනයක් සඳහාම ෙගවන බදු
පමාණය වැඩි වුණා. ෙම් වන විට එෙසේ වැඩි වුණු හතරවැනි මාසය
ෙම් ෙගෙවන්ෙන්. ෙම් මාස 4ක කාලය තුළ සහ ඉදිරියටත් ජංගම
දුරකථන සහ ස්ථාවර දුරකථන ෙවනුෙවන් ෙම් වැඩි වුණු බදු මුදල්
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙගවන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුව අද ආර්ථික වශෙයන්
බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාව මැදිහත් කර ගත්ත
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න සැලසුම් සහගත කියාවලියකට ගිය නැති
එෙක් පතිවිපාකයක් විධියට අද ආණ්ඩුවට තිෙබන එකම උත්තරය
බදු වැඩි කිරීම හා ණය ගන්න එක විතරයි. ඒ හරහා තමයි ෙම්
දුරකථන බද්දත් ඉස්සරහට එන්ෙන්. අය වැෙයන් ෙගනා
ෙයෝජනාවල සඳහන් කරුණු තමයි අද අපි කථා කරන්ෙන්. හැබැයි
තවම ෙම් ආණ්ඩුවට බැරි වුණා, බල්ලන්ට, පූසන්ට ෙගන්වන
කෑම සඳහා වූ බදු නිදහස් කළ එෙක් ඇත්ත ෙහේතුව කියන්න. අපි
මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ දිගින් දිගටම මුළු අය වැය කාල පරාසය
තුළම, ඒ වාෙග්ම අය වැෙයන් පස්ෙසේත් විවිධ අවස්ථාවලදී ඇහුවා,
"බල්ලන්ට, පූසන්ට පිට රටින් ෙගෙනන කෑම සඳහා වූ බද්ද ඉවත්
කෙළේ ඇයි?" කියලා. ඒෙකන් ජනතාවට තිෙබන සහනය
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් කීෙයන් කීෙදනා ද පිට රටින් ෙගෙනන බලු
කෑම, බළල් කෑම බල්ලන්ට, බළලුන්ට කන්න ෙදන්ෙන්? අද
ආණ්ඩුව ඉතාම සීමිත අතෙළොස්සකෙග් සුඛ විහරණය පිළිබඳව
යම් යම් තීරණ ගන්නවා. හැබැයි අතිමහත් සහ බහුතර ජනතාව
මත බදු පටවනවා. දුරකථන බද්ද සියයට 5ක් වැඩි කිරීම හරහා
සිද්ධ වන්ෙන් ඒක තමයි.
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අපි අලුත් ෙවලා, සැලසුමකටයි යන්ෙන්. 2016 දක්වා ජයගහණය
කරන ඉලක්ක පිළිබඳව සැලසුම් හදන්න අපි අනුමැතිය ලබා
ෙගන තිෙබන්ෙන්" කියලා. හැබැයි මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයා මීට මාසයකට
ඉහතදී
සියලු
අමාත ාංශවලට,
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට
චකෙල්ඛයක් යැව්වා. ඒ චකෙල්ඛෙය් තිබුෙණ් ඔය කථාව
ෙනොෙවයි. ඒ චකෙල්ඛෙය් තිබුෙණ්, "ෙමෙතක් අමාත ාංශ සහ
ෙදපාර්තෙම්න්තු මඟින් වාර්ෂික සංයුක්ත සැලැස්මක් හැදුවා නම්,
ෙමතැන් පටන් ඒ සැලැස්ම හදන්න ඕනෑ නැහැ. Corporate Plan
එක ඕනෑ නැහැ. Action Plan එක ඕනෑ නැහැ. අමාත ාංශ,
ෙදපාර්තෙම්න්තු ලාභ ලබන ආයතන ෙනොෙවයි. එම නිසා
සැලැස්මක් ඕනෑ නැහැ" කියලායි. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.
සැලැස්මක් නැතුව අමාත ාංශයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් පවත්වා
ෙගන යන්න බැහැ. අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරන්න ෙවන්ෙන් ඒ
සැලැස්ම ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියාකාරි සැලැස්ම තුළ ඉදිරියට
යන්ෙන් කියන එක මතයි. මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශය
මඟින් ගත්ත ඒ තීරණයත් එක්ක අද ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, අමාත ාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු සැලැස්මකට අනුව
ඉදිරියට යන්ෙන් නැති එකයි. අමාත ාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු
සැලැස්මකට අනුව යන්ෙන් නැහැයි කියන්ෙන් රට සැලැස්මකට
අනුව යන්ෙන් නැහැයි කියන එකයි. ඒක තමයි ඇත්ත. එම නිසා
තමයි, අද එන-එන පශ්නයට උත්තර ෙසොයන්න ආණ්ඩුවට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉදිරිපත් කළ ශී ලංකා
මහ බැංකු වාර්තාෙව් යම් යම් සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන ෙමම ගරු
සභාෙව් කරුණු දැක්වූවා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන මහා
ෙලොකුවට පුරාෙජ්රු කිව්වා, "සියයට 7.3 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. 2012 වර්ෂෙය් තිබුෙණ් සියයට 6.3ට. 2013 වර්ෂෙය්
එය සියයට 7.3 දක්වා වර්ධනය වුණා"යි කියලා. ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය ගණනය කරලා තිබුණු ආකාරය -ඒවාෙය් කරලා තිබුණු
ෙබොරුව, ඒවාෙය් කරපු වංචාව, සියයට 5.4ට තිබුණු එක සියයට
හයයි දශම ගණනට වැඩි කරන්න කියලා ඒ ආයතනය පධානින්
නිෙයෝග දීලා තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක- ගැන අපි පසු ගිය
කාලෙය් ෙහළිදරවු කළා. මා දැක්කා, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
මහත්මයා අද "ලංකාදීප" පතයට කියලා තිෙබනවා, සියයට 5.4,
සියයට 5.6 දක්වා කිරීෙමන් දශම ෙදකයි වැඩි වුෙණ්, එය මහා
ෙලොකු පශ්නයක් ෙනොෙවයි කියලා. දශම ෙදකක් ෙනොෙවයි,
සම්පූර්ණ ඒකකයක්. සියයට 5.4ට තිබුණු එක තමයි සියයට හයයි
දශම ගණනකට වැඩි කරන්න කියලා එදා ඒ නිලධාරින් නිෙයෝග
කරලා තිබුෙණ්. එවැනි අසත , වංචා සහගත සංඛ ා ෙල්ඛන
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙහොඳට ෙත්රුම් ෙගනයි
තිෙබන්ෙන්.
අද කියනවා, උද්ධමන අනුපාතිකය අඩු ෙවලා තිෙබනවාය
කියලා. හැබැයි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයා ශී ලංකා මහ
බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා මාධ හරහා මහා ෙලොකුවට,
හයියට, සද්ෙදට රටට කියනවා, උද්ධමන අනුපාතිකය අඩු ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා. උද්ධමන අනුපාතිකය අඩු ෙවලාය කියලා කෑ
ගහන ෙකොට ෙමෙහේ රුපියල් 65ට තිබුණු නාඩු හාල් කිෙලෝගෑම්
එකක මිල අද දහවල් වනෙකොට රුපියල් 80 දක්වා වැඩි වුණා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

රුපියල් 100 දක්වා වැඩි වනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්වා,
"දැන් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්ති හදන එක ෙවන දා වාෙග් ෙනොෙවයි.

ෙහට අනිද්දා වනෙකොට රුපියල් 100 දක්වා වැඩි වන්න
පුළුවන්. උද්ධමනය අඩුයි ලු. හැබැයි මීට දවස් 3කට කලින් නාඩු
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හාල් කිෙලෝගෑම් එකක මිල තිබුෙණ් රුපියල් 65ක් වශෙයනුයි. අද
දහවල් එෙකොළහමාර වනෙකොට එය රුපියල් 80 දක්වා වැඩි වුණා.
සම්බා හාල් කිෙලෝගෑම් එකක මිල රුපියල් 84 දක්වා වැඩි වුණා.
උද්ධමනය අඩුයි ලු. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයා ශී ලංකා මහ
බැංකු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා, මාධ සාකච්ඡා පවත්වා, මහා
ෙලොකු මහ පාණ වචන පාවිච්චි කරලා කියනවා, "උද්ධමන
අනුපාතිකය අඩු ෙවලා. එය තනි ඒකකයට ෙගනාවා"යි කියලා.
මට ඇහුණා, තව මන්තීවරයකුත් කියනවා, "උද්ධමන අනුපාතිකය
එක ඒකකයකට ෙගනාවා"ය කියලා. උද්ධමන අනුපාතිකය තනි
ඒකකයකට ෙගනාවාය කියලා පට්ටපල් ෙබොරු කරලා අරෙහ
ෙමෙහ බලා සිටියදී රුපියල් 65ට තිබුණු හාල් මිල රුපියල් 80
දක්වා වැඩි වනවා. රුපියල් 15කින් වැඩි වනවා, එක දවසක්
ඇතුළත. ඒක අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් උද්ධමන
අනුපාතිකයට අහු වන්ෙන් නැද්ද? ඒ සහල් මිල එක වරටම වැඩි
වන එක උද්ධමන අනුපාතිකයට අහු වන්ෙන් නැද්ද? ඒවා වහලා,
වංචාෙවනුයි යන්ෙන්. ඇත්ත කථාව ඒක ෙනොෙවයි. ජනතාවට මහ
ෙපොෙළොෙව් ජීවත් වන්න බැහැ, අමාරුයි, බඩු මිල වැඩි වනවා. බදු
වැඩි වීමත් එක්ක ෙව්ගෙයන් වැඩි වන බඩු මිලක් තිෙබන්ෙන්.

ගැන ඉලක්ක කියනවා ෙන්. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන ඉලක්ක
කියනවා ෙන්. අද අෙප් රෙට් දවසකට ඒකපුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ක්වත් ෙසොයා ගන්න බැරි සියයට 42ක්
ජනතාව ඉන්නවා නම්, ෙමන්න ෙම්ක ෙවනස් කරන්න තිෙබන
සැලැස්ම ෙමොකක්ද කියලා පුළුවන් නම් රටට හරියට කියන්න. ෙම්
ඇති නැති පරතරය ෙවනස් කරන්න ආණ්ඩුව පැත්ෙතන්, මුදල්
අමාත ාංශය පැත්ෙතන් සැලැස්මක් හදලා තිෙබනවා ද? නැහැ.
එෙහම සැලැස්මක් නැහැ. ඇති නැති පරතරය එන්න එන්න වැඩි
ෙවනවා. දවසින් දවස ෙම් පතිශතය තවත් වැඩි ෙවනවා. ෙහට
අනිද්දා වන විට සියයට 50 ඉක්මවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක
ෙපනි ෙපනී තමයි යන්ෙන්. ඇයි ඒ? මහා ජාවාරම්කරුවන්ට බදු
සහන ෙදනවා. සාමාන ජනතාව මත දඩයටත් බදු ගහනවා. බදු
පිට බදු ගහනවා. දඩයටත් බදු ගහනවා. ෙජ්ම්ස් පැකර්ලාට බදු
සහන ෙදනවා. ලැම්ෙබෝගිනිවලට බදු සහන ෙදනවා. සාමාන
ජනතාවෙග් පරිප්පුවලට, ෙකොත්තමල්ලිවලට, සීනිවලට බදු
ගහනවා. ෙම් විෂමතාවත් එක්ක, බදු පතිපත්තිෙය් තිෙබන
අසාධාරණත්වයත් එක්ක රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස්
කරන්න බැහැ; ඇති නැති පරතරය අඩු කරන්න බැහැ.

අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ වාර්තාෙව් එතුමන්ලා තව ෙදයක් කිව්වා.
ඒ තමයි ඒකපුද්ගල ආදායම. මෑත ඉතිහාසෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම
වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුවට තමයි කියලා මහ
ෙලොකුවට කිව්වා. ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
3,280ක්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කියන්ෙන් දළ
වශෙයන් මාසයකට රුපියල් 36,080ක්. අෙප් රෙට් සාමාන ෙයන්
ආදායම් උපයන මිනිස්සු හැෙමෝම මාසයකට රුපියල් 36,080ක්
උපයන්න ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන ඒ මහ බැංකු
වාර්තාෙව්ම ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,280යි
කියන ගමන්ම, අෙනක් පැත්තට කියනවා සමස්ත ජනගහනෙයන්
සියයට 42ක් දවසකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2ක් උපයන්න බැරි
තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන් කියලා. දවසකට ෙඩොලර් 2ක් කියන්ෙන්
දැන් තිෙබන වටිනාකමට අනුව ආසන්න වශෙයන් රුපියල් 267ක්;
මාසයට රුපියල් 8,060ක්. මාසයකට රුපියල් 8,000ක් හම්බ
කරන්න විධියක් නැති, දවසකට රුපියල් 260ක් ෙසොයා ගන්න බැරි
මිනිස්සු ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 42ක්. සියයට 42ක්
කියන්ෙන් ෙපොඩි පමාණයක් ෙනොෙවයි. සියයට 42ක් කියන්ෙන්
රෙට් ජනගහනෙයන් හරියටම භාගයකට කිට්ටු පමාණයක්. රෙට්
ජනගහනෙයන් භාගයක්ම ආදායම උපයන්ෙන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 2කට අඩුෙවන්. ඒ අයෙග් වාර්ෂික ඒකපුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 730යි. මුළු රෙට් ජනගහනෙයන් භාගයක්ම
ඉන්ෙන් ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 730කට
ආසන්න පමාණයක් උපයන අයයි. ඒකවත් ෙසොයා ගන්න බැහැ.
ඊට වඩා අඩු අය ගැනයි ෙම් කියන්ෙන්. එෙහම නම් ඒකපුද්ගල
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,280යි කියලා පුරාෙජ්රු ගහන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? හැම ෙකනකුටම ඒ ආදායම තිෙබනවාද? ඒ විධියට
ඒ ආදායම ෙසොයන්න පුළුවන් වන්ෙන් කීෙයන් කී ෙදනාටද? ඒ
මහ බැංකු වාර්තාෙව්ම ආණ්ඩුවම කියනවා නම් සියයට 42කට
ඒකපුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 730ට වඩා අඩුයි කියලා,
අපි ෙකොෙහොමද කෑ ගහන්ෙන්, රෙට් ඒකපුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3,280යි කියලා. ෙම්ෙකන් සංවර්ධනය
මනින්න පුළුවන් ද? ජනතාවෙග් ජීවන මට්ටම, උසස් භාවය
මනින්න පුළුවන් ද? බැහැ. එෙහම මැනලා නම් ඔබතුමන්ලා ඔය
විධියට බදු ගහන්ෙන්; එෙහම හිතලා මෙනෝ ෙලෝකවල ජීවත්
ෙවලා නම් ඔය විධියට බදු ගහන්ෙන්, ඒෙකන් ෙවන්ෙන්
ජනතාවෙග් සතුට වැඩි වන එක ෙනොෙවයි; ජනතාව එන්න
එන්නම ෛවරයට පත් වන එකයි; ආණ්ඩුව ෙකෙරහි ජනතාවෙග්
පැත්ෙතන් ෛවරය වැඩි වන එකයි.

අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන ආර්ථික බංෙකොෙලොත්කමත් එක්ක
දිගින් දිගට බදු වැඩි කරන්න ආණ්ඩුව එක එක හදිසි තීරණ
ගන්නවා. පසු ගිය දවස්වල සුරා බදු ෙකොමසාරිස්වරයාට බලපෑම්
කරලා තිබුණා. ඒ නිෂ්පාදන ආයතනවලින් උපයන ආදායම් වැඩි
කරන්න කියලා මුදල් අමාත ාංශය නිෙයෝග දීලා තිබුණා. එතුමා ඒ
නිෂ්පාදකයන්ට ඒක කිව්වා. නිෂ්පාදකයන්ට කිව්වාට පස්ෙසේ හිටපු
ගමන් ෙකොමසාරිස්වරයාට සහ තවත් නිලධාරියකුට ෙවඩි තිබ්බා.
ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් ෙගදරට ෙවඩි තියනවා; ඒ නිලධාරියාෙග්
ෙගදරට ෙවඩි තියනවා.

සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට අද ෙම් ආණ්ඩුව
සැලැස්මකට වැඩ කරනවා නම් අෙප් රෙට් ආදායම් ෙබදී යාෙම්
විෂමතාව; එෙහම නැත්නම් ඇති නැති පරතරය අඩු කරන්න ෙම්
ආණ්ඩුවට තිෙබන සැලැස්ම ෙමොකක්ද? 2016 ඒකපුද්ගල ආදායම

ආණ්ඩුව එක පැත්තකින් මතට තිත තබන්න ඕනෑය කියන
ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් මුදල් අමාත ාංශෙයන් කියනවා, සල්ලි
නැහැ, සල්ලි ෙහොයන්න වැඩිෙයන් බදු ගන්න කියා. ෙම් ෙදබිඩි
පිළිෙවත ඇතුෙළේ අෙප් රෙට් ජනතාව අද මුහුණ දී තිෙබන
ආර්ථික පශ්නෙයන් ෙගොඩ එන්න බැහැ. අද ෙම් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් හරහා ජනතාව මත තවත් බදු පටවා
දුරකථන බද්ද තවත් සියයට 5කින් වැඩි කර, ජනතාව කබෙලන්
ලිපට ඇද වට්ටලා තිෙබනවා. එම නිසා සැලැස්මක් නැති
බංෙකොෙලොත් ආර්ථිකයක් ෙගන යන ආණ්ඩුවක් බවට ෙම්
ආණ්ඩුව පත් වී තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.36]

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ෙදවන වර
කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති එකතු කළ අගය මත බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත, ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත,
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යන ෙම්
ෙකටුම්පත්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් මහනුවර
දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට අෙප් ජනතාව
ෙවනුෙවන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්නට ලැබීම ගැන
ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළත් ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලත් ජනතා
නිෙයෝජිතෙයෝ ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සම්බන්ධෙයන් කථා
කළා. බදු ගැන කථා කරන ෙකොට පධාන මාතෘකාව ෙවන්ෙන්
ආර්ථිකයයි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
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ෙනොෙයකුත් කරුණු, එක එක හුෙදකලා සිදුවීම් අරෙගන අප කථා
කරනවා. සමහරුන් කිව්වා, ෙම් රෙට් දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුදයක්
තිෙබනවාය කියා. ඒ අර්බුදෙයන් රට ෙගොඩ ගන්න ශක්තිය ලබා
ෙදන්නය කිව්වා. ආර්ථිකය ගැන සමහරු කථා කෙළේ අහසින්
වැටිලා වාෙග්යි. මීට අවුරුදු දහයකට විතර කලින් අෙප් රට
ෙකොෙහොම ද තිබුෙණ්? ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට අරෙගන
යන්න බැරි වුණු, ඒ ගමන වළක්වන පධාන කරුණු කිහිපයක්
තිබුණා. ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා, ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කිරීම සඳහා, ආර්ථිකෙයන් ජනතාව ජයගහණය කිරීම සඳහා පසු
ගිය කාලෙය් කිසිම ආණ්ඩුවකට හරිහැටි වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒ ෙමොකද, අප දැක්කා අවුරුද්ෙදන්, අවුරුදු ෙදෙකන්
තුෙනන් ආණ්ඩු මාරු ෙවනවා. ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක්
තිබුෙණ් නැහැ. රට තුළ කිසිම බදු පතිපත්තියක් ෙහෝ ෙවනත්
කිසිම පතිපත්තියක් ෙහෝ හරියාකාර සැලසුමක් සහිතව කියාත්මක
වුෙණ් නැහැ.
අපට මතකයි, 2000 වර්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක්
තිබුණා. 2001 දීත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් තිබුණා. 2004
දීත් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයක් තිබුණා. ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තමයි ෙම් බදු සම්බන්ධෙයන්, ෙවනත්
ෙනොෙයකුත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් අප සාකච්ඡා කරන්ෙන්.
එතෙකොට ෙපොඩ්ඩක් සිතලා බලන්න, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ආණ්ඩු
මාරු ෙවනවාය කියන්ෙන් ෙම් සියලු පතිපත්ති මාරු ෙවනවා
කියන
එකයි.
සාමාන ෙයන්
ලංකාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයක් තියන්ෙන් අවුරුදු හයකට සැරයක්. මැතිවරණ
තුනක් පැවැත්විය යුත්ෙත් අවුරුදු දහ අටක් තුළදීයි. අවුරුදු 18කින්
තියන්න
ඕනෑ මැතිවරණ අවුරුදු 4කින් තියන්න තරම්
කාලකණ්ණි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණු රටක් තමයි අෙප්
රට. 2000, 2001 සහ 2004 වර්ෂවල පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ
තිබුණා. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්නට තිබුණු ෙලොකුම
බාධාවක් තමයි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය ෙම් රට තුළ නැති වීම.
අපට මතකයි, ඔය කථා කරන ෙබොෙහෝ උදවිය "අෙප් අෙත්
තමයි යතුර තිෙබන්ෙන්, අප තමයි ෙම් රෙට් ආණ්ඩු මාරු
කරන්ෙන්" කියනවා අප ඒ කාලෙය් ඇහුවා. කවුරු ෙහෝ ෙකෙනක්
යම් කිසි ආෙයෝජනයක් කරන්න, යම්කිසි ෙදයකට මුදල්
ෙයොදවන්න බැලුෙවොත් ෙම් අවුරුද්ෙද් තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙනොෙවයි ඊළඟ අවුරුද්ෙද් තිෙබන්ෙන්. අද තිෙබන පතිපත්තිය
ෙනොෙවයි, ඊළඟ අවුරුද්ෙද් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙද්ශීය හා
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින්ට කිසිම දිරි ගැන්වීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ.
කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්
නැහැ. ෙම් රට තුළ ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරභාවයක් නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථික දියුණුව වැළැක්වූ පධාන
අර්බුදය තමයි ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවය ෙනොමැති වීම කියන එක
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රෙට් නායකත්වයට ඇවිත් ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා
ජනතා බලෙව්ග ඒක රාශි කරලා ආර්ථිකය හදන්නට අවශ
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය ෙම් රට තුළ ඇති කළා. මන්තීවරුන්
225න් මන්තීවරුන් 113ක් සහිත ආණ්ඩු පක්ෂයක් හදා ගන්නට
බැරිව අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට මැතිවරණ තිබුණු රටක අද
මන්තීවරුන් 161කෙගන් යුත් ආණ්ඩු පක්ෂයක් සහිත නියම
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ බදු
පතිපත්තිත් එක්ක මහින්ද චින්තනය, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම
වැඩ පිළිෙවළවල් නිසියාකාරව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඕනෑම
අෙයකුට, රෙට් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට තමන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කර ගැනීෙම් හැකියාව ඒ අනුව ලබා දීලා තිෙබනවා.
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ආෙයෝජකයා දිරි ගැන්වීමයි. ෙද්ශීය,
විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයෝ දිරිගැන්වීම ෙමන්ම, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
වැඩි කරලා, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදකයා ශක්තිමත් කරලා ඒ
පතිලාභ ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීම ආණ්ඩුෙව් වැඩ පිළිෙවළ බව
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කවුරුත් දන්නවා. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙම්
සන්ධාන ආණ්ඩුව ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය හදලා 'මහින්ද
චින්තන', 'මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම' වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත්
කරලා, ඒ ආර්ථිකෙය් ගමන වළක්වන පළමුවන බාධකය ඉවත්
කරලා තිෙබනවා.
ආර්ථිකය හදා ගන්න බැරිව තිබුණු ඊළඟ කාරණය තමයි, ෙම්
රෙට් තිබුණු දැවැන්තම පශ්නය වූ යුද්ධය. ෙම් රෙට් සාමය
තිබුෙණ් නැහැ. අපි හිතලා බැලුෙවොත්, කටුනායක එයාර් ෙපෝට්
එෙක් එයාර් බස්වලට, ප්ෙල්න් දහයකට පහෙළොවකට -සමහර
ඒවා ෙදබෑ ෙවන්න- ෙබෝම්බ ගහපු යුගයක් ෙම් රෙට් -උතුෙර්
තිබුණු පශ්නයට අමතරව- දකුෙණ්, ෙකොළඹත් තිබුණා. රෙට්
පධාන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ඒ වාෙග් පහාරයක් ඇති ෙවන
තත්ත්වයක් යටෙත්, සාමය ෙනොමැති තත්ත්වයක් යටෙත් අපි ෙම්
රෙට් ආර්ථික දියුණුවක් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ආර්ථික සංවර්ධනයට තිබුණු පළමු බාධකය ආර්ථික
ස්ථාවරභාවයක් ෙනොමැතිකම. ආර්ථිකය හදන්න බැරිව තිබුණු
ඊළඟ පශ්නය තමයි සාමය ෙනොමැතිකම, එනම් යුද්ධය. අද ඒ
පශ්න විසඳලා තිෙබනවා.
ආර්ථිකය හදන්න බැරිව තිබුණු ඊළඟ පධාන පශ්නය තමයි
මන්දගාමී සංවර්ධනය. නගරෙය් ෙවන්න පුළුවන්, ගෙම් ෙවන්න
පුළුවන්, ලංකාෙව් ඕනෑම තැනක තිබුණු මන්දගාමී සංවර්ධනය
ආර්ථිකය හදා ගන්න බැරිව තිබුණු පශ්නයක්. අපි ෙම් ගැන හිතලා
බලමු. ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න බලාෙගන විෙද්ශිකෙයක්
එනවා. අද ෙනොෙයකුත් කරුණු කථා කරනවා. ටිකක් හිතලා
බලන්න. කටුනායක එයාර් ෙපෝර්ට් එකට ඇවිල්ලා ෙකොළඹට
එන්න සමහර ෙවලාවට අපට පැය ෙදකක් ෙදකහමාරක් ගත
ෙවනවා. ෙමෙහම ෙවනෙකොට ෙම් රෙට් මුදල් ආෙයෝජනය
කරන්න ෙකෙනකුට හිෙතයිද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ ඉඳලා ෙවන
පළාතකට යන්න වුෙණොත් -ගාල්ල, මාතර පැත්තට යන්න
වුෙණොත්, මහනුවර පැත්තට යන්න වුෙණොත්- මාර්ග සංවර්ධනෙය්
ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. හැබැයි අද ඒ මන්දගාමී සංවර්ධනයට
තිත තියලා, අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය හදලා තිෙබන නිසා
කටුනායක සිට විනාඩි 20න් ෙකොළඹට එන්න; පැෙයන් ගාල්ලට
යන්න; පැය එකයි විනාඩි විස්ෙසන් මාතරට යන්න අද අපට
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම 2018 වන ෙකොට මහනුවරට පැෙයන් පැය
එක හමාෙරන් යන්න පුළුවන්; දඹුල්ලට පැය එක හමාෙරන්
යන්න පුළුවන්. ඒ විධියට මන්දගාමී සංවර්ධනයට තිත තියලා,
ඉතා ෙහොද සංවර්ධනයක් ෙම් රට තුළ ඇති කරලා තිෙබනවා.
ආර්ථික සංවර්ධනයට තිබුණු ෙලොකුම බාධාව අයින් කරලා
තිෙබනවා.
නගරය තුළ විතරක් ෙනොෙවයි, ගම තුළත් යම් මුදලක්
ආෙයෝජනය කරලා, ගම තුළත් නිෂ්පාදන කටයුතු වැඩිදියුණු
කරන්න බාධාවක් ෙවලා තිබුණු ෙම් මාර්ග පද්ධතිය වැඩි දියුණු
කරලා විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. රෙට් නිෂ්පාදනය ෙගොඩ
නංවන්න නම් ඒ යටිතල පහසුකම් පද්ධතිය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ.
ඒ සංවර්ධනය ගමටත් අරෙගන ගිහිල්ලා, ඒ මාර්ග පද්ධතිය
ෙහොඳට නවීකරණය කරලා, විදුලි පහසුකම් ලබා දීලා, වාරි ජලය,
පානීය ජලය ලබා දීලා ඒ වාෙග්ම පාසල් පද්ධතිය ශක්තිමත්
කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තාක්ෂණික විෂය
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කාලයක් තිස්ෙසේ අවශ
ෙවලා තිබුණු විෂයයක්. ෙම් තාක්ෂණික විෂය ධාරාව අෙපොස
උසස් ෙපළට හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ කියලා ෙලෝක බැංකුව
කිව්ෙව් මීට අවුරුදු විස්සකට තිහකට කලින්. ඒ විෂය ධාරා
හඳුන්වා දීලා අද මුළු රෙට්ම සංවර්ධනය ඉතාමත් ෙහොඳින්
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ අනුව ආර්ථික සංවර්ධනයට තිබුණු තවත්
බාධාවක් වුණු මන්දගාමී සංවර්ධනෙයන් අයින් ෙවලා ඉතාමත්
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ෙහොඳ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් අද කියාත්මක කර ෙගන යනවා
කියන කාරණය ෙබොෙහෝ අයට දැන ගැනීම සඳහා අපි මතක්
කරන්න කැමැතියි.
සමහර අය අද ආර්ථිකය හදන්න කථා කරනවා; ආර්ථික
අර්බුදයක් ගැන කථා කරනවා; ෙනොෙයකුත් හුදකලා සිදුවීම්
අරෙගන කථා කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදා ගන්න
බැරිව තිබුණු ෙද්ශපාලන අස්ථාවරභාවය, යුද්ධය, මන්දගාමී
සංවර්ධනය කියන පධාන පශ්න තුනට තිත තියලා, ආර්ථිකය
හමුෙව් තිබුණු ෙනොෙයකුත් අර්බුද අයින් කරලා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය අරෙගන ෙම් රෙට් අෙනකුත්
බලෙව්ගවලත් ශක්තිය අරෙගන අද අපි ලස්සන ගමනක් යනවා.
අපි අද කියාත්මක කරන මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩ
පිළිෙවෙළේ පධානම අරමුණක් තමයි, බදු සහන ඇතුළු ෙනොෙයකුත්
මාර්ගවලින් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට ෙගන්වා ගැනීමට
අවශ ෛධර්යවත් කිරීම ලබා දීම. අද ඉදිරිපත් කරන සංෙශෝධන
පනත් ෙකටුම්පත්වලත් එම ෛධර්යවත් කිරීම් ඇතුළත්ව
තිෙබනවා. ෙනොෙයකුත් කීඩා කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වූ මූලස්ථාන
වන්න පුළුවන්, ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වූ මූලස්ථාන
වන්න පුළුවන්, ෙනොෙයකුත් ෙවළඳ ව ාපාර සම්බන්ධෙයන් වූ
මූලස්ථාන වන්න පුළුවන්, ජාත න්තර ජාලෙය් තිෙබන ඒ
මූලස්ථාන ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ඒවා ස්ථාපිත කරන්න
අවශ බදු නිදහස අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් සංෙශෝධන මඟින් ලබා
දීම තුළින් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින්ට ෙම් රටට ඒෙම් අවස්ථාව වැඩි
කරලා තිෙබනවා. අපි ඒක අගය කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ම යන ගමන් මෙඟ් තිෙබන අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් පධාන
අරමුණක් තමයි, නිෂ්පාදකයා ශක්තිමත් කිරීම. අද ෙනොෙයක් අය
කථා කරනවා, කිරි පිටි මිල වැඩියි කියලා. ඔව්, කිරි පිටි මිල වැඩියි
කියලා අපිත් පිළිගන්නවා. හැබැයි, අෙප් රෙට් කිරි පිටි මිල වැඩි
වන්න ෙහේතු වන පධාන කාරණය ෙමොකක්ද කියලා අපි ෙහොයා
බලන්න ඕනෑ.
එදා 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා ෙම් රෙට් ආණ්ඩුව
භාර ගන්න ෙකොට ෙද්ශීය දියර කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 70ක්ව
තිබුණා. හැබැයි, 1994 දී නැවත ආණ්ඩුව භාර ෙදන ෙකොට ඒ දියර
කිරි නිෂ්පාදනය සියයට 15කට අඩු කරලා තමයි දුන්ෙන්. ඒ
ෙවලාෙව් තීරණයක් ගත්තා, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදකයා ශක්තිමත්
කරලා දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවාට වඩා පිට රටින් කිරි
පිටි ෙගනැල්ලා අෙප් රෙට් මිනිසුන්ට ෙබොන්න පුරුදු කරනවා නම්
ලාභයි කියලා. එෙහම තීරණයක් අරෙගන අෙප් රෙට් දියර කිරි
නිෂ්පාදනය සියයට 70 සිට 15 වන ෙතක් වැට්ටුවා. ඕක තමයි ඒ
කාලෙය් තිබුණු ආර්ථික පතිපත්තිය. ඒ රනිල් විකමසිංහ
මහත්තයාෙග් මාමා කළ ෙද්. අද අෙප් රෙට් ඉන්ෙන් කිරි පිටි
ෙබොන ජාතියක්. අෙප් රෙට් ජනතාව ඒකට පුරුදු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ කිරි පිටි මිල ඉහළ යනෙකොට
ෙමෙහේ කිරි පිටි මිලත් ඉහළ යනවා. පසු ගිය කාලෙය් කිරි පිටි
ෙටොන් එකක මිල ෙඩොලර් 5,000ට වැඩි වුණා. එෙලස පිට රට කිරි
පිටි මිල ඉහළ යනෙකොට ෙමෙහේ කිරි පිටි මිලත් අනිවාර්යෙයන්
ඉහළ යනවා. වැරදි ආර්ථික පතිපත්ති නිසා තමයි අද ඒ වාෙග් මිල
වැඩි වීම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, අෙප් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද? අෙප් පතිපත්තිය වන්ෙන්, දියර කිරි අෙප් රෙට්
නිෂ්පාදනය කිරීමයි. ඒ නිසා අෙප් ෙගොවියාට පුළුවන් තරම් ශක්තිය
දීලා ඒ ආනයනය සීමා කිරීම සඳහා අවශ බදු පැනවීම් අපි කරලා
තිෙබනවා. අද ෙම් සංෙශෝධන යටෙත්ත් ඒ බදු ඇතුළත් වී තිබීම
ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. සියයට 15ට වැටී තිබුණු දියර කිරි
නිෂ්පාදනය අද සියයට 40 දක්වා ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ හැදුණු ගහක් එක පාරට කපා
දමන්න අපට පුළුවන්. අපි ෙපොල් ගහක් ගනිමු. එය පීෙදන්න
අවුරුදු තුන, හතරක්, පහක් යනවා. අපට ෙම්ක එක දවසින් කපා
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දමා ෙපොල් ලීවලට විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් ගහ හදා
ගන්න අපට අවුරුදු පහක් යනවා.
එදා ෙම් රෙට් සියයට 70ක්ව තිබුණු දියර කිරි නිෂ්පාදනය
සියයට 100 කළා නම්, අද කිරි පිටි මිල සම්බන්ධෙයන් ෙමෙහම
පශ්නයක් එන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපි අද දියර කිරි නිෂ්පාදනය
සියයට 15 සිට සියයට 40 දක්වා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අෙප්
සන්ධාන රජෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය වන්ෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා
ශක්තිමත් කිරීමයි. ඒ සඳහා බදු පතිපත්තියක් කියාත්මක කළ
යුතුයි. දැන් කියාත්මක වන්ෙන් එවැනි බදු පතිපත්තියක්ය කියන
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම පැහැදිලිවම පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තිරිඟු පිටි ෙම්
රටට ආනයනය කිරීෙම්දී ඒ සඳහා අවශ කරන සීමා කිරීම්
කවුරුවත් කෙළේ නැහැ කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. අෙප් වී
ෙගොවියා වට්ටලා හිටිෙය්. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව තිරිඟු පිටිවලට
අදාළ බදු දමා වී ෙගොවියාට අවශ ශක්තිය ලබා දීලා අද ඒ තැනට
වී ෙගොවියා පත් කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරයකු විධියට ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පැහැදිලිව සහ ආඩම්බරෙයන් මම කියන්න ඕනෑ. ඒක නිසා අෙප්
ආර්ථික පතිපත්තිය පැහැදිලියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහනුවර
දිස්තික්කෙය් මා නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් පධාන ආදායම්
මාර්ගයක් තමයි, සුළු අපනයන ෙභෝග වගාව. සාදික්කා, කරාබු
නැටි, වසාවාසි, ගම්මිරිස් වැනි සුළු අපනයන ෙභෝග මඟින් රුපියල්
බිලියන ගණනක් අෙප් ෙගොවි මහත්වරු ෙම් රටට ලබා ෙදනවා.
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අද
ෙගන එන ෙම් බදු පතිපත්ති අපි අගය කරනවා. සාදික්කා,
වසාවාසි, ගම්මිරිස් වාෙග් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ආනයනය කිරීෙම්දී
අද බදු පනවා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා
වනවා කියන කාරණය පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳවත්
මම අගය කරන්න කැමැතියි.
අවසාන වශෙයන් කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. ෙබොෙහෝ අය
හාල් මිල ගැන කථා කරනවා. හාල් මිල ගැන අෙප් විජිත ෙහේරත්
මන්තීතුමාත් කථා කළා. මන්තීතුමා මතක තියා ගන්න, පසු ගිය
අවුරුදු පහක් තුළ ෙම් රෙට් හාල් මිල ෙවනස් වුණා කියලා මම
නම් අහලා නැහැ. රුපියල් 55ට, රුපියල් 60ට තමයි අවුරුදු
ගණනක් තිස්ෙසේ හාල් මිල තිබුෙණ්. ඒ කාරණය කවුරුත්
පිළිගන්න ඕනෑ. ෙවනස් වන කරුණත් එක්ක -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over. Please wind up now.
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

Okay.
ෙවනස් වන කරුණුත් එක්ක නිෂ්පාදකයාත් ආරක්ෂා වන්න
ඕනෑ. එතෙකොට මිෙලහි යම් ෙවනස් වීමක් ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් අපි
ආඩම්බර වනවා, ෙම් ආණ්ඩුව අවුරුදු ගණනක් එකම අගයක් මත
උද්ධමනය පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා
කියනවා, හාල් මිල වැඩියි කියලා. අවුරුදු පහක් ෙවනස් වන්ෙන්
නැතිව තිබුණු හාල් මිල වැඩි ෙවලා කියලා අද කියනවා. අපි දන්න
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විධියට උද්ධමනය ගණනය කරන්ෙන් භාණ්ඩ හා ෙසේවා 200
ගණනක අගය එකතු කරලායි. මම හිතනවා, මම නිවැරැදි ඇති
කියලා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා 200 ගණනක අගය එකතු කරලා තමයි
උද්ධමනය ගණනය කරන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාත් ඒ කාරණය දැන
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.53]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද, බදු සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන පනත් ෙකටුම්පත් තුනකට සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක්. ඒ ගැන කථා කිරීමට පථමෙයන් මම
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.
ෙමතැන අද කථා කරපු මාතෘකාවක් බවට පත් වුණා, ජිනීවා
සමුළුෙව් ෙයෝජනා. ඒවා විසඳා ගැනීමට විපක්ෂෙය් සහායත්
ෙදන්න කියලා රජය පැත්ෙතන් ඉල්ලීමකුත් කළා. මම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑ, විපක්ෂෙය් සහායක් ඉල්ලන්න නම්, ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා තිබුණු දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය නැවත ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා. ඒක අෙහෝසි
කිරීමයි ෙම් පිළිකාවට -ෙලෙඩ්ට- ෙහේතු වුෙණ්. ඒ නිසා දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා අවංකව, ස්වාධීනව,
මැතිවරණ, ෙපොලිස්, අධිකරණ, රාජ ෙසේවා කියන ෙම් සෑම
ෙකොමිසමක්ම පිහිටුවන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විධායක
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි ෙනොකිරීම අද ෙම් පශ්නවලට පධාන
ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. ඔය කියන කවුරුවත් විදුලි පුටුවකට
ෙගනයන්ෙන් නැතිව ඒ පශ්නය විසඳීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයි.
ඉන්දියානු රජයත් කියලා තිෙබනවා, ලංකාෙව් ස්වාධීන
ෙකොමිසමක් මඟින් ෙම් ෙචෝදනා ගැන පරීක්ෂා කරලා
අපක්ෂපාතීව කියා කළ යුතුයි කියලා. අද මැතිවරණයක් පවතින
අවස්ථාවක ඉන්දියාෙව් පාලන තන්තය ෙවනස් වන්න පුළුවන්. ඒ
හරහා මීට වඩා දරුණු තත්ත්වයකට අපට මුහුණ ෙදන්න ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සැහැල්ලුවට ගන්ෙන් නැතිව කියා
කළ යුතුයි.
එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා බුද්ධිෙයන් තමයි
ඉන්දියාවට ගැහුෙව්. බුද්ධිෙයන් ගැහුවා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද, ගරු
නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි? දකුෙණ් භීෂණය තිබුණු
අවස්ථාවක ඉන්දු - ලංකා ගිවිසුම ගහලා ඉන්දියාවට දුන්නා
උතුෙර් පශ්නය විසඳන්න. ඒ ෙමෙහයුම් කරන තුරු ඉන්දියාව
විශාල පශ්නයකට මුහුණ දීලා හිටියා. එදා ඉන්දියන් සාම සාධක
හමුදාව, ඉන්දියන් රජය හිතා ගත්තා, නැවතත් විෙද්ශ රටකට
ගිහිල්ලා ඒ වාෙග් ෙද්වල් කරලා අත පුච්චා ගන්ෙන් නැතිව
ඉන්නවා කියලා. ඒ අය පාඩමක් ඉෙගන ගත්තා. ඒ කාරණය මතක
තියා ගන්න. ඒ නිසා තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා
බුද්ධිෙයන් ගැහුවා කියලා කියන්ෙන්. ඒක මම ෙහොඳටම දන්න
ෙදයක්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?
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(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

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

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அக்கிராசனத் தினின் அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்

யாணி

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took
the Chair.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය මූලාසනෙය්
ඉන්න අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වනවා.
ෙම් පනවන බදු නිසා තමයි ජනතාව අද පීඩනයට ලක් ෙවලා
සිටින්ෙන්. ෙම් බදු ගැන විවිධ මත අද එක එක විධියට එනවා.
වාසුෙද්ව නානායක්කාකර ඇමතිතුමාත් -ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය්
ඇමතිවරයාත්- මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මැතිතුමාත් ජනෙල්ඛන
හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අරෙගන පුවත් පත්
මාධ හමුවකදී පැහැදිලිව පකාශයක් කළා, ජනතාවට තිෙබන බදු
බර, ජනතාවට තිෙබන ජීවන බර සහ ජනතාවට ජීවත් වීමට
තිෙබන බැරිකම. දරුවන් හතර ෙදනකු ඉන්න පවුලකට අඩු
වශෙයන් මාසයකට රුපියල් 44,000ක වියදමක් යනවා ලු. ඒ
එක්කම එතුමන්ලා ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අරෙගන ෙපන්වූවා, පවුලක මාසික
ආදායම 31,083ක් කියලා.
මෙග් අෙත් තිෙබනවා "ලක්බිම" පත්තෙර් තිබුණු ෙහොඳ
ලිපියක්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා.
"ෙපොෙහොසතුන් දිෙනන් දින ෙපොෙහොසත් ෙවද්දී දුප්පතුන් තව
තවත් පපාතයට දකුණු ආසියාෙව් ඇති-නැති පරතරය වැඩිම
රට ලංකාවයි."
ඇති - නැති පරතරය වැඩිම රට බවට ලංකාව අද පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ලංකාව ඇති - නැති පරතරය වැඩිම රට බවට පත්
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාෙව් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන දිහා බැලුවාම
ෙමොකක්ද හිෙතන්ෙන්?
අපට හරි කනගාටුයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන
ආර්ථික අමාරුකම් එක්ක බැලුවාම මහ බැංකුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන
ෙබොරු. ඒ නිසා විජිත ෙහේරත් මැතිතුමා කළ පකාශය මටත්
කරන්න ෙවලා තිෙබනවා.
මහ බැංකුෙව් හිටපු නිලධාරිෙයකු "ලක්බිම" පත්තරයට
ලිපියක් ලියා තිෙබනවා. ෙම් ෙල්ඛකයා මම ෙපෞද්ගලිකවත්
දන්නවා. ෙම් ෙල්ඛකයා, මහ බැංකුෙව් නිලධාරි මහත්මයා රජයට
ෙබොෙහොම ආවඩලා ලිපි ෙල්ඛන ලිව්වා. නමුත් එතුමා 2013.08.11

1041

2014 අෙපේල් 08

ෙවනි දා "ලක්බිම" පත්තරෙයන් ෙපන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද?
"ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් සංඛ ා දත්තවලට අනුව 2012 වර්ෂය අවසන් වන
විට ශී ලංකාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 3,73,001.00 කි. 2011
වසෙර් එය පැවතිෙය් රුපියල් 3,13,576.00 ක් වශෙයනි"

ඒ වාෙග්ම, එතුමා ඒ ලිපිෙයන්ම ෙපන්වනවා ෙම් විධියට:
"ඒ අනුව 2012 ෙදසැම්බර් 31 ෙවනිදා වන විට ශී ලංකාෙව් ජීවත් වූ ළමා
ළපටි වැඩිමහලු ෙභ්දයකින් ෙතොරව එක් පුද්ගලෙයකුෙග් වාර්ෂික ආදායම
රුපියල් 373,001.00කි. මාසික ආදායම ගණනය කිරීම සඳහා එය
12 න් ෙබදමු. එවිට එක් පුද්ගලෙයකුෙග් මාසික ආදායම රුපියල්
31,083.00 කි."

ෙම් ෙල්ඛකයා මහ බැංකුෙව් සංඛ ා ෙල්ඛන අනුවයි
ෙපන්වන්ෙන්.
"ඒ අනුව හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක මාසික ආදායම රුපියල්
124,332.00 ක් විය යුතුය."

කවුද ෙම් කියන්ෙන්? කවුද ෙම්වා හදන්ෙන්? ජනෙල්ඛන හා
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව
ජීවත් ෙවන්න බැහැ කියලා වාසුෙද්ව නානායක්කාර
ඇමතිතුමන්ලා ෙපන්වද්දී, මහ බැංකු වාර්තාෙව් දත්ත සහ
ෙතොරතුරු පිළිබඳ විගහයක් තමයි ෙම් පත්තරෙය්ත් තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද අපි විස්සයි20 කිකට්
ෙලෝක ශූරතාව දිනා ෙගන තිෙබනවා. මම නාලන්දා විද ාලෙය්
ශිෂ ෙයක්. මෙග් සෙහෝදරයන් තුන්ෙදෙනකු නාලන්දා විද ාලෙය්
කිකට් කණ්ඩායෙම් captainsලා විධියට කටයුතු කළා. නාලන්දා
විද ාලය කියන්ෙන් මෙහේල ජයවර්ධන වැනි ෙශේෂ්ඨ කීඩකෙයෝ
බිහි වූ පාසලක්. මම අෙප් කිකට් කණ්ඩායම ගැන සතුටු වනවා;
මම සුබ පතනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අෙප් පක්ෂයත් අෙප් කිකට්
කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. මම ගෙම් ෙකෙනක් විධියටත් ෙම්
ජයගහණය අගය කරනවා. තමන්ෙග් බුද්ධිෙයන්, ෙබොෙහොම ශූර
ෙලස, සැලසුම් සහගතව ඉන්දියාව කියන පබල කිකට් රාජ ය
පරාජය කිරීම පිළිබඳව අෙප් කිකට් කණ්ඩායමට හදවතින් සුබ
පතමින්, හිස නමා ෙගෞරවය පුද කිරීමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිදු
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොකක්ද ෙම් "රාවය"
පත්තරෙය් තිෙබන්ෙන්? 2014 ෙපබරවාරි මස 2 වැනි දා "රාවය"
පත්තරෙය් කියනවා, "ලැබුණු බලාගාරය ඉල්ලූ එක ෙනොෙව්"
කියලා. කවුද ෙම් කියන්ෙන්? විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා. මම
ෙනොෙවයි ෙම්වා කියන්ෙන්.
තවද එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ලැබී ඇති ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල තාප බලාගාරය, තත්ත්වෙයන් බාල නිසා
ෙහෝ ඉදිකිරීෙම්දී නියමිත පමිතීන් අනුගමනය ෙනොකිරීම නිසා ෙහෝ
බලාගාර සැලසුෙම් ඇති අඩුපාඩු නිසා ෙහෝ ෙමරට අවශ තාවට ඉල්ලූ
පමිතිෙයන් යුත් ගුණාත්මක තාප බලාගාරය ෙනොවන බව විදුලිබල හා
බලශක්ති අමාතයාංශ ෙල්කම් එම්.එම්.සී. ෆර්ඩිනැන්ඩු මහතා පැවසීය."

ඉතින් ජනතාවට බදු ගහනවා. ජනතාව සූරා කනවා. ජනතාවට
දිව ෙලෝකයක් වාෙග් ෙපන්වනවා. නමුත් ෙම් සෑම ෙද්කින්ම ෙම්
රෙට් තත්ත්වය ෙපෙනනවා. දැන් තාප බලාගාරය චීනයට
විකුණන්න හදනවා ලු. ඒ බව පුවත් පතක තිෙබනවා දැක්කා.
ඒකත් game එකක් තමයි. අද game පිට game ගහනවා. කාෙග්
සාක්කුවලට ෙම්වා යනවා ද කියලා දන්ෙන් නැහැ. මම හිතන
විධියට අද ෙම් තත්ත්වය ජනතාවට ෙත්රිලා ආණ්ඩුවට රතු
එළියක්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කියපු ඒ එළිය දැන්
ටික ටික පත්තු ෙව් ෙගන එනවාය කියන එක අපි කවුරුත් මතක
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තියා ගන්න ඕනෑ. බලය කියන එක සදාකල් තිෙබන්ෙන් නැහැ.

This is what is stated in "The Sunday Times" of 2nd
February, 2014. I quote:
"Coal power chaos: Chinese firm fumes Top official defends
Norochcholai plant, dismisses bribery charge"

ෙම්වා අසත ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම්වා ඇත්ත ෙන්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය පැහැදිලි පකාශනයක් සකස් කරලා ඒක ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාටත් දුන්නා; ජනාධිපතිතුමාටත්
දුන්නා. හැම පක්ෂයකටම දීලා මහානායක හාමුදුරුවන්ටත්
දුන්නා. එයින් අපි පකාශ කෙළේ ෙමයයි. ෙම් දූෂණ ගැන අපි
ෙසොයනවා. පරීක්ෂණ කරනවා. තරාතිරම් බලන්ෙන් නැහැ. ඒ
අවශ නීතිමය පතිපාදන ෙගෙනනවා. ඒ නීති ෙගනැල්ලා දඬුවම්
කරනවා. අනාගතෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය එවැනි දූෂණවලට
ඉඩ ෙනොදී ෙම් රට දූෂණෙයන් ෙතොර රටක් විධියට ෙගන යන්නට
කියා කරනවා කියලා පැහැදිලි පතිඥාවක් ෙදනවා. ඒ කරුණ අෙප්
පක්ෂ සම්ෙම්ලනෙය්දී අනුමත කරලා තිෙබන බවත් මම
පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙම් රට දැහැමි රාජ යක්
කියනවා. මතට තිත තියන්න හදනවා. ෙම් රට දැහැමි සමාජයක්
තිෙබන ෙසෞභාග මත් රටක්, පින්වත් ෙබෞද්ධ රටක්, අන
ආගම්වලට ගරු කරන රටක් කියනවා. ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?
එෙහම කියලා එක පැත්තකින් ජනතාවට බදු බර ෙදනවා.
ෙලෝකය කියනවා, "SL tops Google’s 2013 sex search list"
කියලා.
ෙම් තත්ත්වයට අද අෙප් සමාජය දිරි ගන්වනවා. අනික් අතට
ගණිකා මඩම් ඇති ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න ෙහෝටල්
ඉදි කරනවා. කැසිෙනෝ, බාර් ගැන කථා කළත් එෙහමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කාට හරි බාර් එකක් තිෙබනවා
නම් කීයද ගණන? බාර් එෙක් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 600යි.
රුපියල් ලක්ෂ 600කට වුණත් අද බාර් එකක් ගන්න අය ඉන්නවා.
රුපියල් ලක්ෂ 400 ඉඳලා 600 දක්වා මිලකට යනවා. ඇයි? ඇයි
ෙදයියෙන්! එතෙනෝල් ටික ෙගනාවා. සියයට 85ක්, 90ක් විතර
වතුර දැම්මා, seal එක ගැහුවා, මූඩිය ගැහුවා. එච්චරයි. ඉතින්
රුපියල් ලක්ෂ 600ක් දීලා ගන්නවා. අද පුදුම ෙදයක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රටට හරි ෙකළියක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඕක
තමයි අද ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය.
අද වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගැනීම පුදුම විධියට වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. 2012 දී ගත්තු විෙද්ශ ණය පමාණය ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 973යි. 2013 ජනවාරි සිට අෙගෝස්තු දක්වා
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 664ක් අරෙගන තිෙබනවා.
ෙමොනවාටද ෙම්? පාරවල් හදන්න. සංවර්ධනය කරනවාය කිව්වත්
ආර්ථික සංවර්ධනයකට ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම් ෙද්වල්වලට
තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් බැංකුවල සල්ලි කා ළඟද
තිෙබන්ෙන්?
2001 දී චන්දිකා කුමාරණතුංග මැනිනිය ජනාධිපති ෙවලා
හිටපු කාලෙය්දී අපි ඔය තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නා ෙන්. මහජන
බැංකුෙවන්, ලංකා බැංකුෙවන් රුපියල් මිලියන 5,000ක් අරෙගන
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් රජයට ඒ සල්ලි ෙගවන්න වුණා
ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ විධියට ෙම් රෙට් සල්ලි
ඔක්ෙකොම ගන්නවා. ෙම් රෙට් මහජනතාවෙග් සල්ලි තමයි
National Savings Bank එෙක් තිෙබන්ෙන්; Hatton National
Bank එෙක් තිෙබන්ෙන්; Commercial Bank එෙක් තිෙබන්ෙන්;
People’s Bank එෙක් තිෙබන්ෙන්; Bank of Ceylon එෙක්
තිෙබන්ෙන්; Seylan Bank එෙක් තිෙබන්ෙන්; Merchant Bank of
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Sri Lanka එෙක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රජය ඒවාෙය් තිෙබන
ඔක්ෙකොම සල්ලි ඔවුන්ෙගන් බල කරලා අරෙගන, ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලත් - EPF එෙක් මුදලත්අරෙගන ෙම් රට විනාශ කරන තත්ත්වයකට පත් කරෙගන
යනවා. ෙම්ක භයංකාර තත්ත්වයක්. ෙම් භයංකාර තත්ත්වය තුළ
අපි මහ හඬින් ෙගොරවලා, ජාත න්තර ෙකොමිෂන් සභා පත් කළාට
අපි භය නැහැයි කියලා සිංහ නාද කළත් ඔළුව පාවිච්චි කරන්නය,
ඔළුව පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්නය කියා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියනවා.
ෙටෙහරානෙය්ත් ෙම් ෙද්
වුණා. බලවත් ෙකෙනක්
ෙටෙහරානෙය් ජනාධිපති ෙවලා හිටියා. ඒ ෙගොල්ලන් තහනම්,
තහංචි දමද්දී අෙන් අෙප් රට කුඩා දූපතක්ය කියන එක මතක
තියා ගන්න. අෙප් අපනයනවලින් සියයට 70ක්ම යන්ෙන්
යුෙරෝපයටයි, ඇෙමරිකාවටයි කියන එක මතක තියා ගන්න.
තහංචි දමා ගත්ෙතොත් අපිම ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා හරි
ස්වාධීනව, අපක්ෂපාතව ෙම්වා ෙසොයන්නය කියා අපි කියනවා.
එල්ටීටීඊ එක නැෙඟනහිර පළාතට ගහපු එක ගැන විතරක්
ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්.
අෙප් මාධ ෙව්දින් කී ෙදෙනක් අතුරුදහන් වුණාද? ෙකෝ අෙප්
එක්නැලිෙගොඩලා? අෙප් මාධ ෙව්දින් කී ෙදෙනක් රට අත්හැරලා
ගියා ද? ව ාපාරිකයන් කී ෙදෙනක් තමන්ෙග් සල්ලි අරෙගන පිට
රටවලට ගියා ද? මිනීමරුෙවෝ, දූෂකෙයෝ, ගණිකා මඩම් කාරෙයෝ,
කප්පම්කාරෙයෝ ඉන්නවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා පිට රටින් පුවක්
ෙගන්වපු සිද්ධියක් ගැන අහන්න ලැබුණා. ඒකටත් පබල
ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධයි කියනවා. ෙම්ක ෙන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ජාත න්තරව ෙනොෙවයි ෙද්ශීය බලෙව්ගත් අද
ජනතාවට තිත්ත ෙවලා, එපා ෙව්ගන යන ෙවලාවක් ෙම්.
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙනොෙවයි, අද අපි ඉතා භයානක තත්ත්වයකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඔට්ටු බදු ගැන කථා කරද්දී මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
අහනවා, ඔට්ටු බදු තහනම් කරනවාය කියා එදා තමුන්නාන්ෙසේලා
කියපු එක ගැන. ෙම් රෙට් නැවතත් කැසිෙනෝ ඇති කරන්න
ෙදන්ෙන් නැහැයි කිව්වා. නමුත් 2011 වර්ෂෙය්දී ඔට්ටු බදු ලියා
පදිංචි කළ සංඛ ාව 988යි. රජෙය් සංඛ ා ෙල්ඛනවලනුයි මම ෙම්
කියන්ෙන්. දැන් 2014 දී 1,051ක් ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා.
එෙහම නම් ඒ 1,051 කාෙග් වුවමනාවටද ලියා පදිංචි කර
තිෙබන්ෙන්? ෙහංචයියන්ෙග් වුවමනාවටයි. අර temporary visa
අරෙගන ගණිකා මඩම්කාරෙයොත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. බිතාන
ජාතිකෙයක් මැරුවා. ඒවා වහෙගන ඉන්නවා. අද රෙට් ෙමන්න
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. පුම්බන්න පුළුවන්, බුරන්න
පුළුවන්. හැබැයි, පුම්බපු බැලුෙම් හුළං ගිහිල්ලා අන්තිමට
පිටුපස්සත් බිම ඇණෙගන තමයි නවතින්න ෙවන්ෙන්. ඒ බව අපි
මතක තියා ගන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
පශ්න පතවලට රුපියල් 100ක් ෙගවන්න නැතිව අම්මා
ෙකෙනක් කණ කර ආභරණ උගස් කරලා තිබුණා. නමුත් ෙම්
සැම ෙදනාම ඉන්ෙන් දිව ෙලෝකෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු
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මන්තීතුමියනි, මට නියමිත ෙවලාව අවසන් බව ඔබතුමිය
කියනවා. එෙහම නම් ඉතින් "සා දුකින් ෙපෙළනවුන් දැන් ඉතින්
නැගිටියව්" කියමින්, ඔබතුමියට මෙග් ස්තුතියත් පුද කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 4.06]

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம்.
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

ஹிஸ் ல்லாஹ் - ெபா ளாதார

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of
Economic Development)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
வாி அற
கள் சிலவற் க்கான தி த்தச் சட்ட லங்கள்மீ
நைடெப கின்ற விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வைதயிட்
மிக ம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். எனக்கு
ன்
ேபசிய
ெகளரவ உ ப்பினர்கள் இந்த நாட் ன் நிதி, ெபா ளாதார
நிைலைமகைளச் சாியாகப்
ாிந் ெகாள்ளாமல் அரசியல்
ாீதியாகத் தங்க ைடய உைரகைள நிகழ்த்தியைமையயிட்
நான் கவைலயைடகின்ேறன். 1977ஆம் ஆண்
ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியிடம் இந்த நாட்ைட ஒப்பைடக்கின்றேபா ,
இந்த
நாட் ேல
த்தம்
இ க்கவில்ைல.
மாறாக,
அைமதியான ம் ெபா ளாதார வளர்ச்சியைடந்த மான ஒ
நாட்ைடேய
அவர்களிடம்
ஒப்பைடத்தார்கள்.
இவ்வாறானெதா நாட் ல் வடக்கி ம் ெதற்கி ம் த்தத்ைத
உண்டாக்கி தமிழ், சிங்கள இைளஞர்கைளக் ெகான்
குவித் க்ெகாண்
ந்த ேவைளயில், இந்நாட்ைட மீண் ம்
எம
அரசாங்கத்திடம் ஒப்பைடத்தார்கள். ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தி
ந்த த்தம் இன் வடக்கி ம்
இல்ைல; ெதற்கி ம் இல்ைல. இன் இந்த நா அைமதியான
ைறயிேல வளர்ச்சியைடந்
ெகாண்
க்கின்ற .
ப்ப
வ டங்களாக த்தத்தில் சிக்கி, சின்னாபின்னப்பட்ட இந்த
நாட்ைட இன்
ெபா ளாதார ாீதியிேல கட் ெய ப்பி,
தனிநபர்
வ மானத்ைத
அதிகாித் ,
வ ைமையப்
ேபாக்குகின்ற ஒ
பாாிய ேவைலத்திட்டத்ைத ேமதகு
சனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய தைலைமயிேல
ெகளரவ அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய
வழிகாட்ட ேல நாங்கள் ேமற்ெகாண் வ கின்ேறாம்.
இன்
இச்சைபயில்
ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற
சட்ட லங்க க்கான
தி த்தங்கள்கூட
ெபா ட்களின்
விைலையக் கூட் வதற்காக ெகாண் வரப்பட்டைவயல்ல.
மாறாக, இந்த நாட் ல் ெவளிநாட்
தலீ கைள அதிகாிக்கச்
ெசய்வதற்காகேவ
ெகாண் வரப்பட்
க்கின்றன.
ெவளிநாட் க் கம்பனிகள்,
தலீட்டார்கள் எம
நாட் ல்
தலீ கைள ேமற்ெகாள்ள ம் எம
நாட் க்கு வ கின்ற
ெவளிநாட்டவர்கள் எம உள் ர் உற்பத்திப் ெபா ட்கைள
அதிகளவில்
வாங்க ம்
ஊக்குவிப்பதன் லம்
இந்த
நாட்
ைடய
ெபா ளாதாரத்ைத
அதிகாிப்பதற்காகேவ
இத்தி த்தங்கள் ெகாண் வரப்ப கின்றன. இதைனக்கூடச்
சாியாகப்
ாிந் ெகாள்ளாமல், அத்தியாவசிய உண ப்
ெபா ட்களி ைடய
விைலகைள
அதிகாிப்பதற்காகேவ
அரசாங்கமான
இந்தத்
தி த்தச்
சட்ட லங்கைளக்
ெகாண் வந்தி க்கின்ற
என்
ேபசுவைதயிட்
நாங்கள்
மிக ம் கவைலயைடகின்ேறாம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
இந்த
நா
ெபா ளாதாரத்தில்
ன்ேனற்றமைடந்
வ கின்ற . எதிர்க்கட்சியிேல எங்க ைடய யாழ். மாவட்ட
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எம்.பி. ஒ வர் இ க்கின்றார். இன் யாழ் நகர் எந்தள க்கு
அபிவி த்தியைடந்தி க்கின்ற ? என்ப
பற்றி அவ க்கு
நன்றாகத்
ெதாி ம்.
அவ்வாேற
வட
மாகாண ம்
ன்ேனற்றமைடந்தி க்கின்ற .
ெகளரவ
உ ப்பினர்
அவர்கேள, தய ெசய்
உங்க ைடய பிரேதசத் க்குச்
ெசன்
பா ங்கள்! அன்
உங்களால் வடக்குக்குப் ேபாக
ந்ததா? ேபாக
யவில்ைல. இன் நீங்கள் வடக்குக்கு
நிைனத்த
ேநரம்
ெசல்லக்கூ ய
வைகயில்
திகள்
ெசப்பனிடப்பட்
க்கின்றன.
அ மாத்திரமன்றி,
கு நீர்,
சுகாதாரம், கல்வி ேபான்ற எல்லாத் ைறகளி ம் இன் வட
மாகாணம்
ன்ேனற்றமைடந்
வ க்கின்ற . இன்
இந்த
நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப் வதற்கான
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்
க்கின்றன. நடந்
ந்த ேமல்
மாகாண
மற் ம்
ெதன்
மாகாண
சைபக க்கான
ேதர்தல்களிேல அதிகப்ப யான மக்கள் - 10 இலட்சத் க்கும்
ேமற்பட்ட மக்கள் - எம
அரசாங்கத் க்கு ஆதரவாக
வாக்களித் ,
ேமதகு
சனாதிபதி
அவர்க க்கு
மீண் ெமா
ைற
ஆைணைய
வழங்கியி க்கின்றனர்.
இரண்
மாகாணங்களி ம் ஓாிரண்
இலட்சமல்ல, 10
இலட்சத் க்கும் அதிகமான மக்கள் எமக்கு ஆதரவாக
வாக்களித் , இந்த அரசாங்கத்தின் ெவற்றிைய உ திெசய் ,
ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ெவற்றிப் பயணத் க்கு
ஆதரவளித்தி க்கின்றார்கள்.
நாங்கள்
இந்த
நாட்ைடக்
ெகாண் ெசல் ம் பயணத் க்கு அங்கீகாரம் வழங்கியி க்
கின்றனர். பாவம்! மிகுதியாக இ க்கின்ற ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சிக்காரார்கள் இந்த உண்ைமையப்
ாிந்தெகாள்ளாமல்
ெசயற்ப வைதயிட் நாங்கள் கவைலயைடகின்ேறாம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
நாங்கள் இந்த நாட்ைட மிகச் சீக்கிரமான
ைறயிேல
ெபா ளாதார வளர்ச்சிைய ேநாக்கிய நாடாக மாற் வதற்கு
யற்சித் க் ெகாண்
க்கின்ேறாம். அதற்காக நாங்கள்
எல்ேலா ம் ஒன் பட் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். ெவ மேன
இனவாதத்ைத ம் மதவாதத்ைத ம் கக்கி மீண் ம் இந்த
நாட் ேல
பயங்கரவாதம்
ஒன்
உ வாவதற்கு
இடமளிக்கக்கூடா . வடக்கு, கிழக்கிேல இ ந்
வ கின்ற
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் உ ப்பினர்கள் சிலர் மீண் ம்
இனங்க க்கிைடயிேல ஒ
ேமாதைல உண் பண் வதற்
கான ேவைலகைளச் ெசய்கின்றார்கள். அதாவ
எல்லாவற்
ைற ம் இன ாீதியான
ைறயிேல சிந்தித்
மீண் ம்
இனங்க க்கிைடயிேல ேமாதைல ஏற்ப த்தி இந்த நாட்ைடக்
குட் ச்சுவராக்குவதற்கு
யற்சிக்கின்றார்கள். அவ்வாறின்றி
நாங்கள் இந்த நாட்ைடக் கட் ெய ப் வதற்கு
யற்சிக்க
ேவண் ம்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
நாங்கள் ன்பங்கள், யரங்கள், கஷ்டங்கள் எல்லாவற்ைற ம்
அ பவித்தி க்கின்ேறாம். மீண் ம் அந்தத் ன்பங்கைள ம்
யரங்கைள ம் எங்க ைடய மக்கள் அ பவிப்பதற்கு
நாங்கள்
அ மதிக்கக்கூடா ;
நாங்கள்
அ பவித்த
ன்பங்கள்
யரங்கைள
எங்க ைடய
குழந்ைதகள்
அ பவிப்பதற்கு இடமளிக்கக்கூடா . ஆகேவதான் நாங்கள்
எல்ேலா ம்
ஒன் பட
ேவண் ம்.
இந்த
நாட்ைடக்
கட் ெய ப் வதற்கு
யற்சிக்க
ேவண் ம்.
மாறாக,
சர்வேதசச் சக்திக க்கும் அந்தச் சக்திகளின் பணத் க்கும்
நாட்ைட விற்பதற்ேகா,காட் க் ெகா ப்பதற்ேகா யாைர ம்
ஒ ேபா ம் அ மதிக்கக்கூடா
என்
இந்தச் சைபயிேல
நான் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
ெஜனீவாவிேல பிேரரைண ெகாண் வந் அந்தப் பிேரரைண
ஊடாக இந்த அரசாங்கத்ைத
டக்கைவத்
இந்த நாட்
மக்கைளக்
கஷ்டப்ப த்த
ேவண் ம்
என்
சிலர்
நிைனக்கின்றார்கள்;
மீண் ம்
இந்த
நா
இனப்
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பிரச்சிைனக்குள்ளாக
ேவண் ம்
என்
சிலர்
நிைனக்கின்றார்கள். குறிப்பாக தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்
உ ப்பினர்கள் சில ைடய உைரகைளக் குறிப்பிடலாம்.
இவ்வா ெசயற்ப வதன் லம் ஒட் ெமாத்தச் ச கத்ைத ம்
இந்த அரசாங்கத் க்கு எதிரான ஒ சக்தியாக மாற் வதற்கு
அவர்கள்
யற்சிக்கின்றார்கள். ஆனால், எங்க ைடய
பிரச்சிைனகைள நாங்கேள ேபசித் தீர்க்க ேவண் ம்.
ெவ மேன ெஜனீவா க்கு எங்க ைடய பிரச்சிைனகைளக்
ெகாண் ெசல்வதன் லம் அவற்ைறத் தீர்க்க
யா .
ஆகேவ, இந்தச் சூழ்நிைலகள் க த்தில் ெகாள்ளப்பட
ேவண் ம்.
இன்
நா
ெபா ளாதாரத்தில் வளர்ச்சியைடந்தி க்
கின்ற . ெவ மேன ேகாஷங்கைள
ன்ைவப்பதன் லம்
மாத்திரம்
பிரச்சிைனக க்குத்
தீர் காண
யா .
ஆக்க ர்வமான பணிகைள, ெபா ளாதாரத்ைதக் கட் ெய ப்
வதற்கான வழி ைறகைள நாங்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
அவ்வா
ெசய்கின்றெபா
தான்
எம
கு ம்ப
வ மானத்ைத அதிகாிக்க
ம். கு ம்ப வ மானத்ைத
அதிகாித்
வ ைமையப் ேபாக்கி ெபா ளாதாரத்ைதக்
கட் ெய ப் வ
என்ப
மிக விைரவாகச் ெசய்யக்கூ ய
காாியமல்ல. நாங்கள் அவற்ைற அவ்வள விைரவாகச் ெசய்ய
யா .

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Your Minister is the one who complained saying ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

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

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

What you wanted was to bring a Resolution in Geneva
to punish ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

Your Minister is the one ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා

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

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

No, no. [Interruption.]
[Interruption.]

I am not giving way.-

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
நாங்கள் குறித்த விடயங்கைள மிகக் கவனமாக ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ம். எங்க ைடய பணிகள் மற் ம் எங்க ைடய
நடவ க்ைககள் இந்த நாட் ேல மீண் ம் ஓர் இனவாதத்ைதத்
ண் வதற்கு, மதங்க க்கிைடேய கலவரத்ைத உண் பண்
வதற்குத்
ைணேபாகக்கூடா .
அதைன
நாங்கள்
அ மதிக்கக்கூடா . யாராக இ ந்தா ம் சாி, இந்த நாட் ேல
அவ்வாறான
சூழ்நிைல
உ வாவதற்கு
ஒ ேபா ம்
இடமளிக்கக்கூடா .
இந்த
நாட்ைடக்
கட் ெய ப்
வதற்காகக் கட்சி ேபதங்கைள மறந் , இன மத ேபதங்கைள
மறந் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின் தைலைமயிேல நாங்கள்
எல்ேலா ம்
ஒன் பட் ச்
ெசயற்ப கின்றேபா தான்
பிரச்சிைனக க்குத் தீர்
காண
ம். அைதவி த்
மீண் ம் இனங்க க்கிைடயிேல ஒ
கல் நிைலைய
ஏற்ப த் வதற்கான வாய்ப் க்கைள உ வாக்கிக் ெகா க்கக்
கூடா .
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා]

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நிதி
சம்பந்தப்பட்ட
குறித்த
தி த்தச்
சட்ட லங்களி டாக
நாங்கள் எதிர்பார்ப்ப
ெபா ளாதார
ன்ேனற்றம். இந்த
நாட் ேல ெபா ளாதாரம் ன்ேனற்றமைடய ேவண் ம். இந்த
நாட் ேல ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்கைள அதிகமாகக்
கவ ம் வைகயில் ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ம்.
எங்க ைடய வியாபார நடவ க்ைகக க்காக நாங்கள்
ெவளிநா க க்குச்
ெசன்
அங்கு
ெபா ட்கைளக்
ெகாள்வன
ெசய்கின்றேபா
வாி
விலக்கு
வழங்கப்ப கின்ற . அவ்வாறான வழி ைறகைள இங்கும்
ேமற்ெகாள்வதற்காகத்தான் குறித்த சட்டங்களில் தி த்தங்கள்
ெகாண் வரப்ப கின்றன.
இவற்ைறக்கூட
ாிந் ெகாள்
ளாமல் ெவ மேன அரசாங்கத்ைத விமர்சிக்க ேவண் ம்
என்பதற்காகப்
ேபசாமல்,
எங்க ைடய
மக்களின்
பிரச்சிைனகைளத் தீர்ப்பதற்கான வழி ைறகைளக் ைகயாள
ேவண் ம் என் ேகட் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 4.16]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඉස්සර ෙවලාම, ශී ලංකාෙව්
කිකට් කණ්ඩායමට මා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂය -අපි සියලු
ෙදනා- සුබ පතනවා. ඒ ජයගහණය ලබා ගත්තු එක ගැන අපි
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඔවුන්ට ඉදිරිෙය්දීත් ෙමවැනි
ජයගහණ ලබා ගැනීමට හැකි ෙව්වායි පාර්ථනා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බදු පනත් පහක්
සංෙශෝධනය කරන්න තමයි ෙම් විවාදය පවත්වන්ෙන්. ෙමහිදී
ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන කථා කියැවුණා. මම කල්පනා කළා,
ෙද්ශපාලන කථාවකට ෙනොගිහින් ෙමහි technical points
තුනහතරක් අරෙගන අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් බදු
සංෙශෝධන ඇත්තටම ජනතාවට බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන
එක තාක්ෂණික වශෙයන් ෙපන්නා ෙදන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එකතු කළ අගය මත බදු
සංෙශෝධනය ෙහවත් VAT සංෙශෝධනය අපි අරෙගන බලමු.
ෙද්ශපාලන කථා නිකම් ගෙහන් ෙගඩි එනවා වාෙග් ෙනොෙයකුත්
අයට හදලා කියන්න පුළුවන්, ෙම්වාෙයන් කිසිම විධියකට
ජනතාවට බරක් පැටෙවන්ෙන් නැහැ, සහනයක් තමයි
ලැෙබන්ෙන්, සතුටයි තවත් ෙමොකක්ෙදෝ එකක් තමයි අපි අද
මිනිසුන්ට ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. අපි දැන් එකතු කළ අගය මත බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත අරෙගන බලමු. එහි Clause 12
යටෙත් තිෙබනවා, ටයිපටි ගැන. අපි පටන් ගනිමු ෙකෝ ඒෙකන්.
ටයි පටි, ෙබෝ සහ designer පෑන්වලට මීට පස්ෙසේ VAT ගහන්ෙන්
නැහැ කියලා කියනවා. ෙමහි ටයි පටි කියන්ෙන් Louis Vuitton
tieවලටයි. ෙම් tie ෙඩොලර් 1,000ට 1,250ට තමයි විකුණන්ෙන්.
Bow tie ෙඩොලර් 500යි; 600යි. ඒ වාෙග්ම, ෙම් කියන පෑන්
ෙඩොලර් 5,000යි 6,000යි. එක පැත්තකින් ෙම්වාෙය් බදු අයින්
කරන්න තමයි ෙම් සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
ෙඩොලර් දාෙහේ, එක්දහස් ෙදසිය පනෙහේ ටයි දමන්ෙන් කවුද? ෙම්
ළඟදී සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් තියලා ෙම් රෙට් ඉහළම ස්ථානයක
ඉන්න පුද්ගලයකුෙග් ඥාතිවරෙයක් කියලා තිබුණා, එතුමා නම්
පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ ජාතිෙය් ටයි පටියි කියලා. නමුත් සාමාන
මිනිසුන්ට ෙම්වාෙයන් ඇති වැඩක් නැහැ. එෙහම නම් සුපිරිම
ධනවත් අයට බදු සහන ලබා ෙදන්න තමයි ෙම් එක
සංෙශෝධනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.
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ඊළඟට තිෙබනවා, සාමාන මනුෂ යන් පාවිච්චි කරන හාල්
ටිකට, බිත්තර ටිකට, ෙපොල් ටිකට, කිරි පිටි ටිකට වකව බදු ගහන
කමයක්. ඇත්ත වශෙයන් ජනතාව මුළා කරන ෙම් රජය හැම
ෙවලාෙව්ම කියනවා, අපි අත වශ භාණ්ඩවලට බදු ගහන්ෙන්
නැහැ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි අරෙගන බලමු එකතු
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙතහි 3වන
වගන්තිය. එහි සඳහන් ෙවනවා, ෙමන්න ෙමෙහම:
"... ලියාපදිංචි තැනැත්තා විසින් ඍජුව ම ෙහෝ ෙවනත් යම් තැනැත්තකු
ෙවනුෙවන් කරන ලද සැපයුම් ද ඇතුළුව එම ලියාපදිංචි තැනැත්තාෙග්
සමස්ථ සැපයුම් වටිනාකමින් සියයට විසිපහක් ඉක්මවනු ලබන සැපයුම්
වටිනාකම ෙමම පනත යටෙත් එම ලියාපදිංචි තැනැත්තාෙග් බද්දට
යටත්වන සැපයුම් ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු අතර,..."

ෙම්ක කියවන මිනිහාට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. ෙදතුන්
පාරක් කියවලා තමයි මමත් ෙත්රුම් ගත්ෙත් ෙමතැන ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන් කියලා. අපි ෙමය සරලව බලමු. ෙමච්චර කල් කවදාවත්
ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවළඳාමට VAT එක ගැහුෙව් නැහැ. 2013
ෙම් VAT එක ෙගනාවා ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවළඳාමට.
ෙගනැල්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙලොකු ෙලොකු supermarkets
තිෙබනවා ෙන්, කාගීල්ස්, කීල්ස්, ආපිෙකෝ ආදි වශෙයන්. ෙම්
වාෙග් ඒවාට විතරයි, රුපියල් මිලියන 500ක් එක කාර්තුවකට
ගනුෙදනු වන ආයතනවලට පමණයි ෙම් බද්ද ගහන්ෙන් කියලායි
කිව්ෙව්. ඒ වාෙග්ම කිව්වා, කාගීල්ස් එකට, කීල්ස් එකට සාමාන
මිනිස්සු යන්ෙන් නැහැ, ෙලොකු සල්ලිකාරෙයෝ විතරයි යන්ෙන්
කියලා. ඇත්ත වශෙයන් කථාව ඒක ෙනොෙවයි. අපි කවුරුත්
දන්නවා කාගිල්ස්, කීල්ස් වාෙග් ආයතන හැම තැනම පිහිටුවලා
තිෙබනවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ?
ගිය පාර අය වැෙයන් කිව්වා, ෙම්ක කාර්තුවකට රුපියල්
මිලියන 250 දක්වා අඩු කරනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඉස්ෙසල්ලා කියපු විශාල පමාණෙය් සුපර් මාකට්
විතරක් ෙනොෙවයි,
ඔබතුමියෙග් අම්පාර පැත්ෙත් තිෙබන
කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 250ක් ගනුෙදනු කරන කුඩා
පමාණෙය් සුපර් මාකට් පවා ෙම් VAT එකට අයිති ෙවනවා.
කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 250ක් ගනුෙදනු කරන ව ාපාරවලට
ෙම් VAT එක අයිති ෙවනවා. දැන් ෙමතැනින් ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැන කාරණා ෙදකක්
තිෙබනවා. බදු ගහන්න පුළුවන් සැපයුම් තිෙබනවා; බදුවලින්
නිදහස් කරපු සැපයුම් තිෙබනවා. එතෙකොට හාල්, බිත්තර වී, කිරි,
දියර කිරි ෙම්වා ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල බදුවලින් නිදහස් කරලා
තිෙබනවා.
ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක අපි ෙත්රුම් ගනිමු.
බදු අය කළ හැකි සැපයුම් සහ බදු නිදහස් කර ඇති සැපයුම් එකතු
කරලා ඒ එකතුවට තමයි ෙම් බද්ද ගහන්ෙන්. අපි උදාහරණයක්
හැටියට බදු අය කළ හැකි සැපයුම් ගනිමු. අපි හිතමු, රුපියල්
සියයක ගනුෙදනු කළා කියලා. ඒවාට බදු ගහන්න පුළුවන්. දැන්
අපි ගනිමු, බදු ගහන්ෙන් නැති ඒවා. අපි ගනිමු හාල්. ඒවාට බදු
ගහන්ෙන් නැහැ. අපි හිතමු, රුපියල් 50ක හාල් business කළා
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ ෙදකම ගත්තාම අපි
business කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 150ක. බදු ගහන්න පුළුවන්
100යි, බදු නිදහස් 50යි වශෙයන් රුපියල් 150ක business කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සංෙශෝධනෙයන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙම්
සංෙශෝධනෙයන් කියනවා, බදු නිදහස් පමාණය සියයට 25කට
වඩා වැඩි ෙවන්න බැහැ කියලා. ෙත්රුණා ද මම කියන එක? අපි
විකුණන මුළු පමාණයම තිෙබනවා ෙන්. මුළු sale එකටම ෙන් ෙම්
වැට් එක ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. එතෙකොට සියයට 25ක
උපරිමයකට යටත්ව තමයි බදු නිදහස ලැෙබන්ෙන්. එතෙකොට
150ක් විකුණලා තිෙබනවා නම් සියයට 25ක් කියන්ෙන් රුපියල්
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37.50යි. බදු සහනය ලැෙබන්ෙන් හාල්වලට, බිත්තර වීවලට,
කිරිවලට, කිරි පිටිවලට ෙම් සියලුම ෙද්වල්වලට රුපියල්
37.50කට පමණයි. නමුත් රුපියල් 50ක sale එකක් තිෙබනවා. ඒ
රුපියල් 50ක sale එක තිෙයන්ෙන් බදු නිදහස් භාණ්ඩවලින්.
නමුත් ෙම් බදු සංෙශෝධනය අනුව, -ඔබතුමියට ෙම්ක වැදගත්
ෙවනවා- බිත්තර වීවලට බදු නිදහස් කියලා කිව්වාට, හාල්වලට බදු
නිදහස් කියලා කිව්වාට මෙග් උදාහරණයට අනුව රුපියල් 50ක
විකුණුවා නම් රුපියල් 37.50කට විතරයි සහනය ලැෙබන්ෙන්,
රුපියල් 12.50කට බදු ෙගවන්න ෙවනවා. දැන් ෙම්වා ගැන
කවදාවත් තාක්ෂණිකව අපි විවාද කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිල්ලා ෙමොකක් හරි අසත ක් කියලා යනවා. නමුත්
ඇතුෙළේ තිෙයන්ෙන් ෙම් තත්ත්වයයි. ඇත්තටම ෙම්ක කියවලා
බැලුෙවොත් ෙමතැන තිෙබන ෙද්වල් කවදාවත් මහින්ද චින්තන
පතිපත්ති පකාශනෙයන් ජනතාවට කියපු ෙද්වල් එක්ක එකඟ
ෙවන්ෙන් නැති බව ෙපෙනනවා. ෙම්වා පරස්පර ෙද්වල්.
දැන් මම තව එකක් ගන්නම්. ෙමහි සඳහන්ව තිෙබනවා
ටැක්ටර් ගැන. ඔබතුමියෙග් පළාෙත් වැඩි වශෙයන් වී ෙගොවිතැන
කරනවා ෙන්. On page 8, under Clause 12 (xLviii) of the
Value Added Tax (Amendment) Bill, it states, I quote:
"machinery or equipment for ..... agricultural tractors ......, so far as
such products are manufactured locally;"

ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරලා නැත්නම් කෘෂිකර්මයට පාවිච්චි
කරන ටැක්ටර්වලට වැට් එකයි, ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්දයි
ගහන්න යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් පළාෙත් ඕනෑ
තරම් ටැක්ටර් තිෙබනවා. මට කියන්න ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය
කරන එකම ටැක්ටරයක්වත් තිෙබනවා ද කියලා. මම ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්න ඇමතිවරුන්ෙගනුත් ඒ ගැන අහනවා. කෘෂිකර්මය
පිළිබඳව එතුමන්ලා ෙබොෙහෝ ෙද් කථා කරනවා. ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන ටැක්ටර් තිෙබනවා ද? ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය
කරන ටැක්ටර් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. සමහර
ෙවලාවට ලංකාෙව් එකලස් කරන ටැක්ටර් තිෙබනවා. නමුත් ඒවා
එකලස් කරනවා නම් ඒකට ෙම් බදු සංෙශෝධනෙයන් VAT එකයි,
NBT එකයි ෙදකම ගහනවා. එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ
මිනිස්සු ලාභයක් ලබා ගන්නෙන් බිස්නස් කරන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්
VAT එකයි, NBT එකයි ෙගවලා, අපි ෙගොවි මහත්මයාෙගන් අය
කරන්ෙන් නැහැ කියනවා ද? එෙහම කරන්ෙන් නැහැෙන්. ඒක
ෙකළින්ම ෙගොවි මහත්මයාට pass කරලා යවනවා. එතෙකොට
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? සියයට 14කින් වැඩි ෙවනවා, ටැක්ටරෙය් මිල.
මම පුවත් පතක දැක්කා,
පී.බී. ජයසුන්දර ෙල්කම්වරයා
බැසිල් ඇමතිතුමා ඉන්න තැන කියලා තිෙබනවා, "අපි ගාමීය
ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ වාෙග්ම බැසිල්
ඇමතිතුමාෙග් පකාශයකුත් මා පත්තෙර් දැක්කා. එතුමා කියා
තිෙබනවා, ගෘහස්ථ ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනයක් නැත්නම් පාරවල්
ෙකොච්චර හැදුවත් වැඩක් නැහැ කියලා ඡන්ද පතිඵලවලිනුත් දැන
ගන්න ලැෙබනවා කියලා. එතුමාම එෙහම කියලා තිබුණා. එෙහම
නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ආණ්ඩුෙව් දැක්මට අනුව,
කෘෂිකර්මය හරහා ගෘහස්ථ ආර්ථිකෙය් සංවර්ධනය, ගාමීය
සංවර්ධනය ලබා ෙදන්න ඕනෑ නම්, ටැක්ටර්වලට අලුතින් සියයට
14ක් -ඇමතිතුමාත් සභාවට එනවා. මා එතුමා ගැනයි කථා කර
කර හිටිෙය්- VAT එකයි, NBT එකයි ගහන්ෙන් ඇයි? එතැන
පරස්පරයක් තිෙබනවා.
අපි තව කාරණයක් අරෙගන බලමු. අපි ගනිමු, ජාතිය
ෙගොඩනැඟීෙම් බදු සංෙශෝධනය. ඒෙක් ෙමොනවා ද තිෙබන්ෙන්?
මූල ආයතනවලට NBT එක ගහන එක තමයි ෙම්ෙක්
තිෙබන්ෙන්. ෙමච්චර කල් NBT එක ගැහුෙව් නැහැ, මූල
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ආයතනවලට. ඇයි මූල ආයතනවලට NBT එක ගහන්ෙන්
නැත්ෙත්? මූල ආයතනවලින් ෙමොනවා ද කරන්ෙන්? බැංකු
ගත්ෙතොත් බැංකුවලින් කරන්ෙන් අෙප් සාමාන මිනිස්සු යම්කිසි
පමාණයක් ඉතිරි කරනවා නම්, ඒ ඉතිරි කිරීම් බැංකුව
අරෙගන, බැංකුව හරහා ආෙයෝජකයන්ට, ව ාපාරිකයන්ට,
ව වසායකයින්ට ඒවා ණය හැටියට ලබා ෙදන එකයි. ෙකොත්තු
ෙරොටි හදන්න මැෂිමක් ගන්න ඕනෑ නම්, ආප්ප හදන්න තාච්චි
ගන්න ඕනෑ නම්, එෙහමත් නැත්නම් තී වීලර් එකක් ගන්න ඕනෑ
නම් ඒවාට අවශ ණය පහසුකම් ලබා ෙදනවා. එතෙකොට අපි එක
පැත්තකින් උත්සාහ කරන්ෙන් ඔවුන්ෙග් ඒ හැකියාව වැඩිදියුණු
කරන්නයි. ව වසායකයකු ණයක් ගන්න ෙකොට ෙපොලිය වැඩි නම්
ආෙයෝජනය කරන්න මැළි ෙවනවා. ෙපොලිය අඩු නම් ඒ
ආෙයෝජනය වැඩිෙයන් කරනවා. ඕක තමයි ආර්ථික විද ාෙව්
මූලධර්මවල පළමුවැනි පන්තිෙය් උගන්වන්ෙන්. එතෙකොට -

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

(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

සමස්ත බදු කමය ගැන කථා කරන්න. එකින් එක කථා
කරන්ෙන් නැතිව. ෙම්ක ෙකොම්පැනි එකක් ෙනොෙවයි,
පාර්ලිෙම්න්තුව. සමස්ත බදු කමය ගැන කථා කරන්න. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] මම කිව්වා, මම අද
කථා කරන්න යන්ෙන් තාක්ෂණෙයන් කියලා. [බාධා කිරීමක්]
මම ඒක කියලායි පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] මම කිව්වා අද
මම කථා කරන්ෙන් සමස්තයක් හැටියට අරෙගන ෙනොෙවයි
කියලා. ෙමොකද, සමස්තයක් හැටියට ෙනොෙවයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් එකින් එක. එකින් එක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා නම්
එකින් එක අරෙගන අපි විවාද කරමු. සමස්තයක් හැටියට අරෙගන
කථා කරනවා නම්
ෙවනම කථා කරමු, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි. මට පශ්නයක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] සමස්තයක්
හැටියට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් අද ෙම්වා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන් එකින් එක. එකින් එක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා නම්
ෙම්වා එකින් එක තමයි ගන්න ඕනෑ.
එතෙකොට දැන් ෙමතැන සඳහන්ව තිෙබනවා, බැංකුවලට
NBT එක ගහන්න ඕනෑ කියලා. දැනට බැංකුවලට NBT එක
සියයට 2ක් ගහනවා. ෙම්ෙක් බලපෑම ෙකොෙහේටද එන්ෙන්?
බැංකුව ඒක ලබා ගන්නවා ද? නැහැ ෙන්. ෙකළින්ම
පාරිෙභෝගිකයාට pass කරනවා. දැන් බැංකුවට VAT එකත්
ගහනවා, සියයට 12ක්. ඒ මදිවාට අද සංෙශෝධනෙයන් තවත්
සියයට 2ක් ගහනවා. එතෙකොට සියයට 14ක් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගිය සතිෙය් තමයි ඉදිරිපත්
කෙළේ ලංකා බැංකුෙව් සහ මහජන බැංකුෙව් ලාභය. ලංකා
බැංකුෙව් ලාභය මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සියයට 20කින්
අඩු ෙවලා. 2013 මහජන බැංකුෙව් ලාභය සියයට 32කින් අඩු
ෙවලා. වැඩි ෙවලා ෙනොෙවයි, අඩු ෙවලා.
ඊළඟට අවදානම් ණය ගැන කියන්න ඕනෑ. අපි කියනවා, nonperforming loans කියලා. අපි ණය ෙදනවා. මමත් බැංකුෙව් වැඩ
කළා ෙන්. ලංකාෙව් තිෙබන ෙලොකුම සංවර්ධන බැංකුෙව් පධාන
ආර්ථික උපෙද්ශක සහ භාණ්ඩාගාරික විධියට මම කටයුතු කළා.
ඒ නිසා මම ෙම් ගැන ෙහොඳට දන්නවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒ බැංකුව lost. ඒ බැංකුව වැහුවා ෙන්ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ, ඒ බැංකුව අද ඉහළම තැනට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
බැංකුව වහලා නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

හැන්දෑවට වහනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම ෙම් ගැන ෙහොඳට දන්නා නිසායි කියන්ෙන්.
මම අවදානම් ණය ගැන කියන්නම්. අපි ණයක් ෙදන ෙකොට ඒ
මිනිස්සුන්ට ණය ආපසු ෙගවන්න පුළුවන් ද, ඒ අයෙග් project
එක ෙමොකක්ද කියලා board එකට දාලා බලලා තමයි ඒ ණය මුදල
ෙදන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට "අරයාට ණයක් ෙදන්න, ෙමයාට
ණයක් ෙදන්න" කියලා රජෙය් බැංකුවලට යම් කිසි බලපෑම් ඇති
ෙවනවා. ඒක මම නැවත අලුෙතන් කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්වා
ගැන කවුරුත් ෙහොඳට දන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
2012 දී ෙම් බැංකු ෙදෙක් එකතු කළ අවදානම් ණය පමාණය
රුපියල් බිලියන 9.6යි. 2013 දී එම පමාණය සියයට 100කටත්
වඩා වැඩි ෙවලා රුපියල් බිලියන 20.2 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. මම අසත කියනවා නම් ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන්
තමන්ෙග් කථාෙව්දී කියන්න, හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ෙම් ගරු
සභාව මුළා කරන්න හැදුවා කියලා. එෙහම කියන්න බැහැ. මම
අසත ෙනෙමයි ඇත්ත කියන්ෙන්.
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ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (මහජන සම්බන්ධතා
හා මහජන කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா - மக்கள் ெதாடர் ,
மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations
and Public Affairs)

ලංකාවට ඔබින ආර්ථිකයක් ගැන කථා කරන්න ලංකාෙව්
ෙජ ෂ්ඨ ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ඉන්නවා. ඒ නිසා පිට රට ආර්ථික
විෙශේෂඥයන් ගැන කථා කරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ලංකාෙව් ආර්ථික විෙශේෂඥයන් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නම්
මම කථා කරන්නම්. ගාමිණී ෙකොෙරයා මැතිතුමා පිළිබඳව මීට
දවස් තුනකට කලින් IPS එෙක් ඉතා විශාල ෙද්ශන මාලාවක්
පැවැත්වූවා. ඒ වාෙග් ෙනොෙවයි, තව ෙබොෙහෝ ෙදනා ඉන්නවා. ඒ
අය ගැන දැන් කියන්න අවශ නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙක්න්ස්
ගැනයි. ෙජෝන් ෙම්නාඩ් ෙක්න්ස් කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් සියලුම
ෙදනා කථා කරන ආර්ථික විද ාඥයායි. මම කියන්ෙන් ඔහු
කිව්ෙව් "Animal Spirits" කියන එක, එෙහමත් නැත්නම්
අනාගතය පිළිබඳව ධනාත්මක දැක්මක් තිෙබනවා නම් තමයි,-

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, බාධා කරන්න එපා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

බලන්න, අද මූල සමාගම්වලට ෙලොකු බලපෑමක් එල්ල
ෙවලා තිෙබනවා. අද රාජ ෙසේවෙය් වෘත්තීය සමිති, ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් වෘත්තීය සමිති, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය
සමිතිය වන ජාතික ෙසේවක සංගමය ආදී ඒ ඔක්ෙකෝම එකතු
ෙවලා උද්ෙඝෝෂණයක් කරනවා. ඇයි? විශාම පාරිෙතෝෂිකය
බැංකුවලින් ලබා ගන්න කියලා කියනවා. සාමාන ෙයන්
බැංකුවලින් ණය ෙදන්ෙන් ෙපොලියක් එකතු කරලා ඒ ෙපොලියත්
සමඟ නැවත ෙගවීෙම් හැකියාවක් ඒ ණය ගත්ත පුද්ගලයාට
තිෙබනවා ද කියලා බලලායි. ෙමතැනදී ආණ්ඩුව කියනවා, "නැහැ
ඔයෙගොල්ෙලෝ භය ෙවන්න එපා, අපි ෙපොලිය ෙගවන්නම්" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමවැනි බලපෑම් කිරීම තුළ
බැංකු පද්ධතියටත් අගතියක් තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
ෙමතැනදී තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා ෙජෝන් ෙම්නාඩ්
ෙක්න්ස් කියන ආර්ථික විද ාඥයා 1936 දී "The General Theory
of Employment, Interest and Money" කියලා ෙපොතක් ලිව්වා.
"The General Theory of Employment, Interest and Money"
කියන ෙපොෙත් එතුමා කියනවා, "ෙපොලිය අඩු වුණු පමණින්
ව ාපාරිකයන්, ව වසායකයන් ණය ගන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්ට
ඉදිරිය පිළිබඳව ධනාත්මක හැඟීමක් තිෙබන්න ඕනෑ" කියලා. ඔහු
ඒකට කියනවා "Animal Spirits" කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙපොලිය
ෙකොච්චර අඩු කළත්, අනාගතය ගැන සුබවාදීව දකින්ෙන්
නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා ඒ බැංකුවලින් ණය අරෙගන ඒවා
ආෙයෝජනය කරන්ෙන් නැහැ.

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

Thank you.
එතෙකොට දැන් මම කියන ෙද් ගැන බලන්න. ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. දැන් බලන්න, 2013 දී මහ බැංකුෙව්
"Road Map" එක ඉදිරිපත් කළ ෙවලාෙව් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වුණා, ෙදසැම්බර් මාසය ෙවන ෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ණය
පසාරණය වීම. ඒ කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා ෙදන
ණයවල වැඩි වීම සියයට 18.5ක් දක්වා වැඩි ෙවයි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. With the presentation of the "Road
Map 2013", they expected the private sector credit growth
to be 18.5 per cent by the end of last year. ෙමොකද ඒ? ෙම්
කියන විධියට ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 8ක් නම්,
ෙපෞද්ගලික අංශය ආෙයෝජනය කරනවා නම්, ඒවාට අවශ ණය
ලබා ෙදන්න බැංකු ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ ණය ලබා
ෙදන ෙපොලී අනුපාතය එදාට වඩා ෙගොඩාක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා
නම්, එෙහම නම් ෙම් පුද්ගලයන්, ව වසායකයන්,
කර්මාන්තකරුවන් ණය ලබා ගන්නට ඕනෑ. එෙහම ණය
ලබාෙගන සියයට 18.5කින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ණය පසාරණය
වන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය යථාර්ථය දන්නවා
ද? 2013 ෙදසැම්බර් මාසය ඉවර ෙවනෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ණය පසාරණය වීෙම් අනුපාතය සියයට 7.5යි.
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

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

ගරු මන්තීතුමා, මම උත්තර ෙදන්න ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි, කියන්න.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව කථාෙව් බාෙගට සත යක්
තිෙබනවා. ෙම්ක හරියට අර ඔබතුමන්ලා ඡන්දය දිනීම වාෙග්
එකක්. ෙම්ක සිදු වුෙණ් ෙමෙහමයි. ඔබතුමා කියන විධියට
ෙපෞද්ගලික අංශය බැංකුවලින් ණය ලබා ගැනීම වැඩි ෙවයි කියලා
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නමුත් අපට ෙපනුණා, රතන් මිල අඩු
වීම නිසා ෙපෞද්ගලික රතන් උකස් ගැනීෙම් කටයුතුවලින් බැංකු
සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් ෙවලා තිබුණු බව. නමුත් අෙනකුත්
සංවර්ධිත ණය සඳහා රුපියල් බිලියන ෙදකක වැඩි වීමක් සිදු
ෙවලා තිබුණා. මා හිතන විධියට අද දින ඉදිරිපත් කළ මහ බැංකු
වාර්තාව ෙහට ඔබතුමන්ලාට ලැෙබයි. එහි ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි
කර තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීෙම්ත් යම්
සත යක් තිෙබනවා. ඒෙකනුත් භාගයක් හරි. ෙමය අපි ඇත්තටම
ලජ්ජා විය යුතු ෙදයක්. ෙමොකද, ණය වැඩිපුරම ෙදන්ෙන් රතන්
උකස් තබාෙගනයි. මාලය උකස් කරලා ණය ලබා ගන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. නමුත් ලංකා බැංකුවට -[බාධා කිරීමක්]
මම ඔබතුමාට ෙවලාව දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන් ෙකළින්ම විෙද්ශ බැංකුවලින්
තව මුදල් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් මුදල්
ලබාෙගන තිෙබනවා. ඔවුන් ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් ෙනොෙවයි,
ෙවනත් ණය කමවලින් විශාල වශෙයන් මුදල් ලබා ෙගන
තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

දැන් බලන්න, මා ඔබතුමාට අඟලක් දුන්නාම අඩි එකහමාරක්
විතර ගන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. එෙහම කරන්න එපා. දැන්
ඔබතුමා කියන කථාෙව්ත් යම් කිසි පමාණයක සත යක්
තිෙබනවා. මා නැහැ කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත කථාව
ෙම්කයි. මා ෙම් කියන කථාව ඔබතුමාත් පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒ
කියන්ෙන් මාලය උකස් තබලා, කරාබු ෙදක උකස් තබලා,
පරිෙභෝජන ණය - consumption loans - ගන්න එක තමයි සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වැඩි හරියක් - bulk එක - තිෙබන්ෙන්
පාරිෙභෝජන ණය. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියන විධියට
ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම් අවුරුද්ෙද් ලබාගත් ණය පමාණය අඩු
වුණාද, නැද්ද කියන එක, එෙහම සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද කියලා
අපි බලමු. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාරණය ගැන මම ෙම්
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමතැන ඉඳලා වාද කළා. මහ බැංකුෙවන්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා, තව තවත් රතන් ගන්න
කියලා. රතන් මිල අඩු ෙවලා. එක පධාන ෙහේතුවක් තමයි, අර
ෙබොල් ණය -අවදානම් ණය- වැඩි ෙවලා තිබීම. ගරු ඇමතිතුමනි,
නමුත් -[බාධා කිරීමක්]ඔබතුමා ෙම් රෙට් මහා ෙලොකු
මනුෂ ෙයක් ෙන්. ඒ නිසා අපි වාෙග් ෙපොඩි මිනිස්සු කියන ෙදයත්
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙනකුත් ෙද්වල් සඳහා
ෙපෞද්ගලික අංශය ලබා ගත් ණය තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කළ
මහ බැංකු වාර්තාව මා දැකලා නැහැ. නමුත් 2013 වර්ෂය අවසාන
වන විට යටිතල පහසුකම් සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය ලබා ගත්
ණය, කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය ලබා ගත්
ණය කියන එවැනි ණය වර්ගත් සෑෙහන දුරට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා දකින විධියට
2013 වර්ෂයට ෙම් පශ්නය යම් කිසි විධියකින් තුලනය ෙවලා
තිෙබනවා කියලා කිව්වා. 2014 වර්ෂය ගන්න ෙකෝ. 2014 වසෙර්
ජනවාරි මාසය වනෙකොට ණය පසාරණය 7.5 ඉඳලා, 5.5ක් දක්වා
බැහැලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔබතුමාට බැහැ, මා අසත
කියනවා කියලා කියන්න. ඒ කියන්ෙන් 2013 දී බැහැපු එක
නැවතිලා නැහැ. 2014 දී තවත් බහිනවා. මම ඒක කියන්න
ෙක්න්ස් ෙග් න ාය ෙගනාෙව් ෙම් නිසායි. "Animal Spirits”
කියන එක business එකක් කරන ඕනෑම ෙකෙනක් දන්නවා. ඒ
කියන්ෙන් ණය ෙපොලිය අඩු වීෙම් තාක්ෂණික ෙහේතුව මත
පමණක් ෙනොෙවයි අපි ආෙයෝජනය වැඩි කර ගන්ෙන්. ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය වර්ධනය වුණා කියලා අපට දැෙනන්නට ඕනෑ.
ඇත්ත වශෙයන්ම වර්ධනය වැඩිපුරම ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොතැන ද ගරු ඇමතිතුමනි? අද දින ඉදිරිපත් කළ මහ බැංකු
වාර්තාව මම දැක්ෙක් නැහැ. නමුත් ජනෙල්ඛන හා
සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මූලික
වාර්තාව මම දැක්කා. ඔබතුමා එම වාර්තාව බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි,
වැඩිහරියක් වර්ධනය සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉදිකිරීම් constructions - අංශෙයන් බව. පාරවල් හදන ඒවා, ෙර්ල් පාරවල්
හදන ඒවා, airports හදන ඒවායින් තමයි ෙම් වර්ධනය වැඩිපුරම
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඔව්. මට මතක විධියට
අෙප් ආර්ථිකෙය් වැඩිපුරම, සියයට 11කට කිට්ටු ෙවන්න
තිෙබන්ෙන් ඉදි කිරීම් අංශය - construction sector. ඒ ඉදි කිරීම්
අංශය සියයට 14.4න් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, උද්ධමනෙයන්
පස්ෙසේ. ඉදි කිරීම් අංශෙය් මූර්ත වර්ධනය සියයට 14.4යි. සියයට
11ක ෙකොටසක් සියයට 14.4කට වර්ධනය ෙවනවා නම්
එතැන ෙලොකු වර්ධනයක් ෙපෙනනවා. නමුත් ඒ වර්ධනය
කෘෂිකර්මෙයන් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන
ගෘහස්ථ ආර්ථිකෙය් දියුණු වන තැන්වලින් ඒ වර්ධනය
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒකයි මම ෙම් කියන්න හදන්ෙන්.
අපි තව එකක් ගනිමු. ඒ තමයි NBT එකතු කරන
pharmaceuticals. අෙශෝක අෙබ්සිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම්
ගැන ෙහොඳට දන්නවා ඇති. මීට කලින් අපි ෙබෙහත් වර්ගවලට
NBT එක ගැහුෙව් නැහැ. දැන් ෙම් pharmaceutical
preparationsවලට NBT එක අය කරනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ,
ෙමවැනි ෙද්වල්වලින් ජනතාවට ඔය කියන "සතුටයි, ෙමොකක්ද
එකයි " හම්බ ෙවනවා කියලා. ෙම් නිසා "සතුටයි, ෙමොකක්ද
එකටයි" වඩා හම්බ ෙවන්ෙන් ෙක්න්තියයි, දුකයි.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔබතුමාෙග් පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන ඒවා ෙමතැන කියන්න
ඕනෑ නැහැ. ඒවා එෙහේදී බලා ගන්න.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

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

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

ඇයි රිෙදනවා ද, අහෙගන ඉන්න බැරි ද? [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

දැන් තව එකක් කියන්නම් ෙකෝ. අපි විදුලි සංෙද්ශ බදු Telecommunication Levy - ගනිමු. මහින්ද චිත්තන ඉදිරි
දැක්ෙම් කියනවා, අපි දැනුම් ෙක්න්දයක් හැටියට ෙම් රට
සංවර්ධනය කරනවා කියලා. දැනුම් ෙක්න්දයක් හැටියට
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ නම්, ඒ සඳහා අවශ යටිතල
පහසුකම්වලට ගහන බදු පමාණය අඩු කරන්න ඕනෑ. කලින්
කට්ටිය "සතුටයි, ෙමොකක්ද එකයි" ගැන කථා කරන ෙකොට කිව්වා
telephone call එකක් දමන ෙකොට VAT බද්ද වැඩි ෙවනවා
කියලා. දැන් telecommunication බද්ද සියයට 20 ඉඳලා සියයට
25 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනත්
ෙපොඩි ෙහොර වැඩක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
අපි රුපියල් 100ක call එකක් ගත්තා කියලා හිතමු. අපි රුපියල්
100ක call එකක් ගත්ෙතොත් ඒකට ෙසස් බද්දක් ගහනවා. ෙසස්
බද්ද ගැහුවාම රුපියල් 100 call එකට රුපියල් 102ක් ෙගවන්න
ෙවනවා. ෙම් අලුත් බදු සංෙශෝධනෙය් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්?
සියයට 25ක බද්දක් ගහන්න කියනවා, අර රුපියල් 100ට රුපියල්
ෙදකක ෙසස් බද්දත් එකතු කරලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, එතෙකොට ඒ බද්ද සියයට 25ක් ෙනොෙවයි. සියයට
25.5ක්. ෙම්වා සාමාන තැන්වල සාකච්ඡා ෙවන්ෙන් නැහැ. උඩින්
පල්ෙලන් බැලුෙවොත් ෙම් තත්ත්වය ෙපෙනන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත්
ඇත්තටම විශ්ෙල්ෂණය කරලා බැලුෙවොත් ෙමහි තිෙබන ෙහොර
ෙබොරු ටික අතටම අහු ෙවනවා.
ඊළඟට, තව ෙෂෝක් වැඩක් තිෙබනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙම්ක බැලුෙවොත් ෙහොඳයි. Inland
Revenue (Amendment) Bill එෙක් define කරලා තිෙබනවා
"professionals" කවුද කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි, හරි. "For the purpose of this section ‘professional’
means...." යනුෙවන් කියා ෙගන ගිහිල්ලා, chartered engineer, a
software engineer, a chartered architect, a chartered
accountant and an attorney-at-law එෙහම කියලා තිෙබනවා.
හැබැයි economist කියන එක අමතක ෙවලා. Economistලාත්
එක්ක තිෙබන තරහක් නිසා ෙහෝ පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයාත්
එක්කත් ෙමොකක් හරි තරහක් තිෙබනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඔහු
ෙම්ෙකන් අයින් කරලා තිෙබනවා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්
මහත්තයා එකතු කරලා තිෙබනවා. පී.බී. ජයසුන්දර මහත්තයා
ෙම්ෙකන් අයින් කරලා තිෙබනවා.
අවසාන විනාඩිෙය්දී මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප්
ගරු ඇමතිතුමාත් කිව්වා දැන් ෙමතැන සමස්තයක්-

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒක ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියන්න.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, you read subsection (2)
on page 13 of the Inland Revenue (Amendment) Bill. ඒක
බලන්න. මම ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් economist කියන ෙකොටස -

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒක නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඒක වුෙණ් ෙකොෙහොමද?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

එෙහම පිරිසක්
තිෙබන්ෙන්?

ෙමොකක්

යටෙත්ද

සංවිධානය

ෙවලා

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඇයි, Sri Lanka Economic Association එක? ඉන්දරත්න
මහත්තයා තමයි ඒෙක් සභාපතිවරයා. අෙප් ඒ.ඩී.වී.ද එස්.
ඉන්දරත්න මහත්මයා.
එතුමා අපි ඉතාම ගරු කරන ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක්. එතුමා
තමයි Sri Lanka Economic Association එෙක් සභාපතිවරයා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් economists කියන එකත්
professionals යටෙත් දමන්න. නැත්නම් පී.බී. ජයසුන්දර
මහත්මයාත් ෙම්ෙකන් අයින් ෙවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් පැහැදිලිව තිෙබනවා, "පිළිගත්
වෘත්තීයමය නිපුණතාවක් සහිත පර්ෙය්ෂකයන්" කියලා. ඉතින්
ඔබතුමා තවත් ෙමොනවාද කියන්ෙන්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ, නැහැ. පර්ෙය්ෂකයන් කියන්ෙන් ෙවන කට්ටියක්. ඒ
researchersලා. අපි economic consultants ලා ගැන කථා කරමු.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

''පිළිගත් වෘත්තීයමය'' කියලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

''පිළිගත්'' තමයි. PhD එකක් තිෙබනවා නම් පිළිගන්නවා ෙන්
ගරු ඇමතිතුමනි.
අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණය කියන්නම්. බදු ගැන
කථා කරන විට සමස්තයක් වශෙයන් අප දන්නවා,-
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(The Presiding Member)

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

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම තව විනාඩියකින් අවසන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මිනිසුන්ට අද බදු පිට බදු
වදින එක අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
වක බදු පමාණය ඉතාම වැඩියි. සියයට 80ක් වක බදු. සෘජු බදු
පමාණය සියයට 20යි.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

එෙහම ෙවන්ෙන එංගලන්ෙත, එංගලන්ෙත. ලංකාෙව් එෙහම
ෙවන්ෙන් නෑ!
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩියක කාලයක්
වැඩිපුර ලබා දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, මම ෙම් ධනාත්මක විෙව්චනයක් තමයි ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඒ අදහසුත් අරෙගන ෙම් කරුණු සංෙශෝධනය කරලා රෙට්
ජනතාවට යහපතක් ෙවන්න වැඩ කරන්න කියා ඉල්ලමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.48]

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

දැන් ෙම් අයට ගහන බද්ද අඩු කරලා. සියයට විසිපෙහේ සිට
සියයට ෙදොළහ දක්වා අඩු කරලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳයි, ඒක අපි පිළිගන්නවා. ෙහොඳ ෙද්ත් කියන්නම් ෙකෝ.
අහෙගන ඉන්න. professionalsලාෙග් බද්ද උපරිමය සියයට 16
වන තුරු අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියලා හර්ෂ ද
සිල්වාත් පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙකොටස විතරක් ෙනොෙවයි ගරු
ඇමතිතුමනි, අනික් ෙකොටසත් ෙම් වගන්තියට ඇතුළු කරන්න
ඕනෑ.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඒකත් පිළිගන්නවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)
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(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

නෙමෝ බුද්ධාය!
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එකතු කළ අගය මත බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත, ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත හා තවත් සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පත් කීපයක් ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙම් ෙව්ලාෙව් ඒ පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක්
කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
එම පනත් ෙකටුම්පත් පිළිබඳව කථා කරන්න ෙපර විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් ගැන වචන
කීපයක් කථා කළ යුතුයි කියා මා සිතනවා. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා කිව්වා වර්තමානෙය්
අෙප් රෙට් පතිපත්තිමය
වශෙයන් විශාල අර්බුදයක් තිෙබනවා කියලා. ජිනීවාහිදී අපට
විරුද්ධව ෙගනාපු කරුණු විගහ කරලා, එය අද දවෙසේ ආර්ථිකයත්
එක්ක එතුමා විශ්ෙල්ෂණය කළා. ඒ ගැන මම ෙබොෙහොම කනගාටු
ෙවනවා. එතුමා ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියා, දිගින්
දිගටම ලංකාෙව් ආෙයෝජනය කරන්න කියලා ආණ්ඩුව
ඩයස්ෙපෝරාවට ආරාධනා කළා. නමුත් ජිනීවා ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ
ඒ ඩයස්ෙපෝරාව තහනම් කළා කියලා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම
වැරැදි පකාශයක්. මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් නිසායි.

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

ඔබතුමා පිළිගන්නවා ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි. එෙහම නම් economist කියන එකත් ෙම් වගන්තියට add
කරන්න.
අද සෘජු බදු තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි. සියයට 80ක්ම
තිෙබන්ෙන් වක බදු. පිළිගත් සාමාන කමය අනුව වක බදු සියයට
40ක් විතර තිබිය යුතුයි.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ෙකොයි කාලෙය්ද එෙහම තිබුෙණ්?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම කියන්ෙන් අද කාලය ගැන ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு ெப

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඉස්සර ෙකොයි කාලෙය්, ෙකොයි රෙට් ද එෙහම තිබුෙණ්?

මුලින්ම අපි ෙම් ඩයසෙපෝරාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා
විගහ කරලා බලමු. ලංකාෙව් ජීවත් ෙවලා, ලංකාව දමලා පිට
රටවලට ගිය අෙප් රෙට් පුරවැසියන් තමයි ෙම් ඩයස්ෙපෝරාව
කියන්ෙන්. ලංකාව දමලා ගිය ෙම් සියලුම ෙදනා එල්ටීටීඊ එකට
උදවු කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් සමඟ දිගින්
දිගටම වැඩ කරපු යම්කිසි පිරිසක් ඉන්නවා. ලංකාෙවන් ගිය සියලු
ෙදමළ ජනතාව සහ ලංකාෙවන් පිට ජීවත් වන සියලු ෙදමළ
ජනතාව තහනම් කළා කියන එක තමයි එතුමා කිව්ෙව්. එතුමා අද
වැනි දවසකත් උත්සාහ ගන්ෙන් අෙප් රටට විරුද්ධව ෙගනාපු ඒ
ෙයෝජනාව නිවැරදියි කියලා ෙපන්වන්න වාෙග්ම, ඒක උනන්දු
කරමින් අෙප් රට ගහණයකට හසු කරන්නයි. ඒ ගැන අප
කනගාටු ෙවනවා.
බදු අය කිරීම ගැන කියමින්, අෙප් රෙට් ආදායම් කඩාෙගන
වැටිලා ආර්ථිකය පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ කියලා
ෙපන්වන්නත් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ෙම් විවාදෙය්දී
උත්සාහ ගත්තා. ෙම් කථාව ජනතාව පිළිගන්ෙන් නැහැයි කියා
විරුද්ධ පාර්ශ්වයට ෙත්රුම් ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පධාන
විපක්ෂය වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිගින් දිගටම ජනතාව
අතරට ඇවිත් කියන කථාව ජනතාව පිළිගන්නවා නම් ඒ අයට
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ලැෙබන පතිඵලයත් සමඟ විශ්ෙල්ෂණයක්
කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා. පසු ගිය අවුරුදු පහ ෙදස බැලුවාම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විශාල කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. අප ඒ
අයෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් රෙට් ගමන් මාර්ගය, ආර්ථික
පතිපත්ති, සංවර්ධනය ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග් දියුණුවත් සමඟ එන
වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන අවංකව විෙව්චනයක් කරන්නය කියා.
අෙප් බදු ව හය සකස් කිරීම ගැන කථා කෙළොත් 2013
වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 1,257ක්
ෙවලා තිබුණා. ඒෙක් මුළු රාජ ආදායම රුපියල් බිලියන 1,277ක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. බදු ආදායම වශෙයන් රුපියල් බිලියන
1,132ක් අප අෙප්ක්ෂා කර තිබුණා. නමුත් ඊට වැඩි ආදායමක්
2013 වසෙර් ලැබී තිෙබනවා. ෙමම බදු ආදායම 2012 වසරත්
සමඟ බලන විට විශාල වැඩි වීමක්. 2011 වසරට සාෙප්ක්ෂව
බලන විටත් වැඩි වීමක්.
රටක අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම ඒ අය වැයට යම් යම්
නිර්ණායකයන්- indicators - හදනවා. අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න
පුළුවන්, 2013 වසෙර් සියලුම නිර්ණායකයන්ට රජයක් හැටියට
මූල මය පාලනයක් ඇතුව කියාත්මක වීම ගැන. ඒ නිර්ණායක
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ කිසිම අවස්ථාවක අප ඒවා
ෙවනස් කර නැහැ; අප පස්සට ගිහින් නැහැ. අෙප් දළ ෙද්ශීය
ආදායම ගත්තත්, ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ධාරිතාව ගත්තත්, හැම
අංශයකින්ම අප සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා. කලාපයක් හැටියට
ලංකාෙව් ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගය ආර්ථික දියුණුවත් සමඟ
සංසන්දනය කර බැලුවාම හැම අතින්ම ඉතාම පැහැදිලි
වැඩසටහනක සිටිනවා කියන එක කියන්න ඕනෑ.
ෙම් විවාදෙය්දී ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු ගැන කථා කරන
විටත් අපි බැලුවා ෙමොන ෙමොන අංශවලට ද වැඩිෙයන්ම අෙප්
අවධානය ෙයොමු වන්ෙන් කියා. ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 3 වන වගන්තිෙය් පැති සටහන
වන පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම
යටෙත් "(1) එම උපෙල්ඛනෙය් (1) වන ෙකොටෙසහි- (අ) (xiii)
අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය ආෙද්ශ කරනවා:
"(xiii)

ෙර්ගු කාර්ය සඳහා නිශ්චිතව සඳහන් කරන ලද ශීර්ෂ අංක
යටෙත් හඳුනාගනු ලැබූ ඖෂධ වර්ග;";

(ආ) (xix)
අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය
ආෙද්ශ කරනවා:
"(xix)

(ඉ)

අෙළවි කරන අවස්ථාෙව් දී, ෙද්ශීය වශෙයන් නිපදවන ලද
ටැක්ටර්;";

(xLvi) අයිතමයට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන නව
අයිතමය එක් කරනවා:

"(xLvi) නිෂ්පාදකයා විසින් අෙළවි කරනු ලබන අවස්ථාෙව් දී, 2014
ජනවාරි මස 01 දිනෙයන් ආරම්භ වන අවුරුදු තුනක කාලයක් සඳහා
ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන ලද ෙපොල්ෙතල්."

ඉතාම සූක්ෂමව ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ධාරිතාව, ෙද්ශීය ආර්ථිකය
රැක ගන්නා අතරම ඒ අයෙග් නිෂ්පාදනයන්ට ෙහොඳ මිලක් ලබා
ගන්නා අතරම ආෙයෝජනය කරන ලද හැම අංශයකටම වැඩිපුර
මුදලක් අය කිරීෙමන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙද්ශීය කර්මාන්තය
ආරක්ෂා කිරීම තමයි ෙම් ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බදුවල මූලික
අන්තර්ගතය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 3
වන වගන්තිෙය් (2) එම උපෙල්ඛනෙය් (II) වන ෙකොටෙසහි- (අ)
(i) වන අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය ආෙද්ශ
කරනවා:
"(i) 2013 ෙදසැම්බර් මස 31 වන දිනට ෙහෝ එදිනට ෙපර අවසන් වූ යම්
කාලසීමාවක් සඳහා බැංකු ෙහෝ මූල ව ාපාරය;";
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ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 3
වන වගන්තිෙය් (2) (ආ) (vi) අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
අයිතමය ආෙද්ශ කරනවා:
"(vi)

යම් චංචල ෙද්පළක් සම්බන්ධෙයන් මූල කල්බදු පහසුකම්
ලබා දීම;";

(ඇ) එහි (xLvi) අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය
ආෙද්ශ කරනවා:
"(xLvi)

(ඊ)

ජාත න්තර පවාහනයට අදාළව යම් වරායකට ෙහෝ ගුවන්
ෙතොටුපලකට ෙහෝ වරායක් තුළ ෙහෝ ගුවන් ෙතොටුපලක්
තුළ, සපයන ෙසේවා;";

එහි (xxxvii) අයිතමයට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන නව
අයිතමය ඇතුළත් කරනවා:
"(xxxvii)

විෙද්ශ ව වහාර මුදලින් ෙගවීම සඳහා ෙද්ශීය ආදායම්
පනෙත් කාර්ය සඳහා නියම කර ඇති, නැවත ස්ථානගත
කරන ලද යම් ජාත න්තර මූලස්ථානයක් විසින් ෙහෝ
ජාත න්තර ජාලයක යම් ආයතනයක කලාපීය පධාන
කාර්යාලය විසින් ෙහෝ සපයනු ලබන ෙසේවා."

ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු පනෙත් 4 වන වගන්තිය 2014
ජනවාරි මාසෙය් සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. එහිදීත් උත්සාහ
ෙගන තිෙබනවා, අෙප් යටිතල පහසුකම් වර්ධනය ෙවනවාත්
සමඟම අෙප් නිෂ්පාදන ධාරිතාවය සුරක්ෂිත කර ගැනීම සඳහා
අවශ පසු බිම හදන්න. බදු ව හගත කිරීම සම්බන්ධව අන්තිම
අවුරුදු පහ ෙදස බැලුෙවොත් 2007, 2008, 2009 වර්ෂවල රුපියල්
මිලියන 94ක්, 112ක්, 125ක් තමයි ආදායම් බදු තිබුෙණ්. නමුත්
අප ඒක 2011 ෙවද්දී රුපියල් මිලියන 125,000ක් වැනි මුදලකට
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 30ක වැනි
පමාණයකට වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. 2013 අග භාගය වන විට
ඉතා ෙහොඳට එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි විපක්ෂෙයන් අහන්න
ඕනෑ, බදු අය කර ගැනීම පිළිබඳව අපි බදු කමයක්, බදු
පතිපත්තියක් ෙයෝජනා කරනවා නම්, ඊට වඩා විකල්ප, ඊට වඩා
ෙහොඳ වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළ හැකි ද, ඒ ඉදිරිපත් කරන බදු
පතිපත්තියට ෙද්ශීය වශෙයන් ඒ ඒ කර්මාන්තශාලා සුරක්ෂිත කර
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා ද, ඒ ඒ කර්මාන්ත සහ නිෂ්පාදන
ධාරිතාව සුරක්ෂිත කර ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා ද, ඒ
වාෙග්ම ෙද්ශීය භාණ්ඩ ෙහෝ ෙසේවා, නිෂ්පාදිත ධාරිතාව ලබා ෙදන
අයව මීට වඩා සුරක්ෂිත කර ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා ද
කියලා. ෙමොකද, අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනන්ෙන් නැහැ, විපක්ෂය
විසින් ෙගොඩ නඟන කිසිම තර්කයක අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු
කිරීමටවත්, ආදායම් වැඩි කර ගැනීමටවත්, ඒ වාෙග්ම වියදම් අඩු
කර ගැනීමටවත් හැකියාවක් ඇති පසු බිමක් හදනවාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමහිදී විදුලි සංෙද්ශ බදු
ගැනත් යමක් කියන්නම ඕනෑ. අෙප් රෙට් විශාල වශෙයන් දියුණු
වුණු කර්මාන්තවලින් එකක් තමයි, විදුලි සංෙද්ශ අංශය. ෙමය
අතිශය වැදගත් වනවා. රටක් දියුණු වන විට සන්නිෙව්දනය,
එෙහම නැත්නම් හැම ආයතනයක් එක්කම සම්බන්ධ වීෙම්
හැකියාව වැඩිදියුණු කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ.
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙටලිෙකොම් ආයතනය ගත්තත්, ඒ
වාෙග්ම අනිකුත් ජංගම දුරකථන ආයතන ගත්තත්, ඒවාෙය් විශාල
වර්ධනයක් සිදු වී තිෙබන යුගයකයි අපි ඉන්ෙන්. ෙමහිදී අනික්
රටවල් එක්ක සාෙප්ක්ෂිතව බැලුවාම අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ,
විදුලි සංෙද්ශ අංශයට ආෙයෝජනය කිරීෙමන් ෙමොකක්ද සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. පිට රට ආෙයෝජකයින් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා, ඔවුන් ඒ ක්ෙෂේතයට ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා,
බදු පතිපත්තියත් එක්ක එකඟතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ඒ
ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වර්ධනය සිද්ධ
වනවාත් සමඟම ආදායම සුරක්ෂිත වනවා වාෙග්ම ඒ අයෙග්
ආෙයෝජනවලින් ලැබුණු පතිලාභ,
ඒ අයට ලැබුණු ලාභ dividends - ෙම් රටින් ෙගන යෑෙම් අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඉතාම සැලසුම් සහගතව බදු අය කිරීෙම් කමවත්
වැඩසටහනක්, ෙමොකක් ෙහෝ consistent වැඩ පිළිෙවළක් ඇතිවයි
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ගිහින් තිෙබන්ෙන්. එම නිසා තමයි විදුලි සංෙද්ශ අංශයට ඕනෑ
තරම් ආෙයෝජකයන් එන්න කැමැති වන්ෙන්ත්; එන්ෙන්ත්, ඒ
වාෙග්ම ඒ අය රැෙකන්ෙන්ත්. තමන් නිවැරැදි තාක්ෂණය නිවැරැදි
කාලෙය්දී ආෙයෝජනය කරන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ අංශවල අය
ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම බදු හඳුන්වා දීෙම්දීත් අපට
ෙපනුණා, පසු ගිය අවුරුදු පහ තුළම කමවත් වැඩසටහනක් තුළ
තමයි බදු අය කෙළේ කියලා. එහිදීත් අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්,
ෙමම බදු අය කිරීම කාෙලෝචිතයි, ෙමහි වර්ධනයක් ෙවලා
තිෙබනවා, ෙමහි උච්ච අවස්ථාවකට - saturated point එකටඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියලා. අෙප් ජංගම සහ ස්ථාවර දුරකථන
සම්බන්ධතා මිලියන 18කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. එෙහම
නම් පුළුල් - broadband - සන්නිෙව්දනයට ආෙයෝජකයන්ට
අවස්ථාව ෙදන ගමන් පාරිෙභෝගිකයා සුරක්ෂිත කරමින් ඒ බදු
හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් කාෙලෝචිත බදු
කමය රටක සංවර්ධනය සඳහා, රටක දියුණුව සඳහා ඉතාම
උපකමශීලි, බුද්ධිමත් වැඩසටහනක් හැටියට හඳුන්වා ෙදන්න
පුළුවන්. මීට වඩා විකල්ප වැඩසටහනක්, විකල්ප කමෙව්දයක්
ගැන අපට හිතන්න අමාරුයි.
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වැඩිදියුණු කරළීමට කටයුතු කරන්නටත් පුළුවන්ය කියන
විශ්වාසය තබමින් ඔවුන්ට නැවතත් සුබ පතමින් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ආචාර්ය සරත්
අමුණුගම මැතිතුමා විසින් ෙම් සංෙශෝධන ෙකටුම්පත් ෙදවන වර
කියැවීම සඳහා අද ඉදිරිපත් කළා. ෙම් රෙට් විශාල ආර්ථික
සංවර්ධනයක, ආර්ථික ෙවනසක ආරම්භයකයි අප ඉන්ෙන්. ඒ
ආර්ථික ෙවනස, සංවර්ධනය අපට ලබා ගන්නට පුළුවන් වුෙණ්
මීට අවුරුදු හතර පහකට කලින් සිටයි. ඒ ලැබුණු අවස්ථාෙවන්
පෙයෝජනය ගැනීම සඳහා කමවත් විධිමත් ආර්ථික පතිපත්තියක්
වාෙග්ම බදු පතිපත්තියක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ බදු පතිපත්තිය
වැඩසටහනක් සමඟ කියාත්මක වන ෙමොෙහොෙත් අෙප් සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා වාෙග්ම ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණු
මුදල් අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන කිසිම බද්දක් සම්බන්ධෙයන්
කවුරුවත්
පතිවිරුද්ධ
ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත්
කිරීමක්,
අකැමැත්තක් දැක්වූෙය් නැහැ. එෙහමත් නැත්නම් ඒ පිළිබඳව
විෙව්චනයට ලක් කරලා නැහැ. ෙමම කර්තව ය අෙප් මුදල් හා
කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් වැඩසටහනක් එක්ක ෙබොෙහොම
පිළිෙවළට කියාත්මක වන ෙදයක්. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා,
අත වශ යටිතල පහසුකම් සඳහා, භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කිරීමට නම් ෙමම බදු කමෙව්දය කියාත්මක
වන්නට ඕනෑ.

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා. එතුමා නැහැ. ඊළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මන්තීතුමා.

[අ.භා.5.05]
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මා තව විනාඩියක් ගන්න කැමැතියි. ෙමම අවස්ථාව වන විට
අෙප් කිකට් කණ්ඩායම ලංකාවට පැමිණ තිෙබනවා. අපට
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ඒ වාෙග්ම අපි හැම ෙදනාටම ෙලොකු
ආඩම්බරයක්; ෙගෞරවයක්. ෙමොකද, යන හැම තැනකින්ම රටට
අපකීර්තියක් ෙගනැවිත් රටට තිබුණු ෙගෞරවය නැති කරන්න
ෙනොෙයකුත් අය උත්සාහ දරන ෙවලාවක, ෙම් අෙප් තරුණ
කීඩකයින් අෙප් රටට ෙගන දුන් ෙගෞරවය, ආඩම්බරය අපට ඉතාම
ෙලොකු ශක්තියක් කියායි මා හිතන්ෙන්. තරගාවලියක් දිනුවාම,
ෙලෝක කුසලානය දිනුවාම අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එය අපට
ෙලොකු ෙගෞරවයක්; අපට ෙලොකු ආඩම්බරයක්. අප ඒ අයට සුබ
පතනවා. නමුත් ෙම් වතාෙව්දී, 2014 දී ෙලෝක කුසලානය දිනාගත්
ෙම් තරුණයන් අෙප් රටට ෙගන ෙදන්ෙන් ෙගෞරවයක්,
ආඩම්බරයක් පමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් යුද සමය ගැන
සඳහන් කරමින්, ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පචාරය කරමින් සුළු පිරිසක්
විසින් සංවිධානාත්මකව අෙප් රටට ෙගෙනන්නට යන
අපකීර්තියට අෙප් රට ෙවනුෙවන් දුන් ෙහොඳ පණිවුඩයක්. මිලියන
20ක් වන ජනතාව නිෙයෝජනය කළ ඒ විෙරෝදාර, දක්ෂ
කීඩකයන්ට අප ෙගෞරව කරනවා, සුබ පතනවා විතරක් ෙනොෙවයි,
ඔවුන් අෙප් රෙට් නියම තානාපතිවරු හැටියට
අෙප් රට
නිෙයෝජනය කර තිෙබන බවත් කියනවා.

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙදවන වර කියවීම
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත් ෙදස
බැලුවාම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත්වලින් ගම ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට්
මධ ම පාන්තිකයන්, ෙම් රෙට් සාමාන
ජනතාව, සුළු
ව ාපාරිකයන්, සුළු කර්මාන්තකරුවන් සියල්ලන්ෙගන්ම බදු අය
කිරීම තුළින් ඒ ජනතාව පාගා, ෙපොඩි කර, මිරිකා විනාශ කර
දමන පියවරක් ෙගන ඇති බවයි. ඒ වාෙග්ම ෙමය, ආණ්ඩුව ෙම්
රෙට් ඉහළ පැලැන්තිය ආරක්ෂා කරමින් දුප්පත් හා මධ ම
පාන්තිකයන් සුරා කා, විනාශ කර, තව දුරටත් බදු අය කිරීම
කරන පනත් ෙකටුම්පත් කීපයක් සම්මත කර ගැනීමක් ය කියා
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කණ්ඩායම් හැඟීෙමන් ඔවුන්
ඒ තරගාවලියට අවතීර්ණ වුණ විධිය, ජයගහණය කළ විධිය,
ජයගහණෙයන් පසුව හැසිරුණු විධිය යන සියලු ෙද්වල්වලින්
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් මානසිකත්වය, හැඟීම් අෙප් රෙට්
ඓතිහාසික වටිනාකම් සියල්ල නිරූපණය වනවා. එම නිසා ඒ
කණ්ඩායමට අප සුබ පතනවා, ආශීර්වාද කරනවා. ඔවුන් ඒ ෙගනා
කීර්ති නාමය ෙගෞරවය ෙවනුෙවන් අෙප් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් 225 ෙදනාම හිස නමා ආචාර කරනවා.
අනාගතෙය්දීත් ෙනොෙයකුත් ආකාරෙයන් තානාපතිවරුන් හැටියට
ෙම් රට නිෙයෝජනය කර ඔවුන්ට නැවත එවැනි ෙගෞරවයක් ෙගන
එන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට නිෙයෝජනය කරමින් රට
රාජ යන්වලට ගිහින් අෙප් රෙට් කීර්ති නාමය තව තවත්

ෙම් එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
දිහා බැලුෙවොත්, එහි දහවන වගන්තිය සංෙශෝධනය කරමින්,
ෙමෙතක් කාර්තුවකට රුපියල් මිලියන 500කට වැඩි ෙතොග හා
සිල්ලර ෙවෙළඳාමක් කරන ෙවෙළඳුන්ට පැන වූ බද්ද දැන් ෙවන
ෙකොට එය කාර්තුවකට මිලියන 250කට වඩා වැඩි ෙවෙළඳාමක්
කරන අය ෙවනුෙවන් පනවලා, ඒ සීමා පහළට දාලා තවත්
ව ාපාරිකෙයෝ රැසක් ෙම් බදු උගුලට එක්කහු කර ගැනීම ෙම්
පනෙතන් කියාත්මක ෙවන බව ෙපෙනනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගියදා බස්නාහිර
පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දීත්, ඒ වාෙග්ම දකුණු පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දීත් ජනතාව ආණ්ඩුවට රතු එළියක් ෙපන්නුවා. ෙම්
බදු අය කිරීම් නිසා ජනතාවට ජීවත් වන්න බැහැයි කියන රතු
එළිය ජනතාව ෙපන්නුවා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව කිසි
තැකීමක් ෙනොකර, ජනතාව අපහසුතාවට පත් කිරීමට ඊට පහුව
දා සිටම තව තවත් බදු අය කිරීම විෙශේෂෙයන්ම ෙහළා දකිනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්ෙකන් ෙලොකු
ව ාපාරිකයාට හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙලොකු
ව ාපාරිකයා කරන්ෙන් ෙම් බදු සහනය ආණ්ඩුෙවන් ලබා ගන්න
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

ඕනෑ නිසා වැට් බදු ෙගවන ෙවනත් ව ාපාරිකෙයකුෙගන් බඩු
මිල දී ගන්න පටන් ගන්න එක. එතෙකොට ෙවන්ෙන් ෙමෙතක්
කල් බඩු සපයමින් සිටි සුළු ව ාපාරිකයා අද ෙම් ෙවෙළඳ
ව ාපාරවලින් වීසි ෙවලා යෑමයි. ෙමොකද, රුපියල් මිලියන
250කට වැඩි ව ාපාරවලට බදු ගහන්න පටන් ගත්තාම ෙම් අය
ෙපළෙඹන්ෙන් කුමකටද? ෙම් බද්ෙදන් ෙබ්ෙරන්න නම් ඒ අයට
කරන්න තිෙබන එකම ෙද් වැට් බදු ෙගවන ආයතනයකින් බඩු
ගැනීමයි. වැට් බදු ෙගවන නිෂ්පාදකෙයක් කියලා කියන්ෙන්
අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 12ක් -රුපියල් ලක්ෂ 120ක්ඉක්මවපු සැපයුම්කරුෙවක්; නැත්නම් නිෂ්පාදකෙයක්. නැත්නම්
මසකට රුපියල් ලක්ෂ දහයක් ඉක්මවූ සැපයුම්කරුෙවක්;
නිෂ්පාදකෙයක්. ෙම් මුදල ෙනොඉක්මවූ සුළු ව ාපාරිකයාට
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ආණ්ඩුව හැම තිස්ෙසේම කෑ ගහනවා, සුළු
ව ාපාරිකයා රැක ගන්නවා, සුළු කර්මාන්තකරුවා රැක ගන්නවා
කියලා. මුරුක්කු ටිකක් පැකට් කරලා කෙඩ්ට දුන්නු ව ාපාරිකයා
ෙහෝ නිෂ්පාදකයා, නැත්නම් රට කජු ටිකක් පැකට් කරලා, කුළු
බඩු ටිකක් පැකට් කරලා, ෙකොස්සක් ඉදලක් හරි ගස්සලා,
ඇක්සයිස් ෙපොත් ටිකක් හදලා ෙම් ව ාපාරවලට දුන්නු
ව ාපාරිකයාව අද ෙදොරකඩින් ෙදොට්ට වීසි ෙවලා යනවා, ෙම් බදු
පනත කියාත්මක වීම නිසා. ඒ නිසා මම කියනවා, ආණ්ඩුව
පිළිතුරු කථාව කරද්දී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න කියලා, ෙම්
බදු කමය තුළ ෙම් ව ාපාරෙයන් වීසි ෙවලා යන සුළු ව ාපාරිකයා
රැක ගන්න, නිෂ්පාදකයා රැක ගන්න ආණ්ඩුව ගන්නා කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන එක.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සුළු
පරිමාණෙය් ව ාපාරික කාන්තාව ශක්තිමත් කරනවා කියලා පසු
ගිය අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කරමින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙමතැනදී පකාශ කළා. රුපියල් 2,50,000ක මුදලක ණයක් ඇප
නැතුව ෙදනවායි කියලා එදා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් පකාශ
කළා. නමුත් අද වන ෙකොටත් ඒ ෙද්ට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. නමුත්
ඒ අවස්ථාෙව් වැඩි කළ බද්ද කියාත්මක කරන්නට ඇයි ආණ්ඩුව
ෙමච්චර කලබල ෙවන්ෙන්?
ගෙම් ඉන්න කාන්තාව බෑග් ටිකක් මහලා මහ ව ාපාරවලට
දීලා ඒවා අෙළවි කර ගත්තා. එෙහමත් නැත්නම් ගෙම් ඉන්න
කාන්තාව ඇඳුම් ටිකක් මහලා ෙම් ව ාපාරවලට දීලා අෙළවි කර
ගත්තා. ගෙම් ඉන්න කාන්තාව සපත්තු ටිකක් හදලා ෙම්
ව ාපාරවලට දීලා අෙළවි කර ගත්තා. අද ෙම් බදු පනත කියාත්මක
වීම තුළ ඒ පධාන ව ාපාරිකයා වැට් බදු ෙගවන අයෙගන් බඩු
මිලදී ගැනීමට උත්සුක වීම නිසා, ෙම් බදුවලින් ෙබ්රීමට තිෙබන
එකම කමය ඒක නිසා, ෙම් සුළු ව ාපාරිකයන්, ඒ ව ාපාරික
කාන්තාවන් ඒ ෙවෙළඳ සැල්වලින් ෙදොට්ට වීසි ෙවලා තිෙබනවා.
මම විෙශේෂෙයන් අහනවා, කාන්තාවෙග් ව ාපාරික අයිතිය ගැන,
සුළු ව ාපාර ගැන කථා කරන ආණ්ඩුව ෙම් වැට් බදු පනත
පැනවීම තුළින් ඒ කාන්තාව ආරක්ෂා කර ගන්න ගත්ත කියා
මාර්ගය පැහැදිලි කරන්න කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එකතු
කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත් 12 වන
වගන්තිෙය් සඳහන් ෙවනවා, පධාන පඥප්තිෙයහි පළමුවන
උපෙල්ඛනෙය් II වන ෙකොටස සංෙශෝධනය කරන බව. එහි
කියනවා, 2014 ජනවාරි මස 1 වන දා සිට කෘෂිකාර්මික
ටැක්ටරයක් සඳහා එකතු කළ බදු පනවන්නට පටන් අරන් තිෙබන
බව. ෙම් අවුරුද්ෙද් පළමුවන දා සිට එය සංෙශෝධනය කරලා
තිෙබනවා.
පසු ගිය දවස්වල ආනයනය කරන ලද පරිප්පු කිෙලෝ එකකට
රුපියල් 22ක බද්දක් ගහන ෙකොට, මුං ඇට කිෙලෝ එකකට
රුපියල් 100ක බදු අය කරන ෙකොට, අල කිෙලෝ එකකට රුපියල්
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40ක බද්දක් ආණ්ඩුව අය කරන ෙකොට, ලූනු කිෙලෝ එකකට
රුපියල් 35ක් ආණ්ඩුව බදු අය කරන ෙකොට, ෙම් වාෙග් ආහාර
දව වලට බදු අය කරද්දී ආණ්ඩුව එදා පුන පුනා කිව්ෙව්, "බඩ
ගැන හිතන්න එපා, කට ගැන හිතන්න එපා, ෙද්ශීය ෙගොවියා ගැන
හිතන්න, ෙම් බදු ආණ්ඩුවට ෙගවන්න, ෙම් කරන්ෙන් සල්ලි එකතු
කිරීමක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගැනීම" යි කියලායි.
එෙහම නම් අද ෙම් කෘෂිකර්මික ටැක්ටර්වලට බදු අය කරලා
කාව රකින්න ද හදන්ෙන්? ෙද්ශීය ෙගොවියා රකින්න ද,
කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්වලට බදු අය කරලා ආණ්ඩුව උත්සාහ
කරන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන්ම පශ්න කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බස්නාහිර පළාෙත් කුඹුරු
අක්කරයක් වගා කිරීමට සාමාන ෙයන් යන වියදම රුපියල්
25,000යි. ෙම් මුදලින් රුපියල් 18,000ක්ම වැය වන්ෙන් ටැක්ටර්
කුලිය සඳහායි. ටැක්ටර්වලට බදු අය කිරීම තුළින් ෙමොකක්ද
වන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 13ට, 14ට තිබුණු ෙරෝද හතෙර්
ටැක්ටරයක මිල අද වන ෙකොට රුපියල් ලක්ෂ 16කට, 17කට
ඉහළ ගිහිල්ලා. ෙම් සංෙශෝධනය කියාත්මක වීම නිසා රුපියල්
ලක්ෂ 2, 3කින් ෙම් ටැක්ටර්වල මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
ටැක්ටර් කුලිය වැඩි වීම නිසා ෙගොවිතැන සඳහා යන වියදම වැඩි
වනවා. ෙම්ෙකන් වන්ෙන් ටැක්ටර් කුලිය ඉහළ ගිහිල්ලා ෙගොවියා
කුඹුෙරන් ඉවතට වීසි වන එකයි. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්මය
සඳහා භාවිත කරන ටැක්ටර්වලට බදු පැනවීම තුළින් රෙට්
ජීවනාලිය වන, රටට බත සපයන ෙගොවියා බදු බරින් ෙහම්බත්
කරලා ෙම් ආණ්ඩුව අද ෙගොවිතැනත් විනාශයට පත් කරනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, අෙනක් ව ාපාරවලටත් ඔවුන් ෙම් ෙද් කළා.
රෙට් තිබුණු අෙනක් ව ාපාර අද වැහිලා. රෙට් තිබුණු
කර්මාන්තශාලා අද වැහිලා. ෙම් සංෙශෝධන තුළින් ඒ ටිකම කරලා
ආණ්ඩුව අද කෘෂි කර්මාන්තයටත් අත ෙපව්වා කියන එක මම
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙගොවියාට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ෙදනවා කියලා ඉස්සරහින් ලස්සනට ෙදෝත බදලා
දීලා පිටුපසින් ෙගොවියා පාවිච්චි කරන ටැක්ටරයට බදු අය කරලා
ඒෙකන් රුපියල් ලක්ෂ 2ක්, 3ක් ආණ්ඩුව අය කර ගන්නවා. ෙම්
ආණ්ඩුව රජෙය් ෙසේවකයාටත්, අෙනක් හැෙමෝටමත් කළා වාෙග්
ඉස්සරහින් රුපියල් 100ක් දීලා පිටුපස සාක්කුෙවන් රුපියල්
1,000ක් pickpocket ගහන සංස්කෘතිය ෙගොවියා ෙවනුෙවනුත් අද
කියාත්මක කරනවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන් කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ෙගොවියාට පහර ගහලා,
ෙගොවිතැනට පහර ගහලා, ෙගොවියාට බදු බර පටවලා, ෙගොවියාෙග්
ටැක්ටරයක් මිල දී ගැනීෙම් සිහිනය ෙබොඳ කරලා ෙමොකක්ද ෙම්
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක ෙබලාරුස් ජන රජය සතුටු කරන්න
ෙම් ආණ්ඩුව ගත් කියා මාර්ගයක් කියලා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා.
පසු ගිය දවස්වල අෙප් රෙට් නායකෙයෝ ෙබලාරුස් රාජ යට
ගිහිල්ලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ඒ photos මා ළඟ තිෙබනවා. අෙප්
නායකෙයෝ ෙබලාරුස් රෙට් නායකෙයෝත් එක්ක MTZ ටැක්ටර්
ෙකොම්පැනියට ගිහිල්ලා පුරසාරම් ෙදඩුවා. "එන්න අෙප් රටට, අපි
එකලස් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කරනවා" කියලා
පකාශ කළා. එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. "ඔයෙගොල්ෙලෝ හදන
කර්මාන්තශාලාව අෙප් ෙගෝලෙයක් එක්ක joint venture එකක්
විධියට කරන්න. ඒ කර්මාන්තශාලාෙව් හදන පළමුවැනි ටැක්ටර්
1,500 අපි අෙප් කෘෂිකර්ම ෙගොවිෙපොළවලට මිලදී ගන්නවා"
කියලා පම්ෙපෝරි ෙදොඩවලා තමයි අෙප් නායකෙයෝ ටික ශී
ලංකාවට ආෙව්. ශී ලංකාවට ඇවිල්ලා බැලුවා අෙප් ටැක්ටර්වල
අෙළවිය ෙකොෙහොමද කියලා. එෙහම බැලුවාම 2012 වර්ෂෙය් ෙම්
රෙට් ෙරෝද හතෙර් ටැක්ටර් අෙළවි ෙවලා තිෙබන්ෙන්; register
ෙවලා තිෙබන්ෙන් 6,219යි. 2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට ෙම්ක
සියයට 50ක් බැහැලා. 2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට ෙරෝද හතෙර්
ටැක්ටර් අෙළවි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 3,437යි. එෙහම නම්,
ෙබලාරුස් රාජ යට ගිහිල්ලා පුරසාරම් ෙදොඩවලා; කයිවාරු ගහලා
ඇවිල්ලා දැන් අෙප් රෙට් කර්මාන්තශාලාව පටන් ගන්න විධියක්
නැහැ, ඒ අය ආෙයෝජනය කරන්න ෙම් රටට එන්ෙන් නැහැ
කියලා ෙම්ෙගොල්ලන් දැන ගත්තා. අවුරුද්දකට ටැක්ටර් 3,437ක්
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මිලදී ගන්නා රටකට එකලස් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ
කරන්න ඔවුන් එන්ෙන් නැහැ. ඒෙගොල්ලන් කර්මාන්තශාලාවක්
පටන් ගන්න නම් මීට වඩා ෙලොකු පමාණයක් අෙළවි ෙවන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම්ෙගොල්ලන් ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙප් රටට
ෙගෙනන ටැක්ටර්වලට බදු ගහන්න පටන් ගත්තා. එතෙකොට
ටැක්ටර් ෙවළඳාම ලක්ෙදරණින් ඉවත් වන්න පටන් ගත්තා. එදා
සිට ෙම් රටට Massey Ferguson ටැක්ටර් ගලා ෙගන ආවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් John Deere ටැක්ටර් ආවා, TAFE ටැක්ටර්
ආවා. අද ෙම් බදු ගැහීම තුළින් ෙම් ටැක්ටර් සියල්ලම ෙගොවියාට
අහිමි කරලා පැත්තකට වීසි කරලා දමන කියාදාමයක් ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2014
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු අරෙගන බැලුවාම
ෙගොවිෙයෝ මිලදී අරෙගන තිෙබන්ෙන් ටැක්ටර් 411යි. ඒක
හතෙරන් වැඩි කරලා බැලුෙවොත් සාමාන ෙයන් මාස 12ට අවුරුද්දකට- මිලදී ගන්ෙන් ටැක්ටර් 1,644යි. 2013 අවුරුද්ෙද්
ටැක්ටර් 6,219ක් විකිණුවත්, 2013 අවුරුද්ද වන ෙකොට ඒ සංඛ ාව
3,437ට බැහැලා. ඒ සංඛ ාව ෙම් ෙවන ෙකොට 1,600 ගණනට
බැහැලා. ෙම් රෙට් ෙගොවියාෙග් දරිදතාව, ආර්ථික අපහසුතාව
ෙම්ෙකන් ෙපන්නුම් කරනවා. ආණ්ඩුව කරන ෙම් වැෙඩ් නිසා
ෙගොවියාට වුෙණ් ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා වාෙග්
ෙදයක්. දරිදතාව මැද්ෙද් ජීවත් වන ෙගොවියාෙග් ටැක්ටරයටත් බදු
අය කිරීම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් තුළින් කියාත්මක කරන්න
හදනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව ෙමතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ.
ෙබලාරුස් රාජ ෙය් නිෂ්පාදනය කරන MTZ ටැක්ටරය ලංකාවට
ෙගන්වා ගන්න ඕනෑ. ෙබලාරුස් රාජ යට ගිහිල්ලා ෙබොෙහොම
පුරසාරම් ෙදොඩවලා; කථා කරලා; ගිවිසුම් ගහෙගන ආපු අෙප්
නායකෙයෝ ඒ ෙවනුෙවන් ෙමොකද කෙළේ? ෙම් බදු පනත්
ෙකටුම්පතට එකතු කරලා තිෙබනවා, එකලස් කරන ලද ටැක්ටර්
සඳහා බදු සහනය ෙදනවාය කියලා. එෙහම නම්, ෙගන්වන
ටැක්ටර් සඳහා බදු සහනය නැහැ. ෙහොරාට කලින් ෙකෙහල් කැන
වැට පැන්නා වාෙග් ඒ ටික කරලා තිෙබනවා. නමුත් වර්තමානය
වන ෙකොට එක ටැක්ටරයක්වත් එකලස් කරලා නැහැ. 2014
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් සංෙශෝධනය කියාත්මක
වුණත්, අද වන ෙකොට ෙම් රට තුළ එක ටැක්ටරයක් එකලස් කර
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කෙළේ කවුරු ෙවනුෙවන්ද?
අපට බත් ෙදන ෙගොවියා; රෙට් ජීවනාලිය වූ ෙගොවියා විනාශ
කරලා ෙබලාරුස් රජය සනසන්න ගත් කියා මාර්ගයක් තමයි
ෙම්.නමුත් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන එළියට දැම්මාම ඔය ආරාධනා ලැබූ
ෙබලාරුස් රාජ ය ටැක්ටර් ෙකොම්පැනිය හදන්නට ලංකාවට
එන්ෙන් නැහැ කියන එකත් අපට පැහැදිලිව ෙප්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම නම් ෙම් බදු සම්බන්ධ
පනත් සංෙශෝධනය කරලා තිෙබන යටි අරමුණ ෙගොවියා ශක්තිමත්
කිරීම ෙනොෙවයි. ෙගොවියාට බදු පැෙනව්ෙව් ඇයි? ෙබලාරුස්
රාජ යට ගිය සංචාරෙය්දී කතාබහ වුණු විධියට වැඩ ෙපන්වන්නට
ඕනෑ හින්දායි බදු අය කරලා ෙගොවියාව විනාශ කරන්නට කටයුතු
කරන්ෙන් කියන කාරණය මම පැහැදිලිව කියනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් අද ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්නට ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා.
ෙම් පනත ෙගනාෙව් 2008 ක්වූ ෙනොවැම්බර් මස 06 ෙවනි
බහස්පතින්දා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත වරයා වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අය වැය කථාෙව්දී
සඳහන් කළ ෙයෝජනාවක් අනුවයි.
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බැංකු හා මූල ක්ෙෂේතය හැර අෙනකුත් ෙසේවාවන්වල පිරිවැටුම
මත ද වසර ෙදකක කාලයක් සඳහා කියාත්මක කිරීමට ෙයෝජනා
කරනවා" කියලා ඒ අය වැය කථාෙව් සඳහන් වනවා.
ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද පිළිබඳව එදා 2009 අය වැය
ෙයෝජනාෙව්දී පකාශ කෙළේ, ෙම් බද්ද කියාත්මක කරන්ෙන්
අවුරුදු ෙදකයි කියලායි. යුද්ධෙයන් විනාශ වුණු ෙද්වල් නැවත
ෙගොඩ නැඟීම සඳහා කියලායි එදා ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බද්ද
ෙගනාෙව්. දැන් අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලත් තවමත් ෙම් බද්ද නැති කර
ගන්නට විධියක් නැහැ. එදා කිව්ෙව් අවුරුදු ෙදකකට ෙම් බද්ද
ෙග්නවා, ෙම් සියයට 1 එකතු කරලා ජාතිය ෙගොඩ නඟනවා
කියලායි. දැන් ඒ අවුරුදු ෙදක පහු ෙවලා තවත් අවුරුදු තුනක් ගත
ෙවලා. ඒ අවුරුදු තුෙන්දී ෙගොඩ නැඟුෙව් රාජපක්ෂ පරම්පරාවද
කියන කාරණයත් මම විෙශේෂෙයන්ම පශ්න කරනවා.
ඊළඟට, විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ගැන
බලමු. අපි telephone එකකට රුපියල් 100ක reload එකක්
දැම්මාම රුපියල් 25ක් ආණ්ඩුවට යනවා. රුපියල් 75යි යන්ෙන්
telephone company එකට. අපි රුපියල් 1,000ක telephone bill
එකක් ෙගව්ෙවොත් රුපියල් 250ක් ආණ්ඩුවට, කථා කිරීම
ෙවනුෙවන් telephone company එකට යන්ෙන් රුපියල් 750යි.
මිනිසුන්ෙගන් ෙමපමණ බදු අය කරන්ෙන් ඇයි? දැන් යුද්ධය
ඉවර ෙවලා අවුරුදු 4ක් ගිහින්. ඇයි රට සංවර්ධනය කරන්නට
බැරිද? රට සංවර්ධනය කරලා ආදායම උපයා ගන්න බැරිද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එදා යුද්ධය තිබුණු කාලෙය්
ෙම් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 85ක් බදු වශෙයන් අය කළා. අපි
ඒක අමාරුෙවන් වුණත් ෙගව්වා, කමක් නැහැ, යුද්ධය නිසාෙන්
කියලා. අද වන විට යුද්ධය ඉවර ෙවලා අවුරුදු හතරක් ගිහින්. ඇයි
අද අපට බදු ෙගවන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අදටත් රටට බදු
සහනයක් ලැබිලා නැහැ. අද තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන
ශුද්ධය; ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වංචාව; ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දූෂණය;
සංවර්ධනය කියන මුවාෙවන් කරන දූෂණය.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හැදුවා. ඒෙකන් අෙප් විදුලි බිල
අඩු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ආසියාෙව් වැඩිම ලයිට් බිල ෙගවන
රට බවට පත් වුණා. නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල් හැදුවා. ගුවන්
යානා එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් හැදුවා. ෙම් සඳහා
ගත්ත මුදල්වලට ෙපොලී ෙගවන්නට අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද
අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා. වර්තමානය වන විට අපට
ලංකාෙවන් හමු ෙවනවා ෙලෝකෙය් වැඩිම වියදමක් කරලා හදන
අධිෙව්ගී මාර්ග. ෙම්වාට සල්ලි අරෙගන තිෙබන්ෙන් මැදමුලෙන්
ඉඩම් විකුණලා ෙනොෙවයි. ෙම් සල්ලි අරෙගන තිෙබන්ෙන් අපිව
ණයකාරෙයෝ කරලා. ඒ නිසා ලංකාෙව් සෑම පුද්ගලෙයකුම
රුපියල් ලක්ෂ 3කට වැඩිය ණය ෙවලා තිෙබනවා. බදු පැනවීම
තුළින් ෙම් ණය අෙපන් අය කර ගන්නට කටයුතු කරනවා. ෙම්
විධියට බදු පැනවීම ගැන ෙදවරක් හිතන්න. පසු ගිය පළාත් සභා
ඡන්දෙය්දී ආණ්ඩුවට දීපු රතු එළිය ගැන ෙදවරක් හිතන්න
කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

2009 වර්ෂය සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් අවුරුදු 30කට
අධික කාලයක් පැවතුණු යුද්ධය නිසා විනාශ වුණු ෙද්වල් නැවත
ෙගොඩ නඟන්නට ෙවලා තිෙබනවා කියලා. "ආරක්ෂක හමුදාවල
සුබසාධනයටත්, තස්තවාදය නිසා විනාශ වුණු ජන ජීවිත හා
යටිතල පහසුකම් යළි ෙගොඩ නැඟීමටත් සමාජෙය් දායකත්වය
ලබා ගැනීමට ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බද්දක් ෙයෝජනා කරනවා.
සියයට 1ක් වන ෙමම බද්ද ආනයනයන්ට ද, නිෂ්පාදනයන්ට ද,

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මන්තීතුමාෙග් කථාව. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
ඊට ෙපර ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතාෙග් නම මූලාසනය
සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

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

-

சுற்றாடல்,

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර
මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

[பி.ப. 5.19]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எனக்கு
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத அளித்தைமக்கு நன்றி! மாகாண சைபத்
ேதர்தல்கள்
ந்த டன்
இன்
இந்தச்
சைபயிேல
ன்ைவக்கப்பட்
ப்ப
மக்கள்
மீதான
ஒ
வாிச்
சுைமயாகும். அதாவ , இலங்ைகயின் தைலநகரான ெகா ம்
உட்பட்ட ேமல் மாகாணம், மற் ம் ெதன் மாகாணங்க க்கான
மாகாண சைபத் ேதர்தல்களில் மக்கள் தங்கள வாக்குகைளப்
பயன்ப த்திய பின் இடம்ெபற்ற
தலாவ
பாரா மன்ற
அமர்விேல மக்கள்மீ வாிச் சுைமைய ஏற்ப த் கின்ற ஒ
விடயேம
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள . இன்
இங்கு ேபசிய
பல ம் பல விடயங்கைள
ன்ைவத்தார்கள். ஆனால்,
இவற்றில்
க்கியமான விடயம் என்னெவன்றால் மக்கள்
மீதான வாிச் சுைம பற்றியதாகும். 1948ஆம் ஆண் இலங்ைக
சுதந்திரம் அைடந்ததி
ந் விவசாயத் ைறயில்தான் எம
நா
ன்ேனறி வந்தி க்கின்ற . அதாவ , எம
நா
விவசாயத்
ைறயில்
அன் ெதாட்
இன் வைர
ன்ேனறிேய வ கின்ற . நான் க.ெபா.த. (சாதாரண)
தரத்தில் கல்வி கற்ற காலகட்டத்தில்கூட எம
ஏற் மதிப்
ெபா ட்களாக
ெப ந்ேதாட்டப்
பயிர்
உற்பத்திையேய
கண்ேடாம். அதன்பின் நாங்கள் விவசாயத்தில் தன்னிைற
ெபற்றவர்களாகக் காணப்பட்ேடாம்.
இன்
பிாித்தானியா
ேபான்ற
உலக
நா கள்
விவசாயத் ைற ன்ெகாண் ெசல்லப்பட ேவண் ம் என்
கூ கின்றன. அேதேநரம் ஐக்கிய நா கள் சைபையச் ேசர்ந்த
நி வனங்கள் 2020 இேல பாாியெதா
food crisis வரப்
ேபாகின்ற
என்பதைன
ன்கூட் ேய அறிவித் ள்ளன.
இன்
உண த் தட் ப்பா
வராமல் எப்ப
விவசாயத்
ைறைய ன்ேனற்ற
ம் என்பைத ேநாக்கிேய சர்வேதச
நா கள் நகர்ந்
ெகாண்
க்கின்றன. ஆனால், இங்கு
ரதி ஷ்டவசமாக விவசாயத் க்கு மிக ம் ேதைவயான
உழ இயந்திரத் க்கு வாி விதிக்கப்ப கின்ற ஒ நிைலைம
காணப்ப கின்ற . இன்
உழ
இயந்திரங்கைள யார்
பயன்ப த் கின்றார்கள்? இந்தச் சைபயின் லம் luxury
வாகனங்க க்கான வாி - அதாவ
ன் 300 per cent ஆக
இ ந்த tax குைறக்கப்பட் ள்ள . ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக
விவசாயிக க்குத் ேதைவயான ெபா ட்களின் வாிகள் இன்
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அதிகாிக்கப்ப கின்றன. இலங்ைகயில் இ க்கின்ற மக்கள்
மாத்திரமல்ல, ஏைனய நாட்
மக்க ம் பயன்ெப ம்
வைகயில் ஏைனய நா க க்கும் ஏற் மதி ெசய்யக்கூ ய
அளவிேல, இன் இந்த விவசாயிகள் தங்கள் உைழப்பிைன
அர்ப்பணித் , தம
ேநரங்கைள அர்ப்பணித் , எம
நாட் ன் விவசாயத்ைத
ன்ெகாண்
ெசல்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
ரதி ஷ்டவசமாக உழ
இயந்திரங்க க்காக
விதிக்கப்படவி க்கின்ற
வாியி டாக
விவசாயிகள்
ேநர யாகப்
பாதிக்கப்ப வார்கள்.
மீண் ம்
பைழய
காலத் க்குச் ெசன்
மா கைள வளர்த்
அவற்றி டாக
உழ த் ெதாழிைலச் ெசய்ய ேவண் ெமன இந்த அரசு
எதிர்பார்க்கின்றதா?
இந்த
ந ன
உலகில்
உழ
இயந்திரங்க க்கான வாிைய அதிகாித்
விதிப்பத டாக
அரசு எதைன எதிர்பார்க்கின்ற ?
ன்னர் BMW 7-Series வாகனெமான்ைற வாங்க 30
மில் யன் ேதைவயாக இ ந்த . ஆனால், இன்
அந்த
வாகனத்ைத 21 மில் யன்
பாய்க்கு வாங்க
ம்.
ஏெனன்றால் பல க்கு வாி விலக்கு வழங்கப்பட்
க்கின்ற .
அேதேநரம் luxury car, luxury pen க க்கும் மற் ம் luxury tie
ேபான்றவற் க்கும் வாி விலக்கு அளிக்கப்பட்
க்கின்ற .
luxury pen க்கும் luxury tie க்கும் வாி விலக்குத் ேதைவயில்ைல.
உண்ைமயில் விவசாயிக க்குத்தான் வாி விலக்குத் ேதைவ.
ஆனால்,
ரதி ஷ்டவசமாக ெப மதிேசர் வாியிேல உழ
இயந்திர ம் உள்வாங்கப்பட் ள்ள . கடந்த ஆண் க டன்
ஒப்பி கின்றெபா
இன்
விவசாயிகள் tractor கைள
வாங்குவ
குைறந்தி க்கின்ற .
அந்த
எண்ணிக்ைக
தற்ெபா
வாயிரத் க்கும்
நாலாயிரத் க்கும்
இைடப்பட்டதாகத்தான் இ க்கின்ற . அைதவிட உள் ர்
உற்பத்திக்கான வாிகள் குைறக்கப்ப ம் அல்ல நீக்கப்ப ம்
என்ற ஒ
விடய ம் இதில் உள்ளடக்கப்பட்
க்கின்ற .
ஆனால், உள் ாிேல ஆண் க்கு
வாயிரம் tractor கைள
மாத்திரம்
ெகாள்வன
ெசய்கின்ற
விவசாயிகள்
இ க்கின்றெபா
, எப்ப
ெவளிநாட்
நி வனங்கள்
இங்கு வந்
உாிய
ைறயில் அவற்ைற உற்பத்தி
ெசய்யப்ேபாகின்றன? நிச்சயமாக அங்கி ந்
வ கின்ற
tractor க க்கு இங்கு 'ரயர்'கைள மாத்திரம் ெபா த்திவிட் ச்
ெசால்வார்கள், "இங்கு உள் ர் உற்பத்தி நடந்தி க்கின்ற "
என் . இவ்வாறான ஒ
நிைலைமதான் வ ேம ஒழிய,
நிச்சயமாக இந்த tractor கள் உள் ாிேல உற்பத்தி
ெசய்யப்படமாட்டா .
அதாவ ,
நிச்சயமாக
ெவளிநாட்
ந்
இங்கு ெகாண் வரப்ப கின்ற tractor
க க்கு 'ரயர்'கைளப் ெபா த்தி அவற் க்கு காற்ைற ம்
நிரப்பிவிட் ,
இைவதான்
உள் ர்
உற்பத்தி
என்
ெசால்லப்ப ம். இதற்கான ஒ
ன்ேனற்பாடாகக்கூட இந்த
விடயம் இ க்கலாம்.
இைதவிட காப்
திகைளப் பற்றிப் பார்த்ேதாமாக
இ ந்தால்,
காப்
திக க்கு
ஒ ேபா ம்
வாி
விதிக்கப்ப வதில்ைல. ஆனால், இன் ஆ ள் காப்
திகூட
வாிக்குட்ப த்தப்ப கின்ற .
ஆ ள்
காப்
திைய ம்
காப்
திைய ம் ேவறாகப் பார்க்கின்றெபா
ஆ ள்
காப்
திக்கு இ க்கின்ற வாி விலக்கு நீக்கப்பட் , அ
ம்
வாிக்கு உட்ப த்தப்ப கின்ற ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைம
இன் ஏற்பட்
க்கின்ற .
இைதவிட, wholesale and retail businesses இைன
எ த் க்ெகாள்ேவாமாக இ ந்தால், ஒ
quarter இல் 500
மில் யன்
பாய்க்கு ேமல் wholesale வியாபாரேமா retail
வியாபாரேமா நடந்தால் அதற்கு VAT அறவி ம் ைற கடந்த
வ டம்தான் இந்த சைபயிேல அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
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அதற்கு
ன்னர் அந்த
ைற இ க்கவில்ைல. ஆனால்,
'ஆர்பிேகா'
மற் ம்
'கார்கில்ஸ்'
ேபான்ற
ெபாிய
தலாளிக க்குத்தான் இந்த VAT தாக்கம் ஏற்பட்ட .
என்றா ம்,
அவர்கள்
அைதத்
தாங்கிக்ெகாள்ளப்ேபாகின்றார்களா? இல்ைல. நிச்சயமாக
அவர்கள் அைத கர்ேவாாிடம்தான் ெபற் க்ெகாள்வார்கள்.
'கார்கில்ஸ்' தலாளிேயா அல்ல 'ஆர்பிேகா' தலாளிேயா
அந்த நட்டத்ைதச் சுமக்கப்ேபாவதில்ைல. நிச்சயமாக அவர்
கர்ேவாாிடம்தான் - customers இடம்தான் அந்த வாிைய
அறவி வார்கள். இ தியிேல மீண் ம் பாதிக்கப்ப பவர்
யார்?
கர்ேவார்தான். அப்ப
500 மில் யன்
பாய்
என்றி ந்த
இப்ேபா
250
மில் யன்
என
ஒ
வ டத்திற்குள் 50 சத தம் குைறக்கப்பட்
க்கின்ற .
எனேவ, quarter இல் 250 மில் யன்
பாய்க்கு ேமல்
நடக்கின்ற வியாபாரம் என் பார்க்கின்றெபா
, 'கார்கில்ஸ்'
மற் ம்
'ஆர்பிேகா'
ேபான்ற
ெபாிய
நி வனங்கள்
மாத்திரமல்ல,
சாதாரண
supermarket
ஒன்ைற
ைவத்தி ப்பவர்கூட இந்த வாிையச் ெச த்தேவண் ய
நிைலைம
ஏற்படப்ேபாகின்ற .
எந்த
தலாளியாவ
அரசுக்குச் ெச த்தேவண் ய வாிையத் தன் ைடய இலாப நட்டக்
கணக்கில்
profit
and
loss
account
ேசர்த் க்ெகாள்ளமாட்டார். அவர் தன் ைடய ெசாந்தப்
பணத்திலா அைதச் ெச த்தப்ேபாகிறார்? இலகுவாக அைத
கர்ேவாாிடம் கட் வி வார்.
கர்ேவார் என்ேபார் யார்?
எம
வாக்காளர்கள்! எமக்கு வாக்களித்
எம்ைம இந்தச்
சைபக்கு
அ ப்பியவர்கள்தாம்
நிச்சயமாக
இதில்
பாதிக்கப்படப்ேபாகிறார்கள். ஒ Quarter இல் 500 மில் யன்
பாய்க்கு ேமல் ெபாிய வியாபாாிகள்தான் ெசய்வார்கள்.
Quarter இேல 250 மில் யன் பாய் என்ற டன் அதனால்
சிறிய வியாபாாிகள்கூட பாதிக்கப்ப கின்ற ஒ
நிைலைம
ஏற்ப ம்.
ஒ பக்கத்தில்
சிறிய
வியாபாாிகைள
ன்ேனற் வதாக ம்
உள் ர்
உற்பத்திகைள
அதிகாிப்பதாக ம் கூறிக்ெகாண் , ம பக்கத்தில் quarter இல்
500 மில் யன்
பாய்க்குேமல் நடக்கின்ற வியாபாரத் க்கு
கடந்த வ டம் அறி கப்ப த்தப்பட்ட வாிைய 250 மில் யன்
பாயாகக் குைறத் அதற்கு வாி அறவிடப்ப மாயின் எப்ப
சிறிய உற்பத்தியாளர்கள் மற் ம் wholesale and retail
வியாபாாிகள் இந்த நாட் ேல உ வாகப்ேபாகின்றார்கள்?
என்ற பாாியெதா ேகள்வி எ கின்ற .
இேதேபான் , நாட்ைடக் கட் ெய ப் தல் வாி - Nation
Building
Tax
என்
ெசால்லப்ப கின்ற
வாி ம்
அறவிடப்ப கின்ற . உண்ைமயில் இந்த வாியான
த்த
காலத்திேல பாாிய பங்களிப்ைபச் ெசய்த . ஆனால், த்தம்
ந்த பின் ம் இந்த வாி ெதாடர்ந் ம் அ
ல் இ க்கின்ற .
இைதவிட, இலாபத்திேல 2 சத தம் ெச த்தேவண் ெமன்ற
வாி ைறைம வங்கிக க்கு அறி கப்ப த்தப்பட்
க்கிற .
நி வனங்கைள எ த் க்ெகாள்ேவாமாக இ ந்தால், profit
making organizations, non-profit making organizations இலாபமீட் ம் நி வனங்கள், இலாபேநாக்கின்றி இயங்கும்
நி வனங்கள் என இ வைககள் இ க்கின்றன. NGOs இைன
நாங்கள் non-profit making organizations என்
ெசால்ேவாம்.
ஆனால், வங்கிகள் service sector இல் profit making organizations
என்பதன்கீழ்தான் வ கின்றன. Service sector ஆக இ ந்தா ம்
வங்கிகள்
எப்ெபா
ம்
இலாப
ேநாக்கத்ேதா தான்
இயங்குகின்றன. எனேவ, வங்கிக ம் இந்த 2 சத த வாிைய
வா க்ைகயாளர்கள்மீ தான் சுமத் ம். இதன் காரணமாக
ட்ைடக்
கட் வதற்ேகா
அல்ல
வாகனெமான்ைற
வாங்குவதற்ேகா சாதாரண இலகு கடன் ெபற்ற ஒ வ ைடய
சுைம ேம ம் அதிகாிக்கும். நிச்சயமாக இந்தச் சைபயில்
இ க்கின்ற ஒவ்ெவா வ க்கும் இ
நன்கு ெதாி ம்.
எந்தெவா
நி வன ம்
அரசுக்குச்
ெச த்தேவண் ய
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வாிையப் ெபா ப்ேபற் க்ெகாள்வதில்ைல. இலகுவாக அந்த
வாிைய ம் இைணத்
கர்ேவாாிடம் கட் வி ம். இவ்வா
ெதாடர்ச்சியாக இவ்வாிகள் யார்மீ
சுமத்தப்ப கின்றன?
மக்கள்மீ தான்
-வா க்ைகயாளர்-மீ தான்
சுமத்தப்
ப கின்றன.
ஏற்ெகனேவ ேபசிய ெகளரவ கம்பஹா மாவட்டப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்
ஒ வர்,
ெதாைலத்
ெதாடர் க க்கான வாி பற்றிக் கூறினார். 20 தமாக இ ந்த
ெதாைலத்ெதாடர்
அற டான
25
தமாக
அதிகாிக்கப்பட்
க்கின்ற .
Telecommunication
Levyஐ
அதிகாிப்பதான ,
நிச்சயமாகத்
ெதாைலத்ெதாடர்
நி வனங்க க்குப்
பாாிய
பிரச்சிைனெயன்
அவர்
கூறினார். இன் South Asia விேல அதிகளவில் ைகயடக்கத்
ெதாைலேபசிகைளப்
பாவிக்கின்ற
நாடாக
இலங்ைக
திகழ்கின்ற . அதாவ , ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிப் பாவைன
தம் இலங்ைகயில்தான் அதிகமாக இ க்கின்ற . நிச்சயமாக
இ
ெதாைலத்ெதாடர்
நி வனங்க க்குப்
பிரச்சிைனயில்ைல. இதைன CEO of Hutch Sri Lanka அல்ல
CEO of Dialog Telekom PLC ெச த்தப்ேபாவதில்ைல.
நிச்சயமாக இதைன அவர்கள் வா க்ைகயாளர்களிடமி ந்
தான்
அறவிடப்ேபாகின்றார்கள்.
ஒட் ெமாத்தமாகப்
பார்த்தால்,
இக்கம்பனி
உாிைமயாளர்க க்கு
இவ்வாி
அதிகாிப்பினால் எவ்வித பாதிப் ம் ஏற்படப்ேபாவதில்ைல.
மாறாக,
கர்ேவாராக ம்
வா க்ைகயாள மாக ள்ள
மக்கேள இவற்றினால் பாதிக்கப்படப்ேபாகின்றார்கள் என்
கூறி, எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியைமக்கு மீண் ம் நன்றி
ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[අ.භා. 5.30]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් මුළු රටම පීති
පෙමෝදෙයන් පිනා ෙගොස් ජය පැන් ෙබොන ෙමම අවස්ථාෙව් ෙමම
සභාව ඇමතීම අතිශයින්ම වැදගත් යැයි මම හිතනවා. අද ෙලෝක
කිරුළක් අපිට හිමි වී තිෙබනවා. 2014 විස්සයි20 කිකට් ෙලෝක
කුසලානය ශී ලංකාවට අභිමානවත් අයුරින් ලබා දුන් අෙප් සිංහ
පැටව් ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ෙම් රන් ෙදරණට -ෙම් පුණ
භූමියට- නැවත පා තබා අවසානයි. දහඅට අවුරුද්දකට පස්ෙසේ
තවත් ෙලෝක කුසලානයක් ජයගහණය කිරීෙම් වරම අපට ලබා
දුන් විස්සයි20 කිකට් කණ්ඩායෙම් නවක නායක ලසිත් මාලිංග
ඇතුළු ඒ කීඩකයන්ට ෙම් සභාව තුළදී සුබ පැතුම් පිළිගැන්මට මම
කැමැතියි. ෙමය එෙසේ ෙමෙසේ ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. අද කවුරු
වුණත් ෙලෝක සිතියෙම් ලංකාව දිහා බලන්ෙන් ෙමය කීර්තිමත්
රටක් ෙලසයි.
දැන් ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය රාජ නායක සමුළුෙව් සභාපති
ධුරයත් ලංකාවට හිමි වී තිෙබනවා. ඒ කිරුළ පළඳා සිටින්ෙන්,
කිරුළු ෙනොපළන් ජනතාවෙග් වරමින් ජයගහණය කළ අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. කීඩාවට ඉතාම ළැදිව
කියා කරන, ඒ ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවයක් කරන, විශාල මුදලක්
වැය කරන ජනාධිපතිතුමා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් ජයගහණය
පිළිබඳව ශුභාශිංසනය පළ කර සිටිෙය්. අද ෙම් රට උද්දාමයට පත්
වූ අවස්ථාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නවා, 2020
වසෙර් සිට 2030 වසර වන තුරු ෙම් රෙට් ආර්ථික සැලැස්මක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

සකස් කර ෙගන යන බව. ඒ පසු බිම දැන් හදලා තිෙබනවා.
ජාත න්තර කිකට් සම්ෙම්ලනයට - ICC - මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙයෝජනා කිරීමට කැමැතියි, විස්සයි20 ෙනොව, තිහයි 30 ෙලෝක
කුසලානයක් දැන්ම ආරම්භ කරන්න කියලා. ෙමොකද, විස්සයි20
කිකට් තරගාවලිය අපි දිනුවා. ඒ වාෙග්ම, 2020 වසර දක්වා
ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳව පසු බිම සකස් කරෙගන යනවා. සියලු
අතින්ම අපි වර්ධනයක් දැක තිෙබනවා. පාසල් ළමුන් ටිකක් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණ සිටිනවා.
இன் எங்க ைடய ஸ் ம் மாணவிகள் பாரா மன்றக்
கலாிக்கு வ ைக தந்தி க்கின்றார்கள். அவர்கள் எந்தப்
பாடசாைல மாணவிகள் என்
ெதாியா ? எனி ம், நான்
அவர்கைள வரேவற்கின்ேறன். இந்த நாட் ன் வடக்கு, கிழக்கு
உட்பட பல பாகங்களி
ள்ள பாடசாைலகளில் கல்வி
கற்கின்ற ஏராளமான ஸ் ம் மாணவிகள் பர்தா அணிந் அழகாகச்
சீ ைட
அணிந்
தங்க ைடய
ெபற்ேறார்க ட ம் ஆசிாியர்க ட ம் இங்கு விஜயம்
ெசய்வைதப் பார்க்கும்ேபா மிக ம் அ ைமயான, அழகான,
மன க்கு இதமான காட்சியாக இ க்கின்ற .

දැන් අෙප් ආර්ථිකය ආසියාකරෙය් ෙකොයි තරම් ඉහළ තැනට
පත් වී තිෙබනවා ද කියන කාරණය ෙම් කරුණු ටික සභාව
ඉදිරිෙය් තැබීෙමන් මනාව ස්ඵුට ෙවනවා.

The "DailyFT" of 2nd April, 2014 states, I quote:
“ADB tips rapid GDP growth for Sri Lanka
The Asian Development Bank (ADB) yesterday expressed
confidence in Sri Lanka, forecasting what it described as ‘rapid’ and
‘above Developing Asia average’ growth in 2014 and 2015 due to
favourable local and external improvements.”

That is the true story, the new story of the 21st Century,
of the Mahinda Rajapaksa Regime. අපි තිස් අවුරුද්දක් යුද්ධ
කළා. ඒක කුරිරු යුද්ධයක්. ඒෙකන් රට විනාශ වුණා, ජාතියක්
විනාශ වුණා. ජනතාවෙග් ජීවන කමය එෙහම පිටින්ම කඩා
වැටුණා. ඒත් සඳහන් ෙවනවා, “favourable local and external
improvements” කියලා. අවුරුදු හතරක් වාෙග් සුළු කාලයක්
ගැන තමයි ඒ විධියට සඳහන් ෙවන්ෙන්. විස්සයි20
කිකට්
තරගාවලිය ජයගහණය කළාම ෙමොන තරම් උදාර ජාතියක්
වශෙයන් ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අපට ඔළුව උස්සාෙගන ඉන්න
පුළුවන්ද කියන එක ෙමොෙහොතක් කල්පනා කර බලන්න.

It goes on to state, I quote:
“An improved external environment, higher investments and a
recovery in domestic consumption will sustain a rapid pace of GDP
growth in Sri Lanka in the next two years,’...
The forecast for 2014 and 2015 for Sri Lanka is 1.3% and 1.1 %
higher than the predicted GDP growth rate for developing Asia,...”

ෙම්වා, ෙම් භාෂාව - ෙම් language එක- එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ඇතුළු විරුද්ධ පාර්ශ්වයට ෙත්ෙරනවාදැයි මම දන්ෙන්
නැහැ.

I quote further:
“‘Domestic conditions, with relatively low inflation, improving
consumption demand and a falling fiscal deficit, all augur well for a
higher growth trajectory,...’”
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The ADB officer in charge of Sri Lanka Resident
Mission Ahsan Tayyab, Senior Country Economist for
Sri Lanka Tadateru Hayashi and Senior Economics
Officer Hasitha Wickremasinghe have expressed this
opinion during a press briefing. I have a copy of the
"DailyFT" of 2nd April, 2014.
So, that is the most exuberating scene that we are
witnessing today. But, see what the Opposition says?
Today, Sir, I lowered my head in shame when I was
listening to the Hon. Lakshman Kiriella’s speech. The
way he argued for Geneva and America proved that he is
a good perakadoruwa for the Barack Obama regime. He
must be awarded the Barack Obama President’s Counsel
status because he did everything to espouse the cause of
the international conspirators in Geneva, Norway,
America, England and in other countries, rather than
speak a single word about the Sri Lankans.
අෙප් රණ විරුෙවෝ දහස් ගණනක් තමන්ෙග් ජීවිත පූජා කරලා,
රට ෙවනුෙවන් කැප වුෙණ් රටට සාමය උදා කර ෙදන්නයි.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ඒ රණ විරුවන් ගැන
වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. මා හිතන හැටියට අද ගලා ෙගන
ආෙව් කිරි ඇල්ලක් ෙනොෙවයි, කුණු රැල්ලක්. එෙහම නැත්නම්
එතුමාෙග් කටින් ගලා ෙගන ආෙව් ගිනි වතුර රැල්ලක් කියලා මා
කියනවා. මම ඒ ගැන ලජ්ජා ෙවනවා. අද ෙදෝෙර් ගලා ෙගන
ගිෙය් විෂ වායු ඇල්ලක්ය කියන එක අකැමැත්ෙතන් වුණත් මා
කියන්න ඕනෑ. ෙම් යුද්ධය ජයගහණය කරපු එක පිළිබඳව අදත්
එතුමන්ලා එක වචනයක්වත් කථා කරනවා ද කියලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙයන් මම අහනවා. ඇයි ෙම් ෙනෝර්ෙව්වලටයි,
ජිනීවාවලටයි පන්දම් අල්ලන්ෙන්? පුදුම තර්කයක් තමයි එතුමා
ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමා කියනවා, ඒ පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් ෙවලා
අපි නිවැරදියි කියා ඔප්පු කරන්න ඕනෑ කියලා. එෙහම කරන්න
කවුද වැරැද්දක් කෙළේ? එෙහම නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කියන්ෙන් ෙම් රණ විරුවන්
වැරැද්දක් කළා; රට ෙවනුෙවන් ජීවිතය පුජා කරපු අය වැරැද්දක්
කළා කියලා ෙවන්න ඇති. එවැනි වැරැද්දක් කෙළේ නැහැ කියලා
ඔප්පු කරන්නද එතුමා කියන්ෙන්? Shame on him! කන්ද උඩරට
සමහරු එදා බිතාන අධිරාජ වාදීන්ට රට පාවා දුන්නා. ඒ තුප්පහි
සංස්කෘතිය තමයි අද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා වාෙග් අය
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළින් ෙපරට ෙගන යන්ෙන්.
අද බලන්න, ෙම් රටට ෙමොන තරම් විකසිත ෙමොෙහොතක්ද? අද
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඉතාම සැහැල්ලු මනසකින් ඉන්ෙන්. "The
Island" newspaper of 8th April, 2014 states, I quote:
“Relaxed President watches Lanka winning world cup at the latest
five star”

අද සංචාරක ව ාපාරෙය් වර්ධනය ගැන බලන්න. අද ෙම් රටට
සංචාරකයන් පැමිණීෙම් වර්ධනය අතින්, සංචාරක ව ාපාරෙයන්
ලැෙබන ආදායම අතින් අද අපි ඉහළට ෙගොස් තිෙබනවා.
Unemployment rate එක 20 සිට 4.5 per cent දක්වා බැහැලා
තිෙබනවා. ෙමෙහම බැහැෙගන බැහැෙගන ගිහිල්ලා ෙකොෙහන්
නවතියි ද දන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක zero වුෙණොත්
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? සංචාරක ව ාපාරය තුළින් අෙප් රට ඒ තරම්
දියුණුවක් ලබා තිෙබන එක ගැන ෙමතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ. The
President officially declared opened the Citrus Leisure Hotel
in Waskaduwa only last Sunday. It is a golden chain of
hotels in a golden beach. In the photograph, the President is
being flanked by the Director of Citrus Leisure Hotel,
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Dilith Jayaweera. The Minister, Hon. Rohitha
Abeygunawardana is also there and the Chairman of Citrus
Leisure Hotel, Prema Cooray, looks on. This is an area
where the prospect of tourism was never looked into. It was
Bentota, Beruwala, Hikkaduwa and Koggala; now people
have gone beyond that. My good friend, Dilith Jayaweera,
has an indepth knowledge about tourism. He is a veteran in
this sphere. He says that the country would have 1.5 million
tourist arrivals by the end of 2014 and the hoteliers would be
geared up to meet the demand. Everywhere, even in Matale,
tourists come and buy Noritake and other ceramic ware.
අපි ෙමොකක් හරි අපරාධයක් කරලා තිෙබනවාය කියලා
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා කියනවා. ෙමවැනි පකාශයක්
කිරීම තමයි මහා අපරාධය. ෙම් ගැන මම රටට කියනවා; එක්සත්
ජාතික පාක්ෂිකයන්ට කියනවා. ෙමතුමන්ලා තමයි ඔච්චම් කෙළේ,
"කිලිෙනොච්චි යනවාය කියලා මැදවච්චි යනවා." කියලා;
"අලිමංකඩ යනවාය කියලා පාමංකඩ යනවා." කියලා. මාතරින්
ආපු ෙකෙනක් එදා කිව්වා, “This war cannot be won. Do not
fool the people. යුද්ධය දිනන්ෙන් නැහැ, "ෙල්ක්හවුස්" එක
ෙමොනවා කිව්වත්, SLBC එක ෙමොනවා කිව්වත්, ආණ්ඩුව
ෙමොනවා කිව්වත් යුද්ධය දිනන්ෙන් නැහැ." කියලා. එය ඔහු ෙම්
ගරු සභාෙව්දී කිව්වා. අන්න එවැනි මානසික තත්ත්වෙය් තමයි
ෙම් අය තවමත් සිටින්ෙන්. රට පාවා ෙදනවා. රට පාවා දුන්නු
අයට ඉතිහාසෙය් තැනක් නැති වී ගිය බව අපි ෙහොඳාකාරවම
දන්නවා.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
අද
ෙබෝගම්බර
බන්ධනාගාරයට යන්න. අධිරාජ වාදින්ට විරුද්ධව සටන් කළ
නිසා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙග් පියා වන පිලිප්
ගුණවර්ධන මහත්මයාටයි, එතුමාෙග් සුළු පියා වන ෙරොබට්
ගුණවර්ධන මහත්මයාටයි ෙබෝගම්බර හිරබත් කන්න සිද්ධ වුණා.
අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ගිය සුමානෙය් එහි
ගිහිල්ලා ඒ කුටිය බැලුවා. මම මතක් කරලා ෙදනවා, ලක්ෂ්මන්
මහත්මයාට, මද්දුම බණ්ඩාරෙග් ඉතිහාසය. "රට ෙවනුෙවන් මම
දිවි පුදනවා. මම මැෙරන හැටි ෙපන්වමි" යි කියලායි එදා මද්දුම
බණ්ඩාර තම ජීවිතය පිදුෙව්. ඒ වාෙග් වීර පරපුරක්, ඒ වාෙග්
ෙද්ශෙපේමී ජාතියක් සිටින ෙම් රෙට් ලක්ෂ්මන් වාෙග් අයත්
සිටිනවවා ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Okay.
ඒ අතරතුෙර් මම කියන්න ඕනෑ අෙප් රටට සිදු ෙවලා තිෙබන
ෙදය. විරුද්ධ පාර්ශ්වය ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. Last
Sunday, there was the launching ceremony of the book,
"மணிபல்லவத்தார் சுவ கள்". එම්.එස්.එම්. ජාන්සින් කියන
තරුණ මහත්මයා එය ලියා තිෙබනවා. යාපනෙය් සිදු වූ ෙද් ගැන
එක්සත් ජාතික පක්ෂය වචනයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ.
විග්ෙන්ෂ්වරන් මහ ඇමතිතුමාත් වචනයක්වත් කියන්ෙන් නැහැ.
கலாநிதி அ பக்கர் கம்ம அப் ல் அஸீஸ் - Dr. A.M.A.
Azeez - is one of the greatest scholars this country has
produced. He was a Senator. His house in Moor Street,
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Jaffna, was razed to the ground. මම විග්ෙන්ෂ්වරන්
මහත්මයාට කියනවා, ඒ ෙගය හදලා ෙදන්නය කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොටිෙයෝ තමයි ඒක කැඩුෙව්. ෙම්
ෙපොෙත් අෙප් famous judge M.M. Abdul Cader and
the first Quazi and first Mayor M.M. Sultan
ආදීන්ෙග් ෙතොරතුරු
අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. මම ගියා
ෙමම ෙපොත ෙදොරට වැඩීෙම් උත්සවයට සහභාගි වීම සඳහා.
இப்ெபா
, விக்ேனஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் இ தி
த்தத்தின்ேபா
நைடெபற்ற மனித உாிைம மீறல்கள்
சம்பந்தமாக விசாரைண நடத் வதற்குச் சர்வேதச விசாரைண
ஆைணக்கு ைவ நியமிக்கேவண் ெமன்
கூ கின்றார்.
அன்
யாழ்ப்பாணத்தி
ந்
72,000
ஸ் ம்கள்
வி தைலப்
களினால் ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். அதைன
விசாாிப்பதற்கு
ஓர்
ஆைணக்கு ைவ
நியமிக்குமா
ேக ங்கள்! என் நான் இச்சைபயி டாக விக்ேனஸ்வரன்
ஐயா
அவர்களிடம்
ஒ
ேவண் ேகாைள
வி க்க
வி ம் கின்ேறன்.
நாங்கள்
ெவளியார்
யாாிடத்தி ம்
ேகட்கமாட்ேடாம்.
காத்தான்கு யிேல
பள்ளிவாச ல்
ெதா
ெகாண்
ந்த
ஸ் ம்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
அவர்க ைடய
உாிைமகள்
பற்றி
நீங்கள்
ேகட்க
ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.

ඒ වාෙග් පහාර එල්ල කරපු ස්ථාන තමයි දළ දා මාළිගාව,
අනුරාධපුර ජය ශී මහා ෙබෝධිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව, අරන්තලාව.
එදා ෙකොටි අරන්තලාෙව්දී තරුණ භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා,
සාමෙණ්ර භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා අමු අමුෙව් මරා දැම්මා. එහිදී
උන්වහන්ෙසේලාෙග් මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුෙණ්
නැද්ද කියලා කෙට් ෙකොනින්වත් අහන්න ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ලට
ශක්තියක් නැද්ද? මුළු පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය්ම ජාති ෙදෝහි,
ෙද්ශ ෙදෝහි කථාවක් තමයි අද ලක්ෂ්මන් මහත්මයා කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තිතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.47]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් පනත් ෙකටුම්පත්
ගණනාවක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට භාජනය කරලා
ඒ මුදල් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගැනීමට විවාද කරන
අවස්ථාවයි ෙමය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
නීති
සම්පාදනය උෙදසා ඇති උත්තරීතර ආයතනය පාර්ලිෙම්න්තුවයි.
නීති සම්පාදනෙය්දී අපරාධ නීතිෙය් වුණත් සිවිල් නීතිෙය් වුණත්
එක්තරා වැදගත් මූල ධර්මයක් තිෙබනවා. ඒ මූල ධර්මය තමයි,
සෑම විටම නීතිය පැනවිය යුතු වන්ෙන් අනාගතයට බලපාන
ආකාරයටයි කියන එක. අතීතයට බලපාන නීති පැනවීමට
සුවිෙශේෂ හැකියාවක් ඇති වුණත් එෙසේ කළ යුතු වන්ෙන් ඉතා
හදිසි සහ සුවිෙශේෂ තත්ත්වයන් මත පමණයි. විෙශේෂෙයන්ම
දණ්ඩනයන් පනවන නීතීන්, බදු පනවන නීතීන් අතීතයට බලපාන
ආකාරයට පැනවීම ෙනොකළ යුතු බවට ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්ම
සඳහන් කරලා තිෙබනවා. එහි ෙත්රුම තමයි යම් පුද්ගලෙයක් යම් පුරවැසිෙයක්- දැන ගත යුතුයි ඒ ෙමොෙහොෙත් තමන්ෙග් රටට
තමන්ට අදාළ වන නීතිය කුමක්ද කියලා. අනාගතයට බලපාන
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

නීති දිහා බලලා තමන්ෙග් චර්යාවන් හැඩ ගස්වා ගන්නට, තමන්
කරන කියාවන් කරන්නට, ෙනොකර සිටින්නට හැකියාව, අයිතිය
ලැෙබනවා.
හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මූල ධර්මය අද දින
කඩ ෙවනවා. අද ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන
එකතු කළ අගය මත බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත්
පළමුවැනි වගන්තිෙය් කියනවා, "2014 ජනවාරි මස 1 වන දින සිට
කියාත්මක වූ ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය." කියලා. එෙලසමයි,
විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත්ත්, ආර්ථික
ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පෙත්ත් තිෙබන්ෙන්.
පනත් ෙකටුම්පත් තුෙන්ම අතීතයට බලපාන නීති වශෙයන් තමයි
සම්මත ෙවන්ෙන්. අද අපි සිටින්ෙන් අෙපේල් මාසෙය්යි. ෙම් වසෙර්
ජනවාරි, ෙපබරවාරි, මාර්තු කියන මාස තුනම ගත ෙවලා
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් මඟින් ෙම් ගත වූ මාස
තුනක කාලයක් උෙදසා ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ෙනොදැන සිටි,
ෙනොදන්නා වූ ඒ වාෙග්ම සාධාරණව ඔවුන් මත පැනෙව් යැයි
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන බදු තුනක් සඳහා අපි ෙම් නීතිය පනවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව වස්ථාදායකය හැටියට අපි
ෙම් ගැන කනගාටු විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙමම ව වස්ථාවන්
ෙකටුම්පත් කිරීමට වග කියන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද ෙම් නිල
මැදිරිෙය් ඉඳලා ෙම් කාරණා නරඹන, එෙසේ නැරඹීමටවත්
ෙනොපැමිෙණන නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදකයන් ඒ වාෙග්ම අදාළ
විෙශේෂිත කාරණා පිළිබඳ දැනුම ඇති මුදල් අමාත ාංශෙය් අදාළ
නිලධාරින් සහ අෙනකුත් අදාළ අමාත ාංශවල නිලධාරින් ෙම්
ගැන ලජ්ජා විය යුතුයි.
ෙම් රෙට් බදු පැනවීම් පිළිබඳව කාරණය ඉතා වැදගත්
කාරණයක්. එය දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් හැෙමෝටම සෘජුව බලපාන
කාරණයක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් පමාදය පිළිබඳ කාරණය අපි ගිය
වසෙර්ත් අවධානය ෙයොමු කළා. ගිය වසෙර් මීට වඩා ෙබොෙහොම
කනගාටුදායක විධියට, හාස ජනක ආකාරයට ෙම් පනත් ෙම්
විධියටම සම්මත කර ගන්න සිදු වුණා. ෙම්වා ෙකොෙහොම හරි
කරන්නට පුළුවන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය තිෙබනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුව පැනවූවාම ඊට පස්ෙසේ කරන්න ෙදයක් නැහැ
කියන ව වස්ථාෙව් තිෙබන ආවරණය ෙනොෙවයි වැදගත්
ෙවන්ෙන්. සදාචාරාත්මක ද අතීතයට බලපාන බදු පනවන එක? ඒ
වාෙග්ම ව වස්ථාදායකය හැටියට -ශී ලංකා පජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව හැටියට- අපට ෙගෞරවනීය
තත්ත්වයක් ෙගන ෙදනවාද, පුරුද්දක් විධියට අතීතයට බලපාන
ආකාරයට නීති පනවන එෙකන්?
ෙසේපාල ඒකනායක අලිතාලියා ගුවන් යානය පැහැර ෙගන ගිය
අවස්ථාෙව්දී මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ජාත න්තර
සම්මුතියකට අත්සන් කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ, ශී ලාංකිකෙයක් ගුවන් යානයක්
පැහැර ෙගන ලංකාවට පැමිෙණයි කියා. ඒ නිසා අපි ජාත න්තර
සම්මුතියට ගැළෙපන නීති ෙද්ශය තුළ සකස් කරලා තිබුෙණ්
නැහැ. නමුත් බරපතළ අපරාධයක් සිදු වුණාට පස්ෙසේ ජාත න්තර
සම්මුතියට කරන ගරු කිරීමක් විධියට සහ ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙවන් ලබා දීලා තිෙබන සීමාවන් ඇතුෙළේ අපි අතීතයට
බලපාන නීතියක් පැෙනව්වා. ඒක අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්,
ඉතාම හදිසි විෙශේෂ තත්ත්වයක්. හැබැයි පුරුද්දක් විධියට අතීතයට
බලපාන බදු නීති පනවන එක හරිද? ෙමොකද ෙම් බදු ෙනොෙගවීෙම්
පතිඵලය දණ්ඩනය. ඒ නිසා ෙම්වා දණ්ඩනීය නීති. ෙම්ක ඉතාම
බරපතළ පශ්නයක්. ඒ නිසා මම ෙම් කාරණය පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරවනවා. මම මීට කලින් පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ
කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා "ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම්වා කළ හැකියි, අපට බලය
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ඇති නිසා" කියන එක ෙනොෙවයි උත්තරය. අඩු ගාෙන් ලබන
වසෙර්වත් ෙම් බදු කියාත්මක වන්නට කලින් ෙම් නීති පනවා
සම්මත කර ගැනීමයි කළ යුතු වන්ෙන්. එෙහම කළාමයි රෙට්
ෙගෞරවය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන්ෙන් සහ ෙම්
රෙට් ව ාපාර ක්ෙෂේතය තුළ විශ්වසනීයභාවය ඇති වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු පනත් ෙකටුම්පත්
ගණනක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙවලාෙව් අසීමිත ෙලස කරන බදු
පැනවීම් හරහා ෙම් රෙට් සාමාන , දුක් විඳින ජනතාවට කුමන
සහනයක් ලැබී තිෙබනවා ද කියන කාරණය ගැන බැලිය යුතුයි.
අපි බදු පනවනවා; බදු මත බදු පනවනවා. ඒ වාෙග්ම බදු ෙලස
අපට ෙනොෙත්ෙරන බදු පනවනවා. උදාහරණයක් විධියට
මාර්ගවල රථ වාහන හැසිරවීෙම් කටයුතුවල ෙයදිලා ඉන්න සෑම
ෙපොලිස් නිලධාරියකුටම නිශ්චිත සීමාවක් දීලා තිෙබනවා,
''දවසකට නඩු ෙමපමණ පමාණයක් ලබා දිය යුතුයි, දවසකට
ෙමපමණ පමාණයක් දඩ ගැසිය යුතුයි'' කියා. ඒක සාමාන
ෙදයක්. ඒක විෙශේෂ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ෙපොලිස් නිලධාරින්
අපට කියනවා, "අද දවසට නඩු 35ක් දාන්න ඕනෑ; අපි අද දවසට
ෙමපමණ මුදලක් එකතු කර දිය යුතුයි" කියලා. ඒක රජයට මුදල්
අය කර ගැනීෙම් ඉතාම අසාධාරණ කමයක්. ඒක නීතිෙයන්
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන බදු කමයක්. දැන් ෙපොලීසිය, උසාවිය හරහා
කරන ෙම් වක බදුවලට අමතරව විවිධාකාර අෙනකුත් බදු
තිෙබනවා.
දැන් ෙම් පනවන බදුවල පතිලාභය රෙට් සාමාන අහිංසක
මිනිහාට ලැබිලා තිෙබනවා ද? ශී ලංකාව මුළු ෙලෝකෙය්ම දුප්පත්
ෙපොෙහොසත් පරතරය වැඩි රටවල් අතරට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් දළ ජාතික නිෂ්පාදනය සහ ෙපොෙහොසත් මිනිසුන්ෙග්
ආදායම් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන මා පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් රෙට්
දුප්පතුන් ඉතා බරපතළ විධියට දුප්පත්කමට යන අතර ෙහෝ ඔවුන්
ඉන්නා තත්ත්වෙය්ම තව දුරටත් ඉන්නා අතර ෙපොෙහොසත්
මිනිසුන් ෙපොෙහොසත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් පමාණය සමස්ත ජන
ගහනෙයන් සියයට 5ක්වත් නැහැ. අපි සාමාන ෙයන් කියන
ෙකොට කියන්ෙන් ෙම් පමාණය සියයට 1යි කියලයි. එතෙකොට
සියයට 1ක් ෙපොෙහොසත් වනෙකොට සියයට 99ක් එකම
තත්ත්වෙය් නැත්නම් ආපස්සට යනවා. ඒ නිසා ෙම් අය කරන මහා
බදු කන්දරාෙවන් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිහාට, පහළම
මිනිහාට සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ඒ දුප්පත් මිනිහා
පරිප්පු ටිෙකන්, හාල් මැස්සන්ෙගන්, සැමන් ටින් එෙකන් අසීමිත
බද්දක් ෙගවනවා. බූමි ෙතල් ටිෙකන්, ෙපටල් ටිෙකන්, ඩීසල්
ටිෙකන් අසීමිත බද්දක් ෙගවනවා. ඒ නිසා දුප්පත් මිනිහා හැෙමෝම
හා සමානව එක ෙලස බදු බර දරා සිටින අතර, එකතු කරන බදු
මුදෙල් පතිලාභය දුප්පත් ෙකනාට යන්ෙන් නැහැ. දුප්පත් මිනිහා
අසරණ තත්ත්වයකයි ඉන්ෙන්.
අෙනක් කාරණය තමයි ෙම් රෙට් බදු පැනවීම පිළිබඳ තිෙබන
හාස ජනක තත්ත්වය. දැන් අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් සමහර
ක්ෙෂේතවල බදු පැනවීම් පිළිබඳව. රජයට බදු මුදල් අවශ යි. ඒක
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් කුමන
පක්ෂයක් වුණත් බදු ෙනොමැතිව රටක් පාලනය කරන්න බැහැ.
හැබැයි, ඒ බදු අඩු කරන විට සහ බදු වැඩි කරන විට එෙසේ
කරන්ෙන් කුමන ෙද් මතද කියා යම් සාධාරණත්වයක් සමාජයට
දැෙනන්නට, හැෙඟන්නට ඕනෑ.
දැන් බලු ආහාර සහ බළල් ආහාරවල බදු ඉවත් කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙගවල්වල ඉන්න බල්ලන්
සහ බළලුන් කන්ෙන් අපි කන කෑමම තමයි. හැබැයි, ෙපොෙහොසත්
ෙගවල්වල ඉන්න, ෙපොෙහොසත් ෙගවල්වල ඇති කරන සුවිෙශේෂී
වර්ගවලට අයිති බල්ලන්, බළලුන් අපි කන බත් මාළු කන්ෙන්
නැති නිසා ඔවුන්ට කෙඩන්, සුපර් මාර්කට් එෙකන් ෙගනැල්ලා
බලු කෑම, බළල් කෑම ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. එතෙකොට දැන් ඒ
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බලු කෑමවල සහ බළල් කෑමවල මිල අඩු කර තිෙබනවා. හාල්
මැස්සන්ෙග් මිල වැඩි කරන ෙකොට, සැමන් ටින් එෙක් මිල වැඩි
කරන ෙකොට, බදු ගහලා පරිප්පු ටිෙක් මිල වැඩි කරන ෙකොට
බළලුන්ට සහ බල්ලන්ට සහන දීලා තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සහනය ලබා ෙදන්ෙන් බල්ලන්ට,
බළලුන්ට ෙනොෙවයි කියා අපි දන්නවා. ඒ සහනය ෙදන්ෙන් ඒ
බල්ලාෙග්, බළලාෙග් ස්වාමියාටයි. දැන් ෙම් පිළිබඳ ඉල්ලීම ෙම්
රජයට කරපු ෙකනා කවුද? බල්ලන්ෙග්, බළලුන්ෙග් කෑමවල මිල
අඩු කරන්න කියලා කරපු ඉල්ලීෙම් තිෙබන සාධාරණත්වය
ෙමොකක්ද? අපි අය වැය විවාදෙය් ෙම් පශ්නය කථා කළා. අද
දවස පුරා ෙම් බදු පිළිබඳ සාධාරණත්වය කථා කළා. දැන් අපට
ෙපෙනනවා ෙම් රජය බදු පතිපත්ති සකස් කිරීෙම්දී සවන්
ෙදන්ෙන් අහිංසක, සාධාරණ, සාමාන මිනිහාට ෙනොෙවයි, සවන්
ෙදන්ෙන් පභූ ෙපළැන්තිෙය් විෙශේෂ ආදායම් ලබන, ඉහළ
වර්ගවලට අයිති බල්ලන්, බළලුන් විෙනෝදයට ඇති කරන සුපිරි
පුද්ගලයින්ට බව. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ෙග් දුක්ගැනවිලි බදු
ෙයෝජනා වශෙයන් ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ටයි පටි මත තිබූ
බදු ඉවත් කරලා තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ වර්ගවල පෑන් සඳහා බදු සහන ෙදනවා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මන්තීතුමාෙග් අවසර
ඇතුව මට රීති පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් ඔබතුමා ටයි
ෙකෝට් අඳින්ෙන් නැහැ. මම මෙග් වෘත්තියට සහ සාමාන
ජීවිතෙය්දී ටයි ෙකෝට් අඳිනවා. හැබැයි, අපි පාවිච්චි කරන ටයි
පටියක් රුපියල් 300යි, රුපියල් 350යි. ඒක අද කාලෙය් හැටියට
මහා වියදමක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් රටට ෙගන්වන ටයි පටිවලට
පනවා තිබූ බදු ඉවත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිෙය් කවුද? එෙසේ
ශී ලංකාවට ෙගන එන ටයි පටිවලින්, ෙබෝ එෙකන් බදු අඩු කළ
විට සහන ලැෙබන්ෙන් ෙකොපමණ පිරිසකටද? රටට ඉතුරු වන
පමාණය ෙයෝ රටට වැය වන පමාණය ෙකොපමණද? කිසිම
පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, designer pens ගැනත් කියන්න ඕනෑ.
අපි පාවිච්චි කරන සාමාන පෑන් ෙනොෙවයි. විවිධ වර්ගවල branded - පෑන් තිෙබනවා. ඒවාෙය් මිල රුපියල් 50,000යි,
75,000යි, 100,000යි, ලක්ෂ 4යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
එක්තරා රජෙය් නිලධාරිෙයකුෙග් පෑන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වැටිලා තිබිලා හම්බ වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක් ඒ
පෑන ෙහොයලා නැවත භාර දුන්නා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා
කාමරයක තිබිලා හම්බ ෙවලා භාර දුන් රජෙය් පධාන ෙපෙළේ
අධිකාරියක සභාපතිවරයාෙග් පෑෙන් මිල රුපියල් මිලියනයක්
කියලා මම දැන ගත්තා. අපට සතුටු ෙවන්නට පුළුවන් රුපියල්
මිලියනයක් වටිනා පෑනක් පාවිච්චි කරන සභාපතිවරු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන එක ගැන. ඒ වාෙග්ම ඒ පෑන
ෙහොයලා නැවත අයිතිකාරයාට භාර දීපු එක ගැන ඒ පාර්ලිෙම්න්තු
ෙසේවකයාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එවැනි අධි මිල
සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩ භාවිතා කරන අයට වාසිය ලැෙබනවා.
එතෙකොට ෙම් බදු ෙයෝජනා කමවල සහන ෙදන්ෙන් එවැනි
අයටෙන්. මම නැවත කියනවා, ඒෙකන් අපට ෙපෙනන්ෙන් ෙම්
රජය බදු පතිපත්තිය සකස් කිරීෙම්දී සවන් ෙදන්ෙන් සාමාන
අසරණ දුප්පත් මිනිහාට ෙනොෙවයි කියලා. ලුවිස් විෙටෝන් ගැන
කථා කරනවා. මම එක පුද්ගලෙයක් ගැන කියන්ෙන් නැහැ, ලුවිස්
විෙටෝන් ගත්තාම ලැම්ෙබෝගිනි වාෙග් එක සංෙක්තයක්. ඒ
කියන්ෙන් අධික සුෙඛෝපෙභෝගී සමාජ චර්යාවන් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් තත්ත්වය සහ ධනය, බලය ෙපන්වීමටෙන්
ලැම්ෙබෝගිනි වාහනයකින් යන්ෙන්. නිසාන් කාර් එෙකන්,
ෙටොෙයෝටා කාර් එෙකන් යන්ෙන් නැතුව ලැම්ෙබෝගිනි වාහනයක්
පාවිච්චි කරන්ෙන් තමන්ෙග් ධනය ෙපන්වීමට. එතෙකොට
ලැම්ෙබෝගිනි සඳහා බදු සහන ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ලුවිස් විෙටෝන්
සඳහා බදු සහන ෙදනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අවසර ඇතුව මිතත්වය නිසා ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක්
පමණක් ෙදන්නම්.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

බල්ලන්ට ෙහෝ බළලුන්ට ලබා ෙදන සත්ත්ව ආහාර සඳහා
වන බදු ඉවත් කරලා තිෙබන ෙහේතුව දැනෙගන ද දන්ෙන් නැහැ
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමා ඉක්මනට කියන්න.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ඉන්දු-ශී ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම යටෙත් තමයි ඒ බද්ද
ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. භාණ්ඩ තිහ හතළිහක list එකක් එක්ක
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන එකක් තමයි ඒ. ඒක නිසා ආණ්ඩුවට
කරන ෙචෝදනාව ඉවත් කර ගන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් උගත් මිතයාට
හදිසිෙය්ම ෙම් කාරණය මතක් වුණාට ෙම් ආණ්ඩුෙව් කිසි
ඇමතිවරෙයක් ඔය පැහැදිලි කිරීම කෙළේ නැහැ. මුදල් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාවත්, ෙවනත් වග කිව යුතු ඇමතිවරෙයක්වත් ඔය
පැහැදිලි කිරීම කෙළේ නැහැ. මෙග් උගත් මිතයා ෙමොනවා ෙහෝ
ෙදයක් ෙනොකිව්ෙවොත් ආණ්ඩුවට වස ලජ්ජාවයි කියලා හිතලා
ෙමොනවා ෙහෝ පැහැදිලි කිරීමක් කළාට, ඒක ෙනෙමයි නියම
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කාරණය. එෙහම නම් තවත් භාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. ඉන්දු
ශී ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුම අනුව තවත් ෙබොෙහෝ භාණ්ඩවල
බදු ඉවත් කළ යුතු ෙවනවා. හැබැයි, ෙමොකක්ද ෙම් විෙශේෂත්වය?
ඔබතුමා කියන්ෙන් ලැම්ෙබෝගිනි සඳහා බදු අඩු කිරීමත් ඉන්දු-ශී
ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුෙව් තිෙබනවා කියලාද? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දු-ශී ලංකා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුෙම්
ලැම්ෙබෝගිනි ෙමෝටර් රථය ගැනත් තිෙබනවාද? ලැම්ෙබෝගිනි
හදන්ෙන් ඉන්දියාෙව් ද? එතෙකොට ටයි පටි, ෙබෝ ඉන්දියාෙව්
හදනවා ද? ඉන්දියාෙව් හදන ටයි පටියක්, ඉන්දියාෙව් හදන ෙබෝ
එකක් ගැන මම නම් දන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඇත්ත තත්ත්වය තමයි ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් දුප්පත්
අහිංසක මිනිහාෙග් ෙව්දනාවට සවන් ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම්
ආණ්ඩුව ඕනෑවට වඩා ආඩම්බරකමින්, ඕනෑවට වඩා
ශක්තිමත්කමින් පිම්බිලා ඉන්න ආණ්ඩුවක්. ඒෙක් සංෙක්තය
තමයි ෙම් අදූරදර්ශී සහ අතාර්කික බදු පතිපත්තිවලින් ෙපන්නුම්
කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ
අමාත තුමා.
[අ.භා. 6.02]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කිව්ව ආකාරයට අෙප් ආණ්ඩුව පිම්බිලා නැහැ,
ජනතාව තමයි කැමැත්ෙතන් අපට කතිරය ගහන්ෙන්.
මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නට මත්ෙතන් මම අෙප් කිකට්
කණ්ඩායමට ශුභ පාර්ථනා කරන්නට කැමැතියි. ෙපෙර්දා අපි
අවුරුදු 18කට පසුව ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගයක් ජයගහණය
කළා. ඒ විස්සයි20 ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරගයයි. හැබැයි
යූඑන්පී එකට ඒ ගැන ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා එහි පතිශතය බලනවා. ඉන්දියාෙව් Team
එෙක් පතිශතය ෙහොඳයි ලු. අපි ජයගහණය කළාට ඉන්දියාෙව්
පතිශතය ෙහොඳයි කියලා කියනවා. යූඑන්පී එක කල්පනා කරන
විධියට ඉන්දියාව තමයි ජයගහණය කර තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ
අය බලන්ෙන් පතිශතය අනුවයි.
පසු ගිය දා පැවැති පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් දකුණු සහ
බස්නාහිර පළාත් අපි ජයගහණය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, යූඑන්පී එක ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් ලබා ගත් සමස්ත
ඡන්ද පමාණයට වැඩිෙයන් අෙප් පසන්න රණතුංග මහ ඇමතිතුමා
මනාප ඡන්ද ලබා ෙගන තිෙබනවා. යූඑන්පී එක ලබා ගත්ෙත් ඊට
අඩු ඡන්ද පමාණයක්. ෙම් මැතිවරණෙයන් අපි විශාල
ජයගහණයක් ලබා ෙගන තිෙබන බව පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ.
ෙම් පළාත් සභා ෙදක තුළ ආසන 57න් 51ක් අපි ජයගහණය කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් අපි ඡන්ද
4,43,083ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා; යූඑන්පී එක ලබා ෙගන
තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 2,85,538යි. කළුතරින් අපි ඡන්ද 3,37,924ක්
ලබා ෙගන තිෙබනවා; යූඑන්පී එක ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ඡන්ද
1,44,924යි. ඒ වාෙග්ම ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් අපි ඡන්ද
5,82,688ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා; යූඑන්පී එක ලබා ෙගන
තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 2,49,660යි. අෙප් මහ ඇමතිතුමා ඊට වැඩි ඡන්ද
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පමාණයක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. 1993 වසෙර් ඉඳලා පළාත් සභා
කමය දිගටම අරෙගන ඇවිල්ලා, වසර 20ක කාලයක් රට පාලනය
කරලා, ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනාධිපතිතුමා වසර 09ක කාලයක් රට
පාලනය කරලා තමයි අපි ෙම් ජයගහණය ලබලා තිෙබන්ෙන්.
අපි ෙකොළඹ දිස්තික්කය වැඩි ඡන්ද 1,87,786ක පමාණයකින්
ජයගහණය කළා. දකුෙණ් අපට ලැබිලා තිෙබන වැඩි ඡන්ද
පමාණය ඊටත් වඩා ඉහළයි. ඊළඟට යූඑන්පී වන්නට පුළුවන්,
ෙජ්වීපී වන්නට පුළුවන්, පජාතන්තවාදී පක්ෂය වන්නට පුළුවන්,
ඒ පක්ෂ තුනම ලබා ගත් ඡන්ද පමාණයට වැඩිෙයන් අපි වැඩි
ඡන්ද 5,25,000ක් ලබා ෙගන ජයගහණය කර තිෙබනවා.
එතෙකොට අෙනකුත් පක්ෂ තුනම එකතු ෙවලා ලබා ගත් ඡන්ද
පමාණයට වැඩිෙයන් අෙප් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
ඡන්ද 5,25,000ක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි එතුමන්ලා
කියනවා, පතිශතය අනුව එතුමන්ලා ජයගහණය කරලා තිෙබනවා
කියලා. ෙකොළ එළියක් වැටිලාලු. ෙමොන එළියක්ද මම දන්ෙන්
නැහැ. මම හිතන්ෙන් ෙමතුමන්ලාට අර රෑට හීෙනන් ෙපෙනන
එළි තමයි ෙම්. එතුමන්ලාෙග් වාසියට එතුමන්ලා කාරණා හදා
ගන්නවා. හැබැයි සැබෑ පතිඵලය ෙම්කයි.
මට ෙපෙනන විධියට යූඑන්පී එක ගිය වර ලබා ගත් ආසන
පමාණයට වඩා ෙමවර ආසන පමාණයත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙකොළඹ තරගය ගැනයි ෙමතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්. ෙකොළඹ
තමයි ෙමතුමන්ලාෙග් රාජධානිය. 2009 දී උතුරු ෙකොළඹ
ආසනෙයන් ෙමතුමන්ලා ලබා ගත්තා ඡන්ද 27,866ක්. නමුත්
ෙමවර ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 16,165යි. එතෙකොට අපිට
කියනවා ඡන්ද පතිශතය අඩු ෙවලා කියලා. ඒ වාෙග්ම
නැෙඟනහිර ෙකොළඹ ගත්තාම, අඩු වීම ඡන්ද 5,830යි. බටහිර
ෙකොළඹ අඩු වීම ඡන්ද 5,171යි. ෙබොරැල්ෙල් අඩු වීම ඡන්ද
1,692යි. එතෙකොට යූඑන්පී එක වැඩක් කරන්ෙන් නැතිව
ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරමින් නිකම් ඉඳලා මිසක් විපක්ෂයක්
හැටියට තමන්ෙග් බලෙකොටුව තුළ වර්ධනයක් ෙපන්වලා නැහැ.
ඒ නිසා තමයි ෙකොළඹින් ඒ ඡන්ද පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් මුල්කිරිගල
ආසනය ඡන්ද 21,857කින්, ෙබලිඅත්ත ආසනය ඡන්ද
22,736කින්, තිස්සමහාරාමය ඡන්ද 19,437කින්, තංගල්ල ආසනය
ඡන්ද 25,062කින් දිනලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අද ෙමතුමන්ලා
පතිශතය අරෙගන ෙම්ක ෙවනත් පැත්තකට හරවනවා. අලුත්ම
මැතිවරණ පතිඵලයක් තමයි අපිත් ෙමවර දැක්ෙක්. ෙවනදාට
කියන්ෙන් ඡන්ද පතිඵලය. ඡන්දයකින් කියන්ෙන් දිනුවාද, නැද්ද
කියන එකයි. සාධාරණ ඡන්දයක් පැවතුණාද, නැද්ද කියන එකයි.
ඒ ෙදකම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. හැඳුනුම්පත අරෙගන ඡන්දය
දමන්නට යන්න ඕනෑ. ඒෙක කිසි පශ්නයක් නැහැ,
ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ නීතිය එකයි. පතිඵල අනුව අපි ජයගහණය
කරලා තිෙබනවා. ඒක පස්සට හරවලා සංසන්දනය කිරීමක්
අවශ වන්ෙන් නැහැ. අපි ජයගහණය කරලා තිෙබනවා. එෙහම
නම් ෙම් කිකට් ජයගහණෙයත් පතිශතය ගත්තාම ඉන්දියාෙව්
කණ්ඩායෙම් අය තුන්සිය, හාරසිය ගණන් ගහලා තිෙබනවා. අෙප්
එක්ෙකෙනක්වත් ඒ තරම් ගණනක් ගහලා නැහැ. පතිශතයක්
හැටියට ගත්තාම අපි පරාදයි. නමුත් අපි විස්සයි විස්ස World Cup
එක ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒකයි අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒවා
හෑල්ලුවට ලක් කිරීම අවශ නැහැ.
ෙචොක්සි මහත්මයා 2003.11.19 ෙවනි දින ඉදිරිපත් කළ අය
වැය වාර්තාව ගැන අපි බලමු. අපි ෙටලිෙකොම් ගාස්තුව සුළු
ගණනකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ ගාස්තුව වැඩි කළාට එය
internet වාෙග් ෙද්වල්වලට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒක බද්දට
ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. ඒක නැතිව තමයි ඒ ගාස්තුව අය
කරන්ෙන්. හැබැයි ෙචොක්සි මහත්මයා 2003 වසෙර්දී ඉදිරිපත්
කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් පැහැදිලිව තිෙබනවා, ඒ අයත් ෙම් බද්ද
අය කර තිෙබන බව. නමුත් ෙමතුමන්ලා බදු අය කෙළේ නැහැ
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වාෙග් ෙන් ෙම් කෑගහන්ෙන්. ෙචොක්සි මහත්මයා 2013
ෙනොවැම්බර් මස 19 වැනි දා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින්,
"ජංගම ෙසලියුලර් දුරකථනවලින් අයවිය යුතු එකතු කළ අගය
මත බද්ද ෙනොෙගවීම ෙහේතු ෙකොටෙගන දැනට අපට විශාල
ආදායම් අහිමි වීමක් සිදු වී තිෙබ්. එබැවින් ජංගම දුරකථන මිලදී
ගැනීෙම්දී ෙගවිය යුතු වන එකතු කළ අගය මත බද්ද ෙවනුවට
සෑම ජංගම දුරකථන ගාහකයකුම 2004 ජනවාරි 01 දින සිට
රුපියල් 300ක වාර්ෂික ගාස්තුවකට යටත් ෙකෙර්" යනුෙවන් කියා
තිෙබනවා. සෑම ජංගම දුරකථන ගාහකයකුම ගාස්තුවකට යටත්
කළා. ෙමතුමන්ලා ෙම් ෙමොනවත් කෙළේ නැති ගාණට තමයි දැන්
කථා කරන්ෙන්. එකතු කළ අගය මත බදු ගැන තමයි අපි අද කථා
කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, UNP ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල්
අමාත ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා අන්තිමට ඉදිරිපත් කළ අය
වැය තුළත් එකතු කළ අගය මත බද්ද තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා
හරියට බදු අය කරන්ෙන් නැහැ වාෙගයි කථා කරන්ෙන්. ෙම් බද්ද
අය කර තිෙබන්ෙන් කාෙගන්ද? ෙසලියුලර් දුරකථනවලට බදු අය
කරපු UNP එක අද අප ෙම් ෙසොච්චම් මුදලක් වැඩි කළාම ඒ ගැන
කෑ ගහනවා.
අද අප ජනතාවට දීලා තිෙබන සහනාධාර ෙකොයි තරම්ද
බලන්න. ෙපොෙහොර සහනාධාරය, සමෘද්ධිය ලබා ෙදනවා. 2005
වසෙර් සිට අඛණ්ඩව අප ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදනවා.
කාපට් කළ මාර්ග වැනි පතිලාභ රැසක් අප ජනතාවට ලබා දී
තිෙබනවා. ෙම්වාට අපට ආදායම් ඕනෑ. ඒ ආදායම අපට ලබා
ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවයි.
ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සිටි ගරු ෛවද ජයලත් ජයවර්ධන මහත්මයා ෙවනුවට පැමිණි
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා අද තමන්ෙග් උගුර ෙල් රහ වන
තුරු කථා කෙළේ ෙමොනවා ගැනද? ටැක්ටර්වල බද්ද වැඩි කළා ලු.
ඔව්, වැඩි කර තිෙබනවා. අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, අප
ටැක්ටර් බද්ද වැඩි කර තිෙබන්ෙන් ෙද්ශීය කර්මාන්තයට අත හිත
ෙදන්නයි. එකලස් කළ ටැක්ටර් ෙවනුෙවන් අප කිසිම බද්දක් අය
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් මීට ෙපර තිබුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි.
කලින් පිට රටින් ෙගන්වන එකටත් බදු අය කළා; ඒ වාෙග්ම ෙම්
රෙට් එකලස් කරන කර්මාන්තයටත් බදු අය කළා. එතෙකොට
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ගන්ෙන් කවුද? අප ෙද්ශීය නිෂ්පාදන සඳහා දිරි
ගැන්වීමක් කරන්න ඕනෑ. ඒක ඉන්දියාව වැනි රටවලත් තිෙබනවා.
අන්න ඒ නිසා තමයි අප ඒ බද්ද අය කරන්ෙන්. සිය රට ෙද්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

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

නිෙයෝජ

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ 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 ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ටැක්ටර් කර්මාන්තයක් ෙම්
රෙට් ආරම්භ වීම තුළින් රැකියා විශාල පමාණයක් බිහි ෙවනවා. ඒ
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සඳහා අවශ උපකරණ ෙගන්වන්න සිද්ධ වනවා. ඒවා පිට රටින්
ෙගන්වන එක්ෙකනාට බද්දක් පැෙනව්වාට පශ්නයක් වන්ෙන්
නැහැ. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට ඒෙකන් විශාල පතිලාභයක්
ලැෙබනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගැන
ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. එතුමන්ලා ෙවන පැත්තක් ගැනයි කථා
කරන්ෙන්. පිට රටින් ෙගන්වන ඒවාෙය් බදු අඩු කරන්න ලු. රටින්
ෙගනැත් කාලා තමයි එතුමන්ලාට පුරුද්ද තිෙබන්ෙන්. ෙද්ශීය
වශෙයන් ඒ ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරලා, ෙද්ශීය ආර්ථිකය
ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට යෑෙම් කිසිම වැඩසටහනක් ෙමතුමන්ලා
තුළ නැහැ කියන එක තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙචොක්සි මහත්මයාෙග් අය
වැෙයන් තවත් ෙයෝජනාවක් ෙගනැත් තිබුණා. ෙමතුමන්ලා අපට
තමයි හැම ෙද්ම කියන්ෙන්. අප යමක් කරන්න උත්සාහ කරන
ෙකොට ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යයක්,
එෙහම නැත්නම් ඒක අෙප් සන්ධාන රජෙය් කාර්යයක් කියලා
ෙමතුමන්ලා කියනවා. දකුෙණ් සංවර්ධනය ගැන එදා ෙචොක්සි
මහත්මයා කිවූ ෙද්වල් ෙමොනවාද කිව්ෙව්?
2004 අය වැය කථාෙව් සිංහල අනුවාදෙය් 80වැනි තීරුෙව්
සඳහන් වන ආකාරයට, "දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හම්බන්ෙතොට
දක්වාත්, එතැන් සිට වැල්ලවාය දක්වාත් දීර්ඝ කරනු ඇත. අෙප්
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන සැලැස්ෙමන් හම්බන්ෙතොටට වරායක්
ද, ගල් අඟුරු දහන බලාගාරයක්ද, ෙතල් පිරිපහදුවක් ද ඉදි කිරීමට
අෙප්ක්ෂිතය" යනුෙවන් එතුමා කියා තිෙබනවා. UNP ආණ්ඩුව
ඉදිරිපත් කළ ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ෙචොක්සි මහත්මයාෙග් ධුර
කාලය තුළ කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම්වා ෙයෝජනා විතරයි.
නමුත් හම්බන්ෙතොට වරායක් හදන්න, ගුවන් ෙතොටුපළක් හදන්න,
අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න අෙප් ආණ්ඩුව කටයුතු කළා. පැයයි විනාඩි
විස්ෙසන් ෙකොළඹ සිට මාතරට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති
කෙළේ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දීය
කියන එක අප කියන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා ෙම් ෙයෝජනා
ෙගනාවා. නමුත් ඒවා කියාත්මක කෙළේ නැහැ.
අද විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කියනවා හම්බන්ෙතොට
ගුවන් ෙතොටුපළක් හැදුවාට ඒකට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ
කියලා. නමුත් ෙචොක්සි මහත්මයාත් එදා ගුවන් ෙතොටුපළක් ගැන
කියලා තිෙබනවා. "කුඩා ඔය ෙපෙදෙසේ ගුවන් ෙතොටුපළක්
පිහිටුවීම මූල මය ශක තාවකින් යුතු බවත්, එමඟින් පෙද්ශෙය්
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කිරීමට පහසුකම් සැලෙසන බවත්
පාරම්භක අධ යනයකින් අනාවරණය වී තිෙබ්" කියලා එතුමා
කියා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක තමයි අවශ වන්ෙන්. අද මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව ගුවන් ෙතොටුපළක් හැදුවාම ෙමතුමන්ලා
කියනවා, කුරුල්ෙලෝ මැෙරනවා, ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ
කියලා. UNP ආණ්ඩුෙව් හිටපු ෙචොක්සි මහත්මයාට ඒ අයෙග්
අන්තිම අය වැෙය්දී ඒ වාෙග් ෙයෝජනා ෙග්න්න ෙහොඳයි. ඒවා
තමුන්නාන්ෙසේලාට අද අමතක ෙවලා තිෙබනවා. අප ඒ ෙයෝජනා
සැබෑ කළා.
අද ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය කියාත්මක
ෙවනවා. ඒක අප චීන්නුන්ට ෙදන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙකොයි තරම්
පෑව්වත් අපට අඛණ්ඩව විදුලිය ෙදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විධියට
අද අප ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. අප ඒ පැත්ත හිතන්න ඕනෑ.
ඉන්දියාෙව් ආධාර ඇතිව අප තව ගල් අඟුරු බලාගාර ෙදකක් ඉදි
කරනවා. නමුත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාෙග් කාලෙය් UNP
ආණ්ඩුව ජපානෙයන් ලැබුණු ආධාර යටෙත් හදන්න ගිය ගල්
අඟුරු බලාගාරෙය් ගිවිසුම අෙහෝසි කර දැමුවා. ඒවා කෙළේ අප
ෙනොෙවයි, UNP ආණ්ඩුව යටෙත්යි. එෙහම කරපු UNP එක
තමයි අද ගල් අඟුරු බලාගාර ගැන, විදුලි කප්පාදුව ගැන කථා
කරන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් සැබෑ තත්ත්වය අප හරියට අවෙබෝධ
කරගන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

කළුතර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සිටින අෙප් උගත් නීතිඥ මන්තීතුමා ටයි පටි සහ ෙබෝ එක ගැන
කථා කළා. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ
පැත්ෙතන් බලන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා සංචාරක ව ාපාරය
ගැන කථා කළා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් තිබුණු
තස්තවාදය නැති කරලා සාමකාමී වාතාවරණයක් ඇති කළ නිසා
අද වන විට අෙප් රටට සංචාරකයන් ෙදොෙළොස් ලක්ෂයකට වැඩි
පමාණයත් පැමිණ තිෙබනවා. ඒ සංචාරකයන් එන්ෙන් අෙප්
ස්වාභාවික දර්ශන - sceneries - බලන්න විතරක් ෙනොෙවයි; අෙප්
සම්පදායික ෙද්වල් පමණක් බලන්න ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙගොල්ෆ්
පිටියට ගිෙයොත් ෙගොල්ෆ් ෙසල්ලම් කරන්න ඕනෑ. ඔවුන්ට
branded items ගන්න අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. අද ෙකොළඹ
campus එකට එහා පැත්ෙත් ලස්සන කඩ කාමර හදා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා ඒ පැත්තට ගිහින් බලන්න. අන්න ඒ විධියට වැඩ
කරන්න ඕනෑ. දැන් සංචාරකයන් එනවා. එතෙකොට ඒ brand එක
බලන්න ඕනෑ. ෙම්ෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් ටයි පටියක මිල අඩු
කිරීම ෙනොෙවයි. ෙම්ෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් branded items
කියන එකයි. ඊෙය් ෙපෙර්දා හදිසිෙය් මට දිල්ලියට අවස්ථාවක්
ලැබුණා. දිල්ලිෙය් ආයතන රැසකම තිබුණ සියලුම ෙද්වල්
branded items. අපට ඒවාට ළං ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒවාෙය්
මිල ගණන් විශාලයි. නමුත් ඒ වාෙග් ෙද්වල් පාවිච්චි කරන
සංචාරකයන් ෙම් රටට එන ෙකොට අපි ඒ පසු බිම හදලා තියන්න
ඕනෑ. සංචාරකයන් ආවාම ඔවුන්ට අවශ ෙද් ගන්න නැත්නම්,
ඔවුන් පාවිච්චි කරන ෙද්වල් ගන්න නැත්නම්, ෙගොල්ෆ් පිත්ත
ෙවන්න පුළුවන්, ඔහු භාවිත කරන සුවඳ විලවුන් වර්ගය ෙවන්න
පුළුවන්, ඔහු අඳින කලිසම ෙවන්න පුළුවන්, ඔහු දමන සපත්තු
ෙදක ෙවන්න පුළුවන්, ඒවා ගන්න පහසුකම අෙප් රට තුළ
තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ පහසුකම් ෙනොදුන්ෙනොත් අපට සංචාරක
ව ාපාරය දියුණු කරන්න බැරි ෙවනවා. ඒ නිසා ටයි පටියක මිල
අඩු කළා, බලු කෑමවල මිල අඩු කළා කියලා හෑල්ලුවට ලක්
කරන්ෙන් නැතිව අපි ඊට වඩා ෙහොඳින් ඒ ගැන බලන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් බැල්ම නැති නිසා
තමයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දයක් ලැෙබන්ෙන්
නැත්ෙත්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මට ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න පුළුවන් ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙහොඳයි, කියන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් බලු කෑමවලයි, බළල් කෑමවලයි මිල අඩු කරන්ෙන්
සංචාරකෙයෝ ලංකාවට එන්ෙන් බල්ෙලො බළල්ලුත් එක්ක ද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

නැහැ. මම කිව්ෙව් ඒක ෙනොෙවයි, branded items ගැනයි;
ටයි පටි ගැනයි.
ඊළඟට supermarket බද්ද අඩු කර තිෙබනවා. ඒ බද්ද එෙහම
නිර්වචනය කළාට ඇත්තවශෙයන්ම ඒක ෙතොග සහ සිල්ලර
ෙවෙළඳාමට අදාළ බද්දයි. ෙතොග සහ සිල්ලර ෙවෙළඳාමට අදාළව
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කාර්තුවක් සඳහා සැපයුෙමහි වටිනාකෙමහි නිදහස් සීමාව කලින්
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 500යි. එෙහම රුපියල් මිලියන 500ක්
තිෙබන ෙකොට ඒ අය ඒක supermarkets රැසකට ෙබදුවා. ඒ
ෙබදීම තුළින් අපට taxවලින් ලැෙබන මුළු ආදායම ගන්න බැහැ.
ඒ නිසා දැන් ඒක රුපියල් මිලියන 250 දක්වා අඩු කර තිෙබනවා.
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සාමාන මට්ටෙම් නිෙයෝජිතයන්ට,
නැත්නම් ශාඛාවලට - branchesවලට- ඒ බද්ද ෙගවන්න සිද්ධ
ෙවනවා. අපි ඒ බද්ද අය කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙසේවාවන් ඉටු කරන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම නිදහස අදාළ වන භාණ්ඩ
සැපයුම මුළු සැපයුෙමන් සියයට 25කට සීමා කර තිෙබනවා.
ෙම්ෙකනුත් supermarkets සියයට 100ක්ම වාසි ගන්න හැදුවා.
නමුත් ඒක සියයට 25 දක්වා සීමා කිරීම තුළ අද ඔවුන්ට සියයට
75ක් අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා ධනපතියාෙගන්, එෙහම
නැත්නම් වැඩි ආදායම් ලබන පුද්ගලයන්ෙගන් බද්ද ගන්න
පුළුවන් විධියට අපි ඒ කටයුත්ත කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්ක
නියම ආකාරෙයන් බදු අය කිරීමක්ය කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ. ෙම්ක ෙම් රෙට් සංවර්ධනයයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අමු ෙත් දළු,
හාල් පිටි, තිරිඟු පිටි වැනි භාණ්ඩ ආනයනය ෙහෝ ආනයනය
ෙකොට කරන ලද සැපයුම් මත නිදහස් කිරීම ඉවත් කරනවා. ඒ
නිදහස් කිරීම ඉවත් කර තිෙබන භාණ්ඩ ෙමොනවාද?
විෙශේෂෙයන්ම අමු ෙත් දළු. ෙත් දළු ෙමහාට ෙගනැල්ලා
ෙත්ෙකොළ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ඕනෑ තරම් ෙත්
දළු තිෙබනවා. පිටින් ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. තිරිඟු පිටි ෙග්න්න
ඕනෑ නැහැ. පාන් ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. බිත්තර, දියර කිරි ෙග්න්න
ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා ඒවාට දීලා තිබුණ සහනය ඉවත් කර
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම රබර් කිරි
ආනයනය කරනවා කියලා කථාවක් යනවා. පැහැදිලිවම අපි ෙම්
රටට රබර් කිරි ආනයනය කරලා නැහැ. අපි රබර් කිරි ආනයනය
කරන නිසා තමයි රබර් මිල පහත ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා
කථාවක් යවනවා. අද රබර් කිෙලෝවක් රුපියල් 290ක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී රුපියල් 300 දක්වා මිල ඉහළ යනවා. ඒ
නිසා එෙහම ආනයනය කිරීමක් ෙම් රජය යටෙත් කරලා නැහැයි
කියන එක අපි වග කීෙමන් කියනවා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.
ඊළඟ වැදගත්ම කාරණය තමයි වෘත්තිකයන් පිළිබඳ
කාරණය. මමත් නීතිඥෙයක්. ඒ වාෙග්ම ෛවද වෘත්තිෙය්
ෙයෙදන අය ඉන්නවා. ඉංජිෙන්රුෙවෝ ඉන්නවා. ගුවන් නියමුවන්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම software engineersලා ඉන්නවා.
ගණකාධිකාරීවරු ඉන්නවා. ඒ අනුව අද ෙම් රෙට් බුද්ධිගලනයක්
තිෙබනවා. අපි ෙමොනවා කිව්වත්, ෛවද වරයාට, විෙශේෂඥ
ෛවද වරයාට ඔහු ලබා ගත් දැනුම තුළ මුදලක් උපයන්න
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අද ෙම් රට ෙකොච්චර පජාතන්තවාදී රටක් ද
කියනවා නම් නිදහස් අධ ාපනය තුළින් ෙහෝඩිෙය් පන්තිෙය් සිට
විශ්වවිද ාලය දක්වා අධ ාපනය ලබන්න අවශ පහසුකම්
ෙදනවා. නමුත් රජෙය් ෙසේවය අවුරුදු පහක් කරන්න ඕනෑ කියලා
අපි කිසිම ෛවද වරයකුට අනිවාර්ය කරලා නැහැ. ඒ
ෛවද වරයාට දුෂ්කර පෙද්ශයකට පත්වීමක් දුන්නාම සමහර
ෙවලාවට ඔහු රට අත්හැර යනවා. හැබැයි, ඔවුන් ලබන
ආදායෙමන් බදු අය කිරීෙම්දී යම්කිසි සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා.
වෘත්තිකයන්ෙගන් අය කළ සියයට 24ක් වූ බද්ද සියයට 16 දක්වා
අඩු කර තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට බුද්ධිගලනය අඩු කර ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෛවද වරයා, නීතිඥයා එෙහම
නැත්නම් අෙනකුත් වෘත්තිකයන් පුද්ගලෙයක් හැටියටයි ඒ
ආදායම ලබන්ෙන්. ඒ විධියට තමන්ට ආදායමක් ලබා ෙගන
තමන්ෙග් බුද්ධිය රටට ලබා ෙදමින් ජීවත් ෙවන්න අවස්ථාවක්
තමයි එයින් ලබා ෙදන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙවනත් සහනයක්
ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා.
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වෘත්තියෙව්දීන් හැටියට අපිත් ණය ෙගවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
වෘත්තිකයන්ට නිවාස සංකීර්ණ ඉදි කිරීම ඉතාම වැදගත්. එහිදී
බැංකු ණය පහසුකම් මත අදාළ වන ෙපොලිය මත ෙගවිය යුතු බද්ද
අඩක් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ණය ෙගවීෙම්දී මාසයකට
රුපියල් 50,000කට ෙනොවැඩි පමාණයක් ෙගවනවා නම් රුපියල්
ලක්ෂ 6ක් අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම වෘත්තිකෙයක් නිවාස ණයක්
ගත්තා නම් ඒ නිවාස ණය ආපසු ෙගවීෙම්දී අවුරුද්දකට සියයට 24
සිට 16 දක්වා අඩු වුණා වාෙග්ම රුපියල් ලක්ෂ 6ක අඩු වීමක්
සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්ක ෙහොඳක් ෙනොෙවයි ද? ෙම් බදු සහනය ෙම්
රෙට් ජනතාවට දීලා නැද්ද? බදු සහන ගැන කථා කරද්දි ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රෙට් ජීවත් වන සමස්ත ජනතාව
ගැනම කථා කරන්න ඕනෑ. ෙපොඩි මිනිහාට සහන ෙදන්න ඕනෑ.
අෙප් රෙට් එක්තරා සුපිරි පැළැන්තියක් බිහි වී සිටිනවා. අපට ඒක
නවත්වන්න බැහැ. එෙහම වන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පිනට
ෙවන්න පුළුවන්. ඒකට පශ්නයක් නැහැ.
ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමා සිටිනවා.
එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ ව ාපාරිකෙයක්. එතුමාට ෙහොඳට මුදල්
තිෙබනවා. අප ඒකට ඊර්ෂ ා කරලා වැඩක් නැහැ ෙන්.
ව ාපාරිකෙයෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒ වාෙග්ම ෙම් රට තුළත්
සිටිනවා. ඒ සුපිරි ව ාපාරිකයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙද්වල් අප
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. රටක් හැටියට ඔවුන්ට
ඒවා ලැබුෙණ් නැත්නම් ඔවුන් පිටරට ගිහින් ඒවා ගන්නවා. ඒ
තත්ත්වය ෙම් රෙට් ඇති කිරීෙම් වැරැද්ද ෙමොකක්ද? කුරුඳුවත්ෙත්
ෙකෙනක් ෙලෝකෙය් ඉන්න පුංචි බල්ලන් ඇති කරනවා නම් ඒ
බල්ලන්ට කෑම ටිකක් ෙගෙනන්න සහනයක් දුන්නාට පශ්නයක්
නැහැෙන්. ඒ සඳහා විශාල විෙද්ශ විනිමයක් යන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ෙම් ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේලා වැරදි විධියට හිතන්න එපා. [බාධා
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේත් නීතිඥෙයක්. යූඑන්පී එෙක්
තමුන්නාන්ෙසේලා අද හිතන පැත්ත වැරදිලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙද්ම විෙව්චනය කරනවා. නමුත් ඒ
විෙව්චනය සාධාරණ නැහැ.
ෙචොක්සි මහත්මයා 2004 අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් කිව්වා,
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ඕනෑ හම්බන්ෙතොට කියා. ඒක හැදුවාට
පසු තමුන්නාන්ෙසේලා ගල් තිෙබනවාය කිව්වා. හැබැයි, ඒක
හදන්න ෙයෝජනා කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ
ගලත් අප ගත්තා. දැන් ගල වයඹ මහ ඇමති ෙවලා තිෙබනවා. අද
විපක්ෂෙයන් වැඩිය පශ්න අහන්ෙනත් නැහැ.
අෙප් ගරු ෙරෝහණ දිසානායක පවාහන නිෙයෝජ අමාත තුමා
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණයත් කියන්න
ඕනෑ. අෙප් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කිසිම රාජ
ෙද්ෙපොළක් විකුණලා නැහැ. ෙචොක්සි මහත්මයාෙග් 2004 අය
වැෙයන් කියලා තිෙබන ෙද්, ලංගමට කළ ෙද් මම පැහැදිලිව
කියන්න ඕනෑ. ඒවා ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා ඒ අය වැෙය්
පැහැදිලිවම සටහන් කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] මට තව
විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම්කත් කියලාම මම කථාව ඉවර කරන්නම්.
ඒක කිව්ෙව් නැත්නම් ෙලොකු අඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා. අෙප් ගරු
ෙරෝහණ දිසානායක පවාහන නිෙයෝජ අමාත තුමාත් ෙම්
අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙමොකක්ද ෙචොක්සි
මහත්මයා කියා තිෙබන්ෙන්? 2003 ෙනොවැම්බර් 19වන දින
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 71වන තීරුෙව් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"ෙපෞද්ගලිකරණය
රාජ ව වසායයන් ෙපෞද්ගලිකරණය කිරීෙම් වැඩසටහන ෙනොකඩවා
ඉදිරියට ෙගන යන ලදි."

බඩු විකුණලා, ෙද්ෙපොළ විකුණා ඒ ෙගොල්ලන් ආණ්ඩුව ෙගන
ගිය බව තමයි 2004 ෙචොක්සි මහත්මයාෙග් අය වැෙය් සඳහන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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එහි තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
2002 ෙනොවැම්බර් සිට 2003 අවසානය දක්වා ෙපෞද්ගලිකරණය මඟින්
උපයා ගත් මුදල රුපියල් බිලියන 10කි.

විළිලජ්ජයි කියන්න. රෙට් තිෙබන සම්පත් සියල්ලම විකුණා
තමයි ආණ්ඩුව කරන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලංගමට කළ
ෙද්ත් කියන්න ඕනෑ. මමත් season ticket එෙකන් තමයි
අරණායක සිට අවුරුදු ගණනාවක් මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලට
ගිෙය්. ලංගම සහ season ticket එක තිබුණු නිසා අප එෙහම ගියා.
තවදුරටත් එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"හදිසි කටයුත්තක් වශෙයන් සලකා ඉහළම පමුඛත්වය දිය යුතු කරුණක්
වනුෙය් පාෙද්ශීය ගමනාගමන මණ්ඩලය ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමය. ෙමම
මණ්ඩල දැනට තම ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් ෙගවීමටත්, කියාත්මකව
පවත්වා ගැනීම සඳහා අමතර ෙකොටස් මිලදී ගැනීමටත් රජෙය් ආදායමින්
මාසිකව සැලකිය යුතු පමාණයක් ලබා ගනී. කාලයක සිට ෙමම මණ්ඩල
අලාභ දරමින් තිෙබ්. අවාසනාවකට ෙමන් ෙමම සමාගම්වලින් 6ක්
ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ මඟින් ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීමට ගත් උත්සාහය
වෘත්තීය සමිති ලබාගත් අධිකරණ කියා මාර්ගය නිසා වැළැකී ගිෙය්ය.
මහජන මුදල් ෙනොකඩවා අනවශ ෙලස පිටතට ඇදි යාම වළකා ගැනීම
හැරුණු විට ෙමකී බස් සමාගම් පවත්වා ගැනීම ෙපෞද්ගලික අංශය ෙවත
භාර දීම, ..."

ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිහා ෙවනුෙවන් රජෙයන්
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදලක් වැය කරනවා. පවාහන ෙසේවාවලදී පාඩු
ෙවන්න පුළුවන් බව අද අප දන්නවා. ගරු පවාහන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කියනවා පාඩු ෙවන්න පුළුවන් කියා. මෙග් ආසනෙය්
මෙග් ගෙම් තිෙබන අන්තිම බස් රථය රෑ 10.10 අරණායක බස්
එක. ෙකොළඹ ඉඳන්, නුවර ඉඳන් එන රජෙය් ෙසේවකයා ඒ රෑ
ඒකට ෙචොක්සි
10.10 බස් එෙක් තමයි ෙගදර යන්ෙන්.
මහත්මයාෙග් අය වැෙයන් -UNP එෙක් අය වැෙයන්- මුදලක්
ෙවන් කරන්න කැමැති වුෙණ් නැහැ. ඒක විකුණා දමන්න තමයි
තීරණය කෙළේ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ලංගම ෙපෞද්ගලීකරණය
කිරීම නවත්වා කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමා සහ ෙරෝහණ
දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ලංගම හදලා අද ෙහොඳ
තත්ත්වයට පත් කර තිෙබනවා. ඒවාට ආධාර ෙදන්න ඕනෑ.
SriLankan Airlines එක තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ ගැන විෙව්චනය
කරනවා. SriLankan Airlines එකට ජාතික වැදගත්කමක්
තිෙබනවා. ඒක අෙප් ජාතික සංෙක්තයක්. ෙම්වාෙයන් සම්පූර්ණ
ලාභ ලබන්න බැහැ. භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා අප
ඒවා පවත්වාෙගන යන්න ඕනෑ. ඒවාෙයන් තමයි රෙට් කීර්තිය
රැක ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
අවසාන වශෙයන් මා කියනවා, අප ඉතා ෙහොඳ බදු
පතිපත්තියක් අනුගමනය කර තිෙබන බව. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් -යූඑන්පී එෙක්- ෙචොක්සි මහත්මයාෙග් 2004 අය වැය
වාෙග් ෙනොෙවයි. ජනතාව තලන්ෙන් නැතුව, මල ෙනොතලා
බඹරා ෙරොන් ගන්නවා වාෙග් අප නිවැරදිව ජනතා ෙසේවය
ෙවනුෙවන් ෙම් බදු සහනය ලබා දී තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා
තමයි දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත් සභාව ඉහළම පතිශතයකින්
ජයගහණය කෙළේ කියන එකත් මා කියන්න ඕනෑ. විපක්ෂයට
හැම දාම තිෙබන්ෙන් ඡන්ද පතිශතය හදන්නයි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

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

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

கு
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4 සිට 11 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

4ஆம் வாசகத்தி
ந்
11ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 4 to 11 ordered to stand part of the Bill.

க்குச்

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

12 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමු
වන උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 12.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின்
அட்டவைணயிைனத் தி த் தல்.)

தலாம்

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

CLAUSE 12.- (Amendment of the First Schedule of the principal
enactment.)

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

Considered in Committee.
[ MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

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

2ஆம்
வாசகங்கள்
சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)

CLAUSE 3.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.)

ෙකොටස

'(xxxi) 2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත යටෙත් විදුලි සංෙද්ශ
බද්දට යටත්වන විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා;' "
(2) "9 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(iii) (xLvi) අයිතමයට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන අලුත්' "

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
"2 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිය සහ 26 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'සිදු කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්දට
යටත් වූ එම භාණ්ඩ සැපයුම්වල වටිනාකම හැර 2007 අංක 48
දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ පනෙත් විධිවිධානවල කුමක්
සඳහන්ව ඇත ද, එම' "

(2)

(1) "8 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන
ඇතුළත් කරන්න:

'(ii) (xxxi) වන අයිතමය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය
ආෙද්ශ කිරීෙමන්:

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 8 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

(1)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:

"3 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'හැත්තෑපහ ඉක්මවන යම් ලියාපදිංචි තැනැත්තකු
සම්බන්ධෙයන් වන' "

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

12 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.

13 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට කරනු
ලබන ෙපොදු සංෙශෝධන.)

வாசகம் 13.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான
ெபா வான தி த்தம்.)
CLAUSE 13.- (General amendment to the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

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

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

பகுதியாக

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"10 වන පිටුෙව්, 12 වන ෙප්ළිය ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
' "තක්ෙසේරුකරු" ෙහෝ "සහකාර ෙකොමසාරිස්වරයා" යන වචන ආෙද්ශ
කිරීෙමන්.' "
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සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

1090

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

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

13 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
13ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா

சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 13, as amended, ordered to stand part of the Bill.

14 සහ 15 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට

තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

14ஆம்,
15ஆம்
வாசகங்கள்
சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 14 and 15 ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

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

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

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

கு

க்குச்

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

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

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைற
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

2 වන වගන්තිය.- (2006 අංක 10 දරන පනත
සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 2.- (2006ஆம் ஆண் ன் 10ஆம் இலக்கச்
சட்டத்திைனத் தி த் தல்.)
CLAUSE 2.- (Amendment of Act, No. 10 of 2006.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ෙද්ශීය ආදායම් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

உண்ணாட்டரசிைற (தி த்தம்) சட்ட

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

லம்

INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL

"1 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'ඇති කවර ෙහෝ ස්ථානයක, ඒ ෙවනුවට "තක්ෙසේරුකරු ෙහෝ සහකාර' "

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 7 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 7ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)

1092

5 සිට 13 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகத்தி
ந்
13ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 5 to 13 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 3.- (Amendment of section 7 of the principal enactment.)

14 වන වගන්තිය- (පධාන පඥප්තිෙය් 32 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

வாசகம் 14.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 32ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 14.- (Amendment of section 32 of the principal enactment.)

"2 වන පිටුෙව්, 26 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:
'(2) ඒ වගන්තිෙය් (ඔ) ෙඡ්දෙය් "එකී වර්ෂය සඳහා" යන වචන ෙවනුවට
"ඒ තක්ෙසේරු වර්ෂයට ෙපරාතුව ම වූ තක්ෙසේරු වර්ෂය සඳහා" යන වචන
ආෙද්ශ කිරීෙමන්;' "

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

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
“9 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘විධිවිධානවල පටහැනිව කුමක් සඳහන් වුව ද, එෙහත්
විධිවිධානවලට යටත්ව;' "

(ආ) ෙඡ්දෙය්

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

4 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 8 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 4.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 8ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)

14 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
14ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 4.- (Amendment of section 8 of the principal enactment.)

15 සිට 17 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

15ஆம் வாசகத்தி
ந் 17ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

Clauses 15 to 17 ordered to stand part of the Bill.

"3 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළිෙය් සිට 19 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:

18 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 40ඇ අලුත්
වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.)

'ෙගවනු ලබන යම් දීමනාවක සහ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් ගැසට්
පතෙයහි පළ කරනු ලබන නියමයක් මඟින් නිශ්චය කරනු ලැබිය හැකි
යම් පවාහනපහසුකමක වටිනාකෙමහි එකතුව" යන වචන ආෙද්ශ
කිරීෙමන්' "

CLAUSE 18.- (Insertion of new section 40c in the principal enactment.)

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

வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

4 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம்

வாசகம் 18.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 40இ
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்.)

பகுதியாக

"14 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිෙය් සිට 13 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
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‘වරලත් ඉංජිෙන්රුවරයකු, වරලත් වාස්තු විද ාඥයකු, ශී ලංකා වරලත්
ගණකාධිකාරි
ආයතනෙය්
සාමාජිකයකු,
වරලත්
සහතිකලත්
ගණකාධිකාරි ආයතනෙය් සාමාජිකයකු, වරලත් කළමනාකාරීත්ව
ගණකාධිකරණ ආයතනෙය් (එක්සත් රාජධානිය) සාමජිකයකු සහ
නීතිඥයකු අදහස් වන අතර, ඊට මෘදුකාංග ඉංජිෙන්රුවරයකු, (365 වන
අධිකාරය වූ) ගුවන් සංතරණ පනත;' "
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32 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 107 වන
වගන්තිය සංෙශෝධන කිරීම.)

வாசகம் 32.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 107ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 32.- (Amendment of section 107 of the principal enactment.)

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

18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
18ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

19 සිට 22 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

19ஆம் வாசகத்தி
ந்
22ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 19 to 22 ordered to stand part of the Bill.

23 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 58 වන
වගන්තිය පතිෙයෝජනය කිරීම.)

வாசகம் 23.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 58ஆம்
பிாிைவ மாற்றீ ெசய்தல்.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"20 වන පිටුෙව්, 7 වන ෙප්ළිෙය් සිට 9 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
“ලැබූ ශුද්ධ ලාභය සහ ශී ලංකා මූල වාර්තාකරණ පමිතීන්වලට
අනුකූලව ගණනය කරන ලද ෙමෙහයුම් ලාභ අදහස් ෙව්; " යන වචන
ආෙද්ශ;' ''

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

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

32ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 32, as amended, ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 23.- (Replacement of section 58 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
" 15 වන පිටුෙව්, 11 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'58. නැව් ෙමෙහයවන්නකුෙග් නිෙයෝජිතයකු විසින් ඒ
නිෙයෝජිතයාෙග් විෙද්ශීය පධානියා ෙවත සපයනු ලබන යම්
ෙසේවාවක් ද ඇතුළත්ව, ඍජුවම නැතෙහොත් යම් අපනයන
ෙවෙළඳ;' "

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

23 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
23ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 23, as amended, ordered to stand part of the Bill.

24 සිට 31 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
24ஆம் வாசகத்தி
ந்
31ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 24 to 31 ordered to stand part of the Bill.

33 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 117 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 33.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 117ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
CLAUSE 33.- (Amendment of section 117 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"20 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'සලකනු ලබන ෙවනත් යම් තැනැත්තකුට මුදලින් ෙහෝ;' "

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

33 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
33ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill.

34 සිට 39 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
34.ஆம் வாசகத்தி
ந் 39ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 34 to 39 ordered to stand part of the Bill.
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40 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 195 වන
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 40.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் 195ஆம்
பிாிைவத் தி த் தல்.)
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44 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

44ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 44, as amended, ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 40.- (Amendment of section 195 of the principal enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
" 23 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'සාරය හා බලපෑම් අනුව ෙම් පනෙත් ෙහෝ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා
විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන ෙවනත් යම් පනතක අධ ාශයට හා;' "

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

40 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
40ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill.

41 සිට 43 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
41ஆம் வாசகத்தி
ந்
43ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 41 to 43 ordered to stand part of the Bill.

44 වන වගන්තිය.-(පධාන පඥප්තිෙය් ෙදවන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 44.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான
இரண்டாம் அட்டவைணையத் தி த் தல்.)
CLAUSE 44.- (Amendment of the Second Schedule to the principal
enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"27 වන පිටුෙව්, 20 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'අර්ථයන් ම තිබිය යුතු අතර, ඊට ශී ලංකාෙවන් පිටත සංස්ථාගත
කරන ලද ෙහෝ ලියාපදිංචි කරන ලද යම් සමාගමක පාලක
සමාගමක් ෙහෝ පාලිත සමාගමක් ඇතුළත් ෙව්.' "

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

45 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පස්වන
උපෙල්ඛනය සංෙශෝධනය කිරීම.)

வாசகம் 45.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் ஐந்தாம்
அட்டவைணையத் தி த் தல்.)
CLAUSE 45.- (Amendment of the Fifth Schedule to the principal
enactment.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

"29 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිෙය් සිට 22 වන ෙප්ළිය දක්වා
ඇති ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘(ඇ) 2014 අෙපේල් මස 1 වන
දින ෙහෝ එදිනට පසුව ආරම්භ
වන යම් තක්ෙසේරු වර්ෂයක්
සඳහා

පුද්ගලයකු සම්බන්ධෙයන්
පළමුවන උපෙල්ඛනය පකාරව,
එෙහත් සියයට 12 ක උපරිමයකට
යටත්ව සහ සමාගමක්
සම්බන්ධෙයන් සියයට 12”

(2) 30 වන පිටුෙව්,17 වන ෙප්ළිෙය් සිට 28 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව )ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'බදු අයකළ හැකි ආදායෙමහි

පළමුවන රුපියල් 500,000/- සියයට 4

බදු අය කළ හැකි ආදායෙමහි
බදු අයකළ හැකි ආදායෙමහි
බදු අයකළ හැකි ආදායෙමහි
බදු අයකළ හැකි ආදායෙමහි

ඊළඟ රුපියල් 500,000/ඊළඟ රුපියල් 24,000,000/ඊළඟ රුපියල්10,000,000/ඉතිරිය-

සියයට 8
සියයට 12
සියයට 14
සියයට 16' "

(3) " 31 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 3 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කරන්න "

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

45 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
45ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 45, as amended, ordered to stand part of the Bill.

46වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
46ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 46 ordered to stand part of the Bill.
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35 වන අලුත් වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් 133
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම)
திய வாசகம் 35.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின்
133ஆம் வாசகத்ைதத் தி த் தல்.)

NEW CLAUSE 35. - (Amendment of section 133 of the principal
enactment.)

1098

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශ්නය
විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
35 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
திய
வாசகம் 35,
சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය
ඉදිරිපත් කරනවා:

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.
New Clause 35, ordered to stand part of the Bill.

"21 වන පිටුෙව්, 30 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:
'පධාන
පඥප්තිෙය් 133
වන වගන්තිය
සංෙශෝධනය
කිරීම.

35. 2011 අංක 22 දරන
පනත මඟින් අවසන් වරට
සංෙශෝධිත පධාන පඥප්තිෙය්
133 වන වගන්තිෙය් (3) වන
උපවගන්තිය පහත දැක්ෙවන
පරිදි ෙමයින් තවදුරටත්
සංෙශෝධනය කරනු ලැෙබ්:
(1)

ඒ උපවගන්තිෙය් (ආ)
ෙජ්දෙය් "බදුවලින්
නිදහස් කර ඇති; ෙහෝ"
යන වචන ෙවනුවට
"බදුවලින් නිදහස් කර
ඇති;" යන වචන ආෙද්ශ
කිරීෙමන්;

(2)

(3)

ඒ උපවගන්තිෙය් (ඇ)
ෙජ්දෙය් "අඩු කරනු ලැබිය
යුතු වූ විට," යන වචන
ෙවනුවට "අඩු කරනු ලැබිය
යුතු වූ විට; ෙහෝ" යන වචන
ආෙද්ශ කිරීෙමන්;
ඒ උපවගන්තිෙය් (ඇ)
ෙජ්දයට ඉක්බිතිව ම
පහත දැක්ෙවන අලුත්
ෙජ්දය එකතු කිරීෙමන්;
'(ඈ)

යම් සහභාගිත්ව
ආයතනයක්
විසින් ශී ලංකා
මහ බැංකුව
සමඟ නිත
තැන්පතු
පහසුකම
යටෙත් කරන
ලද තැන්පතු
මත එම
ෙපොලිය ෙගවනු
ලබන විට,' "

46 වන අලුත් වගන්තිය.- (වලංගු කිරීම.)
திய வாசகம் 46.- (ெசல்

ப யாதல்.)

NEW CLAUSE 46.- (Validation.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් අලුත් වගන්තිය
ඉදිරිපත් කරනවා:
"31 වන පිටුෙව්, 3 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත්
කරන්න:
'වලංගු කිරීම.

46.

ෙම් පනෙත් යම්
විධිවිධානයක් පකාරව, 2014
අෙපේල් මස 1 වන දිනෙයන්
ආරම්භව, ෙම් පනත
සම්බන්ධෙයන්
කථානායකවරයාෙග්
සහතිකය ඔහුෙග් අත්සන
ඇතිව
සටහන් කරන ලද දිනෙයන්
අවසන් වන කාල සීමාව තුළ
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා
විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන්,
යම් තැනැත්තකුෙගන් අය
කරන ලද ෙහෝ එකතු කරන
ලද යම් බදු මුදලක්
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයා
විසින් ෙහෝ ෙකොමසාරිස්
ජනරාල්වරයා ෙවනුෙවන්
ඒ බද්ද අය කරන ලද ෙහෝ
එකතු කරන ලද ඒ
තැනැත්තා විසින් ෙම්
පනත යටෙත් වලංගු ෙලස හා
නීත නුකූල ෙලස අය කරනු
ලැබූ ෙහෝ එකතු කරනු ලැබූ
ෙලස සලකනු ලැබිය යුතු ය:

ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී.

ெகாண் வரப்பட்
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .
Brought up, and read the First time.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, "වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

එෙසේ වුව ද, ඉහත කී
විධිවිධානය, ඒ කාල සීමාව
තුළ දී අය කරන ලද ෙහෝ
එකතු කරන ලද යම් බද්දක්
සම්බන්ධෙයන් යම්
අධිකරණයක් විසින් ෙදන ලද
යම් තීරණයකට ෙහෝ කරන
ලද යම් ආඥාවකට ෙහෝ යම්
අධිකරණයක විභාග ෙවමින්
පවතින යම් නීති කෘත යකට
බල ෙනො පෑ යුතු ය.' "

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඉදිරිපත් කරන ලදින්, පළමු වන වර කියවන ලදී.

ெகாண் வரப்பட்
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .
Brought up, and read the First time.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, "වගන්තිය ෙදවන වර කියවිය යුතුය" යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

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

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

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

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පතට එකතු කළ යුතුය යන පශ්නය
විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
46 වන අලුත් වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
வாசகம் சட்ட லத்தில் ேசர்க்கப்பட ேவண் ெமன வினா
வி க்கப்பட் ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட .
திய
வாசகம்
46,
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக
இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.
New Clause 46, ordered to stand part of the Bill.

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

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

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

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

க்குச்

சாட்டப்

Resolved:

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

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

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

1 සහ 2වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம், 2 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

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

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

CLAUSE 3.- (Amendment of First Schedule of the principal
enactment.)

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தின் தலாவ
அட்டவைணயிைனத் தி த் தல்.)

ன்றாம் ைறயாக

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
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(1) "4 වන පිටුෙව්, 11 වන ෙප්ළිෙය් සිට 13 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(ඇ) එහි (xxvi) අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය
ආෙද්ශ කිරීෙමන්:'(xxvi) ජාත න්තර පවාහනයට අදාළව යම් වරායකට ෙහෝ"
(2) 15 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:
'(ඈ) එහි (xxviii) අයිතමය ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන අයිතමය
ආෙද්ශ කිරීෙමන්:'(xxviii) 2011 අංක 21 දරන විදුලි සංෙද්ශ බදු පනත යටෙත් විදුලි
සංෙද්ශ ෙසේවා බදු ෙගවනු ලබන විදුලි සංෙද්ශ ෙසේවා; ' "
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ආර්ථික ෙසේවා ගාස්තු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
ெபா ளாதாரச் ேசைவ விதிப்பன
(தி த்தம்) சட்ட லம்

ECONOMIC SERVICE CHARGE (AMENDMENT)
BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

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

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

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

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

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

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

4 සහ 5 වන වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4 ஆம் 5 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

பகுதியாக

Clauses 4 and 5 ordered to stand part of the Bill.

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

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

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

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

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

Resolved:

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

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

Considered in Committee.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 සිට 4 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

1ஆம் வாசகத்தி
ந்
4ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill.

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

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය සහ කියාත්මක
වීෙම් දිනය.)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம்
ேததி ம்.)
CLAUSE 1.- (Short title and date of operation.)

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

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
மதிப்பிடப்பட்

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

විදුලි සංෙද්ශ බදු (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

ெதாைலத்ெதாடர் அற
சட்ட லம்

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(தி த்தம்)

TELECOMMUNICATION LEVY (AMENDMENT)
BILL

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'පනත යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අතර ෙම් පනෙත් 3 වන වගන්තිෙයහි
විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි හැර, සියලු කාර්ය සඳහා' "

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

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

ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

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

2ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 2 ordered to stand part of the Bill.

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

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

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

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

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

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
க்குச்

சாட்டப்

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

Resolved:

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

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்]

Considered in Committee.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

"2 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'එෙසේ වුව ද, 2014 මැයි මස 1 වන දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි,
ඉන්ෙවොයිසි නිකුත් කිරීමට ෙපර ෙහෝ' "

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

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.
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3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

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

1106

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

4 සහ 5 වගන්ති, පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

4ஆம், 5ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின்
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

பகுதியாக

இ க்க

Clauses 4 and 5 ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය.- ( වලංගු කිරීම.)
வாசகம் 6.- (ெசல்

ப யாதல்.)

CLAUSE 6.- (Validation.)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"3 වන පිටුෙව්, 11 වන සහ 12 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
“ වන දිනෙයන් ආරම්භ වී ෙමම පනත සම්බන්ධෙයන්
කථානායකවරයාෙග් සහතිකය සටහන් කරනු ලබන දිනෙයන් අවසන් වන
කාල සීමාව තුළ දී ෙමම පනෙත් විධිවිධාන සලස්වා' "

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

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

6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

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

7வாசகம்
சட்ட லத்தின்
பகுதியாக
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 7 ordered to stand part of the Bill.

இ க்கேவண் ெமனக்

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන්වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා.6.40ට, 2014 අෙපේල් 09 වන
බදාදා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.40 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ஏப்பிரல் 09
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.40 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
09th April, 2014.
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සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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