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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.  

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  
in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 
 පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙනොවැම්බර් මස 05 වන බහස්පතින්දා, 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.  

 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හතරවැනි කාණ්ඩෙය් X වැනි 
ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXI වැනි ෙකොටස; සහ 2013 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි 
කාණ්ඩෙය් XIII සහ XIV වැනි ෙකොටස්, හතරවැනි කාණ්ඩෙය් V 
වැනි ෙකොටස සහ පස්වැනි කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස; සහ 2014 
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හතරවැනි 
කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එම වාර්තා මුදණය කළ යුතුය"යි මම 

ෙයෝජනා කරමි. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
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PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික ෙගොඩනැගිලි පර්ෙය්ෂණ 
සංවිධානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අදාළ 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. 

 
2014 වර්ෂය සඳහා ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 45/'15-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා. ඒ ගමන්ම 

මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා, උපෙද්ශක කාරක 
සභා පත් කිරීම ටිකක් ඉක්මන්  කෙළොත් ෙහොඳයි කියන 
කාරණයට.  ෙමොකද, ෙම් වන ෙකොට උපෙද්ශක කාරක සභාවලට   
ෙයොමු කිරීමට මෙග් ළඟ විතරක් තිෙබනවා, 1,800කට වඩා 
ෙයෝජනා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලායි තිෙබන්ෙන්. ඉතා ඉක්මනින් 

ඒ කටයුත්ත ෙකෙරනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඒක ඉතා වැදගත්. ෙමොකද, උපෙද්ශක කාරක සභාවවලට  

ඉදිරිපත් කරන්න මෙග් ළඟම  තිෙබනවා 1,800ක් විතර  ෙයෝජනා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒ සම්බන්ධ  කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
1,800ක්, ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කීයක්ද? 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
1,800ට වැඩියි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, -  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ අවස්ථාවක  ෙම් පශ්නය 

ඉදිරිපත් කරන්න කල් ගන්න  මම කැමැතියි.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க ) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka ) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීමට මා සතියක් 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

ෙකොළඹ ෙර්ස්ෙකෝස් පිටිය : වර්තමාන තත්ත්වය 
ெகா ம்  ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானம் : தற்ேபாைதய 

நிைல 
COLOMBO RACE COURSE GROUND: PRESENT SITUATION 

 
2.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 

(1):  

 (අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයත්ව තිබූ 
ෙර්සේකෝස ්පිට්ටනිය අවට පාසල් 10කට පමණ 
කීඩා උත්සව පැවැත්වීමට පහසුකම් ලබා දුන් 
සථ්ානයක් බවත්; සහ 

 (ii) ෙම් වනවිට අදාළ පාසල්වලට එම පහසුකම් අහිමි 
වී  ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයත්ව තිබූ 
ෙර්සේකෝස ් පිට්ටනිෙය් වර්තමාන අයිතිකරුවන් 
කවුරුන්ද; 

 (ii) එය අත්පත් කරගත් පුද්ගලයන් ෙහෝ ආයතන 
ඉහත කී භූමිය ෙවනුෙවන් නගර සභාවට ෙගවා 
ඇති මුදල ෙකොපමණද; සහ 

 (iii) කීඩාපිටි අහිමි එම පාසල් දරුවන් ෙවනුෙවන් 
වර්තමානෙය්දී අදාළ පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් 
කවර ආකාරෙයන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபக்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த 
ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானமான  சுற்றி ள்ள 
சுமார் 10 பாடசாைலக க்கு விைளயாட்  
விழாக்கைள நடத் வதற்கான வசதிகைள 
வழங்கிய ஒ  இடமாகுெமன்பைத ம்; 

 (ii) தற்ேபா  குறிப்பிட்ட பாடசாைலகள் 
அவ்வசதிகைள இழந் ள்ளன என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ெகா ம்  மாநகர சைபக்குச் ெசாந்தமாகவி ந்த 
ேரஸ்ேகாஸ் ைமதானத்தின் இன்ைறய 
உாிைமயாளர்கள் யாவர் என்பைத ம்; 

 (ii) இதைனக் ைகப்பற்றி ள்ள ஆட்கள் அல்ல  
நி வனங்கள் ேமற்ப  காணி சார்பாக நகர 
சைபக்குச் ெச த்தி ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) விைளயாட்  ைமதானத்ைத இழந் ள்ள 
ேமற்ப  பாடசாைல மாணவர்கள் சார்பாக 
தற்ேபா  ேமற்ப  வசதிகள் எவ்வைகயில் 
வழங்கப்ப கின்றன என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Race Course Ground that belonged to 
the Colombo Municipal Council was a 
place that provided facilities to conduct 
sports meets for about 10 schools adjacent 
to it; and 

 (ii) the said schools have been deprived of that 
facility by now? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the present owners of the Race Course 
Ground that earlier belonged to the 
Colombo Municipal Council; 

 (ii) the amount of money paid to the Municipal 
Council by the persons or institutions who 
acquired that land; 

 (iii) as to how the facilities  be provided 
currently for the said school children who 
do not have playgrounds? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ)  (i)  ඔව්.  

  (ii) ෙනොදනිමි.  

(ආ) (i)  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

  අමාත  මණ්ඩල පතිකා  අංක 12/1167/503/085 
හා 2012.08.20 හි අනුමැතිය මත ජාත න්තර රග්බි 
කීඩාංගණයක් ඉදිකිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ෙවත පවරා ඇත.  

 (ii) නැත 

  කිසිදු වන්දි මුදලක් ෙගවීමකින් ෙතොරව නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරන ෙලස අමාත  
මණ්ඩල තීරණෙය් සඳහන් ෙව්.  

 (iii)   අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ)  පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය.  

එම පාසල්වලට පහසුකම් අහිමිවීම ගැන අමාත තුමා දන්ෙන් 
නැත  කියනවා. ෙම් පිළිතුරට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම්දී ඒ 
පාසල්වලට පහසුකම් අහිමිවීම ගැනත්  ඇහුවා නම්, ඒ ෙතොරතුරුත් 
ගරු අමාත තුමාට දැන ගන්න තිබුණා ෙන්ද? 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ෙම් පිට්ටනිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරලා 

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමය අෙප් අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණයට 
අයිති වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්න 
අවස්ථාෙව්දී තමයි ෙමය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට 
පැවරුෙව්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අනික් පශ්නවලට ලබා ගත් 

ෙතොරතුරුත් එක්ක, ''එම පාසල්වලට ඒ අවස්ථාව අහිමි වී 
තිෙබනවා ෙන්ද'' කියන පශ්නයටත් ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකිව 
තිබුණා ෙන්ද?     

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු මන්තීතුමනි, එය මෙග් අමාත ාංශෙය් විෂයය පථයට 

අදාළ නැති නිසා මට උත්තරයක්  ෙදන්න බැහැ. අෙප් 
අමාත ාංශයට ෙකොළඹ නගර සභාෙව් යම් යම් කාර්ය භාරයන් 
පැවරී තිෙබන නිසා තමයි මෙගන් ෙම් පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්.  
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ෙම් පිට්ටනිය පවරද්දී කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය්දී  ඔබතුමාත් ඊට පක්ෂව අත ඉස්සුවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, 
ෙමය මෙග් අමාත ාංශයට අයිති කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා දන්නවා ද, මම ඊට විරුද්ධව  කැබිනට් මණ්ඩලයට 

නිරීක්ෂණ දුන්  බව?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම ඒ කාරණය දන්ෙන් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහනම් ඒක දැනගන්න. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
එදා ඔබතුමාට සාමූහික වගකීමක් තිබුණා.  ඔබතුමා  අහන  

ෙම් පශ්නයට  උත්තරය ඔබතුමාම  දන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් නිරීක්ෂණ මම දීලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
හරි. ඔබතුමාෙග් නිරීක්ෂණ දුන්නාට, - 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නිරීක්ෂණ දීලා තිෙබනවා නම්, මම ඒකට එකඟ වුණාය 

කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා අහපු පශ්නයට තමයි මම උත්තර දුන්ෙන්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමාෙගන් මම අහන ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  ඒ 

පිට්ටනිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීම නිසා, අවට 
තිෙබන පාසල් රාශියකට ෙගවීමකින් ෙතොරව ඒ පිට්ටනිෙය් 
වාර්ෂික පාඨශාලා තරග, කීඩා තරග පැවැත්වීමට තිබුණු අවස්ථාව 
නැති වුණාය කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබතුමා ෙසොයා බලනවා ද?  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මන්තීතුමා, ඒ පවරන අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් විරුද්ධත්වය 

ෙපන්වලා ඒ සම්බන්ධෙයන් විසඳුමක් ෙහොයන්න තිබුණා. ඒක 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරුණාට පස්ෙසේ මට ෙදොස් 
කියලා වැඩක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා දැන් මෙගන් අහන 
පශ්නය විසඳා ගන්න තිබුෙණ්, ඒ අවස්ථාෙව්දියි. නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරියට පවරන ෙකොට ඒ පාසල්වලට අවාසියක් සිදු 
වනවා කියලා ඔබතුමා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඒ ෙවලාෙව් මෙග් ස්ථාවරය 

නිරීක්ෂණයක් හැටියට දුන්නා කියලා මා සිංහෙලන් කිව්වා. ඕනෑ 
නම් ඉංගීසිෙයනුත් කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ඒක නැවත කීෙමන් 
ඒකට කිසියම් ෙදයක් අලුෙතන් එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ.  මම - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! අපි ෙම්ක ගැන දැන් වාදයකට - [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමූහික වගකීම කියන්ෙන්, තමන් 

සුළුතරයක හිටියත් බහුතරෙය් මතය සමඟ එකඟවීමයි. ඒ මතයට 
එකඟ නැත්නම් කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇයි, ෙමොකටද අස් ෙවන්ෙන්? - [බාධා කිරීම්] 

රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරු පැදි ලබා දීම : විස්තර 
அரச ஊழியர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் வழங்கல் : 

விபரம் 
PROVISION OF MOTORCYCLES TO PUBLIC SERVANTS: 

DETAILS 

149/’15 
3. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -  (1) : 

(අ) (i) රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ යටෙත් ෙම් වසර තුළ යතුරුපැදි ලබා දුන් 
ෙසේවකයන් සංඛ ාව  ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) එක් එක් ආයතනය අනුව යතුරුපැදි ලබා දුන් 
ෙසේවකයන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි, 
යතුරුපැදි සඳහා අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක 
(රු.50,000/=) මුදල නැවත ලබා දී ඇති ෙසේවක 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) යතුරුපැදි සඳහා අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක 
මුදල නැවත ලබා දී ඇති ෙසේවකයින්ෙග් නම් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රාජ  ෙසේවකයන් සඳහා යතුරුපැදි ෙනොමිෙල් ලබා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නතර කර තිෙබ්ද; සහ 

 (ii) ෙමෙතක් අය කරගත් රුපියල් පනසද්හසක මුදල 
සියලුම ෙදනාට නැවත ලබා දීම සිදු කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   
( அ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு ேமாட்டார் ைசக்கிள் 

வழங்கும் ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் இவ்வாண்  
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் ெபற் க்ெகா க் 
கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

  (ii) ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் அ ப்பைடயில் 
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் ெபற் க்ெகா க் 
கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக 
தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 
(ஆ) (i) கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் 

வாக்கு தியளிக்கப்பட்டவா , ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்க க்காக அறவிடப்பட்ட பா 
ஐம்பதாயிரம் ( பா 50,000) ெதாைக 
தி ப்பிக்ெகா க்கப்பட் ள்ள ஊழியர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

   (ii) ேமாட்டார் ைசக்கிள்க க்காக அறவிடப்பட்ட 
பா ஐம்பதாயிரம் ெதாைக தி ப்பிக் 

ெகா க்கப்பட் ள்ள ஊழியர்களின் ெபயர்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

285 286 



2015 ෙනොවැම්බර්  05  

(இ) (i) அரச ஊழியர்க க்கு இலவசமாக ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் ெபற் க்ெகா க்கும் ேவைலத்திட்டம் 
நி த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) இற்ைறவைர அறவிடப்பட்ட பா ஐம்பதாயிரம் 
ெதாைகைய சகல க்கும் தி ப்பிக் ெகா க்கும் 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

( ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  
 

(a) Will he table - 

 (i) the number of public servants who received 
motorcycles within this year under the 
scheme to provide motorcycles to public 
servants; 

 (ii) separately the number of employees who 
have been provided with motorcycles in 
each Government institution? 

(b) Will he also table - 

 (i) the number of employees to whom the fifty 
thousand rupees (Rs.50,000) that was 
charged from them for the motorcycles has 
been repaid, as promised during the last 
Presidential Election; 

 (ii) the names of employees to whom the 
Rs.50,000 that was charged from them for 
the motorcycle has been repaid? 

(c) Will he inform this House - 

 (i) whether the programme for distributing 
motorcycles free among public servants has 
been stopped; and 

 (ii) the date on which the Rs.50,000 that was 
charged from them up to now will be repaid 
to everyone? 

(d) If not, why? 
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 

පශ්නයට පිළිතුරු  ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම වසර තුළ යතුරු පැදි ලබා දුන් ක්ෙෂේත 
නිලධාරින් සංඛ ාව 20,232කි. 

 (ii) ඔව්. 

 

  2015 වර්ෂය 
තුළ ඇණවුම් 
කළ යතුරු පැදි 
සංඛ ාව 

2015.10.29 දින 
වන විට ෙබදා දී 
ඇති යතුරු පැදි 
සංඛ ාව 

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 14,000 13,000 

ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා 20,546 7,232 

එකතුව 34,546 20,232 

(ආ) (i) යතුරු පැදි ලබා දුන් ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා 
ෙගවන ලද මුදල් ආපසු ලබා දී ෙනොමැත. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) (i) 2014 ෙදසැම්බර් 31 වන දිනට මුදල් ෙගවා ඇති 
හිමිකම් ලබන ක්ෙෂේත නිලධාරින් සඳහා යතුරු 
පැදි ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත.  

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ  ෙනොෙව්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පිළිතුර ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
මා අතුරු පශන් ඇසීමට ෙපර ෙමම කාරණය ෙකෙරහි   
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ගරු 
අගමැතිතුමා ආරම්භෙය් දීම ඉතාම වගකීෙමන් යුතුව 
ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දුන්නා, අදාළ විෂය භාර අමාත වරුන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැඳී සිටිය යුතුයි කියලා. ගරු අගමැතිතුමා 
හැමදාම නියමිත ෙව්ලාවට ඇවිල්ලා රැස්වීම් ආරම්භ කරන 
අවස්ථාෙව් දී ෙම් ගරු සභාව තුළ රැඳී සිටිනවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ෙගෞරව කරනවා. නමුත් එතුමා කළ 
පකාශය බහුතරයක් ඇමතිවරුන් විසින් පිළිගන්නා බවක් 
ෙපෙනන්නට නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ නිසා එම කාරණය 
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානයත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
අවධානයත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී  ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එම අවශ තාව පිළිබඳව අපි කිහිප විටක්ම සඳහන් කරලා 

තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්,  මමත් ඒ පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි දා පැවැති ජනාධිපතිවරණය 
සඳහා  වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 
මැතිවරණ පකාශනය තුළ රාජ  ෙසේවකයන්ට යතුරුපැදි ලබා දීම 
පිළිබඳව සඳහන් කර තිබුණා. එතැන දී තමයි ෙම් ෙපොෙරොන්දුව 
ෙදන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අෙගෝස්තු 17වැනි 
දා පැවැති මහ මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද  මැතිවරණ 
පකාශනෙය් ෙම් පිළිබඳව සඳහනක් කරලා නැහැ.  රාජ  
ෙසේවකයන්ට සැකයක් තිෙබනවා,  වර්තමාන ආණ්ඩුව විසින් - 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය - අෙගෝස්තු 17වැනි දා පැවැති මහ 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කරන ලද  මැතිවරණ 
පකාශනෙය්  එම  කාරණය පිළිබඳව ගැබ් වී නැති නිසා,  
පතිපත්තිමය කාරණාවක් වශෙයන් ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරලා 
තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඉල්ලුම් කළ සහ මුදල් ෙගවූ අයට ඒවා ලබා දීම  දිගටම 

කියාත්මක ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් තැන්පත් කළ නමුත් ඒ අවස්ථාව 

ෙනොලැබුණු රාජ  ෙසේවකයන් විශාල පිරිසක්  - විෙශේෂෙයන් 
ෙපොලිස් ෙසේවාව පමුඛව -  සිටිනවා.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු මන්තීතුමනි, සමහර දිස්තික්කවල පසු ගිය කාලෙය්ත් - 

සති ෙදකකට විතර ඉස්සරෙවලා - ෙම් යතුරුපැදි ලබා දුන්නා.  ඒ 
වැඩ පිළිෙවළ දිගටම කියාත්මක ෙවනවා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියන්න පුළුවන් ද, ආණ්ඩුව ෙම් 

පතිපත්තිෙයන් බැහැර ෙවලා නැහැ, සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට, 
විෙශේෂෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ෙම් යතුරුපැදි ලබා ෙදනවා 
කියලා. මාධ ෙව්දි සෙහෝදරයකු මට කිව්වා,  එදා Town Hall  එක 
තුළ ඇති වුණු අරගලෙය් දී, ඒ පහර දීපු ෙපොලිස් නිලධාරින් කියලා 
තිෙබනවා කියලා, "අපි සල්ලි බැඳලාත් අපට තවම බයිසිකල් 
හම්බවුෙණ් නැහැ" කියලා. මම කියන්ෙන් ඒ නිසා ඒ සිදුවීම 
වුණාය කියලා ෙනොෙවයි. රාජ  ෙසේවය ඇතුෙළේ එෙහම 
අසහනයක් තිෙබනවා; බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීමක් තිෙබනවා. එම 
නිසා පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙමය අත්හැරලා නැහැ කියන 
පකාශය ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මුදල් ෙගවපු අයට ඒක කමානුකූලව ලැෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මීට ෙපර සියලුම ෙදනා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 

ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම හිතන්ෙන් ඒක පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන් මුදල් 

ඇමතිතුමාෙගන්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම දන්නවා. මම ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න 

හදනවා ෙනොෙවයි.  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපහසුතාවක් ෙනොෙවයි, වැඩි දුරට එතුමාෙගන් එය පැහැදිලි 

කර ගන්න පුළුවන්. 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අවසාන පශ්නය ෙමයයි. යම් කිසි විධියකට ෙමවර අය 

වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ෙම් පිළිබඳව නිශ්චිත 
සහතිකයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ඔබතුමා  මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් යම් කිසි 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙම් ෙව්ලාෙව් රාජ  ෙසේවකයාට ෙදන්න පුළුවන් 
ද?  

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙපොෙරොන්දුවක් අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා අය 

වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඔබතුමාට එය පැහැදිලි කර 
ගන්න පුළුවන්.  

 
සංස්කෘතික සහකාර අධ ක්ෂ තනතුර : සුදුසුකම් 

கலாசார உதவிப் பணிப்பாளர் பதவி : தைகைமகள்  
POST OF ASSISTANT DIRECTOR OF CULTURAL AFFAIRS : 

QUALIFICATIONS 
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4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අභ න්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) (i) 1994.02.26 දින සංසක්ෘතික නිලධාරි තනතුරට 
බඳවා ගැනීෙම් තරග විභාගය පැවැත්වූ බවත්; සහ 

 (ii) 1998.06.23 දින උක්ත විභාගය සමත් වූ පිරිස 
සංසක්ෘතික නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගත් බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) සංසක්ෘතික නිලධාරින් සංසක්ෘතික සහකාර 
අධ ක්ෂ තනතුරට උසසව්ීම් ලැබීමට සම්පූර්ණ කළ 
යුතු සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට එම සුදුසුකම් සපිරූ සහ උසසව්ීම් හිමි 
ෙනොවූ නිලධාරින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම නිලධාරින්ට උසසව්ීම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; සහ 

 (iv) එෙසේ නම්,  එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் மாகாண அபிவி த்தி 

மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) 1 9 9 4 . 0 2 . 2 6  ஆம் திகதியன்  கலாசார 
உத்திேயாகத்தர் பதவிக்கு ஆட்ேசர்ப்பதற்கான 
ேபாட் ப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1998.06.23ஆம் திகதியன்  ேமற்ப  பாீட்ைசயில் 
சித்தியைடந்தவர்கள் கலாசார உத்திேயாகத் 
தர்களாக ஆட்ேசர்க்கப்பட்டார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) கலாசார உத்திேயாகத்தர்கள் கலாசார உதவிப் 
பணிப்பாளர் பதவிக்கு பதவி உயர்  
ெப வதற்கு ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய 
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்; 

   (ii) இன்றளவில் ேமற்ப  தைகைமகைள ர்த்தி 
ெசய் ள்ள மற் ம் பதவி உயர் கள் 
கிைடக்கப்ெபறாத உத்திேயாகத்தர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்க க்குப் பதவி 
உயர் கைள வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Internal Affairs, Wayamba 

Development and Cultural Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the competitive examination for recruitment 
to the post of Cultural Officers was held on 
26.02.1994; and 

 (ii) the individuals who passed the aforesaid 
examination were recruited as Cultural 
Officers on 23.06.1998? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the qualifications that the Cultural Officers 
should fulfill in order to be promoted to the 
post of Assistant Director of Cultural 
Affairs; 

 (ii) the number of officers who have completed 
the above qualifications and were deprived 
of aforesaid promotion; 

 (iii) whether measures will be taken to grant 
promotion to aforesaid officials; and 

 (iv) if so, what that date is? 

(c) If not, why? 

 
ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා (අභ න්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன - உள்ளக அ வல்கள், 
வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදමි.  

(අ) (i)  ඔව්. 

          (ii)  ඔව්. 

(ආ)     (i)  සංසක්ෘතික නිලධාරි තනතුෙර් අවුරුදු 15ක 
සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති 
නිලධාරින්ෙගන් අභ න්තරව ඉල්ලුම්පත් කැඳවා 
ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් බඳවා ෙගන 
ඇත.    

 (ii) ෙනොමැත. 

 (iii) විධිවිධාන ෙනොමැත. 

  2012.07.16 දිනැති කාර්ය මණ්ඩල අනුමැතිය 
අනුව සංසක්ෘතික සහකාර අධ ක්ෂ 
(ෙදපාර්තෙම්න්තුගත) තනතුර අෙහෝසි කර ඇත. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අමප/12/0167547/004 හා 2012.02.22 දිනැති අමාත  
මණ්ඩල සංෙද්ශය මඟින් වැටුප් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ මත සංසක්ෘතික සහකාර අධ ක්ෂ 
(ෙදපාර්තෙම්න්තුගත) තනතුර පවත්වාෙගන යාම නිර්ෙද්ශ 
කර ෙනොමැත. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. සංස්කෘතික සහකාර අධ ක්ෂ ධුර අෙහෝසි කිරීම සඳහා 
ෙහේතු පාදක වුණු කාරණය ෙමොකක්ද කියා මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් මුලින්ම දැනගන්න කැමැතියි. ෙමෙහම 
තනතුරක් වුවමනා නැහැ කියලා එදා තීන්දුවක්  ෙගන තිෙබනවා. 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
පසු ගිය කාලය තුළ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් එම නිර්ෙද්ශය 

කරලා නැහැ. ඒක ඒ කාලෙය් සිදු වුණු ෙදයක් නිසා ෙම්කට ෙහේතු 
කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

අපි දන්නවා, තරග විභාගයක් හරහා සංස්කෘතික නිලධාරින් 
විධියට පිරිසක් බඳවා ගන්නවා කියලා. එෙසේ බඳවා ගන්නා පිරිස 
විශාම යන අවස්ථාව දක්වා ඒ අයට වැටුප් වර්ධක ලබා දීෙම් 
කියාවලියට අමතරව උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා අලුත් තනතුරු 
ධුරාවලියක් අමාත ාංශය විසින් සකස් කරනවා ද සහ නැවත 
සැරයක් ෙම් තනතුර අවශ යි කියන පදනෙම් ඉඳෙගනද ඔබතුමා 
වැඩ කරන්ෙන්, එෙහම නැත්නනම් ඔබතුමාත් ඉන්ෙන් ෙම් 
තනතුර අවශ  නැහැයි කියන පරණ තීරණෙය්ම ද? 

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
මට ෙත්ෙරනවා ෙම් කමෙව්දෙය් ෙවනසක් අවශ යි කියලා. ඒ 

අනුව ඉදිරි කාලය තුළ තනතුරු සකස් කිරීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක කරනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම 

ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමතියි, දැන් සංස්කෘතික නිලධාරින් 
සහ සංස්කෘතික අධ ක්ෂවරු, සහකාර අධ ක්ෂවරු, සමහර 
තැන්වලදී නිෙයෝජ  අධ ක්ෂවරුන්ට ෙම් තනතුරු තිෙබනවා. 
පුද්ගලයනුත් ඉන්නවා. හැබැයි, අපි දන්නවා, සංස්කෘතික 
අමාත ාංශයට ලැෙබන සීමිත පතිපාදන තුළ ඔවුන්ෙගන් 
කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් අමාත ාංශවලට අතීතෙය්දී ලබා ගන්නට 
බැරි වුණු බව. වර්තමාන යහ පාලන ආණ්ඩුව පිළිබඳව ෙම් 

291 292 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිලධාරින්ෙග් විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. සමහර 
නිලධාරින් ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව පත්වීම ෙකෙරහිත් සුභවාදීව 
දැක්කා සහ උදව් කළා. එම නිසා ෙම් සංස්කෘතික ක්ෙෂේතය 
ඉදිරියට ෙගනියන්න තිෙබන සහ ලැෙබන අරමුදල්වලට අමතරව 
වැඩි අරමුදල් පමාණයක් අරෙගන ෙම් නිලධාරින්ට තමුන්ෙග් 
නිර්මාණශීලීත්වෙයන් වැඩ කරන්න අමාත ාංශෙය් තිෙබන 
උපායශීලී කියාමාර්ග ෙමොනවාද?  

 
ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன) 
(The Hon. S.B. Nawinne) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද සංස්කෘතික නිලධාරින් වශෙයන් 426 

ෙදෙනක් ඉන්නවා. 1999 වර්ෂෙය් නිලධාරින් 70 ෙදෙනක් බඳවා 
ෙගන තිෙබනවා. 2005 වර්ෂෙය් සහකාර වශෙයන් 218 ෙදෙනක් 
බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනා උපාධිධාරින්. ඒ වාෙග්ම 
2012 වර්ෂෙය් උපාධිධාරින් 138 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. 
සියලු නිලධාරින් 426 ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් 
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩ පිළිෙවළවල් දිහා බලන ෙකොට නිලධාරින් 
වශෙයන් ෙමොවුන්ෙග් යම් යම් අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. 
ෙමම අමාත ාංශය මම භාර අරෙගන මාස කිහිපයයි ෙවන්ෙන්. 
නමුත් අපි ලබන වසෙර් සිට ෙම් අයට අයත් වැඩ පිළිෙවළවල් 
සකස් කරලා ෙම් අයට යම් යම් වැඩ පිළිෙවළවල්වල නියැෙලන්න 
පුළුවන් විධියට මම කටයුතු සූදානම් කරලා තිෙබනවා.  

 
රාජ  බැංකුවලින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී තිබූ 

ණය : කපා හැරීම 
அரச வங்கிகள் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு வழங்கிய 

கடன்கள் : பதிவழிப்  
LOANS TO CO-OPERATIVE SOCIETIES BY STATE BANKS: 

WRITE OFF 
131/’15 

5.  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
 (The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ              

පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) පසු ගිය රජය විසින් රාජ  බැංකුවලින් සමුපකාර 
සමිතිවලට ලබා දී තිබූ ණය කපා හැරීමට 
තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේනම්, එම තීරණය කියාත්මක වූ දිසත්ික්ක 
කවෙර්ද; සහ 

 (iii) එම තීරණය රත්නපුර දිසත්ික්කෙය් ෙමෙතක් 
කියාත්මක ෙනොවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:   

( அ) (i) கடந்த அரசாங்கத்தினால் அரச வங்கிகளின் 
லம் கூட் ற ச் சங்கங்க க்கு வழங்கப்பட்ட 

கடன்கைள பதிவழிக்கத் 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்தத் தீர்மானம் நைட ைறப் 
ப த்தப்பட்ட மாவட்டங்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (iii) அந்தத் தீர்மானம் இரத்தின ாி மாவட்டத்தில் 
இ வைர நைட ைறப்ப த்தப்படாைமக்கான 
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether a decision has been taken to write 

off the loans provided to co-operative 
societies by the previous Government from 
the State banks; 

 (ii) if so, the districts in which that decision 
came into effect; and 

 (iii) the reasons as to why that decision was not 
implemented in the District of Ratnapura? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  මහජන බැංකුව විසින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී 
තිබූ හඳුනා ගත් ණය කපා හැරීමට තීරණය කර 
ඇත. 

 (ii)  කිසිදු දිසත්ික්කයක කියාත්මක වී නැත. 

 (iii)  ඉහත අංක (ii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් පිළිතුරට ස්තුතිවන්ත 

ෙවමින් මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහනවා. මහජන බැංකුව 
විසින් සමුපකාර සමිතිවලට ලබා දී තිබූ හඳුනා ගත් ණය කපා 
හැරීෙමන් සමුපකාර සමිතිවලට යම්කිසි ෛධර්යයක් ලබා දීමට 
ගත් තීරණය කියාත්මක කිරීමට ඔබතුමන් කටයුතු කරනවා ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, එය පසුව දැනුම් ෙදන්නම්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2008 වර්ෂයට අදාළ පශ්නයක් අහලා 

තිෙබන්ෙන්. අමාත ාංශය තුළින් ෙම් පිළිබඳව නැවත ෙසොයා බලා 
පසුව උත්තරයක් ෙදන්නම්.  
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2015 ෙනොවැම්බර්  05  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඔබතුමා ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ෙදනවා ද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඔව්. 

 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. ඔබතුමා ගනු ලබන 

තීරණය ෙහෝ ඒ පිළිබඳ ගන්නා වූ පියවර සමුපකාර සමිතිවලට 
කිසියම් ආකාරයකට ඔබතුමා දන්වා යවනවා ද, එෙසේත් නැත්නම් 
එම තීරණය ඔබතුමාට දන්වා යැවිය හැකි ද? 

 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්තීතුමනි,  අමාත තුමා සමඟ සාකච්ඡා කර ඒ පිළිබඳව 

තීන්දුවක් ගන්නවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
2008 වර්ෂෙය්දී සමුපකාර විෂය භාරව සිටි අමාත වරයා 

වශෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, ඔබතුමාට දීලා තිෙබන පිළිතුෙර් 
කිසියම් අසම්පූර්ණ බවක් තිෙබන බව.  තීරණයක් ෙනොව ඉතා 
පැහැදිලි ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත වරයා විසින් 
ලාංකීය සමුපකාර ව ාපාරය ඔසවා තැබීම සඳහා සියලුම ණය 
කපා හැරීමට සම්මත වූ අය වැය ෙයෝජනාව අනුව ලංකාෙව් 
සමුපකාරවල ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවූවිරූ ණය පමාණයක් 
කපා හැරියා. ඒක ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ ාත මුදලක්. මම ගරු රාජ  
අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි, ෙම් පශ්නයට අදාළව 
ඒ එක් එක් සමුපකාර සමිතිවල නියමිත ආකාරයට රාජ  බැංකු 
විසින් කපා හරින ලද ණය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ෙල්ඛනයක්  
ඔබතුමාෙග් ඇමතිවරයා මාර්ගෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්න කියා. එෙහම නැත්නම් ෙම් පිළිතුර වැරැදියි. 

 

ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා  
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச) 
(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. ඒක ෙසොයා බලා 

ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
 
විල්පත්තු අභය භූමිය තුළ අධි සංෙව්දී කලාපෙය් 

පදිංචිකරුවන්: ඉවත් කිරීම 
வில்பத்  சரணாலய உயர் கூ ணர் வலயத்தில் 

வசிப்ேபார் : ெவளிேயற்றல் 
RESIDENTS IN HIGH SENSITIVE ZONE OF WILPATTU 

SANCTUARY: EVACUATION  
47/’15 

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත තුමාෙගන් ඇසූ                 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) විල්පත්තු අභය භූමිය තුළ අධි සංෙව්දී කලාපෙය් 
පදිංචි වී සිටින ජනතාව ඉන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර් ද; සහ 

 (iii) එම ජනතාවට ෙවනත් ප ෙද්ශයන්හි ඉඩම් ලබා 
ෙදන්ෙන් ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත අභය භූමිෙය් පදිංචි පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 
පියවර ෙගන තිෙබ් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; සහ 

 (iii) වැරදිකරුවන්ෙග් නම්, ලිපින හා තනතුරු 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) வில்பத்  சரணாலயப் பிரேதசத்தின் உயர் 
கூ ணர் வலயத்தில் வசிக்கும் மக்கைள 
அங்கி ந்  அகற் வதற்கு நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா; 

   (ii) ஆெமனில், அத்திகதி யா ; 

  (iii) ேமற்ப  மக்க க்கு ேவ  இடங்களில் 
காணிகள் வழங்கப்ப மா; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  சரணாலயப் பிரேதசத்தில் 
வசிப்ேபா க்கு எதிராக நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா; 

    (ii) ஆெமனில், குறித்த நடவ க்ைககள் யாைவ; 

   (iii) குற்றவாளிகளின் ெபயர், கவாி மற் ம் 
பதவிகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sustainable Development and 

Wildlife:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) whether action will be taken to evacuate the 

people residing in the High Sensitive Zone 
of Wilpattu Sanctuary;  

 (ii) If so, what that date is; and  
 (iii) whether the aforesaid people will be 

provided with lands in other areas? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether steps have been taken against the 

people residing in the above sanctuary;  
 (ii) if so, what those steps are; and 
 (iii) the names, addresses and designations of 

the offenders? 

(c)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) විල්පත්තු උතුරු අභයභූමිය තුළ ජනතාව පදිංචිව 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (ආ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුර  සති ෙදකකට කලින් මට හම්බ 
වුණා නම් එය මා පිළිගන්නවා. හැබැයි,  ඔබතුමාත් දකින්න ඇති 
සමාජජාලා ෙවබ් අඩවි හරහා පසු ගිය දවස්වල එක්තරා ඡායා 
රූපයක් සංසරණය වුණ බව. ඒ ගැන වනජීවි සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසොයා බැලුවා. විල්පත්තු අභය භූමිෙය් 
සංෙව්දී කලාපය තුළ සතුන් ඡායාරූප ගත කරන්නට සවි කරපු 
කැමරාවක සටහන් වී තිබුණු ඡායාරූප අනුව කාන්තාවක් එහි  
පදිංචි වී සිටිනවාය කියා දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ කාන්තාව 
මානසික පශ්නයකින් ෙපෙළන බවත් දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ 
අනුව ෙමහි කිසිවකු නැහැයි කියන්න බැහැ. ඉඳලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙවනම කථාවක්. හැබැයි, දැන් buffer zone එෙක් පදිංචි කිරීම 
ගැනත් කථා කළා. ෙම් buffer zone එක සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට වගකීමක් නැද්ද? ඒ වාෙග්ම ආරක්ෂිත වනවැස්ම                  
-buffer zone-  රැකුෙණොත් තමයි සංෙව්දී වනය රකින්න පුළුවන් 
වන්ෙන්. ඒ සඳහා අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, කාන්තාවක් සිටිනවා කියන එක මමත් 

පින්තූරවලින් දැක්කා. මුස්ලිම් කාන්තාවක්, සිහි විකල් වූ 
කාන්තාවක්. ඇයෙග් පවුෙල් අය  නැහැ. ඒ අයව ෙහොයමින් ඇය 
හැම තැනම ඇවිද ඇවිද ඉන්නවා ලු. ඇය අනාථ වී සිටින 
කාන්තාවක් බවටයි මට වාර්තා ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට 
buffer zone එක එහා පැත්ෙත් කැලෑ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මන්නාරමට පාරක් දමන්න ඉල්ලා 
තිෙබනවා. අපි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.    

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුත්තලම - මන්නාරම පාර දමන්න ෙදන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
නැහැ. පුත්තලම - මන්නාරම පාර විල්පත්තුව ඇතුළතින් 

දමන්න බැහැ.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම්ක මැදින්ෙන් යන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විල්පත්තුව මැදින් ෙදන්න බැහැ.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා විල්පත්තුවට නිතරම ගිය ෙකෙනක්. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. සතුන් සිටින පෙද්ශයක් නිසා 

විල්පත්තුව ඇතුෙළන් අපට පාරක් ෙදන්න බැහැ. කිසිෙවක් පදිංචි 
ෙවලාත් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, තවත් අතුරු පශ්න 

තිෙබනවා ද? 
 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
මිනිසුන් විශාල වශෙයන් පදිංචි වුණාම, පරිසර අමාත ාංශෙය් 

අය සමඟ කථා කරලා, වනජීවී අමාත ාංශෙය් අය සමඟ කථා 
කරලා, සියල්ලන්ෙග්ම එකඟතාව උඩ සියලුම අය එක තැනකට 
ෙගනැල්ලා ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් buffer zones ෙවනස් කර 
තිෙබනවා.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා යාල කියන්ෙන් ෙම් වාෙග්ම සංෙව්දී 
කලාපයක් බව. ඔබතුමාත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව් ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරු, අමාත වරු යන ස්ථානයක් තමයි, කැබිලිත්ත 
ෙද්වාලය. කැබිලිත්ත ෙද්වාලය සහ ඒ අවට ඉතාම නරක විධියට 
ප්ලාස්ටික්වලින්, අපදව වලින්, මිනිසුන් පරිහරණය කළ ෙවනත් 
ෙවනත් ෙනොදිරන අපදව වලින් ෙම් වන විට කිලිටි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමය සංෙව්දී කලාපයක්. කැබිලිත්ත පූජා භූමිෙය් 
අනන තාව රකින ගමන්, ආරක්ෂා කරන ගමන්ම, ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය මත වැඳුම් පිදුම් කරන්න ඉඩ ෙදන ගමන්ම, පරිසර 
සංෙව්දී කලාපය රකින්නට අමාත ාංශයට තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ 
ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, එය ෙමම පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත්, 

ඒක වැදගත් පශ්නයක් වනවා. මැණික් ග ෙඟන් එෙගොඩ, ඒ 
කියන්ෙන් ෙකොටියාගල පැත්ෙතන් එන ස්ථානෙය් වනජීවී 
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අමාත ාංශෙයන් කුටියක් දාලා ආරක්ෂා කරන්න සූදානම් වුණු 
අවස්ථාෙව්දී, ඒ ස්ථානය වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
අයිතියි කියා ඒ නිලධාරිනුත් අරෙගන ගිහින් පශ්නයක් මතු වුණා. 
ඒකට නීතිපතිතුමාෙගන් අපට උත්තරයක් ලැෙබ්වි. නමුත්, මා 
පැහැදිලිව කියනවා කැබිලිත්ත ශුද්ධ භූමියට අදාළ පෙද්ශෙය් අප 
දැඩි පාලනයකින් කටයුතු කරන බව. ඒ පැත්තට අපිරිසිදු අය යන 
එන එක නවත්වන්න, ඒ වාෙග්ම අපිරිසිදු කිරීම වළක්වන්න වන 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක එකතු ෙවලා අප පියවර 
ගන්නවා.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்)  
(Mr. Speaker) 
මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 

ෙද්වානන්ද මැතිතුමා.  
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් 

නැහැ.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරස් 

පශ්නයක් වාෙගයි. ඔබතුමා අහන කාරණය ගරු ඇමතිතුමා  
පහදලා ෙදයි. ෙම් ගැන වාද කරන්න අවශ  නැහැ. දැන් අපි 
සභාෙව් අනික් වැඩ කටයුතුවලට යමු.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු ඩග්ලස් 
ෙද්වානන්ද මහතා.  

 
 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

 

යාපනය ෙකොටුව පතිසංස්කරණය කිරීම 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் னரைமப்  

RESTORATION OF JAFFNA FORT 

 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நிைலயியற் கட்டைள 23

(2)இன்கீழ் யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைட ெதாடர்பாக வினா 
எ ப் வதற்குச் சந்தர்ப்பமளித்தைமக்கு நன்றிையத் ெதாிவித் 

க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கா க் ேகாட்ைடைய அ த்  இலங்ைகயி ள்ள ெபாிய 
ேகாட்ைட யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயாகும். யாழ்ப்பாண அரசு 
1619இல் ேபார்த் க்கீசாின் ேநர  ஆட்சியின்கீழ் வந்த ம் 
நல் ாி ந்த தைலநகைர யாழ்ப்பாணத் க்கு மாற்றி, அங்கு 
யாழ். குடாக் கடைல அண்  ேகாட்ைடையக் கட் னார்கள். 
1619ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதம் பா காப் க் க தி 
ேகாட்ைடையக் கட் வதற்கு ேபார்த் க்கீசாின் ேகரள 

தைலைமயகம் யாழ்ப்பாணத்தின் ஆ நராக இ ந்த பி ப் 
ேப  ஒ ேவரா க்கு அ மதியளித்த . இ ந் ம், 
ெபா த்தமான இடத்ைதத் ேத க் கண்டறிந்ததன் பின்னர் 
1625இல் கட் டப் பணிகள் ஆரம்பமாயின. சுமார் 8 
வ டங்களில் அப்பணிகள் ர்த்தியைடந்தன. ஆனால், 4 
வ டங்களில் - 1629இல் இக்ேகாட்ைட பயன்ப த்த க்கு 
உட்ப த்தப்பட்ட .  

ஓரள  ச ர வ வத்தில் அைமந்தி ந்த இக்ேகாட்ைடயின் 
ைலகளில் காவலரண்க ம் பக்கச் சுவர்களின் மத்தியில் 

அைரவட்ட வ வ அரண்க ம் அைமக்கப்பட்டன. பின்னர், 
1658ஆம் ஆண்  ேம மாதம் 22ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணத்ைதக் 
ைகப்பற்றிய ஒல்லாந்தர், ம நாள் 23ஆம் திகதி 
இக்ேகாட்ைடைய உைடத்  பின்னர் திதாகக் கட் னர். 
க ங்கற்கள் மற் ம் பாைறகளால் ஐங்ேகாண வ வத்தில் 
இக்ேகாட்ைட நிர்மாணிக்கப்பட்ட . 52 ஏக்கர் பரப்பளைவக் 
ெகாண்ட இக்ேகாட்ைடயின் உட் றமாக ஒல்லாந்தர் மற் ம் 
ஆங்கிேலயர் அைமத்த பல கட் டங்கள் உள்ளன. அவற் ள் 
பீரங்கித் தளங்கள், ஆ தக் களஞ்சிய அைறகள், சுரங்க 
அைறகள், சிைறச்சாைலகள், நிர்வாக ைமயங்கள், வி ந்தினர் 
வி தி, இராணி மாளிைக, கிறிஸ்தவ ஆலயம், இந்  ஆலயம், 
விைளயாட்  அரங்கம் என்பன க்கியமானைவயாகும். இ  
இக்ேகாட்ைடயின் வரலாறாகும்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் நான் யாழ். ேகாட்ைட பற்றிய சில 
வினாக்கைள எ ப்ப வி ம் கின்ேறன். யாழ். ேகாட்ைடயில் 
2010ஆம் ஆண்  ெதாடங்கப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சி மற் ம் 

னரைமப்  நடவ க்ைககள் ெதாடர்பான 
ேவைலத்திட்டங்கள் 2018ஆம் ஆண் ேல 

த்தப்ப வதாகத் தீர்மானிக்கப்பட்ட . ஏெனன்றால், 
ெநதர்லாந்  அரசினால் வழங்கப்பட்ட 40 சத தமான 
நிதியிைன 2012ஆம் ஆண் ல் ெசலவழித்  க்க 
ேவண் ெமன்ற ேகாாிக்ைக அந்த அரசினால் வி க்கப்பட்ட . 
ஆனால் காலநிைல சீாின்ைம காரணமாக அந்த நிதி 2014ஆம் 
ஆண் ல்தான் ெசலவழித்  க்கப்பட்ட . எனேவ, 
தற்சமயம் நைடெப கின்ற பணிகள் யா ம் இலங்ைக அரசின் 
நிதிெயா க்கீட் ேலேய நைடெபற்  வ கின்றன. 
குறித்ெதா க்கப்பட்ட 18 இடங்களில் 1 - 6 வைரயான 
இடங்களில் அகழ்வாராய்ச்சி மற் ம் னரைமப் ப் பணிகள் 

ைமயாக வைடந் விட்டன. மீதியாக ள்ள 7 - 18 
வைரயான  இடங்களில் அைவ தற்சமயம் நைடெபற்  
வ கின்றன.  

"யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயின் அகழ்வாராய்ச்சி மற் ம் 
னரைமப்  நடவ க்ைககள் எப்ேபா  ைட ம்?" 

என்ப  என  தலாவ  வினாவாகும். 

இலங்ைகயில் ேபார்த் க்கீசர், ஒல்லாந்தர் மற் ம் 
ஆங்கிேலயர் காலங்களில் கட்டப்பட்ட ேகாட்ைடகள் 
1948இல் இலங்ைக சுதந்திரமைடந்ததன் பின்னர் 
சுற் லாத் ைற ைமயங்களாக மாற்றம் ெபற் ள்ள டன், 
அக்ேகாட்ைடகள் அப்பிரேதசங்களின் க்கிய நிர்வாக 
ைமயங்களாக ம் இ ந்  வ கின்றன. ஆனால், 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடயான  2009ஆம் ஆண் வைர 
இரா வ ைமயமாகேவ ெசயற்பட்  வந் ள்ள . எனேவ, 
யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடப் பரப்ைப பல்ேவ  ேதைவக க்குப் 
பயன்ப த்தலாெமன்பைத இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். 
ஏெனன்றால், யாழ்ப்பாண நகாில் அரச நி வனங்கள் 
அைமப்பதற்கு இடப்பற்றாக்குைற நில ம்ெபா , மிகப் 
ெபாியெதா  நிலப்பரப்  பயன்பாட் க்குட்படாதி ப்பைத 
ஒ  விரயமாகேவ நான் க கின்ேறன். இக்ேகாட்ைடக்குாிய 
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52 ஏக்கர் ெமாத்த நிலப்பரப்பில் 34 ஏக்கர் நிலப்பரப்  
ேகாட்ைடயின் உட்பகுதியில் எவ்வித பயன்பா க மின்றி 
இ க்கின்ற  என்பைத இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 
" த்தம் ற்  சுமார் 6 வ டங்கள் கழிந் ள்ள 
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில், இக்ேகாட்ைடைய உாிய 
வைகயில் னரைமப் ச் ெசய் , சுற் லாத் ைற உட்பட 
பல்ேவ  ேதைவக க்குப் பயன்ப த்த நடவ க்ைக 
எ க்காத  ஏன்?" என்ப  என  அ த்த ேகள்வியாகும். 
 
இலங்ைகயில் எட்  இடங்கள் உலக மர ாிைம 
ைமயங்களாக ம் சுற் லா ைமயங்களாக ம் ெசயற்பட்  
வ கின்றன. ஆனால், வட இலங்ைகயில் ஓாிடம்கூட உலக 
மர ாிைம ைமயமாக இ வைரயில் 
பிரகடனப்ப த்தப்படவில்ைல என்பைத ம் நான் இங்கு 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
 
எனேவ, "யாழ்ப்பாணக் ேகாட்ைடைய உலக மர ாிைம 
ைமயமாக அைமப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக எ க்க யா ?" 
என்ப  என  வினாவாகும். 
 
அேதேநரம், நாட் ல் ஏைனய இடங்களில் 
இ ப்பைதப்ேபான்  தகவல் ைமயங்கள் வட பகுதியில் 
இல்ைல. ஆகேவ, வட பகுதி ெதாடர்பிலான அைனத்  
விபரங்கைள ம் அறியக்கூ ய வைகயில் தகவல் ைமயம் 
ஒன்றிைன ம் உள்நாட்  மற் ம் ெவளிநாட் ச் சுற் லாப் 
பயணிகள் வட இலங்ைகயின் வரலா , கலாசாரம், பண்பா  
என்பவற்ைற ைமயாக அறிந் ெகாள்ளக்கூ ய வைகயில் 
அ ங்காட்சியகம் ஒன்றிைன ம் அைமக்கக்கூ ய 
நடவ க்ைககைள ன்ென க்கலாம்.  
 
ஆகேவ, "அங்கு தகவல் ைமயம், அ ங்காட்சியகம் 
ேபான்றைவ அைமப்பதற்கு ஏன் நடவ க்ைக எ க்க 

யா ?" என்ப  அ த்த ேகள்வியாகும். 
 
ேகாட்ைடக்குள் அழிவைடந்  காணப்ப கின்ற இராணி 
மாளிைக னரைமப் ச் ெசய்யப்பட்  எம  கலாசாரத்ைத ம் 
பண்பாட்ைட ம் பிரதிப க்கத்தக்க வைகயில் கலாசார 
மண்டபம் ஒன்றிைன ம் க த்தரங்கு மண்டபம் ஒன்றிைன ம் 
அைமப்பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கலாம்.  
 
ஆகேவ, "எம  கலாசாரம், பண்பா  என்பவற்ைறப் 
பிரதிப க்கக்கூ ய வைகயில் கலாசார மண்டபம் மற் ம் 
க த்தரங்கு பண்டபம் ஆகியன அைமப்பதற்கும் 
ேகாட்ைடக்குள் உள்ள இந்  ஆலயம் தற்ேபா  னரைமப் ச் 
ெசய்யப்பட் ப்ப ேபால், அழிவைடந்  காணப்ப கின்ற 
கிறிஸ்தவ ஆலயத்ைத ம் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு ஏன் 
நடவ க்ைக எ க்க யா ?" என்பைத ம் நான் வினவ 
வி ம் கின்ேறன். 
 
இன்  இக்ேகாட்ைடையச் சுற்றிப் பார்ப்பதற்ெகன ஓரள  
சுற் லாப் பயணிகள் வ ைகத கின்றனர். சுற் லாப் 
பயணிக க்ேகற்ற வசதிக ம் அவர்கைள ஈர்க்கக்கூ ய 
அம்சங்க ம் நிைறவாக இ ப்பின் ேம ம் பல சுற் லாப் 
பயணிகளின் வ ைகைய நாம் எதிர்பார்க்கலாம். அதற்ேகற்ற 
வைகயி ம் உகந்த தரத் ட ம் இக்ேகாட்ைடையப் 

னரைமத் , ெச ைமயாகக் காட்சிப்ப த்தி, சுற் லாப் 
பயணிகளின் மனங்கவர் பகுதியாக யாழ். மாவட்டத்தில் 
மிளி ம் வைகயில் இப்பகுதி அைமந்தால், சுற் லாப் 
பயணிகளின் வ ைக ம் அதிகாிக்கும்; அதனால் இத் ைற 
சார்ந்த வ மான ம் அதிகாிக்கும்.  

ஆகேவ, "யாழ். ேகாட்ைடக்குள் அழிவைடந் ள்ள வி ந்தினர் 
வி திைய - warehouse - மீள் உ வாக்கஞ் ெசய்  சுற் லாப் 
பயணிகள் தங்கும் வி தியாக மாற்ற ஏன் நடவ க்ைக எ க்க 

யா ?" என்ப  என  அ த்த ேகள்வியாகும். 
 
ேகாட்ைடயின் ெவளிப் ற வடபகுதி தற்ெபா  கனரக 
வாகனங்கள் தாிப்பிடமாக ம் ர இடங்க க்கான ேப ந் ச் 
ேசைவகள் குறிப்பாக யாழ் - ெகா ம்  தனியார் ேப ந் ச் 
ேசைவகள் நைடெப ம் இடமாக ம் இ க்கின்ற . 
யாழ்ப்பாணத்தில் தனியார் ேப ந் கைள நி த் வதற்குப் 
ெபா த்தமான ேப ந்  நிைலயெமான்  இல்லாமல் இ ப்ப  
பல்ேவ  பிரச்சிைனகைளத் ேதாற் வித் ள்ள டன், 
ேகாட்ைடயின் வட பகுதியின் நிலக் காட்சிைய ம் 
பாதித் ள்ள . அேதேநரம், ேகாட்ைடயின் ேமற்குப் பகுதி 
தற்ெபா  ஊர்காவற் ைற தி அபிவி த்திக்குத் 
ேதைவயான கற்கள், களிமண் ேபான்றைவ ேசமித்  
ைவக்குமிடமாகப் பயன்ப த்தப்ப கின்ற . இவ் தி 
ேவைலகள் ற் ப்ெப ம்ெபா  இப்பிரேதசத்தின் 
நிலக்காட்சி ேமம்ப த்தப்பட்  சுற் லாப் பயணிகைளக் 
கவ ம் வைகயில் அைமக்கப்பட ேவண் ம்.  
 
ேகாட்ைடயின் ெவளிப்பகுதியில் வடக்ேக ைரயப்பா 
விைளயாட்டரங்கு அைமந் ள்ள . இ  தற்ேபா  

ப்ெபா  ெபற்  வ கின்ற . அதன ேக நீண்டகால 
வரலாற்ைறக் ெகாண்ட னியப்பர் ஆலயம் அைமந் ள்ள . 
இப்பகுதி ம் தற்ேபா  ப்ெபா  ெபற் க் 
காணப்ப கின்ற . ம றத்தில், கடேலாரப் பகுதி நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபயால் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட்  
மக்கள் ஓய்ெவ க்கக்கூ ய வைகயி ம் உடற்பயிற்சிகளில் 
ஈ படக்கூ ய வைகயி ம் ஆக்க ர்வமான வைகயில் 
அைமக்கப்பட் ள்ள .  
 
"ேகாட்ைடயின் ெவளிப் றமான, தற்ேபா  ைகவிடப்பட்ட 
நிைலயில் காணப்ப ம் பகுதிையக் கவர்ச்சி மிக்கதாக ம் 
சுகாதாரம் மிக்கதாக ம் காத்திரமான ைறயில் அபிவி த்தி 
ெசய் , சி வர்கள் உட்பட மக்கள் ன்ேனற்றகரமான 
வைகயில் ெபா ேபாக்க ம் ஓய்ெவ க்க ம் வசதியாக, 
அேதேநரம் கைல, கலாசார நிகழ் கைள நடத்தக்கூ யதாக 
ஏற்ெகனேவ அப்பகுதியில் இ ந்தவா  திறந்தெவளி அரங்கு 
அைமப்பதற்கும் ஏன் நடவ க்ைக எ க்க யா ?" 
என்பைத ம்; 
 
"வட் க்ேகாட்ைடயி ள்ள யாழ்ப்பாணக் கல் ாியில் 
ேபார்த் க்ேகயர், ஒல்லாந்தர் காலத்திற்குாிய 25க்கும் 
ேமற்பட்ட கல்ெவட் கள் பா காத்  ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
அவற்ைற மீள ம் யாழ். ேகாட்ைடக்குக் ெகாண் வந்  
அவ்வவ்விடங்களில் ெபா த் வதற்கு ஏன் நடவ க்ைக 
எ க்க யா ?" என்பைத ம்; 
      
"வட பகுதி வரலாற்ைறப் பைறசாற்றக்கூ ய வரலாற்  

ல்கள், ஆவணங்கள் மற் ம் கைல, கலாசார, பண்பாட்  
வி மியங்கைள எ த்தியம் கின்ற ல்கள் ேபான்றவற்ைற 
விநிேயாகிக்கத்தக்க நிைலயெமான்ைற அைமப்பதற்கு ஏன் 
நடவ க்ைக எ க்க யா ?" என்பைத ம்; 
 
"ேம ம், நான் இங்கு ன்ைவத்தி க்கும் க த் க்க க்கு 
அைமவாக உாிய அைமச்சு யாழ். ேகாட்ைட ெதாடர்பில் 
என்ன திட்டத்ைதக் ெகாண் க்கிற ?" என்பைத ம்; 
 
"இக்ேகாட்ைடையப் னரைமப் ச் ெசய்வதற்கு ஏற்ெகனேவ 
நிதி தவி ெசய் ள்ள ெநதர்லாந்  அரசிடமி ந்  ேம ம் நிதி 
உதவிகள் ெபறக்கூ ய சாத்தியங்கள் உள்ளனவா? இ ப்பின், 
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அதைனப் ெபற்  ேமற்ப  னரைமப்  நடவ க்ைககைள ஏன் 
ன்ென க்க யா ?" என்பைத ம், நான் இங்கு ேகட்க 

வி ம் கின்ேறன். 
 
ெகளரவ கலாசார அைமச்சர் அவர்கள் இ வைர நான் 
குறிப்பிட்ட ேகள்விக க்கு விைடகைளத் தரேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා මා ඉදිරිෙය්දී පිළිතුරක් ලබා 

ෙදන්නම්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
The Hon. Lakshman Kiriella will reply your Question.  

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා. 

 
 

II 
 

මාලෙබ් ෙපෞද්ගලික ෛවද  විද ාල ය 
மாலேப தனியார் ம த் வக் கல் ாி 

 MALABE PRIVATE MEDICAL COLLEGE 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකුතමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

නීතිමය අවසරයකින් ෙතොරව කියාත්මක ෙවමින් ඇති මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද  ආධ ාපන ආයතනය ෙහේතුෙවන් උද්ගත වී 
ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කිරීමට කැමැත්ෙතමි.  

2008 වසෙර් සිට ශී ලාංකික ජනතාව සහ රාජ  ආයතන 
ගණනාවක් රවටමින් වංචාකාරී ෙලස කටයුතු කරන මාලෙබ් 
ෙපෞද්ගලික ෛවද  අධ ාපන ආයතනය ෙහවත් SAITM 
ආයතනෙය් "ෛවද  උපාධිය" ශී ලංකා ෛවද  සභාව මඟින් 
පිළිෙනොගන්නා බව ෛවද ආඥා පනෙත් 19 ඒ වගන්තිය යටෙත් 
එම සභාවට පැවරී ඇති බලතල අනුව තීරණය කර තිෙබනවා. එම 
තීරණය 2015 සැප්තැම්බර් 04 වන දින ශී ලංකා ෛවද  සභාව 
විසින් ෙසෞඛ  අමාත වරයා ෙවත ඉදිරිපත් කර ෙම් වන විට 
මාසයක් ගත වී ඇතත්,  එම ෛවද  උපාධි විකුණන ආයතනය 
පිළිබඳව  වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් ස්ථාවරය තවමත් පකාශයට පත් 
කර නැහැ. එබැවින් SAITM ආයතනය සුපුරුදු පරිදි අසරණ 
ෙදමව්පියන් හා ශිෂ යන් රවටමින් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.  

2011 අෙගෝස්තු 30 වන දින එවකට උසස් අධ ාපන 
අමාත වරයා විසින් අත්තෙනෝමතිකව නිකුත් කළ ගැසට් පතයක් 
මඟින් ෛවද  උපාධි පදානය කිරීෙම් අවස්ථාව SAITM 
ආයතනයට ලබා දීෙමන් පසු, එවකට ෙසෞඛ  අමාත වරයා වූ 
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒ 

කාලෙය් හිටපු ෙසෞඛ  අමාත වරයා - විසින් පත් කරන ලද පංච 
පුද්ගල කමිටු වාර්තාව මඟින් ෙමම ආයතනෙය් වංචනික 
ස්වභාවය සාධක සහිතව ෙහළිදරව් කර තිබුණා.  

මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, එවකට ෙසෞඛ  
අමාත වරයා - වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා - විසින් පත් කරන ලද 
ඒ කමිටු වාර්තාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. 
එදා ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් ස්ථාවරය වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා 
එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය සහ අනුගහය යටෙත් 
කියාත්මක වුණු එම ආයතනයට එෙරහිව නීතිය කියාතත්මක 
වීමක් ෙහෝ ඇතුළත්ව සිටි ශිෂ යන්ට හා ෙදමව්පියන්ට 
සාධාරණය ඉටුවීමක් ෙහෝ සිදු වුෙණ් නැහැ. සිදු වූෙය් SAITM 
ආයතනෙය් වංචනික ස්වභාවය ෙපන්වා දුන්  ශී ලංකා ෛවද  
සභාවත් එහි සාමාජිකයනුත් තර්ජන සහ ෙවනත් විවිධ 
අඩන්ෙත්ට්ටම්වලට ලක් වීම පමණි. ඒ ෛවද  සභාෙව් නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට එල්ල කරන ලද තර්ජන පිළිබඳව ඒ කාලෙය්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණා. එම තර්ජන පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණද සිදු වූෙය්ත් නැහැ. ජන ජීවිතවලට ආරක්ෂාව 
ලබා දීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ස්වාධීන ආයතනයක් වන ෛවද  
සභාවකට තර්ජන එල්ල කළ ෙලෝකෙය් එකම රට ෙලස අප රෙට් 
නමට කළු පැල්ලමක් එක් කිරීමටත් පැවති ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම 
ෙහේතු වුණා. 

1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය  යටෙත් ආරම්භ වූ අධ ාපන 
ෙපෞද්ගලීකරණ පතිපත්ති ෙය් තවත් එක් අදියරක් ෙලස 2008 
වසෙර් දී  ෙමම ආයතනය ආරම්භ වුණා. ඊට එෙරහිව විෙශේෂඥ 
ෛවද වරුන්, ෛවද වරුන්, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්, 
විශ්වවිද ාල ශිෂ යින්, ෙසෞඛ   හා අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීය 
සමිති, මාධ ෙව්දීන් සහ ෙපොදු මහ ජනතාව විවිධ අරගලවල නිරත 
වුණා.  නමුත් ඒවාට සවන් ෙනොදුන් පැවැති ආණ්ඩුව සක්විති 
පන්නෙය් ෙමම ව ාපාරය තවදුරටත් සිදු කර ෙගන යාම සඳහා 
පූර්ණ ෙද්ශපාලන අනුගහය ලබා දුන්නා. එවකට උසස් අධ ාපන 
ඇමතිවරයා ඉතාම අත්තෙනෝමතික  ෙලස විශ්වවිද ාල පනත 
යටෙත් තමාට හිමි බලතල අවභාවිත කරමින් SAITM  ආයතනය 
ෙවනුෙවන් ඉතාම නිර්ලජ්ජිතව  ෙපනී සිටියා. ඔහු 2011.08.30 
දිනැති අංක 1721/10 දරන සහ 2013.09.23 දිනැති අංක 1929/36 
යන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පත මඟින්  SAITM  ආයතනය උපාධි 
පිරිනමන ආයතනයක් ෙලස පිළිගත්තා. ඒ, ශී ලංකා ෛවද  
සභාෙව් නිර්ෙද්ශයන් සම්පූර්ණෙයන් ෙනොසලකා හරිමිනුයි, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

SAITM  ආයතනය තම ආයතනෙය්  ෛවද  උපාධිය                    
ශී ලංකා ෛවද  සභාව මඟින් පිළිගන්නා බවට පුවත් පත් දැන්වීම් 
පළ කළා, ෛවද  සභාව විසින් නිර්ෙද්ශ ලබා දී තිබියදීත්. 
2009.05.10 "සන්ෙඩ් ටයිම්ස්" පුවත් පෙත්ත්, 2009.06.28  වන දා  
"සන්ෙඩ් ඔබ්සවර්" පුවත් පෙත්ත් ෙම්වා පළ වුණා. ආරම්භෙය් 
සිටම මහ ජනතාව ෙනොමඟ යැවීමට උත්සාහ කළා. ඒ නිසා                   
ශී ලංකා  ෛවද  සභාව, ෛවද  ආඥාපනෙත් 105 පරිච්ෙඡ්දය 
අනුව උක්ත ආයතනෙය් ෛවද  අධ ාපන වැඩසටහන 
අධීක්ෂණය කිරීමට ෙහෝ ඉන් අනතුරුව පදානය කරනු ලබන 
උපාධිය පිළිගැනීමට තමන්ට ෛනතික විධිවිධාන ෙනොමැති බවට 
පසිද්ධ පුවත් පත් දැන්වීම් හරහා වූ නිෙව්දනය කළා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙමම ෛවද  උපාධිය කිසිෙසේත්ම ලංකාෙව් 
පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලා පුවත් පත් දැන්වීම් පළ කරන්න ෛවද  
සභාවට සිද්ධ වුණා. ගරු කථානායකතුමනි, ෛවද  සභාව විසින් 
ෙම් SAITM ආයතනය පිළිබඳව 2010.03.24 වැනි දින 
"ලංකාදීප", පුවත් පෙත්ත්, 2010.02.22 වැනි දින "ෙඩ්ලි මිරර්" 
පුවත් පෙත්ත් ෙම් දැන්වීම්  ෙදක පළ කරලා තිබුණා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකෙසේ නමුත්  SAITM  ආයතනය දිගින් දිගටම දැන්වීම් පළ 
කරමින්  තම ආයතනෙය් උපාධිය ශී ලංකා ෛවද  සභාව මඟින් 
පිළිගන්නා ලද බව දිගින් දිගටම පචාරය කළා.  එෙමන්ම, තමන් 
සතුව ෛවද  ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා  රුසියා මිතත්ව ශික්ෂණ 
ෙරෝහල යනුෙවන් ශික්ෂණ ෙරෝහලක් ඇති බවට පචාරය කරමින්ද  
ඔවුන් මහ ජනතාව මුළා කරමින් සිටිනවා. එෙහත්, ෙසෞඛ  
අමාත ාංශෙය් ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ  ෙසේවා නියාමනය සභාෙව් 
ෙමම ආයතනය ලියා පදිංචි කර ඇත්ෙත් දකුණු ආසියානු ෛවද  
හා තාක්ෂණ ආයතනෙය් ෛවද  ෙනවිල් පනාන්දු ශී ලංකා 
රුසියානු මිතත්ව ෙරෝහල - PH/SRC/PH/134 - ෙලසිනුයි. ඒ නිසා 
එතැනත් ෙම් මාධ  දැන්වීම් හරහා ෙනොමඟ යැවීමක් කර 
තිෙබනවා.  ෙසෞඛ   අමාත ාංශය විසින් ෙමම ෙරෝහල 'ශික්ෂණ' 
ෙරෝහලක් ෙලස පිළිෙගන නැත. එම නිසා  ෙමම ෙරෝහල ශික්ෂණ 
ෙරෝහලක් ෙලස පිළිගනු ලැබුෙව් කවදාද කියලා මම දැන ගන්න 
කැමැතියි.  

ෙම් වන විට ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව SAITM ආයතනෙය් 
ෛවද  උපාධි පාඨමාලාවට සිසුන් 1,000කට ආසන්න පමාණයක් 
බඳවාෙගන තිෙබනවා. ඔවුන් MBBS ෛවද  උපාධිය ලක්ෂ 
120කට මිල කර තිෙබනවා.  2012 වර්ෂය වන විට SAITM 
ආයතනෙය් ලාභය රුපියල් මිලියන 372කට ආසන්න මුදලක් වන 
බවද, 2014 වර්ෂය වන විට එහි ලාභය රුපියල් මිලියන 1,265කට 
ආසන්න බවද SAITM ආයතනෙය් වාර්තා අනුව දැන ගන්නට 
ලැබී තිෙබනවා. SAITM ආයතනෙය් උපාධිය ෛවද  ආඥාපනත 
අනුව ලියාපදිංචි කිරීම ෛවද  සභාව විසින් පතික්ෙෂේප කිරීෙමන් 
පසුව පවා එම ආයතනය කූට ෙලස සිසුන් බඳවා ගනිමින් මහ 
ජනතාව ෙනොමඟ යවමින් සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුද්දකට ෙදවතාවක් දරුවන් බඳවා 
ගන්නා ලංකාෙව් තිෙබන එකම ආයතනය  තමයි ෙම් SAITM 
ආයතනය. GCE A/L විභාගය තිෙබන්ෙන් එක අවස්ථාවයි. 
හැබැයි, ෙම් අතෙර් දරුවන් ෙදවතාවක් බඳවා ගන්නවා. වංචනික 
ෙලස ඒ දරුවන්ෙග් මුදල් ෙසොරා කන ආයතනයක් බවට ෙම් 
ආයතනය පත් වී තිෙබනවා. 

රටක ෛවද  වෘත්තිකයන් බිහි කළ යුත්ෙත් මහ ජනතාවෙග් 
ෙසෞඛ  උසස් තත්ත්වයකින් පවත්වා ගැනීෙම් පරම ෙච්තනාෙවන් 
විනා හුෙදක් මිල මුදල් ඇති ෙදමවුපියන්ෙග් ෙහෝ 
ෙද්ශපාලකයන්ෙග් ෙහෝ ව ාපාරිකයන්ෙග් ෙපෞද්ගලික 
අවශ තාවක් ඉටු කිරීමට ෙනොෙවයි. ෛවද  වෘත්තියට අදාළ 
පුහුණුව සහ බඳවා ගැනීම් ආදී සියල්ල සම්බන්ධෙයන් පතිපත්ති 
තීරණ ගත යුත්ෙත් ෙපොදු ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  අවශ තාව එමගින් 
ෙකොෙතක් දුරට ඉටු ෙව් දැයි යන පදනමිනුයි. ශිෂ්ට සම්පන්න 
සියලු රටවල සිදු වන්ෙන් එයයි. එෙමන්ම, යම් ශිෂ යකුෙග් උපාධි 
පාඨමාලාව තීරණය කළ යුත්ෙත් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් දක්ෂතාවය 
මත විනා අෙනකුත් සමාජ ෙහෝ ආර්ථික සාධක මත ෙනොෙවයි. 
එයින් අධ ාපනෙය් සම අයිතියත්, සමාජ සාධාරණත්වයත් 
බරපතළ ෙලස උල්ලංඝනය ෙවනවා. දැනට තිෙබන ෛවද  
පීඨවලට බඳවා ගන්නා සිසුන් පමාණය ඉහළ දැමීෙමන් සහ දහස් 
ගණනින් විෙදස්ගත වන ලාංකික ෛවද  උපාධිධාරින්ෙග් 
සාධාරණ අවශ තාවලට නිසි පිළියම් ෙයොදා ඔවුන් රඳවා 
ගැනීෙමන් ෙමරට ෛවද වරුන්ෙග් අවශ තාව මුළුමනින්ම 
විසඳිය හැකියි. ෙමරට ෛවද  උපාධිධාරින්ෙගන් සියයට 40ක් 
සියයට 45ක් පමණ රට හැර ෙගොස් ඇති අතර, සුදුසුකම් ලත් 
ෛවද වරුන්ට පමාණවත් පහසුකම් ලබා දී රට තුළ රඳවා 
ගැනීමට මෑතක පැවති කිසිදු ආණ්ඩුවක් සමත් වුෙණ් නැහැ. 

ෙපොදු ජනතාව ෙවනුෙවන් ෛවද වරුන්ෙග් පුහුණුව, ආචාර 
ධර්ම සහ ෛවද වරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වගකීම දරන 
නිල ආයතනය වන ෛවද  සභාව SAITM ආයතනය  විසින් ලබා 

ෙදන ෛවද  උපාධිය පිළිගත ෙනොහැකි බව පවසන්ෙන් එහි 
ෛවද  අධ ාපනෙය් පමිතීන් හා ගුණාත්මකභාවය ෛවද  
සභාවට පිළිගත හැකි මට්ටමකට ෙනොපවතින බැවිනුයි. ෙම් අනුව 
පැහැදිලි වන්ෙන් ෛවද වරයකු සතු විය යුතු අවම මට්ටෙම් 
දැනුම, කුසලතාවය ෙහෝ අත්දැකීම් SAITM  ශිෂ  ශිෂ ාවන්ට 
ලබා දීමට එම ආයතනය අසමත් වී ඇති බවයි. 

ෛවද  සභාව තම නිගමනය ෙසෞඛ  අමාත වරයාට යවා 
ඇතිමුත් ආණ්ඩුෙව් ෙම් සම්බන්ධ නිහඬ පතිපත්තිය නිසා 
තවදුරටත් SAITM ආයතනය තම වංචාව දිගටම කරෙගන යමින් 
තිෙබනවා. එමගින් පැහැදිලි වන්ෙන් වර්තමාන ආණ්ඩුවද උක්ත 
ආයතනෙය් වංචාවන් සඳහා අනියම් ආකාරෙයන් උදව් කරමින් 
සිටින බවට මහ ජනතාව තුළ බලවත් සැකයක් පවතින බවයි. ෙම් 
තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ 
අමාත වරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

01.  SAITM ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද  
සභාෙව් වාර්තාව ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා ෙවත ලැබී තිෙබ්ද? 
එහි කරුණු පිළිබඳව ඇමතිවරයා ෙමම සභාව දැනුවත් 
කරන්ෙන්ද? ෛවද  සභාෙව් නිර්ෙද්ශය පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් 
සථ්ාවරය කුමක්ද? ෙමොකද, එම සභාෙව් වාර්තාව මා සතුව 
තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

02.  ෛවද  ආඥාපන ෙත් 19 වගන්තිෙය් විධිවිධාන අනුව 
ෛවද  ආඥාපනත යටෙත් ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි 
උපාධිධාරින් බිහි කරන SAITM ආයතනය 
ෙනොපිළිගැනීමට - derecognize කිරීමට - කියා 
කරන්ෙන්ද? 

03.  උක්ත ආයතනෙය් සායනික පුහුණුව ලැබීම සඳහා රජෙය් 
ෙරෝහල් ලබා දීමට ආණ්ඩුව කියා කර තිෙබ්ද? ඒ කවර 
නිර්ණායක යටෙත්ද? 

04.  SAITM ආයතනෙය් හිමිකරුවන් ලවා එහි ලියා පදිංචි 
ශිෂ යන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීමටත් පාලනාධිකාරියට 
විරුද්ධව නීතිමය කියා මාර්ග ගැනීමටත් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද? 

05. ශී ලංකා ෛවද  සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙනොසලකා හරිමින් 
ෙහෝ අභිභවා හරිමින් ෙහෝ ඊට අනියම් බලපෑම් කිරීම් මඟින් 
SAITM ආයතනෙය් ෛවද  උපාධිය පිළිගැනීමට ලක් 
කළෙහොත් ෙහෝ එම ශිෂ යින්ට ෙමරට ෙහෝ විෙද්ශයක 
ෛවද  වෘත්තිෙය් නිරතවීමට ඉඩ ලබා දී එමඟින් යම් ජීවිත 
හානියක් සිදුවුවෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෛවද  උපාධියට 
ඇති ජාත න්තර පිළිගැනීමට හානි සිදුවුවෙහොත් ආණ්ඩුව 
ඒ පිළිබඳ වගකීම භාර ගැනීමට සූදානම්ද? 

06.  SAITM ආයතනය විසින් තමන් සතුව ශික්ෂණ ෙරෝහලක් 
ඇති බවට කරනු ලබන සාවද  පචාරය නැවැත්වීමටත් එම 
පචාරයට එෙරහිව නීතිමය පියවර ගැනීමටත් කටයුතු 
කරන්ෙන්ද?  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නවලට මා එකින් එක පිළිතුරු ලබා ෙදන්න 
කැමැතියි. 
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01.  SAITM ආයතනය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද  සභාව 
විසින් පත් කළ 2015.09.04 දිනැති වාර්තාව ෙසෞඛ  
අමාත වරයා ෙවත ලැබී තිෙබ්. ෛවද  සභාව විසින් පත් 
කළ සාමාජිකයන් 9 ෙදෙනකුෙගන් යුතු කමිටුෙව් 
නිර්ෙද්ශය වන්ෙන් SAITM ආයතනෙය් උපාධිධාරින් ලියා 
පදිංචි කළ ෙනොහැකි බවයි. ඒකට ෙහේතු තුනක් ෙදනවා. ඒ 
ෙහේතු තුන යටෙත් තමයි ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි බව 
කියන්ෙන්.  

 ෛවද  සභාවද එකී නිර්ෙද්ශය එෙලසම පිළිෙගන ඇති 
අතර එකී වාර්තාව 2015.09.25 දිනැති ලිපිය මඟින් 
SAITM ආයතනය ෙවත ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ සහ අවශ  
කටයුතු සඳහා ෙයොමු කර ඇත. ෙසෞඛ  ෙල්කම් විසින් 
SAITM ආයතනය සමඟ පැවති සාකච්ඡාෙව්දීද ෛවද  
සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාෙව් SAITM 
ආයතනෙයහි පවතින අඩු පාඩු ෙපන්වා දී ඇත. එකී අඩු 
පාඩු සකස ්කර ගැනීමට සහ සකස ්කර ගත ෙනොහැකි අඩු 
පාඩු දක්වමින් ඒ සඳහා අමාත ාංශ සහාය අවශ  නම් එය 
අමාත වරයා ෙවත දැනුම් ෙදන ෙලස දන්වන ලදී. 

02.  SAITM ආයතනෙය් සිසුන් ලියා පදිංචි කළ ෙනොහැකි 
බවට ෙසෞඛ  අමාත ාංශය කිසිදු නිගමනයකට පැමිණ 
ෙනොමැති අතර දැනට SAITM ආයතනය පිළිගැනීමට ඇති 
හැකියාව සම්බන්ධෙයන් ෛවද  සභාව විසින් ෛවද  
ආඥා පනෙත් 19 වන වගන්තිය අනුව පරීක්ෂා කර බලා 
වාර්තාවක් ලබා දීම සඳහා කණ්ඩායමක් පත් කරන ලදී. 
එකී වාර්තාව 2015.09.25 දිනැති ලිපිය මඟින් SAITM 
ආයතනය ෙවත ඔවුන්ෙග් නිරීක්ෂණ සහ අවශ  කටයුතු 
සඳහා ෙයොමු කරන ලද අතර, ඒ සඳහා SAITM ආයතනය 
ෙවතින් පිළිතුරක් ලැබී ඇත. එය ෙම් වන විට අධ යනය 
කරමින් පවතී. 

03.  ෛවද  සිසුන් සඳහා අවශ  සායනික පුහුණුව - Clinical 
Training - ෙමම ආයතනය මගින් සපුරා ගැනීමට  ෙනොහැකි 
බැවින් ඒ සඳහා ෙමම ආයතනෙය් සිසුන් විසින් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක 208/12 දරන මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩුව පවරමින් සායනික පුහුණුව ඉල්ලා සිටින ලදී. එහිදී 
එවකට සිටි ෙසෞඛ  අමාත වරයාෙග් උපෙදස ් පරිදි 
පතිපත්තිමය වශෙයන් පුහුණුව සඳහා සහාය ලබා දීමට 
ෙසෞඛ  අමාත ාංශය එකඟ වන බවත් එම ෙහේතුව නිසා 
SAITM ආයතනය අෙනකුත් පිළිපැදිය යුතු නීති රීතිවලින් 
නිදහස ්ෙනොවන බවත් ගරු අධිකරණය ෙවත දැනුම් ෙදන 
ලදී. එකී කරුණු ගරු අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරන 
ලදුව ෙපත්සම්කාර පාර්ශව්ය විසින් ඒ හා එකඟ ෙවමින් 
ඔවුන් විසින් පවරන ලද නඩුව ඉල්ලා අස ්කර ගන්නා ලදී. 
එනම් ෙසෞඛ  ෙසේවාෙව් ගුණාත්මකභාවය සුරක්ෂිත 
කිරීෙම් අරමුණින් SAITM ආයතනෙය් සිසුන් සඳහා 
සායනික පුහුණුව ලබා දීමට ගරු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය 
නිෙයෝග කර ඇත.  

  ෙකෙසේ වුවද ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් අරමුණ වූෙය් ෙමම 
ආයතනෙයන් බිහිවන උපාධිධාරින් ද යම් දිනක ෙසේවය 
සපයනු ලබන්ෙන් ශී ලංකාෙව් ෙපොදු ජනතාව සඳහා වන 
බැවින්, එම උපාධිධාරින්ෙග් ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා 
කිරීමයි. 

 ෙම් අතරතුර ෙසෞඛ  අමාත ාංශය මඟින් ෛවද  
ආර්.ආර්.එම්.එල්.ආර්. සියඹලාෙගොඩ (නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ 
ජනරාල් මහජන ෙසෞඛ  ෙසේවා II) ෛවද  ලක්ෂ්මි 
ෙසෝමතුංග (නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් ෛවද  ෙසේවා) 
ෛවද  සරත් අමුණුගම (නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ ජනරාල් 
මහජන ෙසෞඛ  ෙසේවා I) හා ෛවද  අජිත් ෙතන්නෙකෝන් 
(පධාන අධිකරණ ෛවද  නිලධාරි) යන මහත්ම 
මහත්මීන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන ලද අතර, 
එම කමිටුව විසින් 2015.06.26 දින සිය වාර්තාව ලබා ෙදන 
ලදී. ෙකෙසේ ෙවතත් අදාළ නඩුෙව්දී දැනටමත් ගරු 

අධිකරණය ෙවත එකඟ වූ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. 

 ෙම් අතරතුර ෛවද  සභාව මඟින් පත් කළ කමිටුෙව් 
වාර්තාව ෙසෞඛ  අමාත ාංශය ෙවත ලැබී ඇති අතර, ෙමම 
කමිටු වාර්තාව සහ අධිකරණ නිෙයෝගය යන ෙදකම ෙවන 
ෙවනම සලකා බැලීමට වඩා එම කරුණු ෙදකම එක්ව ඉ ටු 
කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසු බව ෙසෞඛ  
අමාත ාංශෙය් මතය විය. 

 එයට ෙහේතුව වන්ෙන් ෛවද  සභාව විසින් ද ඔවුන්ෙග් 
සායනික පුහුණුව පිළිබඳ අඩු පාඩුව පිළිෙගන තිබීමයි. 

04.  ෙමම කාර්යය ඉ ටු කිරීම අමාත ාංශෙය් විෂයපථයට අදාළ 
ෙනොෙව්.  

05.  ශී ලංකා ෛවද  සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ෙනොසලකා හරිමින් 
ෙහෝ අබිබවා යමින් ෙහෝ ඊ ට අනියම් බලපෑම් කිරීම මඟින් 
SAITM ආයතනෙය් ෛවද  උපාධිය පිළිගැනීමට ලක් 
කළෙහොත් ෙහෝ එම ශිෂ යන්ට ෙමරට ෙහෝ විෙද්ශයක 
ෛවද  වෘත්තිෙය් නිරතවීමට ඉඩ ලබා දී එමගින් යම් 
ජීවිත හානියක් සිදු වුවෙහොත් ෙහෝ ශී ලංකාෙව් ෛවද  
උපාධියට ඇති ජාත න්තර පිළිගැනීමට හානි සිදු වුවෙහොත් 
ආණ්ඩුව ඒ පිළිබඳව වගකීම භාර ගැනීමට සිදු වන 
අවසථ්ාවක් ෙම් වන ෙතක් උදා වී ෙනොමැත. 

06.  ශික්ෂණ ෙරෝහලක් සතු විය යුතු පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් 
විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙහෝ උසස ්
අධ ාපන අමාත ාංශය සතුව නීතිරීති කිසිවක් ෙනොමැති 
අතර ෙම් වන විට ඒ සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකසමින් 
පවතී. SAITM ආයතනය  විසින් ''ශික්ෂණ ෙරෝහල'' යන 
වචන භාවිත කළ ද ෙපෞද්ගලික ෛවද  ආයතන 
ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙමම ආයතනය 
ලියාපදිංචි වී ඇත්ෙත් SAITM Hospital නමිනි. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමයි, පශන්ය තිෙබන්ෙන් අෙප්ත් ඒ ගැන 
පැහැදිලි කිරීමක් නැහැ. අෙප්ත් ශික්ෂණ ෙරෝහල් කියලා 
තිෙබනවා. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, අෙප්ත් 
''ශික්ෂණ ෙරෝහල'' කියලා ගහලා තිෙබනවා. ඒකටවත් 
නීතියක් නැහැ, "ශික්ෂණ ෙරෝහල" ෙමොකක්ද කියන එක 
ගැන. දැන් ඒ regulations හදාෙගන යනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව සැලකිල්ලට 

ලක් කරන්නට ඕනෑ. අපි කියන්ෙන්, කිසි ෙසේත්ම ෛවද  
සභාෙවන් පිටත ෙම් සඳහා පිළිතුරු ෙසොයන්නට එපා කියලා. 
ෙම්කට පිළිතුරු ෙසවිය යුත්ෙත් ෛවද  සභාව විසින් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන නිර්ෙද්ශයන්ට අනුකූලවයි.  

 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
එයින් පිටත පිළිතුරු ෙසොයන්නට බැහැෙන් ගරු අනුර 

දිසානායක මන්තීතුමා. එෙහම නම් Medical Council එකක් 
තිබීෙමන් ෙත්රුමක් නැහැ ෙන්. මම ඒෙක් සාමාජිකෙයක්. ඒ 
කියන්ෙන් මෙග් registration එක තිෙබන්ෙන්ත් Sri Lanka 
Medical Council එෙක් ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා,  එක කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ අයට ඉටු 
කරන්නට තිෙබන්ෙන් clinical trainingsවල තිෙබන අඩු පාඩු  
විතරයි. ඒ ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන 03 වැනි කාරණය. අෙනක් 
කාරණය, forensic medicine සහ public health කියන ඒවා ගැන 
තමයි, අපි අධිකරණයත් සමඟ එකඟ වීෙමන් භාර ගත්ෙත්. ඒක 
රාජ  ෙසේවයට මිස ෙවන කාටවත් ෙදන්නට බැහැ. නමුත් ෛවද  
සභාව ඔවුන්ෙග් සායනික පුහුණුව පිළිබඳ අඩු පාඩු හරි 
තත්ත්වයකට ෙග්න්න ඕනෑ. එතකම් ෙමොකුත් කරන්නට බැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම් : 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමාෙග් පකාශය 

அபிவி த்திக்கான ெபா ளாதாரத் 
திட்டங்கள் : பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 

ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் அைமச்ச மானவாின் கூற்   

  ECONOMIC PLANS FOR DEVELOPMENT: 
STATEMENT BY PRIME MINISTER AND MINISTER 

OF NATIONAL POLICIES AND ECONOMIC 
AFFAIRS  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් 

ජනතාව ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා ෙලස 
පත් කර ගත්ෙත් එෙතක් පැවති පාලන කමෙය් ෙවනසක් 
අෙප්ක්ෂාෙවන්. ඉන් පසුව අෙගෝස්තුෙව්දී පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු 
මැතිවරණෙය්දී ෙම් බව තහවුරු වුණා. ෙමම මැතිවරණවලදී අප 
ජනතාව ඉදිරිෙය් තබා, ජනතාවෙග් අනුමැතිය ලද වැඩ පිළිෙවළ 
කියාවට නැංවීෙම් පධාන අරමුණක් වන්ෙන් ජනතාවෙග් ජීවන 
තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමයි. ජනවාරි 08ෙවනි දා අප බලයට 
පත්ෙවද්දී, ඉතා දරුණු ජාත න්තර උගුලකට අප හසු වී තිබුණා. 
පසු ගිය පාලනෙය් අදූරදර්ශී කියා පිළිෙවත නිසා ඔවුන් විසින්ම 
කපා ගත් වළක මුළු රටම වැටී තිබුණා. ශී ලංකාෙව් ඉල්ලීම පරිදි 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සල මඟින් ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාෙව් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොකිරීම නිසා අෙප් රටට 
එෙරහිව සම්බාධක පැනවීෙම් අනතුරක් උදා වී තිබුණා. නමුත් පසු 
ගිය කාලය තුළ අප ගත් ෙවෙහසකාරී සහ අවංක ව ායාමෙය් 
පතිඵලයක් ෙලස අද ඒ වෙළන් ෙගොඩ එන්නට අපිට හැකි වී 
තිෙබනවා; උගුෙලන් ගැලෙවන්නට අපට හැකි වී තිෙබනවා. මුළු 
ෙලෝකෙය්ම ෙවෙළඳ ෙපොළ දැන් අපට යළිත් විවෘත වී තිෙබනවා. 
ඉතින් ඒ නිසා සංවර්ධනය සඳහා වූ ආර්ථික සැලසුම් සකස් 
කරන්නට හා ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්නට දැන් අපට අවකාශ එළැඹිලා තිෙබනවා. ජාත න්තරෙය් 
අෙප් පදනම දැන් ශක්තිමත්; තිරසාරයි. ඒ පදනම මත බලවත්                   
ශී ලාංෙක්ය ආර්ථිකයක් ෙගොඩනැංවීම අෙප් ඉලක්කයයි.  

ඒ ගමන යන්නට, ඒ තත්ත්වයට ඉහළ නඟින්නට සුදුසු 
ෙද්ශපාලන පරිසරයක් දැන් අෙප් රෙට් නිර්මාණය වී ඇති බවත් 
මම ෙමහිදී ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි. ශී ලංකාෙව් පධාන පක්ෂ 
ෙදක  එකට එක් වී සම්මුතිවාදී ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා 
තිෙබනවා. ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවීෙම් පරමාර්ථය රෙට් මූලික 
පශ්න විසඳීමට සමත්වන දීර්ඝ කාලීන සමාජ ආර්ථික පතිපත්ති 
රාමුවක් පිළිබඳව එකඟත්වකට පැමිණීමයි. එමඟින් ස්ථාවර භාවය 
ඇතිෙකොට, ශීඝ සංවර්ධනයකට මුල පිරීමයි. ඒ සඳහා අපට 
ෙමවැනි ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් යළි ලැෙබතැයි හිතන්නට බැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොව, 
ෙද්ශපාලන, සමාජයීය, අධ ාපන හා ෙසෞඛ  ආදී විවිධ 
ක්ෙෂේතයන් ශක්තිමත් කරලීම සඳහාත්, වර්ධනය කරලීම සඳහාත් 
පදනම සැකසීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉදිරි අවුරුදු ෙදක 
තුළ ඒ පදනම සකස් කර, රටක් වශෙයන් ඉදිරිෙයන් ඉදිරියට යෑම 
අෙප් අභිපායයි. 

ජනතාව තම තමන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත් 
ෙවනවා. ආදායම් වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් ද? දරුවන්ට ෙහොඳ 
අධ ාපනයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් ද? අධ ාපනය අවසන් වූ පසු 
රැකියාවක් ෙසොයා ගන්නට පුළුවන් ද? ෙමෙතක් අපිට ඒ 
පශ්නවලට සාර්ථක පිළිතුරු ලබා ෙදන්නට ෙනොහැකි වී 
තිෙබනවා. අපි අසාර්ථකයි.  

ඊට ෙහේතු දැක්වීම්, නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් සහ සටන් 
පාඨ කඩතුරාවලින් කර තිෙබන්ෙන් පශ්නෙය් සැබෑ ස්වරූපය තව 
තවත් වසන් කර තැබීමයි. නමුත්, තවදුරටත් ඒ අයුරින් ඉදිරියට 
යන්නට බැහැ. ජනතාව ෙහම්බත් ෙවලා ඉන්ෙන්. ඔවුන්ට 
ෙවනසක් අවශ යි. ඔවුන් අපට ජනවරමක් දුන්ෙන් ඒ ෙවනස 
කරන්නටයි. ඔවුන්ෙග් ජීවිත යහපත් කරන සමාජ ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ සිදු කිරීමටයි. ශී ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් වඩාත් 
විවෘත සහ තරගකාරී ආර්ථිකය බවට පත් කිරීමටයි.  

අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ෙමෙනහි කරද්දී ස්වර්ණමය යුගය ෙලස 
කැපී ෙපෙනන්ෙන් විවෘත ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් පැවැති රජරට 
මානවම්ම යුගෙය් සිට මහා පරාකමබාහු දක්වා යුගයයි. අපි 
කුළුබඩු, මැණික්, අලි ඇතුන් සහ විශාල වශෙයන් සහල් 
ෙවෙළඳා ම් කළා. පධාන ආනයන අපනයන මධ ස්ථානයක් ෙලස 
ද අෙප් රට සැලකුණා. අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නව ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ ඔස්ෙසේ යළිත් ඒ සව්ර්ණමය තත්ත්වය අෙප් රටට 
උදා කර ගැනීමටයි.  

එෙසේ කිරීමට අපෙග් ආර්ථික පදනම නිවැරැදි කර ගත යුතුයි. 
සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, ෙද්ශීය තරගකාරීත්වය, විෙද්ශ 
ෙවෙළඳාම සහ ආෙයෝජන ෙකෙරහි පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කළ 
යුතුයි. සමාජ සාධාරණත්වය පදනම් කරගත්, දැනුම මුල් කරගත් 
තරගකාරී සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් - competitive 
social market economy  එකක්- අප ෙගොඩනැඟිය යුතුයි.  
ෙමවැනි ආර්ථිකයක් ශක්තිමත් කරන පධාන ආධාරකයන් තුන 
වන්ෙන් අධ ාපනය සඳහා වූ විශ්ව පෙව්ශය, 21වැනි සියවෙසේ 
ෙසෞඛ  ගැටලුවලට මුහුණ දිය හැකි අන්දමට වත්මන් ෙසෞඛ  
ෙසේවාවන් ශක්තිමත් කරලීම සහ සමාජ සංචලත්වයයි. ඒ නිසා 
අපට ලැබී ඇති ෙම් අනඟි අවසථ්ාෙවන් පෙයෝජන ගැනීම අප හැම 
ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් හා වග කීමක් බව මම අවධාරණය 
කරන්නට කැමැතියි. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පසු බිම අවධාරණය කරමින් අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් මධ  කාලීන ඉලක්ක කිහිපයක් සපුරා 
ගැනීමටයි. එනම්; 

 

1. රැකියා අවසථ්ා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීම. 

2. ආදායම් ඉහළ නැංවීම. 

3. ගාමීය ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම. 

4. ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවටත්, මධ ම පාන්තිකයන්ට 
සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම. 

5. ශක්තිමත් හා පුළුල් මධ ම පන්තියක් බිහි කරලීම. 

ෙම් කාර්යයන් මුදුන් පත් කර ගැනීෙම්දී වත්මන් ෙලෝක 
ආර්ථිකය පිළිබඳව අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ෙවනවා. පහළ 
මධ ම ආදායම් ලබන රාජ යක තත්ත්වය ලැබීෙමන් පසු 
සහනදායී මූල  පතිපාදන හිමි ෙනොවන බැවින්, අපට තව දුරටත් 
අෙප් ආදායම ඉක්මවා වැය කිරීමට ෙනොහැකියි. එෙසේම  Federal 
Reserve ෙහවත් ඇෙමරිකානු මහ බැංකුෙව් ෙපොලී අනුපාත ඉහළ 
යෑෙම් ඉඩකඩ සහ චීනෙය් ආර්ථික අස්ථාවරත්වය නිසා 
අනාගතෙය් අපට වාසිදායක ෙගෝලීය මූල  පරිසරයක් නිර්මාණය 
වීෙම් අවකාශයක්ද නැහැ. 
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ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ෙලෝක ආර්ථිකෙය් මන්දගාමී වර්ධන 
පරිසරය තුළ ෙද්ශීය ආර්ථික වර්ධනය සහ ස්ථාවරත්වය සමබර 
කරගත යුතු ෙවනවා. වර්තමානෙය් පවතින අනෙප්ක්ෂිත අඩු 
වෘද්ධිෙය් සහ ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟෙය් අසාමාන  සංකලනය පිළිබඳව 
අප සැලකිලිමත් විය යුතුයි. 

වත්මන් පතිපත්ති රාමුව තුළ ඇත්ෙත් අපනයන අකර්මණ  
කරවන නැඹුරුවක්. පනවා ඇති අනුබදු නිසා අප වැටී ඇත්ෙත් 
1970 යු ගෙය් ෙමන් සංවෘත ආර්ථික පතිපත්තියක් කරා ඇෙදන 
මාවතකටයි. 

ශී ලංකාෙව් අපනයන වසරින් වසර පහත වැෙටනවා. 2000 
වසෙර් අෙප් අපනයනය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් 
ෙවනවා. 2014 වන විට එය සියයට 15 දක්වා, ඒ කියන්ෙන් 
සියයට 50කින් පහත වැටී තිෙබනවා. අපනයන සංකීර්ණතා සහ 
අධි තාක්ෂණික අපනයන අනුව අප ඉන්ෙන් ඉතා දුර්වල 
තත්ත්වයකයි. ෙලෝක අපනයනය තුළ අපෙග් දායකත්වයද පහළ 
වැටී තිෙබනවා. පතිපත්ති රාමුෙව් ඇති ෙම් අයහපත් නැඹුරුව අප 
ෙවනස් කළ යුතුයි. 

තරගකාරී විනිමය අනුපාත පතිපත්තියක් ඔස්ෙසේ අපනයන 
වර්ධනය විධිමත් කළ යුතුයි. ෙම් පසු බිෙමහි අෙප් ඉදිරි ගමන 
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මූලික ෙවනස්කම් ගණනාවක් අවශ  
ෙවනවා. ෙලෝක ය ගමන් කරමින් සිටින ආර්ථික දිශානතියට 
සරිලන අයුරින් අප අපටම අනන  වූ ෙවනස්කම් හා 
පතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතුයි. සම්පදායික චින්තනෙයන් ෙහෝ 
කමෙව්දයන්ෙගන් තවදුරටත් ෙම් ගමන ඉදිරියට යා ෙනොහැකියි. 
එෙසේම පැලැස්තර විසඳුම් දමමින්, ණය බරින් රට පීඩනයට පත් 
කරමින් ෙම් ගමන යා ෙනොහැකියි. ෙම් ඉදිරි ගමන සඳහා අපට 
ලැෙබන අන්තිම අවස්ථාවත් ෙමයයි. 

අවුරුදු 70කට ෙපර, ෙදවන  ෙලෝක මහා යුද සමෙය් අප 
එංගලන්තයට පවා ණය ආධාර ලබා දුන්නා. 1950 ගණන්වලදී 
නිදහස් ලංකාෙව් සංචාරයකට ආ සිංගප්පූරු අගමැති ලී ක්වාන් යූ 
මැතිතුමා කිව්ෙව්, "ලංකාව ආදර්ශයට ෙගන සිංගප්පූරුව දියුණු 
කරලීම එතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව." කියා. එදා සිංගප්පූරු 
ජාතිකයන් රැකියා ෙසොයා ෙගන ලංකාවට ආවා. අද අපි රැකියා 
ඉල්ලාෙගන සිංගප්පූරුවට, මැෙල්සියාවට යනවා. අද අපි මුළු 
ෙලෝකයටම ණය ෙවලා. 

ෙම් වසෙර් සිංගප්පූර්ව නිදහස ලබා වසර 50 සමරනවා. ඔවුන් 
නිදහෙසේ ස්වර්ණ ජයන්තිය සමරන්ෙන් ආසියාෙව් ආර්ථික 
බලවෙතක් ෙලසයි. කිසිදු ස්වාභාවික සම්පතක් ෙනොමැති, අඩු 
තරමින් ෙබොන්න වතුර ටිකක්වත් ෙනොමැති සිංගප්පූරුව එවන් 
ඉහළ තලයකට යන්නත්, ස්වාභාවික සම්පතින් හා මිනිස් සම්පතින් 
පිරුණු අප පහළට වැෙටන්නත් ෙහේතුව කුමක්ද? අපට වැරදුෙණ් 
ෙකොතැන ද? අපි අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ගනිමු. 2023 වසර වන 
විට අප නිදහස ලබා වසර 75 සම්පූර්ණ ෙවනවා. අපි හරි මඟ 
ගමන් ගත්ෙතොත් නිදහසින් 75 වන වසර ෙවද්දී අපට ආසියාෙව් 
ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහිත රාජ යක් වීමට ඕනෑ තරම් අවස්ථාව 
තිෙබනවා. වැරදි මගක ගමන් ගත්ෙතොත් රට සම්පූර්ණෙයන්ම 
විනාශ ෙවන්නටත් ඉඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙවන් 
පෙයෝජන ගනිමු. ෙම් අවුරුදු අෙට්දී අ ෙප් අනාගතය කුමක්ද කියා 
අපි දන්නවා. අපි ෙම් රටට නිදහස ලැබුණට පස්ෙසේ ඉපදුණු අය. 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිදහසට කලින් ඉපදුෙණ්. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන රට අපි තවමත් දැකලා නැහැ. ඊළඟ අවුරුදු 
අෙට්දී අපි උත්සාහ කරමු ඒ රට ඇති කරන්න. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී අපට මධ  කාලීන අභිෙයෝග 
ගණනාවකට මුහුණ දීමට සිදු ෙවනවා. ඒ අතරින් මූලික වන්නා වූ 

කරුණු කීපයක් පිළිබඳව මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට කැමැතියි. 2003 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 
19ක් ආදායම්වලින් රැස් කර ගන්නා ලද නමුත්, 2014 දී එය දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10ක් දක්වා පහත වැටී ඇති 
ආකාරය සැලකූ විට රජෙය් මූල ය මුළුමනින්ම ෙනොසලකා හැර 
තිබූ බව ෙපනී යනවා. පවුෙල් ඥාතීන් හා අන්ෙත්වාසික 
තක්කඩියන් ෙවත අත දිග හැර බදු විරාම පිරිනැමීම තුළින් මූල  
ෙසෞඛ ය දැඩි අවදානමට පත් වුණා. ආහාර හා භාණ්ඩ මත 
පැනවූ බදු හරහා වකව බදු ෙගවන රෙට් අඩු ආදායම් කණ්ඩායම් 
ෙවත දැරිය ෙනොහැකි බර පැටවුණා. ෙහංචයියන් සහ ගජ මිතුරන් 
බදු ෙගවීම මඟ හැරියා. 

පසු ගිය කාලෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන ෙමොන තරම් 
පුරසාරම් ෙදඩුවත්, සැබෑ සංඛ ා ෙල්ඛන අපව තැති ගන්වනසුලුයි. 
ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 43ක ඉපැයීම දිනකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2කට වඩා අඩුයි. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් 
ෙහළිදරවු වන්ෙන් අදායම් ෙබදී යාෙම් විෂමතාවයි. ෙම් අනුව 
සමාජීය, ජනගහනමය, භූෙගෝලීයමය හා ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය 
ආදී වශෙයන් වූ කුමන ෙකෝණයකින් බැලුවත් ශී ලංකාෙව් 
ආදායම් ෙබදී යාෙම් බරපතළ අසමතුලිතතාවක් ඇති බව ෙමයින් 
තහවුරු ෙවනවා. 

එල්ටීටීඊය සමඟ ගැටුම අවසන් වීෙමන් වසර පහකට පසුවත් 
උතුරු පළාෙත් නිෂ්පාදන දායකත්වය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 4ක් පමණයි. It is about 4 per cent or less. පසු ගිය රජය 
කියාත්මක කළ යුද්ධෙයන් පීඩාවට පත් පෙද්ශ යළි ෙගොඩ 
නැඟීෙම් ව ාපාරය මහා පචාරක ෙඝෝෂාවක් මිස, උතුරු පළාෙත් 
ජනගහනය ෙවත සැලකිය යුතු ආර්ථික පතිලාභ ජනනය කිරීමට 
සමත් වූවක් ෙනොවන බව ෙමයින් පිළිබිඹු ෙවනවා. පසු ගිය රජය 
කරන ලද පකාශයන් ෙකෙසේ වුවත්, සැබෑ සත ය නම් ශී ලංකාෙව් 
පිට පළාත්වල -උතුරු මැද පළාෙත්, ඌව පළාෙත්, නැ ෙඟනහිර 
පළාෙත්, උතුරු පළාෙත්- ආර්ථික වර්ධනය ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් 
හා ඒ අවට දිස්තික්කවල වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව බරපතළ ෙලස 
පසුගාමී තත්ත්වයක පැවතීමයි.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පසු බිම මත ජනවාරි 08වන දා සිට 
දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක කරලීෙම්දී ආර්ථික අගාධයක 
වැටී සිටි ජනතාව වහාම ඉන් ඉහළට ඔසවා තැබීමට අපට සිදු 
වුණා. ඒ සඳහා අප ජනතාවට විශාල වශෙයන් සහන ලබා දුන්නා. 
රජෙය් ෙසේවක වැටුප් වැඩි කළා, විශාමිකයන්ට දීමනා ලබා 
දුන්නා, ගෑස් මිල ඩු කළා, ඩීසල් ෙපටල් භූමිෙතල් මිල පහළ 
දැම්මා, මහෙපොළ දීමනාව වැඩි කළා, සමෘද්ධිය සියයට 200කින් 
වැඩිකළා, ෙගොවි ණය කපා හැරියා, ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දුන්නා, 
විවාහ ලියා පදිංචි ගාස්තුව පහළ දැම්මා, වී කිෙලෝවකට සහතික 
මිලක් ලබා දුන්නා, ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 
සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා දුන්නා, ෙපර පාසල් සහ දහම් පාසල් 
ගුරුවර ගුරුවරියන්ට විෙශේෂ දීමනාවක් දුන්නා. 

ෙම් අයුරින් සහන ලබා දීෙම් පතිඵලයක් ෙලස අද ජනතාව 
අෙත් වැඩි වැඩිෙයන් මුදල් තිෙබනවා, මිල දී ගැනීම් වැඩි වී 
තිෙබනවා, මූල  සංසරණය ඉහළ නැවී තිෙබනවා. දැන් අප කළ 
යුත්ෙත් එතැන් පටන් ඉදිරියට ෙගොස් තිරසර සංවර්ධනයක් සඳහා 
පදනම සකස් කර ගැනීමයි. 

අෙප් සංවර්ධන අරමුණු මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා අප 
සාධනීය පියවර ගණනාවක් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මධ  කාලීනව රාජ  මූල  ඒකාබද්ධකරණය මඟින් අය වැය 
හිඟය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3.5 දක්වා අඩු කරලීම. 
ෙම් ඉලක්කය 2020 වන විට සපුරාලීමට අප කටයුතු කරනවා.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මුදල් අමාත ාංශෙය් සුවිෙශේෂ අවධානය රජෙය් ආදායම ඉහළ 
නැංවීම, පුනරාවර්තන සහ පාග්ධන වියදම් සැලසුම් කිරීම හා 
පාලනය ෙකෙරහි ෙයොමු කිරීම. ණය බර අඩු කරලීම සහ මූල  
ස්ථාවරත්වය සඳහා අවංක සහ විශ්වසනීය වෑයමක් දැරීම. ආදායම 
වැඩි කරලීමට ඉහළම පමුඛත්වය ලබාදීම. පතීපායන බදු 
කමෙව්දය අවම කරලීම ඔස්ෙසේ වක සහ ඍජු ආදායම් බදු ලැබීෙම් 
අනුපාතය මධ  කාලීන වශෙයන් සියයට 80, සියයට 20 සිට 
සියයට 60, සියයට 40 ආකාරයට ෙගන ඒම, ෙමෙතක් කල් වක 
බදු සියයට 80යි.  ඍජු බදු සියයට 20යි. වැඩිෙයන්ම මුදල් තිෙබන 
අය අඩුෙවන් ආදායම් බදු ෙගව්වා.  බදු කළමනාකරණය ශක්තිමත් 
කිරීම සහ බදු මුක්තීන් සහ සහන අවම කිරීම. ඒවා අද වුවමනා 
නැහැ.  

යුද්ධ අවදානම් ඉවත්වීම, අඩු ෙපොලී අනුපාතික, වඩාත් 
යථාර්ථවාදී විනිමය අනුපාතික සහ පහළ දැමුණු ඉන්ධන සහ 
බලශක්ති ගාස්තු නිසා නිර්මාණය වුණු නව පසුබිම මත බදු සහන 
සහ නිදහස් කිරීම් අවම කිරීම.  ඇත්ත වශෙයන්ම එදා බදු සහන 
දුන්ෙන් යුද්ධය තිබුණ නිසායි.  නමුත් දැන් යුද්ධයත් ඉවරයි. බදු 
සහන නිසා දියුණුවක් ඇතිෙවලාත් නැහැ.   

විවාදයට ලක් වූ එක්වරක් පමණක් අය කරන බදු අත්හිටුවීම. 
ව ාපාරික විශ්වසනීයත්වය දුබල කිරීමට ෙහේතුවන අතීතයට 
බලපාන බදු අත්හිටුවීම. ශී ලාංකිකයන් විෙද්ශයන්හි උපයන 
ආදායම බදු වලින් නිදහස් කිරීම සහ ශී ලංකාව තුළ උපයන 
ආදායම් සඳහා පමණක් බදු අය කිරීම.  ෙකොෙහොමත් විෙද්ශවලට 
ෙගව්ෙවත් නැහැ. So, we might as well go into territorial 
taxation.  රජෙය් පමුඛතාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ෙපොදු වියදම් 
දැඩි විමර්ශනයකට ලක් කිරීම සහ අධ ාපනය සහ ෙසෞඛ  
ෙසේවාවන් ෙවනුෙවන් පතිපාදන ඉහළ නැංවීම. ආධාර ලබා 
ෙදන්නන්ෙග් ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් පමුඛතාව මත ෙනොව 
රජෙය් පමුඛතාව මත මධ  කාලීන ෙපොදු ආෙයෝජන වැඩ 
සටහනක් සකස් කිරිම සහ ව ාපෘති ඇගැයීෙම් ශක්තිමත් 
කියාවලියක් සමඟ රාජ  - පුද්ගලික සහෙයෝගීතාව -public-
private partnership- සැලකිල්ලට ලක්කිරීම. සංවර්ධන 
කියාවලිෙය්දී කලාපීය සමබරතාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. අපි ආධාර 
ලබා ගන්න ඕනෑ, අෙප් වුවමනාවන් අනුව. එෙහම නැතුව ෙවනත් 
ෙහේතු උඩ ෙනොෙවයි.  ඒ සැලසුම් අනුව තමයි ව ාපෘතිය 
ෙතෝරන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික පරිවර්තනයට ෙපරාතුව                      
ශී ලංකාෙව් ජනගහන සංකාන්තිය සම්පූර්ණ වී තිෙබනවා.  
අනාගත ආර්ථික දියුණුව ශමය මත පමණක් රඳා පවතින්ෙන් 
නැහැ.  ඒ සඳහා පදනම් වන්ෙන් නෙවෝත්පාදනය සහ ඵලදායීතා 
වර්ධනයයි.   

ඒ අභිෙයෝගයට අමතරව, වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වීම නිසා 
ෙසෞඛ  සහ සුබසාධනය වැනි අමතර අභිෙයෝගයන්ට මුහුණ දීමට 
ද අපට සිදු ෙවනවා. රජය විසින්ම සියලු ෙසේවාවන් සැපයිය යුතුය 
යන සංකල්පය තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යාම දුෂ්කරයි. ඒ නිසා 
තරගකාරිත්වය හා නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව ෙකෙරහි අවධානය 
ෙයොමු කිරීමත් ඊට සමගාමීව ශක්තිමත් හා විධිමත් සමාජ 
ආරක්ෂණ ජාලයක් සැකසීමත් අප කළ යුතුයි. ෙමබැවින් රට 
ෙවනුෙවන්, රෙට් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන්, සත ෙය් 
නාමෙයන් අප නිවැරදි තීරණ ගත යුතු ෙවනවා. ෙම් සමහර තීරණ 
ජනපිය ෙනොෙවන්න පුළුවන්. තරමක් තිත්ත ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් 
අපි තිත්ත ෙබ්ත් ෙබොන්ෙන් අසනීපය නිට්ටාවටම සුව කර 
ගන්නයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනයන් විසින්                        
ශී ලංකාව තුළ පළමු පරම්පරාෙව් සමාජ හා ආර්ථික 
පතිසංස්කරණ හඳුන්වා දුන් අවස්ථාෙව් සිට ෙම් වන විට වසර 
40ක් ගත වී තිෙබනවා. ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙයන් පසුව ලංකාෙව් 
පැවතිෙය්, ආර්ථික කියාවලිය පාලනය සඳහා රජය වැඩි වශෙයන් 
මැදිහත් විය යුතුය යන මානසිකත්වයයි. ෙම් නිසා සිදු වූ පසුබෑම 
අප කවුරුත් දන්නවා. ඒ කාලෙය් ෙපෞද්ගලික ව ාපාර ගණනාවක් 
රජය විසින් අත් පත් කර ගත්තා. ආනයන සහ අපනයන 
ක්ෙෂේතයන්හි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් කියාකාරකම් මත අධික බදු බර 
පැටවුණා.  

ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977 දී ෙවනස් කෙළේ ෙම් තත්ත්වයයි. 
1977 සිට ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය් සිදු වූ ෙවනස දැන් සියලු 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙමය ශී ලංකාෙව් 
ආර්ථික ජයගහණ සාධනීය හා ඉදිරිගාමී දිශානතියකට ෙයොමු 
කිරීෙම් කාර්යෙය්දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා දුන් ඓතිහාසික 
නායකත්ව භූමිකාව පිළිබිඹු කරන්නක්. 

ෙදවැනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිසංස්කරණ ඉදිරියට ෙගන 
එන ලද්ෙද් ෙපේමදාස පාලනය යටෙත්යි. ශී ලංකාෙව් පාග්ධන 
ෙවෙළඳ ෙපොළ කැපී ෙපෙනන ෙලස නිදහස් ෙකරුණා. රජය 
විසින් කළමනාකරණය කිරීම අනවශ  යැයි සලකන ලද රාජ  
ව ාපාර ජනතාකරණය කිරීම ෙකෙරහි වැඩි අවධානයක් ෙයොමු 
වුණා. අද ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් ජීවනාලිය වන ඇඟලුම් අංශෙය් 
වර්ධනය සිදු වූෙය් එම ෙදවැනි පරම්පරාෙව් පතිසංස්කරණය 
නිසායි.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද සිදු වී ඇත්ෙත් කුමක්ද? දකුණු 
ආසියාෙව් වඩාත් විවෘත ආර්ථිකය යන කීර්ති නාමය ලබා සිටි 
අෙප් රට දකුණු ආසියාෙව් වඩාත් දූෂිත ආර්ථිකය ෙලස නම් 
ලැබීමයි. ඒ නිසා ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වය යටෙත් අප ෙවත පැවරී ඇති අභිෙයෝගාත්මක 
වගකීම වන්ෙන් රාජපක්ෂ පාලනය සමෙය් සිදු ෙකරුණු ආර්ථික 
පතිසංස්කරණවල පැවැති ෙනොසැලකිලිමත් භාවයන් හා විකෘතීන් 
හි පතිඵලය ෙලස අද අෙප් ආර්ථිකය පත් වී ඇති අගාධෙයන් 
ෙගොඩ ගැනීම සහ රට ඉදිරියට ෙගන යාමට සමත්වන තුන්වන 
පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවට නැංවීමයි.  

අප ෙම් පතිසංස්කරණ කියාවලිය ඔස්ෙසේ ජනතාවෙග් ආදායම් 
වැඩි කිරීමටත්, රැකියා දස ලක්ෂයක් උත්පාදනය කිරීමටත් 
කටයුතු කරනවා. 

ෙම් සඳහා අප ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළට වඩා විශාල ෙවෙළඳ 
ෙපොළකට අවතීර්ණ වීම අත වශ  ෙවනවා. අෙප් ලංකාෙව් 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ හිරෙවලා ෙම්ක කරන්න බැහැ. අප ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉඩ කඩ නිර්මාණය කර ගත යුතුයි. ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අපට හිමි ස්ථානය දිනා ගැනීම සඳහා                        
ශී ලංකාව ජාත න්තර වශෙයන් තරගකාරී තලයකට ඔසවා 
තබන්නට ෙම් පතිසංස්කරණ සමත් ෙවනවා. ෙම් සඳහා අප,  

1. ෙගෝලීය වටිනාකම් දාමයට - global value chain - 
එක්වීමට පසු බිම සකස ්කරනවා.  

2. අෙප් කුඩා සහ මහා පරිමාණ ෙගොවීන් සහ ව වසායකයන් 
ෙගෝලීය ආර්ථිකයට එකතු කරනවා. 

3. ජාත න්තර තරගකාරී විෙද්ශීය සමාගම් අප රට තුළ 
ආෙයෝජනය සිදු කිරීමට දිරිමත් කරනවා. 

 4. ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණයට ලක් කරනවා. 

අප හඳුන්වා ෙදන නව පතිපත්තීන් යටෙත් ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජන දිරිමත් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඍජු විෙද්ශීය 
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ආෙයෝජනය සඳහා අප වැඩි වැඩිෙයන් ඉඩ කඩ සලසනවා. රැකියා 
ලක්ෂ 10ක් බිහි කරන්න නම් ලංකාෙව් ෙද්ශීය ධනය මදි. අපට 
විෙද්ශ ආෙයෝජන වුවමනායි.  

ව ාපාර ෙශේණිගත කිරීෙම් දර්ශකෙය් ඉහළ ස්ථානයට ලඟාවීම 
සඳහා සාමූහික උත්සාහයක් දරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මූලික පියවරක් හැටියට අප 
ජනතාවෙග් අයිතිය තහවුරු කරනවා. ලක්ෂ 30කට ආසන්න 
ජනතාවට සින්නක්කරවම ෙද්පල සහ නිවාස අයිතිය ලබා ෙදනවා.  

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත අනුව ජනතාවට බලපත කමයක් 
පදනම් කර ගනිමින් ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඉන් පසුව ස්වර්ණභූමි ආදී 
වැඩ පිළිෙවළවල් යට ෙත් ද ඉඩම් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම රජෙයන් 
තනන ලද නිවාස ද, උදාගම් සහ අෙනකුත් ව ාපාර මඟින් ඉඩම් ද, 
නිවාස ඉදි කිරීමට ආධාර ද ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම් ඉඩම්වල සහ 
නිවාසවල සින්නක්කර අයිතිය ෙමෙතක් ජනතාවට හිමි වී නැහැ. 

ෙම් ආකාරයට වසර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් බලපතලාභී 
ඉඩම්වල ජීවත්වන සියලු ෙදනාටම අපි සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදනවා. රජෙය් කුලී නිවාසයන්හි වසර 10කට වඩා වැඩි 
කාලයක් ෙවෙසන අයට නිවාසවල අයිතිය සින්නක්කරවම ලබා 
ෙදනවා. වතුකරෙය් ලයින් කාමරවල අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි 
කලක් ජීවත්වන කම්කරු ජනතාවට කුඩා ඉඩමක් හා නිවසක 
අයිතිය ලබා දීමට අප පියවර ගන්නවා. -මුදල් අමාත තුමා ඉතුරු 
ටික 20වැනි දා කියයි- ඊට අදාළ නීති රීති ළඟදීම ෙම් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා.   

සමාජ සංවර්ධනෙය් අංශ කිහිපයක්ම පසු ගිය රජය විසින් අත 
පසු කර, ෙනොසලකා තිෙබනවා. ෙවෙහස මහන්සි වී වැඩ කරන 
රාජ  ෙසේවකයන්, කම්හල් කම්කරුවන්, කාර්යාල ෙසේවකයින් හා 
වතු කම්කරුවන් සඳහා සුදුසු නිවාස පහසුකම් ලබාදීම පිළිබඳ 
කිසිදු පගතියක් ඇති වී නැහැ.  

ෙකොළඹ නගරෙය් වතු නිවාස ඉවත් කිරීම ෙවනුෙවන් අඩු 
ආදායම්ලාභීන් සඳහා තැනූ නිවාස ෙයෝජනා කම කීපයක් හැරුණු 
ෙකොට මධ ම පාන්තික නිවාස ෙයෝජනා කම සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉදි ෙකරුෙණ් 
අධිසුෙඛෝපෙභෝගී නිවාස හා නිවාස ෙයෝජනා කම පමණයි. අප ෙම් 
විෂමතාව තුරන් කරනවා. නාගරික හා අර්ධ නාගරික පෙද්ශවල 
මධ ම පාන්තිකයන් සඳහා මහල් නිවාස ඉදිකරලීෙම් වැඩ 
පිළිෙවළට අප පමුඛත්වය ලබා ෙදනවා. ෙමවැනි ව ාපෘතින් සඳහා 
ඉදිරිපත් වන ආෙයෝජකයන්ට රජෙය් ඉඩම් ලබාදීමටත්, බදු 
පහසුකම් ලබාදීමටත් අප පියවර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිවාස 
හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති මධ ම පාන්තිකයන්ට හා රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට අඩු ෙපොලී සහිත ණය කමෙව්දයක්ද අප හඳුන්වා 
ෙදනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙයෝජනා ෙව්දී ෙම් පිළිබඳ 
සවිස්තර ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ සඳහා අවශ  බදු ෙකටුම්පත් ෙග්නවා කියන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
"බදු සහන ටික" කියා  කියන්න.  

ෙම් නිවාස ෙයෝජනා කම ඉදි කරන්ෙන් හුෙදකලා 
ආකාරයකට ෙනොෙවයි. ඒවා ඉදි කරන්ෙන් නිවාසී නගර ෙලස 
විධිමත් හා කමවත් ආකාරයකටයි. ඒ අනුව නිවාස ෙයෝජනා කම 

අසලින්ම පාසල්, අෙරෝග ශාලා සහ කඩ සාප්පු ඇතුළු ෙපොදු 
පහසුකම්ද ලබා ෙදනවා. 

ගාමීය නිවාස ෙයෝජනා කම ගණනාවක්ද අප ආරම්භ කරනවා. 
වසර 5ක කාලයක් තුළ ගාමීය, අර්ධ නාගරික හා නාගරික 
පෙද්ශයන්හි නිවාස පශ්නය සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ විසඳාලීම 
සඳහා අප ෙම් ආකාරෙයන් නව නිවාස 500,000ක් ඉදි කිරීමට 
අවකාශ සලසනවා. ඒවාෙය්ත් අයිතිය ෙදන්ෙන් මිල දීලා ගන්න 
අයටයි.  

ඉඩම් සහ නිවාස අයිතිය පමණක් ෙනොව ව ාපාර අයිතියද අප 
ජනතාවට ලබා ෙදනවා. අද රාජ  ව වසායයන් ගණනාවක් 
තිබුණත්, ඒවාෙය් අයිතිය ජනතාව සතු යැයි පැවසුවත්, ඒ 
කිසිවකින් ජනතාවට වාසියක් ෙහෝ ලාභයක් අත් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
සැබැවින්ම සිදු වන්ෙන් ඒවාෙය් පාඩුව ජනතාව පිට වකව පැටවී 
තිබීමයි. 

සිංගප්පූරුෙව් රාජ  ව වසාය මඟින් පසු ගිය වසර 30ක පමණ 
කාලය තුළ ඒ ව ාපාරවල සමස්ත වටිනාකෙමන් සියයට 16ක 
පමාණයක් උපයා දී තිෙබනවා. අෙප් සිදු වන්ෙන් එහි අෙනක් 
පැත්තයි. රජ  ආයතන වඩාත් කාර්යක්ෂම විය යුතු බව අප 
සියල්ලම පිළිගන්නා කරුණක්. යහපත් ආර්ථික කළමනාකරණය 
වර්ධනය කිරීෙමන් සහ දක්ෂ කළමනාකරුවන් පත් කිරීෙමන් 
ෙමම ඉලක්කය ළඟා කර ගැනීමට හැකියි.  

ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා වර්තමානෙය් සමහර ව වසායයන් 
අධික ෙලස පාඩු ලබනවා. ෙම්වා "ජනසතු ආයතන" යැයි කියන 
කඩතුරාවට මුවා වී ඒවා පාලනය කරන නිලධාරින් හා 
ෙද්ශපාලනඥයන් දූෂණ සහ අකමිකතාවල ෙයෙදනවා. අප ෙම් 
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට කටයුතු කරනවා. 

ඕනෑම ෙපොදු ව ාපාරයක් මූල  විනයක් සහිතව පවත්වා ෙගන 
යා යුතුයි. එෙසේම එම ව වසායකයන් වාණිජ ව ාපාරයන් ෙලස 
සාර්ථක තලයකට ඔසවා තැබිය යුතුයි. ෙම් අරමුණ මුදුන්පත් කර 
ගැනීම සඳහා අප සිංගප්පූරුෙව් "ටැමෙසක්" ආයතනයට සමාන 
රාජ  ව වසාය අයිතිය හිමි සීමාසහිත සමාගමක් - State Holding 
Corperation Limited - ස්ථාපිත කරනවා. රාජ  ව වසාය 
ෙකොටස් ඒ සමාගමට පවරනවා. ෙපෞද්ගලික ආයතනයන්හි ෙමන් 
මූල  විනයක් සහිතව ෙවෙළඳ ෙපොළට අනුරූපව තීරණ ගැනීෙම් 
බලය එම සමාගමට ලබා ෙදනවා. 

මහජන ධන භාරය - Public Wealth Trust - නමින් අරමුදලක් 
පිහිටුවා, ෙම් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිකම ඒ අරමුදල ඔස්ෙසේ 
ජනතාව ෙවත භාර කරනවා. ෙම් අරමුදෙල් භාරකරුවන් ෙලස 
නිල බලෙයන් භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් සහ මහ බැංකු අධිපතිවරයා 
පත් ෙකෙරනවා. අෙනක් සාමාජිකයන් පත් ෙකෙරන්ෙන් වෘත්තිය 
සමිති, සිවිල් සමාජ සහ වාණිජ මණ්ඩල නිෙයෝජිතයන් අතුෙරන් 
ව වස්ථාදායක සභාව විසින් නම් කරන පුද්ගලයන්ෙගන්. ඒ අය 
තමයි ෙම් සියල්ලම භාරව වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. භාරකාර 
අරමුදල සුපරීක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම ෙම් භාරකරුවන්ට හිමි 
ෙවනවා. ඒ භාරකරුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කිව යුතුයි. 

එෙහම නම් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් අෙප් රාජ  ව වසායන් 
පාලනය කිරීමට සම්බන්ධ ෙවන්න අවස්ථාව තිෙබනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම  කාරක සභා  - Oversight Committees -  ඇති 
කළාම. සමාගෙම් අධ ක්ෂවරුන් පත් කිරීම සඳහා විවෘත 
පතිපත්තියක් සකස් කරනවා. ඒක අපි  ජනතා ව වසාය පනතට - 
Public Enterprise Act - ඇතුළු කරනවා. ඒ  මඟින් ඊට අදාළ 
නීත නුකූල පදනම ලබා ෙදනවා. ෙම් පනත් සියල්ලම සකස් 
කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත් අෙප් ඒ කාරක සභාත් කියන එක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම මතක් කරන්න කැමැතියි.  ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා ඉදිර්පත් 
කරන්න පුළුවන්. ඒත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තමයි අන්තිම තීරණ 
අරගන්ෙන්.  

මූෙලෝපායික ෙනොවන ව වසාය  - non-strategic enterprises 
- සම්බන්ධෙයන් ද අද අප පියවර ගන්නවා. සමහර ඒවා 
තිෙබනවා, අපට අහම්ෙබන් හම්බ වුණ ඒවා. රාජ  ව වසායයන්ට 
සම්බන්ධ නැති  ෙද්වල් තිෙබනවා.  -  ඒවා ෙමොනවාද කියලා අපි 
කාරක සභාවලදී තීරණය කරන්න ඕනෑ. -  අපට ෙහෝටල් සමාගම් 
ෙදක තුනක් තිෙබනවා.  Lanka Hospitals වැනි ආයතනවල ඒ 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ  හරහා විකිණීමට අප කියා කරනවා. 
බැංකු වාෙග් ආයතන අපි තියා ගන්නවා.  

යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ විෙශේෂිත කාර්යයන් සඳහා වූ 
ආයතන එෙසේත් නැතිනම් උපකාරක ආයතන  සඳහා ෙකොටස් 
ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත කරනවා. Special Purpose Vehicle shares 
will also be offered to the stock exchange. 

අපෙග් රාජ  ව වසාය වඩාත් කාර්යක්ෂමව කියාත්මක වීම 
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මනා කියාකාරිත්වය සිදු කරන අන්දමින් 
ශී ලාංකීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් දිරි ගැන්වීම අපි සහතික 
කරනවා. ෙමය ඉටු කිරීම සඳහා ආෙයෝජන මණ්ඩලය, අපනයන 
සංවර්ධන මණ්ඩලය  සහ සංචාරක අධිකාරිය යන ආයතන පූර්ණ 
පතිසංවිධානයකට හා පතිව හගත කිරීමකට ලක් කිරීමට අප 
තීරණය කර තිෙබනවා. අද ඒවාෙයන්  අප බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙසේවා සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒවා අෙහෝසි කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා 
අවුරුදු 3ක කාලයක් තුළ ෙම් සියලු කටයුතු නිම කිරීම අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුවයි.  

එකී කාලය තුළ ඒ ඒ ආයතනවලට අයත් කාර්ය භාරය සිදු 
කරලීම  සඳහා  සංවර්ධනය සඳහා වූ  ඒජන්සිය -Agency for 
Development- නමින් නව ආයතනයක් අපි ස්ථාපිත කරනවා.  
එහි කාල සීමාව අවුරුදු තුනයි කියලා පනෙත්ම සඳහන් වනවා.  
ඊට පස්ෙසේ එය අෙහෝසි වනවා.  ශී ලාංකික ආර්ථිකෙය්  සියලු 
අංශයන්හි  බර දැරීෙම් ආයතනික වගකීම ෙම් ඒජන්සිය සතු 
ෙවනවා.  රජෙය් සහ පුද්ගලික අංශෙය් පවීණයන්ෙග් ෙසේවය අප 
ෙම් ඒජන්සිය සඳහා ලබා ගන්නවා. රජෙය් ෙසේවෙය් වුණත්, 
පුද්ගලික අංශෙය් වුණත් අෙප් ෙහොඳම කණ්ඩායම ෙම්කට ගන්න 
ඕනෑ.  

අපට ජාත න්තර ෙවෙළඳ පතිපත්තියක් නැති අඩුව තදින්ම 
දැෙනනවා. ඒ නිසා ජාත න්තර  ෙවෙළඳ කටයුතු විධිමත් 
කරලීෙම් පරමාර්ථෙයන් අප ජාත න්තර ෙවෙළඳ ඒජන්සියක්                 
-International Trade Agency- ස්ථාපිත කරනවා.  එය විෙද්ශ 
අමාත ාංශය, අපනයන සංවර්ධන අමාත ාංශය, අපනයන  පාලන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන සියල්ලම 
නිෙයෝජනය වනවා. ජාත න්තර ෙවෙළඳ පතිපත්තිය සැකසීෙම් 
වගකීම ෙම් ඒජන්සියට පවරනවා.  

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල 
සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ද අප පියවර ගන්නවා. ඒ ගැන ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කර ඇති ෙයෝජනා අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ අරමුදල් 
ෙදකම එකට එක් ෙකොට ''ජාතික විශාම පාරිෙතෝෂික අරමුදල'' 
නමින් නව අරමුදලක්  පිහිටුවනවා. ඒ අනුව රුපියල් ටිලියන 1.7ක 
වත්කම් ෙම් යටතට පත් ෙවනවා.  

මම හිතන්ෙන් ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම පුද්ගලික 
සමාගම්වලට වඩා ෙම් සමාගම විශාලයි. ෙම්කයි, අෙප් අලුත් 

සමාගමයි ගත්තාම ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම රජයට වත්කම් අයිති 
ෙවන්ෙන් ෙම් ආයතන ෙදක තුළින්.  ඒ ආයතන ෙදක තුළින් ඒ 
වත්කම් අයිති ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි.   

අර්ථ සාධක හා භාරකාර අරමුදලට සිදු කළාක් ෙමන් නව 
අරමුදෙලහි මුදල් එක් එක් ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙහෝ නිලධාරින්ට 
අවශ  පරිදි නාස්ති කරන්න  අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  එහි  පාලන 
කටයුතු සඳහා අධ ක්ෂ මණ්ඩලය පත් කරන්ෙන් ව වස්ථාදායක 
සභාෙව් අනුමැතිය ඇතිවයි. අරමුදල සුපරීක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම 
මහජන ධන භාරයට පැවෙරනවා. ඒ ෙදෙකන් ෙම් සියල්ලම 
පරීක්ෂා කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩු, 
ඇමතිවරු, පක්ෂ හා නිලධාරින් ෙවනස් වීම් මත ෙම් කටයුතුවල   
ෙවනසක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ජනතා ඉතුරුම් නාස්ති වන්ෙන් ද 
නැහැ. ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන පරිදි එකම පතිපත්තියක් මත 
ඉදිරියට  කටයුතු සිදු ෙකරනවා.  

වැඩ කරන ජනතාවට අවම ජීවන වැටුපක් සහතික කිරීම 
සඳහා රජය, වෘත්තීය සමිති සහ වාණිජ මණ්ඩල 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත ෙසේවක කවුන්සලයක්                        
- Employment Council - පිහිටුවනවා.  

අද  වැටුප් සකස් කරන ෙකොට දරුවන්ට ටියුෂන් පන්ති 
තිෙබනවා කියලා කවුරුවත් හිතන්ෙන් නැහැ. ඒවා අපි ගණන් 
ගන්ෙනත් නැහැ. සාමාන  ජනයාට ඒ බර දරා ගන්න ටිකක් 
අමාරුයි. ඒවා නැති කරන එක ෙවන එකක්.   නමුත් ඒවා තිෙබන 
ෙතක් ඒ බර දරා ගන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ.  

යල් පැන ගිය විශාම වැටුප් කමය යළි සමෙලෝචනයට භාජන 
කිරීමට ද අප කටයුතු කරනවා. නව යුගයකට ගැළෙපන හා 
ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ෙග් විශාම සමය සුරක්ෂිත වන පරිදි නව 
ජාතික විශාම වැටුප් කමෙව්දයක් අපි හඳුන්වා ෙදනවා. ෙමය 
කරන්න ඕනෑ වෘත්තීය සමිතියි, ෙවෙළඳ ව ාපාරයි, රජයයි එකතු 
ෙවලා. අපට ෙම්වා තනිවම කරන්න බැහැ; තනිවම කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් නැහැ.  

මහ බැංකුෙව් ව හාත්මක ෙවනස්කම් සිදු කිරීමටද අප කියා 
කරනවා. ඔවුන්ට තම වගකීම් වඩාත් ස්වාධීනව ඉටු කරලීෙම් 
පරිසරය සකසා ෙදමින් ෙසේවක භාරකාර අරමුදෙල් සහ විනිමය 
පාලනෙය් වගකීම් ඔවුන් ෙවතින් ඉවත් කරනවා.  

විනිමය පාලන කටයුතු වඩාත් කමවත් කරලීම සඳහා නව 
විනිමය කළමනාකරණ පනත් ෙකටුම්පතක් -Exchange 
Management Bill - ඉදිරිපත් කරනවා.  

රජෙය් පසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ද අපි දැඩි විනයක් 
පවත්වා ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවා. නියම කරන නිශ්චිත 
වටිනාකමකට ඉහළ, රජෙය් සියලු මිලදී ගැනීම් සහ ෙටන්ඩර් 
කටයුතු සඳහා මධ ම පසම්පාදන ෙල්කම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත 
කරනවා. A Central Procurement Secretariat would be 
established under the Cabinet.  අනෙප්ක්ෂිත ෙයෝජනා සඳහා 
ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව ව ාපෘති පදානය කිරීෙම් 
කමෙව්දය අෙහෝසි කරනවා. අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්ද 
පිළිබඳව සමාගම් සහ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට උපෙදස් ලබා දීමට 
කමිටුවක් පිහිටුවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අද අප මුහුණ ෙදන තවත් පධාන 
ගැටලුවක් වී ඇත්ෙත් ගාමීය ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමයි. කුඩා පවුල් 
ඒකක වශෙයන් ගැමියන්ට දියුණු වීමට තිබූ අවස්ථා සියල්ලටම 
පාෙහේ අද විවිධ බාධක එල්ල වී තිෙබනවා. අෙනක් අතින් ගම්මාන 
හා බැඳුණු විශාල හා මධ ම පරිමාණෙය් ව ාපෘති ද අකර්මණ  වී 
තිෙබනවා. 
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ෙම් නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවීන්ට ගැටලු රාශියකට මුහුණ 
දීමට සිදු වී තිෙබනවා. ෙගොවි ආර්ථිකය නංවාලමින්, ගාමීය 
ආර්ථිකය ඉහළට ඔසවා තැබීම සඳහා ෙකටි කාලීන කඩිනම් 
සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙළක් අප දියත් කරනවා. 

අපි ගාම රාජ  සංවර්ධන ෙක්න්ද 2500ක් ස්ථාපිත කරනවා. 
ෙම් ෙක්න්ද 2500 ස්ථාපිත කරන්ෙන් - ගම්මාන ගණනාවක් 
ෙපොකුරු 2500කට එක්තැන් කරන්ෙන් - ගම්මානවල ආර්ථිකය 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහායි. ෙපොකුරු ගම්මාන 2500 සඳහා අංග 
සම්පූර්ණ ගාමීය ආර්ථික ෙවෙළඳ ෙපොළ ඒකක අපි ස්ථාපිත 
කරනවා. 

ගාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ද අපි විධිමත් 
පියවර ගන්නවා. ගෙම් පාර, ගෙම් වැව සහ ගෙම් ෙපොළ මූලික 
ෙකොට ෙගන ෙමම යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගම් 
මට්ටෙම් සංවර්ධන සැලැස්මක් අපි හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ සඳහා අය 
වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවනමම මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරනවා.  

ඒකට අපි ඉංගීසිෙයන් කියන්ෙන්, "The Village Level 
Development Programme" කියලා. අය වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමා ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවට 
දැනුම් ෙදයි.  

ෙගොවීන් සාමාජිකත්වය දරන මහා පරිමාණෙය් සීමාසහිත 
සමුපකාර කෘෂි ව ාපාර සමාගම් - Agri Business Co-operatives 
Limited - ආරම්භ කිරීම ද ගාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීෙම් වැඩ 
පිළිෙවෙළේ තවත් අංගයක්. මැදින් ඉදිරිපත් වන ෙවෙළන්දන් නිසා 
අද ෙගොවීන්ට හානි ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙගොවීන්ටට අවස්ථාවක් 
තිෙබනවා, නවීන සමුපකාර කමයකට බැ ෙඳන්න.  

ෙමවැනි සාර්ථක කෘෂි ව ාපාර දියත් කරන ෙලෝකෙය් විවිධ 
රටවල් ආදර්ශයට ගනිමින් අප ෙමරට ෙගොවීන්ෙග් ඒකාබද්ධ කෘෂි 
ව ාපාර සඳහා පූර්ණ සහාය ලබා ෙදනවා. ෙමමඟින්, තරගකාරි 
වාණිජ කෘෂිකර්මය ව ාප්ත කරලීමටත්, කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයන 
සඳහා ෙයොමු කිරීමත් අපට හැකි වනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන මිලට 
ගැනීම සඳහා පූර්ණ බලැති ජාතික කෘෂි අෙළවිකරණ අධිකාරියක් 
ස්ථාපිත කරනවා. කෘෂි නිෂ්පාදන අෙළවිකරණ සම්බන්ධීකරණය, 
ෙවෙළඳ  ෙපොළ, ගබඩා සහ පවාහන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, 
පාෙද්ශීය සහ ගම් මට්ටමින් කෘෂි නිෂ්පාදන මිලට ගැනීම සහ 
ගබඩා කිරීම, ආහාර කල් තබා ගැනීම, ශීතාගාර පහසුකම් සුලබ 
කිරීම ෙම් අධිකාරිය යටතට පැවෙරනවා. කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් ෙමන්ම 
ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ද නවීකරණ කටයුතු සිදු කිරීමට අපි කියා 
කරනවා. මත්ස  සම්පතින් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගන්නවා.  

වර්තමානෙය් ෙත් සහ රබර් වගාව  මුහුණ ෙදන ගැටලු අප 
දන්නවා. මා ෙපරදී ද සඳහන් කළ පරිදි ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ මත 
යැෙපනවා  හැර එතැනින් ඔබ්බට ෙම් නිෂ්පාදන රැෙගන යන්නට 
අප අසමත් වී තිෙබනවා. ෙත් සහ රබර් සඳහා අලුත් ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ෙසොයා ගත යුතුයි. නිෂ්පාදන ඵලදායිතාව වැඩි කළ යුතුයි. 
අගය එකතු ෙකෙරන ආකාරෙයන් ෙම් නිෂ්පාදන නවීන 
ෙලෝකයට සරිලන ආකාරයට දියුණු කළ යුතුයි.  

ෙත් කර්මාන්තෙය් සියලු අංශ නිෙයෝජනය වන පරිද්ෙදන් ෙත් 
කර්මාන්ත කමිටුවක් - Tea Industry Committee - පිහිටුවා, 
එමඟින් කර්මාන්තයට අදාළ ගැටලු සඳහා පිළිතුරු ෙසවීමටත්, 
අනාගතයට සරිලන පරිදි ෙත් කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීමටත් 
අපි කියා කරනවා.  

වී ෙගොවීන් මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව ද අපි සැලකිලිමත් 
වනවා. වී අතිරික්තය ෙහේතුෙවන් මෑත කාලෙය් ඇති වූ සංකීර්ණතා 
අපි ගැඹුරින් විමසා බලනවා. රජෙයන් වී මිලදී ගැනීෙම් කමෙව්දය 
අපි සම්පූර්ණෙයන්ම පතිව හගත කරනවා. වී අතිරික්තය ඵලදායී 

ෙලස ෙයොදා ගැනීෙම් මාර්ග, නව වැඩසටහන් අපි කියාත්මක 
කරනවා. එෙසේම කෘෂි නිෂ්පාදන රක්ෂණ කමයක් ද අප හඳුන්වා 
ෙදනවා. ෙම්ක කරන්න කන්න ෙදක තුනක් ගත වනවා. එක 
සැෙර්ට කරන්න ගිෙයොත් විශාල අර්බුදයක් ඇති වනවා. 

එක් අතකින් රජය සතු විශාල ඉඩම් කිසිදු ෙසොයා බැලීමකින් 
ෙතොරව හිතමිතුරන්ට ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් නිසා ඒ ඉඩම් පදනම් 
කරෙගන සිදු කරන්නා වූ ව ාපාරයන්ෙගන් ගාමීය ආර්ථිකය 
නංවාලීමට කිසිදු අනුබලයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එෙසේම ඒ 
ව ාපාරයන්හි පතිලාභ ගාමීය පවුල් ඒකක හරහා ගලා යන්ෙන් ද 
නැහැ. අෙනක් අතට සම්පදායික රාමුවක සිර වී සිටින වැවිලි 
සමාගම්වලට ගාමීය ආර්ථිකෙය් බර දරා ගැනීෙම් හැකියාවකුත් 
නැහැ. 

වැවිලි සමාගම් පතිව හගත කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම සිදු 
කිරීමට ෙමයත් එක් ෙහේතුවක්. අද වැවිලි සමාගම් අටක් පමණයි 
ලාභ ලබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් ඉඩම් විශාල වශෙයන් ලබා 
දුන් ආයතන සහ පුද්ගලයන් ඒවා නිසි අයුරින් භාවිතා කරනවාද 
යන්න පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳව සුදුසු තීරණ ගැනීම ද 
සිදු කළ යුතු ෙවනවා. 

අෙනක් වැදගත් කාරණය වන්ෙන් ලාංකිකයන්ෙග් ඉඩම් සහ 
වතු හිමිකාරිත්වයයි. අතීතෙය් සිටම ලාංකිකයන් සතු ශක්තියක් 
වූෙය් ඉඩම් සහ වතු හිමිකාරිත්වයයි. ෙමමගින් ගාමීය ආර්ථිකයට 
ලැබුණු දායකත්වය ඉතා විශාලයි. අද ෙම් ඉඩම් කැබලිවලට             
කඩා නිවාස තැනීම සඳහා භාවිතා කර තිෙබනවා. ෙමය ගාමීය 
ආර්ථිකයට පමණක් ෙනොව, පරිසරයට ද හානියක්. ෙම් නිසා 
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර ගනිමින් නවීන කෘෂිකාර්මික 
ව ාපෘති සඳහා මුදල් ආෙයෝජනය කරන ඉඩම් හිමියන් දිරිමත් 
කිරීම සඳහා කෘෂි පාථමික කර්මාන්ත වැඩසටහනක්                       
-Agricultural Primary Industry Programme එකක් - කියාත්මක 
කරනවා. ෙමම වැඩසටහන මගින් ඔවුනට අවශ  ඉඩම් සහ 
පාග්ධන පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් මාර්ග සකස් කරනවා. 

ඉන්දියානු උප මහාද්වීපෙය් සාර්ක් කලාපෙය්ත්, දකුණු 
ආසියාෙව්ත් වාසය කරන ජනගහනය බිලියන 2.5කට අධිකයි. ෙම් 
ජනතාවෙගන් මිලියන 250ක් පමණ වූ මධ ම පාන්තිකයන්ට 
අවශ  ආහාර ෙබෝග සැපයීම කළ හැකි වන පරිදි අෙප් 
කෘෂිකර්මය නවීකරණය ෙකොට ඉහළ නැංවීම අෙප් අරමුණයි. ෙම් 
කටයුත්ත 2025 - 2030 කාලය තුළ  අපට කරන්නට පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා මා හිතනවා. ඒ අරමුණ මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා කුඩා 
පරිමාණෙය් සිට මහා පරිමාණය දක්වා කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන ලාංකිකයන්ට අපි උපරිම සහන සහ පහසුකම් සලසනවා. 
ෙම් සියලු කටයුතුවලින් රැකියා අවස්ථා සහ ආදායම් මාර්ග ඉහළ 
නැංෙවන අතර, ෙම්වාෙය් පතිලාභ ගාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කරලීම සඳහා ගලා යාම ද අප සහතික කරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් මධ  කාලීන ආර්ථික පතිපත්ති 
රාමුෙව් අෙනක් වැදගත් අංශය වන්ෙන් රැකියා උත්පාදනය සහ 
ආදායම් ඉහළ නැංවීමයි. රැකියා දස ලක්ෂයක ඉලක්කය වසර 
පහකදී සපුරාලීමට අවශ  පසු බිම අප සකස් කරනවා. ෙමය 
සාර්ථක කර ගැනීමට නම් වැඩි වැඩිෙයන් ෙපෞද්ගලික සහ විෙද්ශ 
ආෙයෝජන දිරිමත් කළ යුතුයි. ආෙයෝජකයන් සඳහා පහසුකම් සහ 
ඔවුන්ෙග් කටයුතු පහසු කරලීම සම්බන්ධෙයන් කලාපීය රටවල් 
අතර අප සිටින්ෙන් පසුපසින්. ෙගෝලීය තරගකාරි දර්ශකය අනුව 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට පිටුපසින් සිටින්ෙන් බංග්ලාෙද්ශය සහ 
මියන්මාරය පමණයි. අදාළ දර්ශක වගුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී සභාගත* කරනවා.  
 
 
 ———————————— 

* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අපි ෙම් දර්ශකෙයන් ඉදිරියට පැමිණ, ආෙයෝජකයන් වැඩි 
වැඩිෙයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට ෙයොමු විය 
යුතුයි. ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් නව 
ෙලෝකෙය් ව ාපාරික පවණතාවන් හා සම්බන්ධ කළ යුතු ෙවනවා. 
දැන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනෙය් දී අගය එකතු කිරීෙම් කටයුතු සිදු 
ෙකෙරන්ෙන් ෙගෝලීය මට්ටෙමන්. එක් එක් රටවල ඇති සම්පත් 
හා අමු දව  පදනම් කර ගනිමින්, අවසන් නිමි භාණ්ඩය දක්වා 
කාර්යන් ඒ ඒ රටවල දී සිදු ෙකෙරනවා. ෙමම ෙගෝලීය අගය එකතු 
කිරීෙම් දාමයට ශී ලංකාෙව් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ද 
සම්බන්ධ කිරීමට අප අවකාශ සලසනවා. ෙම් සඳහා අපි පියවර 
කිහිපයක් ගැනීමට බලාෙපො ෙරොත්තු ෙවනවා. 

පසු ගිය අන්තර්කාලීන අය වැය මගින් අපි සුපිරි වාසි බද්ද 
පැනවූවා. ඊට පදනම වුෙණ් සමස්ත භාණ්ඩ හා ෙසේවා ඉල්ලුම 
පහත වැටී තිබීමයි. ඒ නිසා ඉල්ලුම ඉහළ නැංවීමට අවශ  සහන 
අප ලබා දුන්නා. ඊට අදාළ ආදායම් එකතු කිරීමට ෙම් බද්ද සමත් 
වුණා. දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් වී තිෙබනවා. භාණ්ඩ හා ෙසේවා 
පරිෙභෝජනය නැවත ආරම්භ වී තිෙබනවා. ඒ නිසා සුපිරි වාසි බද්ද 
තවදුරටත් ඉදිරියට ෙගන යා යුතු නැහැ. ඒක දැන් අපට වුවමනා 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ඌන කාර්ය සාධන ව ාපාර ෙහෝ ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් 
නැවත පණ ගැන්වීෙම් පනත පූර්ණ විමසීමකට ලක් කර අවශ  
සංෙශෝධන ෙගන ඒමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ෙම් පනතට 
මුවා වී අයුතු හා අනවශ  ආකාරයට ව ාපාරයන්ට බලපෑම් සිදු 
ෙකරුණා. ව ාපාර අත් පත් කර ගත්තා. අප ඉදිරියට එෙසේ කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික ව ාපාර අත් පත් කර ගැනීෙම් කිසිදු 
අවශ තාවක් අෙප් රජයට නැහැ. එෙමන්ම ෙම් පනත යටෙත් 
ෙමෙතක් පවරා ගත් ව ාපාරයන් පිළිබඳව සමාෙලෝචනයක් 
කිරීමට ද අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 14. (1) (උ) ව වස්ථාෙව් "සෑම 
පුරවැසියකුට ම - එකලාව ෙහෝ අන් අය හා සමග යම් නීත නුකූල 
රැකියාවක, වෘත්තියක, කර්මාන්තයක, ෙවළඳ ව ාපාරයක ෙහෝ 
ව වසායක නියුක්ත වීෙම් නිදහසට; .... හිමිකම ඇත්ෙත් ය." 
යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා.  

ඒ වාෙග්ම 157  ව වස්ථාෙව් සඳහන් පරිදි, ආර්ථිකෙය් 
වර්ධනය සඳහා වූ ජාත න්තර ගිවිසුම් සහ සම්මුතීන් ආරක්ෂා 
කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා. ෙම් ව වස්ථා පදනම් කර ගනිමින්, අප 
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ආරක්ෂා කරලීමටත්, ඔවුනට 
ව ාපාර නිදහස ලබා දීමටත් නව නීතියක් සම්මත කර ගන්නවා. 
ආෙයෝජකයන් සඳහා ලබා ෙදන බදු විරාම සහ සහන පිළිබඳව අප 
අලුතින් සිතා බැලිය යුතුයි. ෙමෙතක් ලබා දුන් විරාම සහ සහන 
මඟින් අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලැබුණා ද කියන පශ්නය අප හමුෙව් 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අප අෙප්ක්ෂිත පතිඵල ලබා ගත හැකි 
ආකාරයට හා අනාගතයට ගැළෙපන ආකාරයට ෙම් කටයුතු යළි 
සකස් කළ යුතුයි. අෙප් අෙප්ක්ෂාව වන්ෙන් අඩු බදු අය කරන 
රාජ යක් - a low tax regime - බවට පත් වීමයි. වුවමනා නම් 
තමන්ෙග් ආෙයෝජනයට සමාන මුදලක යම් කිසි සහනයක් 
ෙදන්න පුළුවන්. ෙම් කටයුතු සඳහා සංවර්ධන උපාය මාර්ග පනත 
ෙවනුවට ආෙයෝජන පනත - Investment Act - නමින්  අප නව 
පනතක් නීති ගත කරනවා. 

ෙවෙළඳාම් කටයුතු සඳහා පහසුකම් සැපයීමට සහ ආනයන-
අපනයන නියාමනය කිරීම සඳහා ආනයන අපනයන පාලන පනත 
ෙවනුවට, ෙවෙළඳ නියාමන නීති -Trade Regulation Act- 
සම්පාදනය කරනවා. ශී ලංකාෙව් අපනයන මූල  ෙවෙළඳ ෙපොළ 

සඳහා පහසුකම් සැපයීමට පවතින කමෙව්දයන් ව ාප්ත කරනවා. 
එෙමන්ම ෙවෙළඳ මූල  පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමද සහතික 
ෙකෙරනවා. මීට අවශ  තරගකාරි නීති පතිපාදන අපට නැහැ. ඒ 
නිසා තරගකාරි පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම සඳහාත්, ඒකාධිකාරි 
ත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන් ඵලදායී ෙලස කටයුතු කිරීම සඳහාත් 

විනිශ්චය සභාවක් -a Competition Tribunal- ඇති කිරීමට අවශ  
නීති සම්පාදනය කරනවා.  එතැනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් ෙම් 
කටයුතු ගැනත්,   ඒකාධිකාරීත්වය අපි නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක ගැනත්. There are a lot of monopolies today which 
have been got through political favours.  

ආර්ථික කාර්යන් ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් කිරීම පසු ගිය 
රජය සමෙය් සිදුවූ අයහපත් කියාවක්. ෙම් අසතුටුදායක තත්ත්වය 
අප සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරනවා. රැකියා උත්පාදනය 
ෙකෙරන ආෙයෝජන දිරිමත් කිරීම සඳහා ඇති වත්මන් බාධක 
ඉවත් කරලීමට ද අප පියවර ගන්නවා. ආෙයෝජකයන් සහ රැකියා 
බිහි කරන ව වසාය ෙවනුෙවන් ඉඩම් සහ ෙගොඩනැඟිලි ලබා 
ගැනීෙම් අපහසුතා අප අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
ඉඩම් සන්තකය පැවරීෙම් හා සීමා කිරීෙම් පනත මඟින් පනවා 
ඇති බදු සහ නියාමනයන් ලියා පදිංචි ආෙයෝජකයන්ට 
බලෙනොපාන ආකාරයට අප නව නීති සකස් කරනවා. අපට 
වුවමනා වන්ෙන් රැකියා බිහි කරන්නයි. සමහර ෙද්ශීය 
ව වසායකයන් තමන්ෙග් ලාභය පමණක් මූලික කර ගනිමින් 
කටයුතු කරන බව අපට ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා. 
ව වසායකයන්ෙග් ලාභය ඉහළ නැංෙවන තරමටම රෙට් 
ජනතාවටත් ඉන් ෙසේවයක් සිදු විය යුතුයි. ජනතා අවශ තා ඒ 
ව වසායන් මඟින් ඉටු විය යුතුයි. ෙම් නිසා ෙද්ශීය 
ව වසායකයන් දැන් ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළට පිවිසිය යුතුයි. 
තායිලන්තය, ෙකොරියාව, ජපානය, මැෙල්සියාව යන හැම රටකම 
ඒක සිදු වුණා. ඉන්දියාෙව්ත් ඒක සිදු ෙවනවා. අපිත් ඒ මාර්ගෙය් 
යා යුතුයි. එක තැන ඉන්න බැහැ. ඊට අවශ  පසු බිම අප සකසා 
ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් ඵලදායිතාව ඉහළ නංවා, තරගකාරි මට්ටමකට 
ෙගන ඒමට සහාය ෙදනවා. ඔවුන්ෙග් ව වසාය පුළුල් කරලීම 
සඳහා  2016 වසෙර් සිට අපි  ඔවුන්ට බදු සහන ලබා ෙදනවා. 

මහා පරිමාණෙය් පමණක් ෙනොව, කුඩා සහ මධ ම පරිමාණ 
ව ාපාර සඳහා අවශ  බදු සහන සහ දිරිමත් කිරීම් ලබා දීමට අප 
කටයුතු සම්පාදනය කරනවා. තායිලන්තය වැනි රටවල සාර්ථක වූ 
ආකෘති මත පදනම්ව කුඩා හා මධ ම පරිමාණ ව වසාය 
සංවර්ධන සභාවක් ස්ථාපිත කරලීම සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීමට කමිටුවක් පත් කරනවා. කමිටුෙව් ෙයෝජනා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට නීතිගත කිරීමට කටයුතු 
ෙයොදනවා. එවිට කුඩා හා මධ ම පරිමාණෙය් ව වසායකයන්ටත් 
ආෙයෝජන මණ්ඩලයක් තිෙබනවා, ඒ අයව ආරක්ෂා කරන්න.  

අෙප් ෙවළඳ ෙපොළ විශාල කර ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඉන්දියාව, 
චීනය සහ ඇෙමරිකාව සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුම්වලට එළඹීමට අප 
කියා කරන අතර, GSP Plus  හරහා යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළට 
වැඩි වැඩිෙයන් ඇතුළු වීමට අවකාශ සලසා ගන්නවා. අපනයන 
කර්මාන්තය ගැන සලකා බලද්දී පාර-ශාන්තිකර සහෙයෝගීතා 
ගිවිසුම -Trans-Pacific Partnership- පිළිබඳව අෙප් අවධානය 
ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට පශ්න කීපයක් ඇති 
වනවා. ෙම් ගිවිසුම නිසා වියට්නාමයට බදු රහිතව ඇඟලුම් 
කර්මාන්තය සිදු කරන්නට අවකාශ ලැබුණා. ෙම් නිසා ඔවුන් 
ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනව, අෙනක් ක්ෙෂේතයන්හිත් 
තරගකාරි තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන 
භාණ්ඩ ජපාන, චීන සහ ඇෙමරිකානු ෙවෙළඳ ෙපොෙළහි අඩු මිලට 
 අෙළවි කිරීෙම් අවකාශ උදා වුණා. ඒක අපටත් පශ්නයක්. ෙම් පසු 
බිම මත ඉදිරිෙය් දී ශී ලංකාෙව් අපනයන සීමා වීෙම් අනතුරක්ද 
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තිෙබනවා. ඒ නිසා පාරශාන්තිකර සහෙයෝගීතාව -TPP- පිළිබඳ 
අධ නය කිරීමට අප කටයුතු කරනවා. 

ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීෙමන් කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ 
නංවා ගැනීමටත්, නව ෙලෝකය සමඟ කඩිනමින් එක්වීමටත්, 
දූෂණ සහ අකමිකතා මැඬ පැවැත්වීමටත් අප බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, භූ ෙගෝලීය වශෙයන් සංවර්ධනය 
අසමතුලිත ෙලස ෙබදී යාම සහ මායිම් පෙද්ශයන්හි සංවර්ධන 
සම්පත වැඩිදියුණු කරලීම පිළිබඳව අෙප් රජය අවධානය ෙයොමු 
කරනවා. එෙසේම ජාත න්තර දෘෂ්ටිෙකෝණෙයන් ෙම් කරුණු ෙදස 
බලා අපෙග් හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීමටත් අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. ෙමහිදී අප සතුව ඇති තරගකාරි වාසිදායක පසු බිම 
වන්ෙන් ජනතාවෙග් ඉහළ සාක්ෂරතාව, ඔවුන්ෙග් හැකියාව හා              
ශී ලංකාෙව් භූ ෙගෝලීය පිහිටීමයි. අපෙග් භූ ෙගෝලීය පිහිටීම නිසා 
ඉන්දියානු සාගර නාවික මාර්ගයට, ඉන්දියානු උප මහාද්වීපයට, 
අග්නිදිග ආසියාවට සහ මැද ෙපරදිගටත්, එතැනින්  නැ ෙඟනහිර 
අපිකාව දක්වාත් සම්බන්ධ ෙවනවා. 

ෙමම පෙද්ශයන් පිළිබඳව විමසා බලද්දී, ඩුබායි සහ 
සිංගප්පූරුව යන නගර කැපී ෙපෙනනවා. මූල , නාවික, ගුවන්, 
පවාහන සහ සැපයුම් යන ෙසේවා අංශවලින් හා ජීවන සහ රැකියා 
මට්ටම්වලින් පළමු ෙලෝකයට සරිලන කිසිම නගරයක් ඩුබායි සහ 
සිංගප්පූරුව අතර නැහැ. 

ඒ නිසා ෙලෝකෙය් පළමු ෙපෙළේ පහසුකම් සහ ෙසේවා සපයන 
පුරවරයක් ෙලස අප බස්නාහිර මහ පුරවරය නිර්මාණය කරනවා. 
ෙම් පිළිබඳ මූලික සැලසුම් මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන 
අමාත ාංශය මඟින් සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා. ෙම් මහා ව ාපෘතිය 
හරහා උසස් පරිසරයක ඉහළ මට්ටෙම් ආර්ථික කියාකාරකම් 
ආරම්භ ෙකොට වර්ධනය කරලීෙම් අවස්ථා ශී ලාංකිකයන්ට සහ 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට අප උදා කර ෙදනවා. එමගින් 
ජීවත්වීමට, රැකියා කිරීමට සහ විෙනෝදාත්මක කටයුතු සඳහා 
අවශ  නවීන පහසුකම් නිර්මාණය  ෙවනවා. 

බස්නාහිර ෙවරළ තීරෙය් සිදුවන ෙම් විප්ලවීය සංවර්ධනෙය් 
පතිලාභ දිවයිෙන් අෙනකුත් පෙද්ශ ෙවත ද ගලා යෑම 
නිරායාසෙයන්ම සිදු ෙවනවා. එෙසේම ෙමම මහ පුරවරය සඳහා 
සැපයුම් හා ෙසේවා ලබා දීම මඟින් මුළු මහත් ශී ලංකාවටම 
ලැෙබන්ෙන් ආර්ථික වර්ධනයක්.  

බස්නාහිර මහ පුරවරයට අමතරව අප දිවයින පුරා ආර්ථික 
සංවර්ධන පෙද්ශ ස්ථාපිත කරනවා. ඒ අතරින් හම්බන්ෙතොට, 
රයිගම, මහඔය සහ තිකුණාමල කර්මාන්ත පෙද්ශ අප ලබන 
වසෙර් ආරම්භ කරනවා. ඒ සමඟ මහනුවර පිහිටුවන ෙතොරතුරු 
සහ කෘෂි තාක්ෂණ පෙද්ශයට අවශ  මූලික කටයුතුත් ආරම්භ 
කරනවා. 

ආර්ථික හා සංචාරක පෙද්ශ නිර්මාණය ෙකෙරන්ෙන් 
පරිපූර්ණ ආකාරයටයි. වර්ග සැතපුම් 20 සිට 200 දක්වා වන ෙම් 
කලාපයන්හි යටිතල පහසුකම් සැලෙසන්ෙන් ආර්ථික 
කියාකාරකම් සහ සමාජ සංවර්ධනයට අනුරූපවයි. උදාහරණ 
හැටියට දක්වෙතොත්, පාසල්, ආෙරෝග ශාලා සහ මහා මාර්ග 
සහිතවයි. ෙමවැනි කලාපයක් මුලින්ම නිර්මාණය ෙකරුෙණ් 
බියගමයි. නමුත් ඒ සැලැස්ම එතැනින් ඉදිරියට ව ාප්ත ෙකරුෙණ් 
නැහැ. ෙම් ආකාරෙය් විශාල පරිමාණෙය් ආදර්ශකයන් ෙලස චීන 
විෙශේෂ ආර්ථික කලාප  - special economic zones - හැඳින්විය 
හැකිය. 

එෙසේම ෙකොළඹ විෙශේෂිත මූල  සහ ව ාපාර පෙද්ශයක්                  
-a special finance and a business area in Colombo- නිර්මාණය 
කරන්නටත් අප සැලසුම් සකස ්කරනවා.   ඒ සඳහා ලැෙබන මූල  
පහසුකම් සම්බන්ධව මුදල් ඇමතිතුමා පසුව සඳහන් කරාවි. 

අප රට සතු සංචාරක සම්පත්වලින් නිසි ඵල ෙනළා ගැනීමට 
අපට තවම හැකි වී නැහැ. අපි එළඹිය යුත්ෙත් පමාණාත්මක 
වශෙයන් ෙනොව ගුණාත්මක වශෙයන් අගය ඉහළ නැංවුණු 
සංචාරක කර්මාන්තයක් කරායි.  We must go for value, not for 
volume. අද ශී ලංකාවට පැමිෙණන සංචාරකයින් දිනකට වියදම් 
කරන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 40ක් ෙහෝ 50ක් වැනි සුළු මුදලක්. 
ඒ ෙවනුවට දිනකට ෙඩොලර් 150ක් ෙහෝ 250ක් පමණ වැය කළ 
හැකි සංචාරකයන් ෙමරටට ෙගන්වා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අප 
සකස් කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන් වැඩි 
කාලයක් රඳවා ගැනීම පිළිබඳව ද අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු 
 ෙවනවා. ශී ලංකාව ආකර්ෂණීය සංචාරක ෙක්න්දස්ථානයක් ෙලස 
ස්ථානගත කළ යුතු ෙවනවා. සංචාරක ව ාපාරයට සම්බන්ධ වීම 
සඳහා දැඩි මාර්ෙගෝපෙද්ශක කියාත්මක කරලීමත් වැදගත්. එෙසේම 
සංචාරක ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් පතිපත්තියක් ද 
අවශ යි. 

කලාපීය වශෙයන් සංචාරක කර්මාන්තය නඟා සිටුවීම, 
සංස්කෘතික සංචාරකයන්, ආගමික සංචාරකයන්, පරිසර 
සංචාරකයන් ආදි විවිධ ක්ෙෂේතයන් පිළිබඳව වැඩි වැඩිෙයන් 
අවධානය ෙයොමු කිරීම අත වශ  කරුණක්ව තිෙබනවා. 

දකුෙණ් කුඩා සංචාරක ෙහෝටල් දියුණු කරලීමට අත හිත ෙදන 
අතර ඒ පෙද්ශයන්හි ඇති ව ාපාරයන්ට සංචාරක කර්මාන්තෙයන් 
වැඩි ආදායම් ලැබිය හැකි ආකාරයට මග ෙපන්වීම් කරලීෙම් මූලික 
වැඩසටහන් සකස් ෙකෙරනවා. 

නැ ෙඟනහිර සහ දකුණු පළාත් ෙමන්ම මධ ම සංස්කෘතික 
උරුමයන් ෙවත ද අවධානය ෙයොමු කරවමින් අභ න්තර ගුවන් 
ෙසේවාවන් දියුණු කිරීම ද වැදගත්. අපි ඒ සඳහා ආධාර ලබා 
ෙදනවා. ඊට අමතරව උතුරු සහ නැ ෙඟනහිර පෙද්ශ සම්බන්ධ 
කරමින් ගුවන් පවාහන ෙසේවාවන් සඳහා අප අනුබල ෙදනවා.  

සංචාරක ව ාපාරය නංවාලීෙම් අරමුණින් විවිධ ව ාපෘති 
ආරම්භ කරන්නට ද අප  බලාෙපොෙරොත්තු  ෙවනවා.  

ෙකොළඹ ෙයෝක් වීදිය සහ ශීමත් බාෙරොන් ජයතිලක මාවත 
ආශිත සංචාරක කලාපයත්, ෙබන්ෙතොට පෙද්ශෙය් ෙද්ද්දුව 
සංචාරක කලාපයත් අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා ෙද්ද්දූව 
සංස්ථාපිත සමාගම පිහිටුවනවා. ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජනත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගාල්ල ඓතිහාසික නගරයක් ෙලස සංවර්ධනය කරනවා. ගාලු 
ෙකොටුව ආරක්ෂා කරමින්, සංචාරක ආකර්ෂණයක් බවට පත් 
කරනවා. සංස්කෘතික තිෙකෝණයට අයත් පුරාවිද ාත්මක ස්ථාන, 
නැ ෙඟනහිර මුහුදු තීරය, කඳු රට, එනම් නුවරඑළිය සහ බදුල්ල 
සංචාරකයන් ඇද ගන්නා ෙක්න්දස්ථාන ෙලස සුරක්ෂිත කරනවා. 

ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ වරාය දියුණු කළ යුතුයි. හැම ගුවන් 
ෙතොටක්ම, හැම වරායක්ම ලාභ ලබන කාර්යක්ෂම ආයතන බවට 
පත් කළ යුතුයි. ෙකොළඹ වරාය සහ කටුනායක ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
පුළුල් කිරීම සහ සංවර්ධනය කරනවා. වැඩකට ගත ෙනොහැකිව, 
සුදු අලි බවට පත්ව ඇති මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ සහ 
හම්බන්ෙතොට වරාය ආදායම් ලබන, වැඩක් ඇති ආයතන බවට 
පත් කිරීම සඳහා අවශ  ව හාත්මක ෙවනස්කම් අප සිදු කරනවා. 
තිකුණාමලය වරාය සහ නගර සංවර්ධනය සඳහා විෙශේෂ 
සැලැස්මක් සකස් කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ සමඟම යුද්ධෙයන් විනාශ වූ උතුරු-නැ ෙඟනහිර හා යාබද 
පෙද්ශ යළි නඟා සිටුවීම සඳහා 2016 වසෙර්දී ආධාර සමුළුවක් 
කැඳවීම සම්බන්ධෙයන් අප ජපානය සමඟ සාකච්ඡා කර 
තිෙබනවා. That is the way you have to find employment for 
the young people in the North and the East, in addition to the 
economic development projects that we have.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප එක්තරා අන්දමක සංවර්ධන 
උගුලක සිර වී ඇත්ෙත් නිපුණ පුද්ගලයන් හිඟවීම නිසායි. ෙම් 
නිසා නිපුණතා පරතරය කඩිනමින් විසඳිය යුතු පශ්නයක්. 
රැකියාවකට අවශ  නිපුණතාවන් සහ ශිල්ප දැනුම ලබා ෙදන 
අධ ාපන කමයක් තවමත් නිසි අයුරින් අප රෙට් කියාත්මක 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අඩු පාඩුව මඟ හරවාලීමට අප වෘත්තිය පුහුණු 
අමාත ාංශය සහ විද ා තාක්ෂණ සහ පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශය 
මඟින් කඩිනම් සැලැසුමක් කියාවට නංවනවා. 

අධ ාපනය සම්බන්ධෙයන් විප්ලවීය පතිසංස්කරණ 
කියාවලියක් දියත් කිරීමටද අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි 
අතීතෙය් සඳහන් කෙළේ "උගත මනා ශිල්පයමයි මතු රැෙකනා" 
යනුෙවනුයි. නමුත් වර්තමානෙය් අප කිව යුත්ෙත් "මතු රැෙකනා 
ශිල්පයමයි උගත මනා" යනුෙවනි. අධ ාපනය ෙවනුෙවන් 
ෙකෙරන වියදම් කඩිනමින් වැඩි කිරීමට අප පියවර ගන්නවා. ඉතා 
ඉහළ සාක්ෂතරාවක් සහිත අපෙග් ශම බලකාෙය් ඵලදායීතාව 
ඉහළ නැංවීම සඳහා ෙමය අත ාවශ  කාර්යයක්. වසර 13ක 
අධ ාපනය අප අනිවාර්ය කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත 
ෙකෙරන පාසැල් පනත මඟින් පන්තියක ළමුන් සංඛ ාව 35ක 
උපරිමයකට යටත් කරනවා. ඉගැන්වීම් උපකරණ හා සිසුන් අතර 
දුරස්ථ භාවය දුරු කරමින් ඩිජිටල්කරණය පාසැලට හඳුන්වා 
ෙදනවා. 

ෙතොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධෙයන්ද සංවර්ධනාත්මක 
පියවර රැසක් ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ව ාපාර 
කියාවලිෙය් කළමනාකරණ ක්ෙෂේතයට අදාළව, ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය පවර්ධනය කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙමයට ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සහ විද ා උද ාන, නෙවෝත්පදක 
ෙක්න්ද, මෘදුකාංග නිෂ්පාදන, ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අධ ාපනය, 
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ උපකාරක ආෙයෝජන 
යන අංශ ඇතුළත් ෙවනවා. තරුණ පරපුරට ෙම් මඟින් දැනුම, 
පුහුණුව සහ අවස්ථාවන් අප උදා කර ෙදනවා. රැකියා දස ලක්ෂෙය් 
ඉලක්කය සපුරා ගැනීෙම්දී ෙතොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෙෂේතයට පුළුල් 
ඉඩ කඩක් ලබා ෙදනවා. 

විශ්වවිද ාල ශිෂ  ශිෂ ාවන්ට laptop පරිගණක ලබා ගැනීම 
සඳහා තුන් අවුරුදු ෙපොලී රහිත ණය සහනාධාර කමයක් සකස් 
කරනවා. සෑම විශ්වවිද ාලයකටම ෙනොමිලෙය් Wi-Fi පහසුකම් 
ලබාදීමටත් අප පියවර ගන්නවා. සහනදායී පදනමකින් 
අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ෙදනවා. ෙම් සඳහා අවශ  මුදල් 
පතිපාදන අය වැය ෙල්ඛනය මඟින් ෙවන් කරනවා. 

පවත්නා විශ්වවිද ාලවලට සමගාමීව තාක්ෂණ විද ාල සහ 
වෘත්තීය පුහුණු ආයතන දියුණු කරනවා. විශ්වවිද ාල පෙව්ශය 
ෙනොලැබූ උසස් ෙපළ සමත් ශිෂ යින්ට තව දුරටත් අධ ාපනය 
ලැබීමට ආර්ථික ශක්තිය ලබාදීෙම් වවුචර් පත් කමයක් අත්හදා 
බැලීම ලබන වසෙර් ආරම්භ කරනවා. 

ෙකොළඹ නගරෙයන් බැහැරව වෘත්තිය පුහුණුව සඳහා ඇති 
අවස්ථා වැඩි දියුණු කරනවා. ඉංගීසි භාෂාව පචලිත කිරීම 
අවධාරණය කරමින් ඉංගීසි භාෂාව උගන්වන උපකාරක පන්ති සහ 

විද ාලවලට දැඩි පමිතියක් පනවනවා. වෘත්තිය පුහුණුව සහ 
ඉංගීසි අධ ාපනය ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් වන ආයතන හා 
සමාගම් දිරිගැන්වීෙම් සහ සහන සැලසීෙම් වැඩ පිළිෙවල 2016 
වසෙර් සිට අපි ආරම්භ කරනවා. 

දැනුම සහ කුසලතා සඳහා පැනවුණු බදු ඉවත් කරනවා. ඒ 
සඳහා ආරම්භක පියවර ෙලස ෙපොත් සඳහා පනවා ඇති බද්දත්, 
කීඩා භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති බද්දත් ඉවත් කරනවා. 

පරම්පරා ගණනක් පුරා සමාජය තුළ ෙනොසලකා හැර ඇති 
කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ආර්ථික අවස්ථා ලබාදීමටද අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් අවධානය ෙයොමු කරනවා. වැඩ කරන මව්වරුන්ෙග් හා 
ෙපොදුෙව් සියලු කාන්තාවන්ෙග් ආදායම් සහ ඔවුන්ෙග් සාමාන  
ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීමට අප පියවර ගන්නවා. 

සමාජෙය් වැඩ කරන කාන්තාවන්ෙග් තත්ත්වය ඉහළ නංවන 
ආර්ථික පතිපත්ති රැසකට මුල පුරන අතරම, සමාජය තුළ ගැබිනි 
මව්වරුන්ට හිමි විය යුතු නිසි ෙගෞරවය ද අප ලබා ෙදනවා.  

පළාත් පාලන මට්ටෙමන් පත්වන ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙගන් 
සියයට 25ක පතිශතයක් කාන්තාවන්ට ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
අප වහාම කියාත්මක කරනවා. අනාගතෙය් දී, 2017 අය වැය 
පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම් දී, ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කර 
ගනිමින් ස්තී මූලික අය වැය  පතිපාදන ෙවන් කිරීමට ද අප 
කටයුතු කරනවා -gender budgeting-. ෙම් නිසා සමාජෙය් හැම 
තලයකම කාන්තාවන්ට විෙශේෂ අවස්ථා හිමි ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අප ෙගොඩනංවන ආර්ථිකය, සැමට 
හිත සුව පිණිස වන ආර්ථිකයක්. සංවර්ධනෙය් පතිඵල විෂම ෙලස 
ෙබදී යාම පාලනය ෙකෙරන ආර්ථිකයක්; "බහුජන හිතාය- 
බහුජන සුඛාය" ආර්ථිකයක්; තිරසර සංවර්ධනයකට මං ෙහළි 
කරන ආර්ථිකයක්.  

අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් විනයානුකූල ආර්ථික පරිසරයක 
තිරසර සංවර්ධනයක් සඳහා අවශ  පදනම සැකසීමයි. අප ඒ 
කටයුතු වඩාත් විධිමත් හා කමවත් කරලීම සඳහා තිරසර 
සංවර්ධන සභාවක් ස්ථාපිත කරනවා. ඊට අවශ  නීති රීති 
සම්පාදනය කරනවා.  

අප ඉදිරිපත් කළ තුන්ෙවනි පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිපත්ති 
සඳහා පදනම් වන්ෙන්, ආර්ථික විවිධාංගිකරණය සහ ෙවළඳ 
පරිමාෙව් වර්ධනයයි. වැඩි ෙසේවා නියුක්තියක් ඇදී යන්ෙන් ඉහළ 
වැටුප් ෙගවන, නිපුණතාව පදනම් කරගත් තාක්ෂණික කර්මාන්ත 
ෙවතයි. අඩු වැටුප් ෙගවන නිමැවුම් ආර්ථිකයක් දිගින් දිගටම 
පවත්වාෙගන යාම යථාර්ථවාදී වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙකටි 
කාලීන වශෙයන් සංචාරක කර්මාන්තය හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණය 
වැනි ක්ෙෂේතයන් රැකියා උත්පාදනය සඳහා ෙයොදා ගත යුතු 
ෙවනවා. නිපුණතා ශම බලකාය ඉහළ නැංවීමත් අපට 
වාසිදායකයි. එමඟින් විෙද්ශ රැකියාවන්හී ෙයෙදන්නන් නුපුහුණු 
තත්ත්වෙය් සිට නිපුණතා පූර්ණ හා වෘත්තීයමය තත්ත්වයට පත් 
කර ගැනීමට අපට හැකි ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ලබන 20 වන දා අෙප් රජෙය් මුල්ම 
අය වැය සඳහා අප පදනම් කර ගන්ෙන් ෙමම තුන්ෙවනි 
පරම්පරාෙව් ආර්ථික පතිපත්ති මාලාවයි. අෙප් ආර්ථික ගමන් මඟ 
නිවැරැදි මහා සත වාදී බව හඟවන ෙපරමඟ සලකුණු කිහිපයක්ම 
උදා වී ඇති බව ද ෙමහිලා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. රාජ  
නායකයින් 40 ෙදෙනක් ඇතුළු ආර්ථික විෙශේෂඥයන් 2500ක් 
පමණ සහභාගි වන ෙලෝක ආර්ථික සමුළුව ජනවාරි අග දී 
ස්විට්සර්ලන්තෙය් ඩාෙවෝස් නගරෙය් පැවැත්ෙවනවා. එයට 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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සහභාගි වන්න අපට ආරාධනයක් ලැබී තිෙබනවා. ඊට ෙපරාතුව        
ශී ලංකා ආර්ථික සමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ආෙයෝජකෙයකු ෙමන්ම ගන්ථ කර්තෘවරෙයක් ද වන 
ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් සහ ෙජෝශප් ස්ටිග්ලිට්ස් වැනි පුද්ගලයන් 
සහභාගීවීම කැපී ෙපෙනනවා.  

ඒ වාෙග්ම පකට ජාත න්තර සඟරාවක් වන යුෙරෝමනි 
සඟරාෙව් අනුගහෙයන් ආර්ථික සමුළුවක් ලබන ජනවාරි මස අගදී 
ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීමට ද කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. 

ෙම් අවස්ථාවන් ඔස්ෙසේ ශී ලංකා ආර්ථිකය ජාත න්තරය 
සමඟ සම්බන්ධ කරලීෙම් අවකාශයන් උදාවී තිෙබනවා.  
ආරම්භෙය් දී මා අවධාරණය කළ පරිදි, මානවම්ම සිට මහා 
පරාකමබාහු දක්වා වු අෙප් රෙට් ස්වර්ණමය යුගය යළි අප 
උදාකරගත යුතුව තිෙබනවා. අපි හැම ෙකෙනකුටම සී.ටී පනාන්දු 
මහත්මයාෙග් ගීතයක් වන "පැරකුම් යුගයක් නැවතත් අරඹවු නිජ 
භූමි තෙල් ලංකා" මතක් කර ගන්න පුළුවන්. එය කරන්න පුළුවන් 

තරගකාරී විවෘත සමාජ ආර්ථිකයකින් පමණයි කියා මම කියන්න 
කැමැතියි.  

ඒ සඳහා කැපවීම, වග වීම හා ඉවසීම ඇතිව අප ෙම් නිවැරැදි 
මාවෙත්  ඉදිරියට යා යුතුයි. අෙප් මාතෘ භුමිය නිසි තැනට ඔසවා 
තබන්නටත්, අෙප් අනාගත පරම්පරාවට යහපත් ෙද්ශයක් 
නිර්මාණය කර ෙදන්නටත් අපට හැකි වන්ෙන් එවිටයි. ඒ නිසා 
ෙම් අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගැනීම අප හැමෙග් යුතුකමක් 
වාෙග්ම වගකීමක්. රට ෙවනුෙවන් ඒ යුතුකම ඉටු කරන්නටත්, 
වගකීම දරන්නටත් එක් වන ෙලස මම ෙම් ගරු සභාෙව් ඔබ 
සැමෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එම නිසා තමයි අපි කාරක සභා 
කමයක් ඇති කර ඒ මඟින් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට 
පත් කරන්න කියා කරන්ෙන්.  

ෙම් පතිපත්ති රාමුව සැකසීමට දායක වූ ගරු ජනාධිපතිතුමන් 
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, ආර්ථික කළමනාකරණ 
කමිටුවටත්, නිලධාරින්ටත් මාෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා.  
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද වගුව: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட நிரல்: 
  Chart tabled: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත  ගරු 

රංජිත් සියඹලාපිටිය මැතිතුමා.  

ඔබතුමාෙග් කථාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා ද 
නැතිනම් කාල ෙව්ලාව ඉක්මවා ගිය නිසා ෙහට දින ඉදිරිපත් 
කරනවා ද? ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කැමැති? 

 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
මම කථාව දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්, ගරු කථානායකතුමනි. 

මම මෙග් කථාව පුළුවන් තරම් ෙකටි කර තිෙබන්ෙන්. [බාධා 
කිරීමක්] කමක් නැහැ.  එෙහම නම්  මෙග් කථාව ෙහට ඉදිරිපත් 
කරන්නම්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. එෙහම නම් ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න. ෙබොෙහොම 

ස්තුතියි.  

 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
මර්කස් සකාෆතුල් ඉස්ලාමියා (සංස්ථාගත කිරීෙම්) 

පනත් ෙකටුම්පත 
மர்கஸ் ஸக்காப ல் இஸ்லாமிய்யா 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
MARKAS SAKAFATHUL ISLAMIYYA (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
I move, 

"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Markas 
Sakafathul Islamiyya" 
 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු  
අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   தபால், தபால் 

ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අද දින න ාය පතෙය් අංක 1 සිට 6 දක්වා විෂයයන් අනුමත 

කිරීම,- 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද point of 

Order එක? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින න ාය පතෙය් ෙයෝජනා අංක 

1 පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කිරීමට 
නියමිත වැඩ කටයුතු පිළිබඳව ෙදවැනි වතාවටයි මා ෙම් රීති 
පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් වැඩ කටයුතු ඕනෑ විධියට 
අයාෙල් ෙගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන්ෙන්. 

අංක 15 දරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 
වශෙයන් අද දින විවාදයට ගැනීමට නියමිත 1989 අංක 13 දරන 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය 
යටෙත් නිෙයෝගය අදාළ පනෙත් විධිවිධානයන්ට අනුකූල 
ෙනොවන බව මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය 
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. 

ෙම් පනතට අනුකූලව ෙනොෙවයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්. නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3වැනි 
වගන්තිය පකාරව විෂය භාර මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලද 
සෑම නිෙයෝගයක්ම මාස 4ක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කළ යුතු බව පැහැදිලිව සඳහන් වන අතරම අදාළ පනෙත් 
එකී විධිවිධාන මා සභාගත* කරනවා. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලියි, 1989 අංක 13 දරන 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් අදාළ වගන්තිෙය්  
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි: 

"(4)  ෙම් වගන්තිය යටෙත් අමාත වරයා විසින් කරනු ලබන සෑම 
නියමයක් ම, එය ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබූ දිනෙයහි ෙහෝ එම 
නියමෙයහි සඳහන් කරනු ලබන පසු දිනයක ෙහෝ බලාත්මක විය යුතු 
අතර, ...." 

පනවන දිනෙය් ෙහෝ ඊට පසු දිනෙය් බලාත්මක ෙවන්න 
පුළුවන්.  

"....එය ගැසට් පතෙයහි පළ කරනු ලැබූ දිනෙයහි සිට මාස හතරක කාල 
පරිච්ෙඡ්දයක් ඇතුළත දී ෙහෝ එම කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් ෙනොපැවැත්ෙව් නම්, ...." 

එක්ෙකෝ ෙම්ක මාස 4ක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ඇතුළත සම්මත 
කරගන්න ඕනෑ. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත, ඒ කියන්ෙන් මාස 4 
ඉක්මවන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳෙවන්ෙන් නැත්නම්,- 

"....එම කාල පරිච්ෙඡ්දය අවසන් වීෙමන් පසුව පැවැත්ෙවන පථම 
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීෙම් දී, එම නියමය අනුමත කළ යුතු බවට වූ 
ෙයෝජනාවක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය." 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ඉදිරිපත් කළ දිනෙය් ෙහෝ ඊට 

පසු දිනෙය් කියාවට නඟන්න පුළුවන්. මාස 4ක් ඇතුළත සම්මත 
කර ගැනීම අනිවාර්යයි. හැබැයි, මාස 4 ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තු 
දිනයක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වන පළමු දිනෙය්දී ෙමය 
සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මා අධ යනය කළ පරිදි එකී 
නිෙයෝගය දින 100 රජෙය් මුදල් අමාත වරයා විසින් 2015 
ෙපබරවාරි මස 26වැනි බහස්පතින්දා අංක 1903/39 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කර, 2015 අෙපේල් මස 27වැනි සඳුදා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතයට 
ඇතුළත් කර තිබූ බව ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට ෙයොමු 
කරනු කැමැත්ෙතමි. හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් සඳහන් එම ෙකොටසත් 
මම සභාගත* කරනවා. 

ඊට අනුකූලව එම නිෙයෝගය ඉදිරිපත් කළ අෙපේල් මස 27වැනි 
සඳුදාට පසුව හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව 2015 ජුනි මස 26වැනි 
සිකුරාදා මධ ම රාතිෙය් විසුරුවා හැරියා. ඒක හරි. හැබැයි, ඒ 
විසුරුවා හැරීමට ෙපර 14 වතාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ කිසිදු අවස්ථාවක ෙම්ක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 

එෙලස හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන ලද රැස්වීම් 14 දීම 
එකී නිෙයෝගය විධිමත් පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරවා 
ගැනීමට කටයුතු ෙනොකළ එම මුදල් අමාත වරයාම අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 2015 සැප්තැම්බර් මස 23වැනි බදාදා ලිපි 
ෙල්ඛන පිළිගැන්වීම යටෙත් නැවත වරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. එම හැන්සාඩ් වාර්තාවත් මා ළඟ තිෙබනවා. 

පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මස 22වැනි බහස්පතින්දා මුදල් 
අමාත ාංශෙය් නීති කටයුතු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 2014 වර්ෂයට 
අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. එම වාර්තාෙව් ඉතා 
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, වගකීම් ඉටු කරන වෘත්තීමය 
පුහුණුවක් ඇති කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් නීතිමය කටයුතු කරන 
බව. 

දැන් ෙම් මුදල් අමාත ාංශය සතුව ඉතාමත් වගකීෙමන් 
කටයුතු කරන නීති කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නා බව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් මඟින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
කරුණු ෙමෙසේ තිබියදී පාර්ලිෙම්න්තුව විහිළුවක් බවට පත් 
කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ෙනොමඟ යවමින්, මුදල් 
අමාත වරයා සහ මුදල් අමාත ාංශෙය් නීති කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දිගින් දිගටම -ෙම් පළමුවන වතාව ෙනොෙවයි- 
කරන ෙමම කියා පිළිෙවත තවදුරටත් අනුමත කිරීමට ෙහෝ පවතින 
නීති-රීතිවලට අනුකූල ෙනොවන ෙමවැනි ෙද්වල්වලට නිහඬව 
සිටීමට ෙහෝ ෙමම උත්තරීතර ව වස්ථාදායකයට ෙනොහැකි බව 
මම අවධාරණය කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

ෙම් පළමුවැනි වතාව ෙනොෙවයි. අවස්ථා ගණනාවක් මුළුල්ෙල් 
දැන් ෙමය සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඊට පසුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 
ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලයට ෙදෝෂාෙරෝපණය 
නඟනවා, ඒ ෙගොල්ලන් බලන්ෙන් නැහැ, බලන්ෙන් නැතිව 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොකටද කියලා. ඒක මුදල් අමාත ාංශෙය් කාර්ය 
භාරය. මුදල් අමාත ාංශෙය් නීති ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිසි පරිදි ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
ෙකොට සම්මත කර ගත යුතුව තිෙබනවා. නමුත් නිසි පරිදි ෙමය 
ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගන්න උත්සාහ දරලා නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානය ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වහාම ෙයොමු කරමින්, ෙමවැනි ෙද් ඉදිරියට සිදු 
ෙනොවන බව සහතික කරමින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට විධිමත් 
තීරණයක් ලබා ෙදන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
මම ඒක ඔබතුමාෙගන් අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙතක් ෙමම 
නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, දිගින් දිගටම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් 
විසුළුකාරී තත්ත්වයකට පත් ෙවමින් යන ගමනට කිසිෙසේත්ම අපට 
එකඟ විය ෙනොහැකියි. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වැනි 

ව වස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳව සම්පූර්ණ බලය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවෙරනවා. එම නිසා ගරු අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව අපි 
සම්පුර්ණෙයන් එකඟ ෙවනවා.  

 
ෙම් පිළිබඳව  මීට කලින් පැවති විවාදවලදී අපි පැහැදිලිව 

නීතිමය තත්ත්වය ෙපන්වා දුන්නා. නියමිත මාස 4ක 
කාලපරිච්ෙඡ්දය ඇතුළතදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් නිෙයෝගය 
ඉදිරිපත් ෙනොකෙළොත්, අවසාන විගහෙය්දී අමාරුෙව් වැෙටන්ෙන් 
මුදල් අමාත තුමාමයි. ෙමොකද, ෙම් අදාළ පාර්ශ්වයන් 
අධිකරණයට ගියාට පස්ෙසේ නියමිත කියා පටිපාටිය අනුගමනය 
කරලා නැහැ කියලා අධිකරණය තීන්දුවක් දුන්ෙනොත් එතැනදී 
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 
නිශ්චිත වශෙයන්ම සඳහන්ව තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි, 
එවැනි කියාවක් කරලා ෙම් බදු මුදල් අය කර ෙගන තිෙබනවා 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නම්, එකී මුදල් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා. විදුලි සංෙද්ශ පිළිබඳ 
කටයුත්ෙත්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ගියාම මුදල් 
අමාත ාංශය කිව්වා ඒ පනත ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා, ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. බද්ද නියමිත ආකාරයට ෙනොවන විධියට 
අය කර ගත්ෙතොත් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා ෙර්ගු 
ආඥාපනත්වල, නිෂ්පාදන විෙශේෂ විධිවිධාන පනත්වල සඳහන් 
කරලා තිෙබන නිසා, එවැනි අවස්ථාවක් වුෙණොත් ආපසු 
භාණ්ඩාගාරය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම නිසා  
පාර්ලිෙම්න්තුවට පරිබාහිරව, පාර්ලිෙම්න්තුව බුල්ෙඩෝස් කරෙගන 
යන තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවීම සඳහා ඔබතුමා මැදිහත් වන ෙලස 
අපි ඉතා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
මීට කලින් හැන්සාඩ් වාර්තාවලත් ෙම් පිළිබඳව සඳහන් ෙවලා 

තිෙබනවා. ෙම්ක සාකච්ඡා කරලා අපි කවුරුත් එකඟතාවකට එමු. 
ෙම්ක කඩාකප්පල් කිරීෙම් කිසිදු අවශ තාවක් අපට නැහැ. නමුත් 
අධිකරණ කටයුත්ෙත්දී මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම තමයි ෙම් පිළිබඳව 
වග කියන්න ෙවන්ෙන්; හෑල්ලුවට පත්  ෙවන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු මුදල් අමාත තුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු විජයදාස 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කළා. 
අදත් දැනුවත් කළා. මම හිතන විධියට මට වඩා හුඟාක් විෙශේෂඥ 
දැනුවත්කමක් එතුමාට තිෙබන නිසා ෙමහි නීතිමය තත්ත්වය 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන ෙලස මම එතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා  
බුද්ධශාසන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி 
அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice 
and Buddhasasana) 
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාත්, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාත්, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් ෙම් හා සමාන පනත් කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවක ෙම් කාරණය ඔබතුමා ඉදිරිෙය් 
සාකච්ඡාවට භාජනය කළා. එම දිනෙය්දී මම කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා ගරු කථානායකතුමනි. ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 
මැතිතුමා මතු කරපු, ෙම් ෙරගුලාසි හතෙරන් පළමුවැනි 
ෙරගුලාසිය සම්බන්ධව ෙම් කාරණය අදාළ වුෙණ් නැහැ. ෙහේතුව 
ඊට අදාළ පනත්වල තිබුෙණ් එම ෙරගුලාසි නිකුත් කිරීෙමන් පසු 
හැකිතාක් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. 

එහි කාල සීමාවක් ෙනොතිබුණ නිසා ඒ පිළිබඳව ගැටලුවක් 
නැති බවට  අවසානෙය් අපි සියලු ෙදනා පිළිගත්තා. අද දිනෙය් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා මතු කළ කාරණය -ඒ පනත අනුව නිශ්චිත 
ෙලස මාස 4ක් ඇතුළත ෙමම ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කළ යුතුය කියන 
කාරණය- පිළිබඳව කිසිදු විෙරෝධතාවක් අභිෙයෝගයක් නැහැ. ඒ 
කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒ අනුව එය මාස 4ක් තුළ ඉදිරිපත් 
කළා නම් වඩාත් සුදුසුයි කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ෙමවැනි ආකාරයට නියමිත දිනයට ෙපර 
ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට ඊට පස්ෙසේ ඉදිරිපත් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමැතිය ලබාගත් පසුව ඒ අදාළ බදු ෙගවීම 
සම්බන්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ලබා දුන් නඩු තීන්දු ෙදකක් 
තිෙබනවා. ඒ නඩු තීන්දු ෙදක පරස්පර විෙරෝධී විධියටයි 
තිෙබන්ෙන්. එක නඩු තීන්දුවකින් කියනවා ඒ කාලයට බදු අය 
කර ගන්න බැහැ කියා. අනික් නඩු තීන්දුෙවන් කියනවා බදු අය 
කර ගන්න පුළුවන්, ෙම්ක අත වශ ෙයන්ම කළ යුතු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියලා. හැබැයි, ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය 
මතු ෙවන්ෙන්, ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත කළාට පස්ෙසේ යම්කිසි 
බද්දක් අය කරනෙකොට ෙකෙනකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් ෙම් 
ෙරගුලාසි නිසි කාලසීමාව තුළ ඉදිරිපත් කරලා සම්මත කර 
ගත්ෙත් නැති නිසා අපට ඒ බද්ද ෙගවීෙම් වගකීමක් නැහැ කියලා. 
එතෙකොට ෙමතැන ගරු මන්තීතුමන්ලා මතු කළා වාෙග් 
ඇත්තටම පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙරගුලාසිය ගැසට් 
පතෙය් පළ කරලා තිෙබන්ෙන් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 26ෙවනි 
දා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළත් නැතත් එදා ඉඳලා  මාස 4ක 
කාලයක් තුළ ඒ ෙරගුලාසි වලංගුයි. ඒ ෙරගුලාසි යටෙත් 
කියාත්මක ෙවන්න, ඒ ෙරගුලාසි යටෙත් බදු අයකර ගන්න මුදල් 
අමාත ාංශයට අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් 2015 සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 23ෙවනි දා. මාස 4 ගත වීෙමන් පසුවයි.  එය අපි 
පිළිගන්නවා.  

ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත කිරීම තුළ මතු ෙවන්න පුළුවන් ගැටලුව 
තමයි ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ජුනි මාසෙය් 26ෙවනි දා සිට 
අද දක්වා -ෙනොවැම්බර් 5 දක්වා- කාලය තුළ අය කර ගත්ත බදු 
නීත නුකූලද නැද්ද කියන කාරණය. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා 
සඳහන් කළ විධියට එම කාල සීමාවට ෙගවූ බදු මුදල් නැවත 
ෙගවිය යුතුද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව පනෙත් සඳහන් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අපි තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. දැන්  බදු ෙගවන පුද්ගලෙයක් විසින් 
අධිකරණයකදී එම කාරණය -තමන් ඒ වගකීෙමන් බැඳී සිටිනවාද 
නැද්ද කියන කාරණය- මතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
ෙරගුලාසිය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීම 
පිළිබඳව බාධාවක් නැහැ. ෙමය කියාත්මක වුණු ෙරගුලාසියක්. 
ෙම් ෙරගුලාසිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා. 
නියමිත කාලය තුළ එය ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. නමුත් ඒ 
ෙරගුලාසිය මාස 4ක කාල සීමාවකට වලංගුයි. ඒ කාල සීමාව ජුනි 
මාසෙය් 26ෙවනි දායින් අවසාන ෙවනවා. ඒ මාස 4 පසු වුණාට 
පස්ෙසේ අද දක්වා කාලය අතරතුර බදු ෙගවන්නන් විසින් තර්කයක් 
ඉදිරිපත් කෙළොත් ඒ ගැටලුව මතු ෙවනවා. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනී ම පිළිබඳව, වලංගුභාවය 
පිළිබඳව පශ්න කරන්න අධිකරණයට බලයක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව 
හිටපු කථානායක ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ වාෙග්ම 
හිටපු කථානායක ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි තීන්දු ෙදකක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීලා තිෙබනවා. ඒ 
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභ න්තර කටයුතු ෙමෙහයවීෙම් බලය 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම සතු එකක්; එය පශ්න කිරීෙම් බලයක් 
අධිකරණයට නැහැ කියන එක. නමුත් අපි පිළිගන්නවා යම් බදු 
ෙගවන්ෙනකුට මම ඒ කියපු කාල සීමාව ඇතුළත ෙගවපු බද්දක් 
පිළිබඳව අධිකරණෙය්දී තීන්දුවක් ලැබුෙණොත් එය බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවන්නට ඉඩ තිෙබන බව. නමුත් ෙම් ෙරගුලාසි සම්මත 
කර ගැනීම සම්බන්ධව බාධාවක් නැහැ. එය අධිකරණෙය් පශ්න 
කරන්න බැහැ. පශ්න කළ හැකි කාරණය තමයි -ඒ මාස කිහිපය 
සම්බන්ධව- මම සඳහන් කෙළේ. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙම් ෙරගුලාසි අද දින අනුමත කෙළොත් අද දින සිට නැවත 
කියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිෙබනවා. සම්මත කර ගැනීම 
පිළිබඳ කිසිදු බාධාවක් නැහැ. 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, වැදගත් කාරණයක් ඔබතුමාෙගන් දැන 

ගන්න තිෙබනවා. ඒ නියමිත පරිපාටිය අනුගමනය ෙනොකළ විට ඒ 
මුදල් ආපසු ෙගවිය යුතුයි කියලා ආදායම් සංරක්ෂණ  
ආඥාපනෙත් හත්වන වගන්තිෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා නම්,  
ඒ අනුව ඇති වන තත්ත්වය ඔබතුමා පැහැදිලි කරනවා නම් 
ෙහොඳයි.  

 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලි කෙළේ  මා ඒ කියාපු කාල සීමාව 

ගැනයි. ෙමම නිෙයෝගය ගැසට් කෙළේ 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 26 
වැනි දා. එදා පටන් මාස 04ක් දක්වා ෙම් නිෙයෝගය කියාත්මකයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළත්, නැතත් ෙම් නිෙයෝගය 
කියාත්මකයි. ඒ මාස 04 තුළ ෙමය සම්මත කර ගැනීම වගකීමක්. 
ඔය කියන පශ්නය මතු වන්න පුළුවන්, ඒ මාස 04ක කාලය 
අවසන් වන දිනය වන ජුනි මාසෙය් 26 දින සිට. ඒ අනුව ෙමම 
නිෙයෝගය අද සම්මත වනවා නම් ඔබතුමා ඔය කියන කාල සීමාව 
සම්බන්ධ ගැටලුව මතු ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. බදු ෙගවපු 
පුද්ගලයකු විසින් අධිකරණය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තර්ක කෙළොත් ඒ 
පශ්නය මතු වනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමම නිෙයෝගය 
සම්මත කර ගැනීෙම් බාධාවක් නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, 1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු 

(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත සම්මත කෙළේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව.   
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් පනවන ලද නීතියක් තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. 
ඒ නීතිෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ද නීතියක් පැනවී තිෙබනවා. ඒකයි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පනවන 
ලද නීතිෙයන්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ද නීතියක් පනවා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනවා තිෙබන නීතිය තමයි, ෙමම පනෙත් 3.(4) 
යටෙත් සඳහන් කර තිෙබන "...එම නියමය අනුමත කළ යුතු බවට 
වූ ෙයෝජනාවක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය 
යුතු ය." කියන එක.  

ඒ අනුව, මාස 04ක් ඉක්ම යෑමට ෙපර ෙමම නිෙයෝගය සම්මත 
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. මාස 04 
ඉක්මවා යන දිනය පාර්ලිෙම්න්තු දිනයක් ෙනොෙවයි නම්,  ඊට 
පසුව එළැෙඹන පළමු දිනෙය්දී ෙමය සම්මත කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මීට ෙපර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු ෙමවැනි 
ෙයෝජනාවලදී, ෙවනත් පනතක් මඟින් ඒ ෙයෝජනාවලට ආවරණය 
ලබා දීලා තිබුණා. ඒකයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, 
වුෙණ්. නමුත් ෙම් නිෙයෝගයට ෙවනත් පනතකින් ආවරණය ලබා 
දීලා නැහැ.  මීට කලින් ඉදිරිපත් කළ ෙමවැනි නිෙයෝගවලට  තවත් 
පනත් ගණනාවකින් ආවරණය ලබා දීලා තිෙබනවා, "ඒවාෙය් 
කිසිවක් සඳහන් වුවද බල පැවැත්ෙවන්ෙන් ෙමයයි"  කියලා. 
නමුත් ෙම් නිෙයෝගයට එෙහම ආවරණයක් ලබා දීලා නැහැ.   

අද ෙම් න ාය පතෙය් ඊළඟට සඳහන් කර තිෙබන ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් වූ ෙයෝජනා කිහිපයටත්, ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් ඇති නිෙයෝගයටත් ඒ තර්කයම පැන 
නැඟුණාට, ෙවනත් පනතකින් ඒවාට ආවරණය ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඒවා ගැන අපි තර්ක කරන්ෙන් නැත්ෙත්. 
නමුත් ෙම් පළමුවන නිෙයෝගයට ෙවනත් පනතකින් ආවරණය 
ලබා දීලා නැහැ. එදා අපි එකඟතාවකට ආෙව්, ෙවනත් පනතකින් 
ආවරණය ලබා දීලා තිෙබන නිසා සම්මත කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න පුළුවන් කියලායි. හැබැයි, ෙම් නිෙයෝගයට එෙහම 
ආවරණයක් ලබා දීලා නැහැ ගරු කථානායකතුමනි. ඒ ගැන දැන 
දැනම අපි දැන් ෙම් නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන්න 
හදනවා.  නමුත් ෙම්කයි තිෙබන පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  ෙමොකක් ෙහෝ නීතියක් සම්මත කරලා, ඊට 
පස්ෙසේ කියනවා, "මිනිස්සු අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒක ගැන බලා 
ගනීවිෙන්. අපි සද්ද නැතිව ඉඳිමු.  අධිකරණයට ගිෙයොත් අපි ආපසු 
ෙගවන්නම්" කියලා. එෙහම ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? අෙප් ඇස් 
ඉදිරිපිටම වරදක් ෙපෙනන්න තිබියදී, ඇස ් ඉදිරිපිටම යම් 
ගැටලුවක් ඇති ෙවලා තිබියදී, අපි කියනවා ෙම් නිෙයෝගය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියනවා, "ඒක අධිකරණෙයන් බලා ගනීවිෙන්" 
කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණය ඉදිරියට යෑමට ෙපර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි මූල  බලය තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව 
තුළ තමයි ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් නිෙයෝගය සම්මත කිරීමට ගත යුතු ද,  
නැද්ද කියලා සාකච්ඡා කළ යුතු වන්ෙන්.   

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොනවත් ෙනොෙවයි. නීතිපති, 
මුදල් අමාත ාංශෙය් නීති අංශය ෙම් කරුණු මුළුමනින්ම 
අත්හැරලායි තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව අදාළ නැහැ ඒ 
ෙගොල්ලන්ට. ඒ ෙගොල්ලන් හදා ගන්නා ලද ෙවනත් 
ආෙරෝපණයක්, ෙවනත් බලයක් විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යටපත් 
කරන්න හදනවා. ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය අධිකරණයට 
පවරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු බලය ෙමොකටද අධිකරණයට 
පවරන්ෙන්?    

ගරු කථානායකතුමනි,  මා නැවතත් කියන්න කැමැතියි, ඒ 
කරුණ ෙහේතු ෙකොට ෙගනම පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයටත් 
විවිධ අවස්ථාවල ෙදෝෂාෙරෝපණ ඉදිරිපත් වුණු බව. ''පාර්ලිෙම්න්තු 
කාර්යය මණ්ඩලය ෙම්වා ගැන බලන්ෙන් නැහැ,  නියමිත පරිදි 
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ'' කියලා ෙදෝෂාෙරෝපණ ඉදිරිපත් වුණා. 
නමුත් ඒක අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරය. ඒත් අමාත ාංශය 
කාර්යභාරය අත්හැරලා තිෙබනවා. අමාත ාංශය නැවත නැවත  
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසලකා කටයුතු කරමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ගරු කථානායකතුමනි, අමාත ාංශය පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසලකා 
කටයුතු කරමින් තිෙබන ෙම් තත්ත්වයට තවදුරටත් අප ඉඩ ලබා 
දිය යුතු නැහැ. අවස්ථා ගණනාවක් ඒ ඉඩ ලබා දීම සිදු කර 
තිබුණා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ඉඩ ලබා දිය යුතු නැහැයි කියන 
එක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අදහස. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I would like to - 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. Member,  can I give the opportunity  first to the 

Hon. Minister? 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon. Speaker, let the Hon. Member  raise his issue 

first.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Yes, you can reply both issues.  
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර කුමාර දිසානායක 

මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණාව පිළිබඳ අෙප් සම්පූර්ණ 
එකඟතාව පළමුෙකොට පකාශ කරන්න කැමැතියි.   

ෙදවැනි කාරණය ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වුවද හිතුවක්කාරී වීමට බැහැ. අනුර බණ්ඩාරනායක 
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව ගත්තත්, චමල් රාජපක්ෂ 
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව ගත්තත්, ඒ තීන්දු ෙදකින් අපි 
උත්තරීතර වන බව ඇත්ත. නමුත් අපි උත්තරීතර විය යුත්ෙත් 
නීතිය කඩමින් ෙනොෙවයි. නීතිය කඩමින් උත්තරීතර විය 
ෙනොහැකියි. එයයි වැදගත් සාධකය වන්ෙන්.  

ෙම් කාරණෙය්දී ෙර්ගු ආඥාපනත ඉතා පැහැදිලියි කියා මා 
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම, 2006 අංක 1 දරන ආදායම ආරක්ෂා කිරීෙම් 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7වැනි වගන්තිය යටෙත්  ෙම් කරුණ 
ඉතා පැහැදිලියි. එය එෙසේ බව පිළිගනිමින්, එය උල්ලංඝනය 
කරමින්, පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අධිකරණයට යන්න කියා 
මහජනයාට කියමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට හැසිෙරන්න බැහැ. 
පාර්ලිෙම්න්තුව එෙහම හැසිරීම ගැන අපට එකඟ වන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. අප ෙමෙසේ කියන්ෙන් ෙමය කඩාකප්පල් කිරීම 
සඳහා ෙනොෙවයි. ආදායමක් ගන්න අපිත් කැමැතියි.  I would like 
to refer to a ඉතාම වැදගත් ෙකොටසකට:  

" ‘Gajma Tax Consultant Senior Partner, N. R. 
Gajendran’ told Business Times ........tabled in 
Parliament two weeks before votes are taken for 
them. There should be time to take legal action for 
anyone who objects to the amendments. 

It should be passed in parliament to make these 
new tax collections a law………if it cannot be 
legalised during the current fiscal year, then it 
could be included in the next budget for the 
implementation with retrospective effect.”  

ෙමය කරන්න පුළුවන් කමෙව්ද තිෙබනවා. පසු ගිය වතාෙව් 
ෙම් වාෙග්  පශ්නයක් මතු වුණාම, "එෙහම නම් අපි අය වැය 
ෙල්ඛනය ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දී  එයට ඇතුළත් කරලා  අය කර 
ගැනීෙම් අලුත් නීතියක් ෙගෙනන්නම්" කියලා ගරු අගාමාත තුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, 
දැන දැන ෙම් විධියට ෙම් නීති උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධව අපට 
එකඟ වන්න බැහැ.  

මම යළිත් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත තුමා  සඳහන් කළ 
ඒ වැදගත් කාරණය සිහිපත් කරනවා. බන්දුල ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාත් ඒ කරුණ සඳහන් කළා. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කළාම 
අද සිට වලංගුයි. නමුත් ජූනි මාසෙය් සිට අනුමත කර ෙගන නැති 
නිසා, එතැන් සිට ෙම් දක්වා අවලංගුයි. ඒ නිසා නීති විෙරෝධීව බදු 
අය කරෙගන තිෙබනවා. ඒ වුණත්, පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර 
නිසා ඕනෑම ෙදයක් කළ හැකියි කියනවා.  

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඒකට නම් මට එකඟ 
වන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට කටයුතු කළ හැක්ෙක් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව අනුවයි. ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව නීති සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
සකස් කර තිෙබන නීති අනුව මිස, "අපි උත්තරීතරයි" කියලා එක 
එක ෙව්ලාවට  හිතුවක්කාරී විධියට ෙම් ෙයෝජනා සම්මත කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  බැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා,  ෙම් ෙයෝජනාව කල් දමලා, 
අපට  ඕනෑ නම් අමාත ාංශෙය් නීතිඥවරුන්ෙගන් යළිත් වරක් 
උපෙදස් අරෙගන,   සාකච්ඡාවට භාජන කරන්න කියලා මා ඉතාම 
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා. මීළඟ අය වැය ෙල්ඛනය ලබන සතිෙය් 
ඉදිරිපත් කරනවා ෙන්. ඒ අය වැය ෙල්ඛනයට ෙම් ෙයෝජනාව 
අන්තර්ගත කරලා  ඉදිරිපත් කරන්න ඇමතිතුමාට පුළුවන්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම කිසි ෙසේත්ම සඳහන් කෙළේ නැහැ, 

ෙම් පශ්නය අධිකරණයට ගිහින් විසඳා ගන්න ජනතාවට කියනවා 
කියලා. මා මතු කෙළේ, ෙමවැනි පශ්නයක් ඇති වුණු ෙව්ලාවලදී 
බදු ෙගවන උදවිය අධිකරණයට ෙගොස ් පශ්න විසඳා ෙගන 
තිෙබනවාය කියන කාරණය.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අදාළ පනෙත් තිෙබනවා, ගැසට් 
පතෙය් පළ කළාට පසුව මාස හතරක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අනුමැතිය ගත යුතුයි කියා.   ඊළඟ (5) වන උපවගන්තිය ෙකෙරහි 
මම ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.  

It states, I quote:  

"Any Order which Parliament refuses to approve shall be deemed to 
be revoked as from the date of such refusal, but without prejudice to 
the validity of anything done there under and the notification of the 
date on which such Order is deemed to be revoked shall be 
published in. the Gazette." 

ගරු කථානායකතුමනි,  අදාළ පනෙත් විධිවිධාන අනුව ෙමම 
නිෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම්කිසි දිනයක පතික්ෙෂේප කෙළොත්, 
එදා පටන් එය කියාත්මක කරන්නට බැහැ. ඊට ෙපර මුල් මාස 
හතෙර් කාල සීමාව තුළ ෙමය වලංගුව කියාත්මක වුණා ෙසේ එය 
අවලංගු කිරීම පාර්ලිෙම්න්තුව පතික්ෙෂේප කළත්, "ඒ කාල සීමාව 
තුළ වලංගුව නීතියක්ව පැවතුණා, ඒ අනුව තමයි ඒ නීතිය 
කියාත්මක වුෙණ්" කියා නීතිය පූර්ව නිගමනය කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අතරමැද -ජූනි 26වැනි දා සිට අද 
දක්වා- කාල පරිච්ෙඡ්දය සම්බන්ධව ගැටලුවක් තිෙබනවා. මා මිත 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඇත්තටම ඒකට උත්තරය 
කිව්වා. ෙමය අය වැය ෙල්ඛනෙය් දී, නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතක් මඟින්  ජූනි 26වන දින සිට වලංගුව කියාත්මක විය යුතුයි 
කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි,  ෙම් නිෙයෝගය අද දින සම්මත කර 
ගත්තාම අද පටන් කියාත්මක ෙවනවා. නැත්නම් ෙමය පතික්ෙෂේප 
වුෙණොත් අවලංගු එකක් බවට පත් ෙවනවා. ෙමම නිෙයෝගය අද 
දින සම්මත කරෙගන, ඔබතුමන්ලා සඳහන් කළ ආකාරයට ජුනි 
26වැනි දින සිට ෙනොවැම්බර් 5වැනි දින දක්වා ඒ යටෙත් අය කර 
ගන්නා ලද බදු නීත නුකූලව අය කරගත් බදු බවට ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයට අදාළ නීති මඟින් පතිපාදන සකස් කර ගන්න ඕනෑ 
කියලා මම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. ඒක තමයි වඩාත්ම පහසු 
කමය වන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා අදාළ පනෙත් පහළින් 

තිෙබන උපවගන්තිය තමයි උපුටා දැක්වූෙය්. පනෙත් පහළ 
තිෙබන උපවගන්තිය ඉහළින් තිෙබන උපවගන්තියත් එක්ක ගැට 
ගැහිලා තිෙබනවා. ඉහළින් තිෙබන උපවගන්තිෙය් දී නිශ්චිත 
වශෙයන් කියනවා, "ෙමය මාස හතරක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුවට 
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ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගත යුතුය. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කර සම්මත කරගත ෙනොහැකි වුවෙහොත්..." කියලා.  

 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ කියන්ෙන් “ඕනෑ ෙවලාවක ඉදිරිපත් 

කරලා සම්මත කර ගන්න බැරි වුෙණොත්“ කියන එක ෙනොෙවයි. 
4වැනි උපවගන්තිෙයන් නිශ්චිත ෙලස කියනවා, මාස හතරක් 
ඇතුළත එය සම්මත කරගත යුතුයි කියා. හැබැයි, ඒ මාස හතර 
ඇතුළත සම්මත කර ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන 
අවස්ථාෙව් දී, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක සම්මත කර ගන්න බැරි 
වුෙණොත්, බදු ගහපු අර කාලයට වලංගුයි, ඊට පසුව එය පරිච්ඡින්න 
ෙවනවා. එතෙකොට “ඕනෑ දවසක ඉදිරිපත් කරලා එය පතික්ෙෂේප 
වුෙණොත්“ කියන කථාව වලංගු නැහැ. 4වැනි උපවගන්තිෙය් 
තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කළ යුතුයි කියලා. හැබැයි,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත ෙනොකෙළොත් ෙමොකද වන්ෙන් කියන 
කාරණය ෙකෙරහිත් එහි අවධානය ෙයොමු කරවනවා. එයින් 
කියන්ෙන්, මාස හතරක කාලයට බදු ගහලා තිෙබන නිසා, ඒ 
ෙවලාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක සම්මත කෙළේ නැතත් අර බදු 
ගහපු කාලයටම වලංගුයි කියන එක විතරයි. නමුත් “මාස හතර 
ඉක්මවා ගියාට පසු පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ආ හැකිය“ කියා 
වගන්තියක්, අදහසක් එහි කිසිෙසේත්ම ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. 

 
 ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා එතුමාෙග් තර්කයට අනුව  

ජුනි මාසෙය් 26වැනි දා සිට ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනි දා දක්වා 
අය කර ගැනීමට ෙවනම කමෙව්දයක් ෙගෙනනවා නම්, -අද 
05වැනි දා ෙන්-  ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 05වැනි දා සිට අය වැය 
දක්වා තිෙබන දින 15ත් ඇතුළත් කරලා ඒ දක්වා ෙම් නිෙයෝගය 
අදාළ කරෙගන සම්මත කර ගන්න. ඉතිරි  පහ අප සම්මත කර 
ෙදන්නම්. ෙමොකටද, දින 15කට විතරක් අද ෙම් නිෙයෝග සම්මත 
කර ගන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුව ෙඩෝසර් කරලා දින 15කට විතරක් 
ෙම් සම්මත කරගන්න ඕනෑ නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙපන්වා දුන් පරිදි එවැනි 
අවස්ථාවක් තිෙබනවා. ෙම් දිනවලටත් වලංගු වන පරිදි ඒ 
අවස්ථාව උපෙයෝගී කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.  

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදය නවත්වන්න 

බැහැ.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විවාදය ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මම කියන්ෙන් අද ෙම් නිෙයෝගය අප සම්මත කෙළොත් අද දින 

සිට ෙමය වලංගුයි කියන එකයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, අද ඉඳලා වලංගු නැහැ. මාස හතර ඇතුළත ෙගනැවිත් 

සම්මත කර ගත යුතුයි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ ඔබතුමාෙග් තර්කය. මෙග් තර්කය ෙම්කයි. දැන් ෙමතුමා 

කියන ෙදය පිළිගත්තත්, අද අපි ෙම්ක විවාද කරලා සම්මත කර 
ගත්ෙතොත් අද දින සිට එය වලංගුයි.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා 

කරුණු ඉදිරිපත් කරද්දි යම්කිසි ෙවනස් ආකාරයකට ඉදිරිපත් 
කෙළේ. මම කිෙයව්ෙව් අදාළ පනෙත් II වන ෙකොටෙසේ 3වන 
වගන්තිෙය් 5වන උපවගන්තියයි. එතුමා කිව්ෙව් 4වැනි 
උපවගන්තියත් එක්ක ගැට ගැහිලා තිෙබනවා කියලායි.  හතර 
ෙනොෙවයි. ෙමහි තිෙබනවා, උප වගන්ති හයක්. ෙම් හයම එකට 
ගැටගැහිලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි මම නැවතත් ඔබතුමාට 
අවධාරණය කරනවා, ෙම් ෙරගුලාසිය අවලංගු වන්ෙන් කවදාද 
කියන එක ගැන.  ෙරගුලාසිය ගැසට් කළාට පසුව කවදා ෙහෝ 
අවලංගු වන දිනය තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව පතික්ෙෂේප කළ දිනය 
බවට පත්වන්ෙන්.  එය ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා.  මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, Section 3(5) of the 
Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 which 
states, I quote:  

 “Any Order which Parliament refuses to approve shall be deemed 
to be revoked as from the date of such refusal,...” 

ඒ නිසා ෙම්ක වලංගුයි.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ.  
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
මාස හතරක් තුළ බදු අය කරගැනීම සඳහා ෙම් ෙරගුලාසි 

වලංගුයි. හැබැයි පශ්නයක් තිෙබනවා. මාස හතරක් ගත වුණාට 
පසුව  පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත ෙනොකරපු නිසා බදු අය කර 
ගැනීෙම් ගැටලුවක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔව්, ඒක හරි. ඒක 
ආපහු ෙගවන්න ෙවනවා.  ඒක තමයි මම කිව්ෙව්,  ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනයත් එක්ක අපට විෙශේෂ පතිපාදනයක් විධියට ජූනි 26 
වනදා සිට ෙනොවැම්බර් 05 වන දා දක්වා අය කර ගන්නා ලද බදු 
නීත නුකූල බදු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අනුමත කරන්න 
පුළුවන් කියලා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා 
වාෙග් ඒ කාරණය අපි අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරන ෙකොට 
කරන්න පුළුවන්.    

 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ෙරගුලාසිය අවලංගු වූවා ෙසේ 
සැලෙකන්ෙන් කුමන දිනය ද කියනවා නම්,  ඒ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව එය පතික්ෙෂේප කරන දිනයයි. අද දිනෙය් ෙමය 
පතික්ෙෂේප කෙළොත් ස්ථීර වශෙයන් එය අවලංගුයි. අද දිනෙය් 
ෙමය අනුමත කෙළොත් කිසි පශ්නයක් නැහැ, ඒක වලංගු නීතියක්. 
ඒ නීතිය ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.  

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් ආදායම් සංරක්ෂණ පනෙත් - 
 

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඔබතුමාෙග් කථාව හරි. අදාළ කාල සීමාවට - ජූනි 26 සිට අද 

දක්වා කාලයට -  අපි විෙශේෂ විධිවිධාන පනතක් ෙගෙනනවා.  

339 340 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අහන්ෙන් ඒක ආපහු ෙගවන්න වුෙණොත් මහා 

භාණ්ඩාගාරය ෙකොෙහොමද, - 
 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ෙගවීම වළක්වා ගන්න තමයි විෙශේෂ විධිවිධාන පනත 

ෙගෙනන්ෙන්.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙගවීම වළක්වා ගන්ෙන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන 

ෙකොන්ෙද්සි ඉෂ්ට ෙනොකර, පාර්ලිෙම්න්තුව නියමිත කියා පිළිෙවත 
අනුගමනය ෙනොෙකොට, - [බාධා කිරීමක්] ඒකයි තිෙබන පශ්නය.  

 
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 
(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
ඒකට තමයි අදාළ කාලයට පනත ෙගෙනන්ෙන්.  [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒකත් අපට නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. ෙම් නීතිය අද ඉඳලා 

වලංගුයි.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද ඉඳලා වලංගු දින 15කට ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම්ක පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ ෙන්.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please!  ඔබතුමන්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා,-   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි,  එතුමා කියන පරිදි එතුමාටත් ෙම් 

ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබනවා;  මුදල් ඇමතිතුමාටත් අවෙබෝධයක් 
තිෙබනවා. ඒ කාලය පිළිබඳව ෙලොකු ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. බදු දීපු ෙකෙනක් ගිෙයොත් ගන්න ෙවනවා- [බාධා 
කිරීමක්]  දැන දැනම  මුදල් අමාත ාංශය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව  
හෑල්ලු කරමින් කටයුතු කර තිෙබනවා. නියමිත පරිදි  මාස හතර 
ඇතුළත එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙනොකෙළේ ඇයි?  සම්මත 
කර ගන්නට උත්සාහ ෙනොකෙළේ  ඇයි?  පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු 
කරමින් ෙම් කර ෙගන යන කියාදාමයට අපි එකඟ නැහැ. ගරු 
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ඉල්ලීම වන්ෙන් ඉතිරි සංෙශෝධන 
පහ සම්මත කරන්න ගන්න, ෙම් සංෙශෝධනය පිළිබඳව අපි එකඟ 

ෙවලා සාකච්ඡාවක් කිරීෙමන් පසුව තමයි  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමය 
ඉදිරිපත් කළ යුතු වන්ෙන් කියන එකයි. එෙසේ නැතුව ෙම් විධියට 
බලහත්කාර ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම්ක ඉදිරිපත් කරමින් 
ෙඩෝසර් කර ෙගන පාර්ලිෙම්න්තු බලය  ෙගන යන්න උත්සාහ 
කරනවා නම් අපි එයට කිසිෙසේත්ම එකඟ වන්ෙන් නැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීතුමන්ලාට මා 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත තුමන්ලා කරුණු 
පැහැදිලි කළා. ෙම් ගැන මටත් අවධානය ෙයොමු කරන්න සිද්ධ 
වුණා. ෙමොකද, ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි මටත්  ෙම් ගැන දීර්ඝ ෙලස අධ යනය කරන්න සිදු වුෙණ්. 
ඒ අනුව මම නීති උපෙදස් ලබා ගත්තා. පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග 
අනුවත්, ඒ වාෙග්ම මට ලැබුණු නීති උපෙදස් අනුවත් මට කියා 
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාෙව් දැන ගැනීම සඳහා නීතිපති විසින් මට ලබා දුන් 
උපෙදස් මම පළමුෙවන්ම පහදා ෙදන්න කැමැතියි. එය 
තිෙබන්ෙන් ඉංගීසිෙයන්. එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 
 

I quote: 

“I refer to your letter dated 12 October 2015. At the outset I 
reiterate my observations in my previous correspondence in this 
regard.  

The Imports and Exports Control Act No. 1 of 1969, the Excise 
(Special Provisions) Act No. 13 of 1989, and the Excise Ordinance 
No. 8 of 1912 stipulate that after Regulations made thereunder are 
published, they should be brought before Parliament within the time 
limits set out therein for their approval. The said Acts do not 
expressly provide for situations where such regulations are not 
brought before Parliament within the stipulated time periods.  

The Supreme Court which existed under the Ceylon (Constitution) 
Order in Council, 1946 has taken two divergent views on the 
consequences of the failure to bring the Regulations before 
Parliament within the stipulated time. In Podiappuhamy v 
Government Agent, Kegalle, (70 N.L.R 544), the Supreme Court 
interpreted Section 7 of the Heavy Oil Motor Vehicles Taxation 
Ordinance, (as amended by the Finance Act No. 2 of 1963), which 
section is materially identical to the matter in issue, and held, that 
the failure to strictly comply with the time period specified in the 
said Section for the presentation of the Order made thereunder to 
the Legislature, did not affect the validity of the said Order.  

However, in Illeperuma Sons Ltd. v Government Agent, Galle (70 
N.L.R 549), a bench of equal authority, held that the temporary 
validity provided to an Order under Section 7 flows from the fact 
that the law is observed and that Parliament is duly invited to 
consider whether or not to approve the Order. Accordingly, the 
Supreme Court declared that the Order was invalid. It should 
however be noted that despite holding that the Order was invalid, 
the Supreme Court held that the new Schedule of rates prescribed in 
the said Order became valid from the date on which the House of 
Representatives approved the said rates.  

While the Supreme Court has taken divergent views on the 
consequences of delegated legislation not being placed before 
Parliament within the prescribed time, it is implicit in both 
judgments that Parliament is not precluded from considering the 
regulation, notwithstanding the lapse of time. I am therefore of the 
opinion that the specific laws under which the said Regulations/
Orders have been made do not preclude Parliament from 
considering same.  
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However, I have to also bring to your notice that the Order made 
under the Excise Special Provisions Act No. 13 of 1989, as 
amended, and published in Gazette Extraordinary 1899/31 dated 
29.01.2015 has been challenged in the Court of Appeal in CA (Writ) 
310/ 2015 and CA (Writ) 312/ 2015”.  

ෙමවැනි අවස්ථා ඉදිරිෙය්දී ඇති ෙනොවීමට අප කියා කළ යුතුයි. 
ඒ බව මා අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමය අවසාන අවස්ථාව 
බවට පත් ෙව්වා කියලාත් මා පාර්ථනා කරනවා.  ෙමම සභාෙව්දී 
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමට නීතිමය බාධාවක් ෙනොමැති බවට 
නීතිපතිතුමා විසින් නිර්ෙද්ශ කර ඇති නිසා ඒ අනුව අපට කියා 
කළ හැකි බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාවට දැන්වීමට කැමැතියි. 
නමුත් අවසාන තීරණය ඇත්ෙත් ෙම් ගරු සභාව තුළයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද හැන්දෑවට රැස්වීම් ගණනාවක් 

තිෙබන නිසා Committee on Parliamentary Business එක අපි 
ෙහට දිනට කල් දමමු. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් Committee on Parliamentary Business එක 

ෙහට දිනට ෙයොදා ගනිමු.  
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් සඳහන් කළ පරිදි ෙම් 

ගැන සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳ කිසිදු ගැටලුවක් නැති බව අප 
පිළිගන්නවා. ඒ ගැන අපට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දය අනුගමනය 
ෙනොකිරීම නිසා පනෙත් දක්වා තිෙබන පමාණය අනුව ඒ අය කර 
ගත් බදු ආපසු ෙගවන්න සිදු වුෙණොත්  ඒ පිළිබඳව ඇති වන 
තත්ත්වයට වග උත්තරකරුවන් වන්ෙන් කවුද කියන එකයි 
පශ්නය.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නීතිපතිතුමාෙගන් ලබා ගත් 

උපෙද්ශය අනුව ඉදිරිපත් කළ පිළිතුර මා අගය කරනවා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ටිකත් 
අඩංගු ෙකොට ඒක  නැවත සුරක්ෂිත ෙකොට අය වැය ෙයෝජනාවට 
ඇතුළත් කරන්නම්, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා සඳහන් 
කළ පරිදි. මා හිතන විධියට ෙම් පශ්නය එතැනින් නිරාකරණය 
කරන්න පුළුවන් ෙවයි. බය වන්න එපා. ශතයක්වත් ෙගවන්න 
අවශ  වන්ෙන් නැහැ. අපට අවශ  වන්ෙන්   ඒ ෙගවපු ඒවාට 
අනුමැතිය ලබා ගැනීම විතරයි. ෙගවන්න තිෙබන ඒවා ගැන 
ඔච්චර බය ෙවන්න එපා. අපට උදවු කරන්න.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒක රජය විසින් පැහැදිලි කළ යුතුයි.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙගවපු ඒවා ආපසු ෙගවනවා, පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ, ඒ 

ගැන බය ෙවන්න එපා කියලා ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කියනවා.   

ඒ කියන්ෙන් ආපසු ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අපි නීති විෙරෝධීව අය 
කර  ගත්ත ෙදයක් සම්මත කරලා. Sir, it is not just refunding a 
certain amount of money.  Are we going to violate the law 
and pass these Orders?   

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම නීතිමය තත්ත්වය පහදා දුන්නා. රජය විසින් ඒ ගැන 

තීරණයක් ගත යුතුයි.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමාත්, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 

මන්තීතුමාත් කියපු ෙදය අඩංගු ෙකොට විජයදාස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමා කියපු ආකාරයට අපි අය වැය ෙයෝජනාවටත් ඇතුළත් 
කරලා තවත් සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරන්නම්. ඒෙක් තිෙබන 
පශ්නය ෙමොකක්ද?  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
හැබැයි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තිෙබන නිසා එය විසඳිය 

යුතුයි. එය පහදා දීම ගැන අප අගය කරන්න ඕනෑ. ෙමොනවා 
වුණත් එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, I am sorry about the earlier request. 

There are some Motions with regard to the Budget to be 
taken up.  So, we have to have the Meeting of the 
Committee on Parliamentary Business today.  
[Interruption.] Yes, we will meet, maybe a little later, at 5 
o' clock. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පස් වරු 5.00ට රැස් වන්න බැහැ.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් ෙහට උෙද්ට ෙයොදා ගනිමු. Motions ඉදිරිපත් 

කරන්න ෙවනවා ෙන්. Motions ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතුව බැහැ. 
අපි ෙහට දිනයට ෙයොදා ගනිමු. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Within 15 minutes, we can get it cleared. දැන් රැස් ෙවමු.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් Committee on Parliamentary Business එක අද 

රැස් ෙවන්න ඕනෑ.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes. Those who can attend -  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පස් වරු 4.00ට ෙහෝ පස් වරු 4.30ට ෙහෝ රැස ්ෙවන්න බැරි ද? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We will fix it at 4.30 p.m. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Okay. ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා. 

 
නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත : 

නිෙයෝගය 
உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம்: 

கட்டைள 
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER   

 
[අ.භා. 3.37 ] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 
 

"1989 අංක 13 දරන නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් නිෂ්පාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත වරයා විසින් 
පනවන  ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/39 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ම ට  ෙමම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිතවත් 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමත් මා අගය කරනවා. මා 
හිතන විධියට සුපරික්ෂාකාරිත්වෙයන් සිටින එක අපටත් ෙහොඳයි. 
[බාධා කිරීමක්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මම තීරණයක් දුන්නා.  අද විවාද කරන්න පුළුවන්.  නීතිමය 

වශෙයන් අද විවාද කරන්න පුළුවන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, තීරණය ගත යුත්ෙත් සභාෙවන් කියා 

ඔබතුමා කිව්වා. "ෙම්ක තමයි අදහස. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. 
හැබැයි සභාව තීරණයක් ගන්න ඕනෑ" කියලා තමයි ඔබතුමා 
කිව්ෙව්.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
එෙහම නම් වහාම පක්ෂ නායකයින් රැස් ෙවලා තීරණයක් 

ගනිමු.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කවදාද, 

ෙකොතැනදීද අවසන් වන්ෙන්? ඒකයි තිෙබන පශ්නය. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙමෙහම සිදු වීම සුදුසු නැහැ කියා මමත් කියනවා; මම 

පිළිගන්නවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා කිව්ෙව්, "ෙමම  ෙරගුලාසි 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කිරීමට බාධාවක් නැහැ." කියා. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාද කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමතුමන්ලා ෙපන්වා දීපු 

කරුණු අනුව වැරැදි ටිකක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක විවාදය අවසානෙය්දී තීරණයක් ගන්න පුළුවන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
අවසානෙය්දී තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] At the 

end of the Debate, you can take a decision. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමනි, විවාදය අවසානෙය්දී 
තීරණයක් ගන්නත් පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් Committee on 
Parliamentary Business එෙක්දී තීරණයක් ගන්නත් පුළුවන්. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විවාදය සඳහා ඔබතුමා ලබා දුන්න අවසරය පරිදි මම කටයුතු 

කරෙගන යනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නිකම් මත ෙභ්දයක් ඇති කර ගන්ෙන් නැතිව ෙම් පිළිබඳව 

පැහැදිලිතාවක් ඇති කර ගනිමු. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමා තීරණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 කථානායකතුමා ලබා දීලා තිෙබන තීරණය ෙමොකක්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
විවාදය කිරීමට බාධාවක් නැහැ කියා කථානායකතුමා 

තීරණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
විවාද කිරීමට බාධාවක් නැහැ. ඒකයි මෙග් තීරණය. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කථානායකතුමා දීලා තිෙබන තීරණය පිළිගන්න. හැම දාම 

පළමුවැනි පැය ෙදක, තුන කාලය නාස්ති කරනවා.  [බාධා කිරීම්] 
නිෂ්ඵල තර්ක ෙගනැල්ලා, කථානායකතුමාෙග් තීරණය 
පිළිගන්ෙන් නැතිව කටයුතු කරනවා. හැම දාම පළමුවැනි පැය 
ෙදක, තුෙන් කාලය නාස්ති කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙම් පිළිබඳව විවාද කරන්න පුළුවන්. අවසානෙය්දී ගරු සභාව 

තීරණයක් ගන්න. එච්චරයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, නැවත ඒ කාරණය ෙපන්වා දීම 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මම සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. අපට අවශ  
වන්ෙන් එදා අතුරු සම්මත ගිණුම තුළින් ෙගනා අදහස් කියාත්මක 
කිරීමයි. ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න. ෙමතැනදී වියදම් කිරීම 
පිළිබඳව පශ්නයක් මතු වුෙණ් නැහැ. ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන එකයි තිෙබන පශ්නය. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Speaker, I rise to a point of Order.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නීති විෙරෝධි ෙලස සම්මත කරන ෙමම පනත යට ෙත් 

පැවැත්ෙවන විවාදයට අපි සහභාගි වන්ෙන් නැති බව සටහන් 
කරමින් මම සභා ගර්භෙයන් ඉවතට යනවා.  

[ෙම් අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීවරු කිහිප ෙදෙනකු 
සභා ගර්භෙයන් පිටව ගියහ] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்கள் சிலர் 
சபாமண்டபத்தி ந்  ெவளிநடப் ச் ெசய்தார்கள்] 

[At this stage, some Members of the Opposition walked out of the 
Chamber.] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගිහිල්ලා TV එෙකන් බලලා අපට උත්තර 

ෙදන්න පුළුවන්. අපි විවාද  කරන්න අවස්ථාව විවෘත කර 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමත් මුල ඉඳලාම විවාදයක් ඕනෑ නැහැ කියා 
තමයි එතුමන්ලා කිව්ෙව්. ඒ, සැබෑ තත්ත්වය අද මතු වුණා. පසු 
ගිය ආර්ථිකෙය් ෙමොනවාද වුෙණ් කියා අහන්න අකැමැති නිසා 
එළියට ගියාට අපට පශ්නයක් නැහැ. අපි ෙමතැන සැබෑ තත්ත්වය 
ඉදිරිපත් කර, මන්තීවරුන් ලබා දුන්න අදහසුත් අඩංගු කර, එම 
අවශ තා නිසියාකාරෙයන් ඉදිරිෙය්දී අය වැය තුළිනුත් 
ෙගෙනන්නම් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරනවා. අද අෙප් අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා, රෙට් ඉදිරි දැක්ම 
ෙමොකක්ද, අෙප් ආණ්ඩුව ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ගමන් කළ යුතුව 
තිෙබන්ෙන් කියා. ෙම් කරුණුත් අඩංගු කර ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
20 වැනි දා ඉදිරිපත් කරන්න යන අය වැය තුළින් අංග සම්පූර්ණ 
ආර්ථික පතිපත්තිය අපි ෙපන්වා ෙදන්නම්. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් 
අදහස් අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ජනතාව මත පැටවිලා තිෙබන 
ආර්ථිකෙය් බදු බර අඩු කර, ආදායමක් උත්පාදනය කරන මාර්ග 
ඇති කර, ඒ තුළින් රෙට් සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්නයි අපට 
අවශ  වන්ෙන්.  

 
අපි බලය ලබා ගනිද්දි ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිබු ෙණ්.  

ආදායම අඩු වී ෙගන ස්වරූපයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 2005 
සියයට 16.9ක්ව පැවති දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අද වනෙකොට 
සියයට 10.8ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු 
වීම නිසා  ණයබරතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ණය 
ශීඝෙයන් වැඩි වුණා. 2005 බිලියන 1,784ක්ව පැවති ණය 
පමාණය අද වනෙකොට බිලියන 8,999 දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ණයබරතාව වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා අපට ෙම් 
ෙවනුෙවන් එක කාර්යයක් කරන්න තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය අලුත් ආකාරයට ඉදිරියට ෙගනි යන්න අවශ  ෙවනවා. 
ඒ වාෙග්ම නාස්තිකාර වියදම් නැති කරන්න ෙවනවා. දූෂණය අඩු 
කිරීම ෙනොව දූෂණය නැත්තටම නැති කරන්න ඕනෑ. ෙමය අලුත් 
ආකාරයට ඉදිරියට ෙගනි යන්නයි අපට අවශ  වන්ෙන්. මම ෙම් 
අවස්ථාව  උපෙයෝගී කර ගන්නවා, ෙම් කාරණයත් සඳහන් 
කරන්න. වංචා, දූෂණ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ෙම් ගරු සභාෙව් 
මන්තීවරු ෙනොෙයක් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒක ෙපෞද්ගලික 
මතයක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අපට අවශ  දූෂණය නැති 
කරෙගන ගමනක් යන්නයි. ඒ නිසා අප ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී 
කර ගන්නවා, බදු ෙගවන්ෙන් නැති අයෙගන් ඒ බදු ටික ලබා 
ගන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම ෙකොටසක් අසරණ ෙවලා 
සිටිනවා. ඔවුන්ට ලැෙබන්න තිෙබන මුදල් ලැබිලාත් නැහැ. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 

සඳහා ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා 
කරන්න.  

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද පස්වරු 4.30ට පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින් එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික 
මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 

එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

මම කලින් කිව්වා වාෙග්  නීත නුකූලව කියා කර අහිංසක 
ජනතාවට ඒ සියලු ෙද්වල් නිසියාකාරව, හරි විධියට ලබා ෙදන්න 
අපි කටයුතු කරෙගන යනවා. 

මා ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගී කර ගන්නවා, කරුණු ෙදකක්, 
තුනක් නිවැරැදි කරන්න. දවස් ෙදකකට ඉස්ෙසල්ලා එංගලන්ත  
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සම්ෙම්ලනයට ගිහින් එන අවස්ථාෙව්දී 
අපි දැක්කා, ෙඩොලර් එකකට රුපියල් 137.32ක් ෙදනවාය කියා 
ලංකා බැංකු  website එෙක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව් 
අපි ලංකා බැංකුෙව් නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා, ෙඩොලර් එකකට 
රුපියල් 137.32ක් ෙදන්ෙන් ඇයි කියා. ඊට පස්ෙසේ අපට දුන්න 
පිළිතුර තමයි, ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ෙමය තීන්දු කර තිබුණාය 
කියන එක. ෙම් ගැන ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් විමසා බැලුවා. ෙම් 
වාෙග් තීන්දුවක් දීලා නැහැ. පිට රට රැකියාවලට ගිහින් එන 
අහිංසක අයෙග් මුදල් වාණිජ බැංකු හිතූමතෙය් airport එෙක්දීම 
යම්කිසි පැහැර ගැනීමක් කරනවාය කියන එක අපට ෙපෙනන්න 
තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුව කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළ 
විකෘති කරන්න එපා. අහිංසක මිනිසුන් මැද ෙපරදිග රටවලට 
ගිහින් ෙඩොලර් ටිකක් එකතු කර ෙගන එන ෙකොට ෙඩොලරයකට 
රුපියල් 141.20ක් ෙදන්න තිෙබන අවස්ථාවක රුපියල් 137.20ක් 
දීලා ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේදීම ෙසොරකමක් සිදු කරනවාය කියන 
එක එෙසේ ෙමෙසේ කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි 
ෙම් වාෙග් ෙද්වල් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. අහිංසක ජනතාව ඒ 
කරන ෙසේවය තුළින් අපට ඉමහත් ශක්තියක් ලැබී තිෙබන බව 
අෙප් balance of payment තුළින් ෙපෙනනවා. කරුණාකර                       
ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ඉදිරිපත් කරන buying rate එක හා 
selling rate එක උපෙයෝගී කර ෙගන ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිට වාණිජ 
කටයුතු කරන්නය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී වාණිජ 
බැංකුවලට මතක් කරනවා. සියයට 5ක පරතරයක් තබා ෙගන 
කටයුතු කරනවා නම් ඒක අහිංසක ජනතාව නීත නුකූලව සූරා 

කෑමක් ෙලස තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් වාෙග් සල්ලි 
උපයන්න ලංකා බැංකුවටත්, මහජන බැංකුවටත්, ඕනෑම වාණිජ 
බැංකුවකටත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වැඩ කරන්න තිෙබන 
සීමාවන් -buying rate එක හා selling rate එක- ශී ලංකා මහ 
බැංකුව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අනුව කටයුතු කිරීම තමයි අපට 
අවශ  වන්ෙන්. මැද ෙපරදිග ෙහෝ ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටකට 
ගිහින් මහන්සිෙයන් වැඩ කර ෙමහාට එන අහිංසක ජනතාවට තව 
සියයට 5ක් ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිට 
කියාත්මක කරන්න අද නිෙයෝග කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමන් මහන්සිෙයන් උපයන මුදල් සඳහා 
NRFC හා RFC ගිණුම් සඳහා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් Exchange 
Control Department එෙකන් ෙමෙතක් කල් තහංචි තිබුණා. 
Approval එක ගන්න ඕනෑ.  දැන් ඒකත් සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් 
කර තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමා පකාශ කළා වාෙග්ම Exchange 
Control Act එක යල් පැනගිය නීතියක්. අද ඒක යාවජීව කිරීම 
සඳහා FEMA -Foreign Exchange Management Agency එකක්
-  තුළින් කටයුතු කරනවා. එම නිසා NRFC, RFC ගිණුම් තුළින් 
US Dollars10,000ක් දක්වා කිසිම පශන්යක් නැතිව 
ෙගෙනන්නත් පුළුවන්, යවන්නත් පුළුවන්ය කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

ෙම් කථා කරන අවස්ථාෙව්දී තවත් පශ්න 2ක් පැන නැ ඟී 
තිෙබනවා. එකක් තමයි ෙම් රටට ලැෙබන්න තිෙබන ණය 
පමාණය. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවත නැවත මතක් කර 
තිෙබනවා, ෙම් ණය ගන්නවා වාෙග්ම ඒ කටයුතු කියාත්මක 
කරන්නත් විධිවිධාන ෙයොදන්න අවශ යි කියා. නමුත් ඒ මුදල් 
අෙප් ශී ලංකා මහ බැංකුවට එන්න කාලාන්තරයක් ගිහින් 
තිෙබනවා. අපට ෙපෙනනවා, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අධික කාලයක් ගන්නවාය කියා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා නිදසුනක් කියන්නම්. අපි syndicated 
loan එකක් ඕනෑය කියා tender කළා. ඒ tender කරන 
අවස්ථාෙව්දී බැංකු 4ක් ඉදිරිපත් වුණා. එදා අපට සියයට 3.25 
ෙපොලියට US Dollars මිලියන 750ක් විතර ගන්න හැකියාව 
තිබුණා. ඒ කාලෙය් තිබුණු විපක්ෂය නිසා සියයට 3.25 ෙපොලියට 
ගන්න තිබුණු හැකියාවට බාධාවක් ඇති වුණා. එදා විපක්ෂය එෙසේ 
කෙළේ ඇයි කියා අපි දන්නවා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. 
නමුත් අපි අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වුණාට පසුව අපට ෙම්ක නැවත 
කියාත්මක කිරීෙම් අවශ තාවක් තිබුණා. අපට ෙපෙනනවා, 
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම් කාලයක් ෙගන තිෙබනවාය කියා. 
මාස ෙදකක්, මාස තුනක් ගත වුණු නිසා අපට සිදු වුණා, 
"කරුණාකරලා සියයට 3.25කට ගන්න පුළුවන් ණය අපට ලබා 
ෙදන්න. ෙමයට නීතිපතිතුමාෙග් අදහස් ෙයොමු කර අවසරය 
ෙදන්න" කියා ඉල්ලා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට ලිපියක් 
යවන්න. ඒ සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගිහින් තිෙබනවා. එම නිසා 
ෙපොලී පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කවුද ෙම්කට වග 
කියන්ෙන්? අපි එක පැත්තකින් නිදහස් කර ෙගන යන ෙකොට, 
අනික් පැත්ෙතන් විවෘතභාවයක් ෙගෙනන ෙකොට, විනිවිදභාවයක් 
ෙගෙනන ෙකොට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉක්මනින් ෙම් 
කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න ඕනෑ.  

සියයට 3.25ක ෙපොලී අනුපාතයට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 728ක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මාස තුනක් කල් ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒෙක් පාඩුව විඳින්න වන්ෙන් අෙප් බදු 
ෙගවන්නන්ටයි. යම් යම් තැන්වල මන්දගාමී ස්වරූපෙයන් කටයුතු 
කරනවා නම් දැන් නැගිටින ෙවලාව ඇවිල්ලා තිෙබනවා කියා මම 
මතක් කරනවා. ෙම් අයම තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිද්ධිය ගැන කථා 
කරන්ෙන්. උෙද්ට කියනවා "හරි"යි කියලා, හැන්දෑෙව් කියනවා 
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"නැහැ"යි කියලා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම නීතියට පටහැනිව 
කටයුතු කර තිෙබන ෙදයක්. ඒ ගැන අපි දන්නවා. ෙමොකද, ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කටයුතු කරන්ෙන් අපිත් එක්කයි. ෙම් අවස්ථාෙව් එක් 
එක්ෙකනා ෙපෞද්ගලික මත ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. සමහර විට  
සමස්තයක් වශ ෙයන් අරෙගන කියන්න පුළුවන්, ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් 
තීන්දුවක් කියලා. ඒක ආණ්ඩුෙව් තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. ඇවන්ට් 
ගාර්ඩ් එෙක් සිද්ධිය අපි එදා ඉඳලාම කිව්වා වැරදි කටයුත්තක් 
කියලා. නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඒකට උත්තරයකුත් ෙදන්න.  

අප නැවත ෙම් අවස්ථාෙව් බලන්න අවශ යි, රට ඉදිරියට 
ෙගනයන්න කටයුතු කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 
ෙමොකද, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාත් එකතුව අපි යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් යන පිරිසිදු 
ගමනක්, ෙම්. ඒකට කිසි ෙසේත්ම පශන්යක් ඇති ෙනොවන විධියට 
කටයුතු කිරීම තමයි අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම වන්ෙන්. ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා නැවත මතක් කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් ආර්ථිකය කිසි 
ෙසේත්ම කඩා වැටිලා නැහැ කියලායි. අපට ඕනෑ තරම් සල්ලි 
තිෙබනවා. ආදායම් මාර්ග ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. අලුත් 
ආණ්ඩුවට පරණ ආණ්ඩුෙවන් ලැබුණු දායාදය තමයි, කඩා වැටුණු 
ආර්ථිකය හදා ගන්න එක. දණ ගස්වපු ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න 
තිෙබන එක තමයි පශ්නය.  

2016 අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න තව දවස් 15ක් තිෙබනවා. අද 
අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ඍජු පකාශයක් කළා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද 
රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් කියන එක ගැන. මා හිතන විධියට යම් 
සංඥාවක් දී තිෙබනවා, අප රෙට් අහිංසක, දුගී දුප්පත් ජනතාවට  
අත් උදව්වක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, අෙප් ව ාපාර 
ෙලෝකයට පුනර්ජීවනයක් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා. ෙම් ර ටට ආෙයෝජකයන් ෙගන්වන්න ඉස්ෙසල්ලා අෙප් 
රෙට් තිෙබන ස්වයං ශක්තිය අපි පාවිච්චි කරන්න අවශ යි. ඒ නිසා 
අපි කාරුණිකව ශී ලංකාවාසින්ෙගන්  ඉල්ලන්ෙන්, "ව ාපාරික 
ෙලෝකයට එන්න, අපි ඒ සඳහා අවස්ථාව ෙදනවා, සුද්දන්ට 
ඉස්ෙසල්ලා අපි ඔබලාට පමුඛත්වය ෙදනවා" කියලායි. පමුඛත්වය 
ෙදනවා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් technical knowledge එක නැත්නම් 
ෙග්න්න, ඒ ෙදක ඒකාබද්ධ කරලා ජාතික පතිපත්තියක් හදන්න 
අපි කටයුතු කරන්නම්. ෙම් ෙදකම බැරි වුණත් අපි නම් හිතන්ෙන් 
ආර්ථිකය නැංවීෙම් ඉලක්කය තකා කටයුතු කරන්නයි. එවිට 
තමයි පිට රට ආෙයෝජකයන්ව ෙම් රටට ෙග්න්න පුළුවන් වන්ෙන්. 
අපි ඒ අඩිතාලම - platform එක - සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් හැම 
ෙදනාටම එක හා සමානව තරග කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් 
උඩ කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ ගමන්ම පිට රට ඉන්න ලාංකික ෙසේවක පිරිෙසන් මා 
කරුණිකව ඉල්ලන්ෙන්, "පිට රට ගිහිල්ලා රුපියල් 35,000ක 
පමණ වැටුපකට වැඩ කරන්ෙන් නැතුව, නැවත අෙප් මව් බිමට 
එන්න, ෙම් රෙට්ම ඊට වැඩිය ඉහළ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් 
ස්වරූපය අපි ඇති කරලා ෙදන්නම්, ඔෙබ් ෙසේවය අපට අවශ යි, 
නැවත අෙප් රටට එන්න" කියලායි. ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් growth rate එක සියයට 7කින්, 8කින් වැඩි වන 
අවස්ථාෙව්දී අවුරුද්දකට ලක්ෂයකට වැඩි රැකී රක්ෂා පමාණයක් 
අපි බිහි කරනවා. අවුරුදු පහකින් අපි රැකී රක්ෂා ලක්ෂ 10ක් ඇති 
කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකර නැවත තමන්ෙග් මව් බිමට ඇවිල්ලා 
කටයුතු කරන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම මා ඉතාම ඕනෑකමින් 
කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ඉදිරි ගමන තුළ හුඟක් ආෙයෝජකයන් අපට 
කියන්ෙන්, "ෙම් රෙට් ශමය ලබා ගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් නැහැ, 
අවහිර ෙවලා තිෙබනවා, පිට රටින් ෙග්න්න" කියන එකයි. අපි 
කිසි ෙසේත්ම ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ඒ අය ෙග්න්න 
ඉස්ෙසල්ලා අෙප් කට්ටිය නැවත රටට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
ෙදමව්පියන් එක්ක, සෙහෝදරයන් එක්ක, දූ දරුවන් එක්ක කටයුතු 
කරන වාතාවරණය අපි ලබා ෙදන්නම්. ඔබලා ඒ අභිෙයෝගය භාර 
ගන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා.  

පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය් කථා කරන අවස්ථාෙව් 
දී පිට රට ගිණුම්වල තිෙබන ශී ලාංකික තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් 
ෙම් රටට නැවත ෙග්න්න කියන ඉල්ලීම මා කළා. මා අගය 
කරනවා මහ බැංකුෙව් තීන්දුව අනුව ලංකාෙව් අයෙග් ගිණුම් 
වහන්න ඕනෑ කියලා ස්විට්සර්ලන්ත රට ගත් තීරණය. ෙම් 
අවස්ථාව අපි උපෙයෝගී කර ගන්න ඕනෑ, ඒ සල්ලි නැවත ෙම් 
රටට ෙග්න්න. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් තිෙබන ලාංකිකයන්ෙග් 
බැංකු ගිණුම් ටිකත් වහන්න පටන් අරෙගන. මම ඉන්දියාෙව් 
ඉන්න  සියලුම ලාංකික ආෙයෝජකයන්ටත් ෙම් රටට එන්න කියන 
කාරුණික ඉල්ලීම කළා. ඒ අනුව ෙහොඳ පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන් 
ගිණුම්හිමියන් ගණනාවක් ෙම් සුමාන ෙදක තුන තුළ ලංකාවට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එකත් මම සතුටින් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. ඒ මුදල්වල සුරක්ෂිතභාවය අප ලබා ෙදනවා. ෙමතැන 
පශ්න කරන්න කිසි ෙසේත්ම අවශ  නැහැ. ෙමොකද, ඒවා බැංකු 
ක්ෙෂේතය තුළින් එන්ෙන්. ඒ තුළින් අපට අවශ  මූල  සම්පත, 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මූල  සම්පත ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්න කියන එක මම 
මතක් කරනවා.  

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අය අෙපන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. ඔවුන් කියනවා, අවුරුදු ෙදක, තුන, 
හතරක කාලයක ඉඳලා US Dollars පිට රටින් ලංකාවට ගන්න 
පුළුවන් මුදලට සම මට්ටමට ෙහෝ ඊට වඩා අඩුෙවනුත් ගන්න 
පුළුවන් හැකියාව තිෙබනවා කියා. ඔවුන් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා. අපිට ඒක ෙගෙනන්න බැරි ඇයි කියා 
ඔවුන් අසනවා. මම මහ බැංකුෙව් අධිපති එක්ක ඊෙය් කථා කළා. 
ඒ වාෙග්ම අෙප් අගමැතිතුමා හා අෙප් අමාත ාංශ ෙල්කම්තුමා 
එක්ක කථා කරන අවස්ථාෙව්දීත් අපට ෙපනී ගියා, ඒකට කිසිම 
බාධාවක් නැහැ; ඇත්ත වශෙයන්ම එය රටට ෙහොඳයි කියා. ඒ 
නිසායි අපි විවෘත කරන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ කියන ආයතනයට පිට 
රටින් ඒ ෙඩොලර් පමාණය ෙගෙනන්න පුළුවන්. නමුත් එහිදී 
විනිමය risk එක - අවදානම් තත්ත්වය - අපට භාර ගන්න බැහැ. ඒ 
නිසා ෙගෙනන ණය swap එකක් අනුව ආරක්ෂා කරන්න 
අවශ යි. ඊට පසුව අපිට එළියට යවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 
ෙගෙනන පමාණයයි. ඒක සුරක්ෂිත කිරීම එම ෙකොම්පැනිෙය් 
කටයුත්තක් බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. අපි එය 
පරිපාලනය කර, අවශ  නම් උදව් පදව් ලබා දීමත් සිදු කරනවා 
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ තුළින් 
සුමාන ෙදක, තුනක් ඇතුළත ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 750ක්, 
800ක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න පුළුවන් හැකියාව තිෙබන බව අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා අපි කාරුණිකව ඒ අයට විවෘතව කියනවා, 
ෙගෙනන්න; ඒ සුරක්ෂිතභාවය ෙදනවා; ඒ සඳහා නීතිමය 
පැත්ෙතන් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම් අද ඉඳලා එය ලිහිල් 
කරනවා කියා. අපි ඒ සම්බන්ධවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම්වා ඔක්ෙකෝම 
කරන්ෙන් සියයට නවයට, දහයට, එෙකොළහට ගත්ත ණය නැති 
කරලා, අඩු කරලා ඒ ෙවනුෙවන් සියයට තුනට, හතරට, පහට ණය 
ලබා ෙගන, අහිංසක ජනතාවට ෙගවන්න තිෙබන ඒ බදු බර අඩු 
කිරීම සඳහායි. එෙහම නැතුව ඔෙහේ තිෙබන ණය පමාණයක් 
ගන්න එක ෙනොෙවයි අප කරන්ෙන්.  

අද අපට කාර්යයන් ෙදකක් කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. එකක් 
තමයි, ආදායම ලබා ගන්නට වියදම ඇති කිරීම. අනිත් එක තමයි, 
ආදායමක් ලබා ගැනීමට ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් කළ පව් ටික අඩු 
කිරීම නැත්නම් නැති කිරීම. අන්න ඒ ණයබරතාව අඩු කිරීම 
තමයි, ෙකොටස් ෙදකකින් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒක අෙප් 
අය වැය පකාශනය තුළින් අප ඉදිරිපත් කරන්නම්. අෙප් 
අගමැතිතුමා අපට ෙකොයි ආකාරෙයන් ද එම කටයුතු කරන්න 

351 352 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන යම් විධියක ඉඟියක් ලබා දුන්නා. ඒ 
නිසා කිසිම භයක් ඇති ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් 
නිෙයෝග, ෙයෝජනා සහ නිෙව්දන සම්මත කරන්න අමාරු ෙවයි, 
සම්මත කරන්න බැහැ, එතෙකොට පශ්නයක් ඇති කරනවා, 
ෙමතැන ෙවන්ෙන් ෙමොනවාද කියා එළියට ෙපන්වනවා කියා ෙම් 
ගරු සභාෙවන් එළියට ගිය කට්ටියත් හිතුවා. එෙහම කිසි 
පශ්නයක් නැහැ. අපි නැවත ඒ සියලු ෙදයටම අෙප් අය වැය තුළින් 
සුරක්ෂිතභාවයක් ඇති කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. නමුත් 
ෙම් ලාබාල වැඩවලට ආර්ථිකයත් එක්ක නිකරුෙණ් ෙසල්ලම් 
කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම මම කරනවා. අපිට දුන්න ආර්ථිකය 
අද වට්ටන්ෙන් නැතුව ඒ තුළ ඉතාම ආරක්ෂා සහිතව කටයුතු කර 
ෙගන යන්න පුළුවන් එකම ෙදය, මහන්සිෙයන් වැඩ කරන මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය්, මුදල් අමාත ාංශෙය් සහ මහ බැංකුෙව් ෙසේවක 
පිරිස සහ සියලුම ඇමතිවරුන්ෙග් තිෙබන ශක්තියයි කියන එක 
අප ෙපන්වා තිෙබනවා. අපි අලුත් ගමනක් ඉදිරියට ෙගන යනවා. 
ෙබොෙහොම විවෘත විවාද යන්ෙන්. ඒ බව කැබිනට් මණ්ඩලය 
දන්නවා. අෙප් මිතශීලී ඇමතිවරුන්ෙගන් වුණත් ඒ ගැන අහ 
ගන්න පුළුවන්. “Yes, Sir”, “No, Sir” කියන සංකල්පයක් 
ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ජනතාවෙග් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතිය 
සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන් කැබිනට් මණ්ඩලයක් තමයි ඉන්ෙන්. 
ෙවනත් මත තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ මතවලටත් ගරු කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තමයි සුපිරිභාවය තිෙබන්ෙන්. අපිව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්ෙන් අෙප් ජනතාවයි. අන්න ඒ ජනතාවෙග් 
විශ්වාසය ඇති කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි අප කළ යුත්ෙත්.  

ෙනොෙයක් රටවල සල්ලි තිෙබනවා කියනවා; නැහැයි 
කියනවා; කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියනවා. එෙහම තිෙබනවා 
නම් ඇයි, ෙගෙනන්න බැරි කියා පශ්න කරනවා. මම ඒ අයට 
කාරුණිකව කියන්ෙන්, වැඩිය සද්ද කරන්න එපා කියායි. තිෙබන 
තැන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඒවා අපි ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. අපි 
එය නීතිය පැත්තට භාර දීලා තිෙබනවා. අපිට විනිවිදභාවයක් 
තිෙබනවා. ඒ සියලු ෙදනාටම යම් විධියකින් නීතිමය 
රැකවරණයක් තිෙබනවා. අපි වල් බූරු නිදහසක්  පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියන එක දන්ෙනෝ දනිති. 
ඒවා නම් සහිතව නියම ෙව්ලාවට,  නියම අවස්ථාවට එවන්නම්. 
සමහර අය අහනවා, කවුද ෙම් VIPsලා කියා. ෙනොදන්නවාද, ඒ 
කාලෙය් හිටපු VIPsලා කවුද කියා? ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියන එක 
ෙනොදන්නවාද? රෙට් ජනතාව දන්නවා, එක කාලයක ෙකොෙහේද 
ගිෙය්; ෙකොෙහේද ගිෙය් නැත්ෙත් කියා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අෙපන් පශ්න කරන්න එපා. අපි උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් ශීලාචාරව ආණ්ඩුවක් ෙගනියන නිසායි. නැත්නම් 
ෙමතැනදී ඒ කාලෙය් වාෙග් ඔෙහේ නිකම් නම් දුන්නාට පසුව 
කියන්න පුළුවන්, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙනොදන්නවාය; අපි දැන 
ෙගන, ෙසොයා ෙගන, අල්ලා ෙගන තමයි  ෙම් කියන්ෙන් කියා. 
අහන්න සජින් ද වාස් ගුණවර්ධනෙගන් ෙමොනවාද කියන්ෙන් 
කියා. අෙපන් අහන්න එපා. ඒ, එදා එකට හිටපු කට්ටිය. අපි 
ශීලාචාරව, හරියාකාරව, හරි කට්ටියකට ෙදන්නම්. බල්ලාෙග් 
වැෙඩ් බූරුවා කරන්න ඕනෑ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි, අපි ඒක 
හරියාකාරව ෙදන්ෙන්. ඇයි, අපි ෙම්කට උත්තර ෙදන්ෙන් 
නැත්ෙත් කියා මට හැම තැනකදීම ඇසී තිෙබනවා. අපි උත්තර 
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් තිෙබන නිසායි. ඒ පිරිස ඒ 
සිදු කළ ෙද්වල් වැඩි කල් යන්න ඉස්සර ෙහළිදරවු ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වැඩිපුර කථා කරන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. මට අවශ  වන්ෙන් අෙප් ආණ්ඩුවට භාර දීලා තිෙබන 
ආර්ථිකය හරියාකාරව ඉදිරියට ෙගනිහින්, එහි පතිලාභය සියලුම 
අහිංසක ජනතාවට ලබාදීමයි; ඒ කාලෙය් වුණා වාෙග් එක 

පවුලකට පතිලාභ ලැබීමක් නැවත ඇති ෙනොවන විධියට කටයුතු 
කිරීමයි. අද අපට ඒ ෙහොඳ තත්ත්වය ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඒක 
ඇස්වලින් දකින්න බැරි නිසා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙම් 
කියන ෙද්වල් අහෙගන ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒ නිසා කමක් නැහැ  ෙම් සභාෙවන් එළියට ගියාට. 
නමුත් අෙප් අය වැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී ඇවිල්ලා 
අහගන්න, ෙකොෙහොමද අපි රට හදන්ෙන්, ඒ නැති කළ ෙද්වල් අපි 
ෙකොෙහොමද නැවත ඇති කරන්ෙන් කියලා.  

අද ෙම් පුංචි ලංකාව ඉතා අගනා අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා. අපි එකට වැඩ කෙළොත් ෙම් පුංචි ලංකාවට ෙලෝකය 
තරණය කිරීම එතරම් අමාරු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. හැම 
ෙදනාෙග්ම උදවු ලැබුෙණොත් ඒක ෙලෙහසියි. උදවු ලැබුෙණ් 
නැත්නම් ඒක චුට්ටක් අමාරු ෙවනවා. නමුත් අපි ඒ ඉලක්කයට 
යන්න වැඩ කරනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් 
කරන්න  කැමැතියි. අපි ඒ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්ෙන් අෙප් 
අහිංසක වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ 
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරනවා, අෙප් සුළු හා මධ  පරිමාණ 
ව ාපාරිකයන්ට. අපි ඒ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරනවා  ව ාපාර 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින සියලුම අයට.  ෙම් රෙට් ජීවත් වන අයට 
සාධාරණ, වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති කරන්න පුළුවන් 
ආර්ථිකයක් තමයි අපට අවශ  වන්ෙන්. අප තුළ යටි අරමුණක් 
නැහැ. අෙප් අරමුණ එක් අෙයකුෙගන් තවත් අෙයකුට ව ාපාර 
ලබාදීම ෙනොෙවයි. පුළුවන් තරම් ව ාපාර ඇති කිරීම තමයි අෙප් 
අරමුණ. හැබැයි, රජයට බදු ෙගවන්න තිෙබන අය  ඒ බදු 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමෙතක් කල් කුඩා සහ මධ ම  පරිමාණෙය් 
අහිංසක ව ාරිකයන් පිරිස බදු ෙගව්වා. නමුත් ඉහළ තලෙය් සිටින 
අය ඒ බදු ෙගවීම පැහැර හැරියා. ෙම් වාෙග් කාරණා මතු කරන 
විට කියනවා, ''අර බද්ද එනවා, ෙම් බද්ද එනවා'' කියලා. නමුත් 
එවැනි කිසිම බද්දක් නැහැ. අද අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ 
කාරණා ෙපන්වලා දුන්නා. අපට තිෙබන්ෙන් tax compliance එක 
වැඩි කරලා, tax base එක අඩු කිරීමයි. ඒ තුළින් තමයි අපි ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  

දැන් අපි ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා ජනතාවෙග් වරම ලැබිලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අවසර සහිතව ෙම් ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසායි අපි ෙම් වාෙග් නිෙයෝග සහ 
නිෙව්දන ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි බලයට පත් වුෙණ් ජනවාරි මාසෙය් 08වන දායි. අපි 
ජනවාරි මාසෙය් 29වන දා අපි අතුරු  අය වැය ෙයෝජනා  ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ දවස් 21 තුළ අපි ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනා සඳහා 
අවසරය ලබා ගන්න තමයි ෙමපමණ කාලයක් ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  ඉදිරි අය වැය සඳහා සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම,  ඉදිරි දැක්මක් 
සහිත ෙවනත් අදහස් තිෙබනවා නම් ඒවාත් අපට ඉදිරිපත් 
කරන්න. ඉදිරි අය වැය සම්මත කරලා දීලා ෙම් රෙට් අහිංසක 
ජනතාවට තිෙබන අමාරුකම් අඩු කරන්න  කටයුතු කරන්න 
කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.  

අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනා සහ නිෙව්දනවලට  
ඔබතුමන්ලාෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා 
සිටිමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
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[අ.භා. 4.02] 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පැවැත්ෙවන විවාදෙය්දී 

විෙශේෂෙයන් සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් වන නිෙව්දනයට අදාළ 
කාරණා සම්බන්ධව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා කාලය ලබාදීම පිළිබඳව 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මාෙග් උපන් ගම් පෙද්ශය වන මිනුවන්ෙගොඩ ආසනය 
නිෙයෝජනය කරන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව් කථා 
කරන්නට ලැබීමත් සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් හැටියට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් අමාත ාංශය යටෙත් 
කියාත්මක වන සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, ශී ලංකා නීති පඥප්ති 
සංගහෙය් 52වන අධිකාරිය වන සුරාබදු ආඥාපනත, 1999 අංක 8 
දරන දුම්ෙකොළ බදු පනෙත් අධිකාරිය පවත්වාෙගන යෑෙම් වගකීම 
හා විෂ වර්ග අබිං සහ අන්තරාදායක ඖෂධ ආඥාපනෙත් 
අධිකාරිය බලාත්මක කිරීෙම් සාමුහික වගකීමද 2006 අංක 27 
දරන දුම්ෙකොළ හා මද සාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත 
කියාත්මක කිරීෙම් වගකීමද පැවරී ඇති අනිවාර්යය කාර්යයන් 
ෙවනවා.  

ශී ලංකාව තුළ නීත නුකූල ෙනොවන මත් පැන් හා මත් 
දව වලින් ෙතොර සමාජයක් ෙගොඩ නැඟීමට දායකවීම හා රෙට් 
ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැය කිරීමට රාජ  ආදායමට 
ෙකොටසක් රැස් කර දීම සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අරමුණ වුවත්, 
ෙම් වන විට රෙට් මත් පැන් පරිෙභෝජනය ඉතා ශීඝෙයන් ඉහළ 
ෙගොස් ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා 
වර්ෂෙයන් වර්ෂයට සුරාබදු බලපත අලුත් කිරීමක් සිදු කරනු ලබන 
අතර, සංචාරක මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය සහිත ෙහෝටල් සහ 
ආපනශාලා සඳහා පමණක් නව සුරාබදු බලපත 661ක් නිකුත් කර 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2005 සිට ෙම් දක්වා ඒ බලපතවලින් 
ආදායම හැටියට රුපියල් මිලියන 1,840ක් ලබාෙගන තිෙබනවා. 
2005 වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මත් පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් 
බිලියන 38.4ක් සහ බියර් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 51.5ක්. 2010 
වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය මත්පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 
49.3ක්. බියර් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 65.5ක්. 2014 වර්ෂෙය්දී 
මත්පැන් නිෂ්පාදනය ලීටර් බිලියන 43.9ක්. බියර්  නිෂ්පාදනය 
ලීටර් බිලියන 124.5ක්. ෙමමඟින් විශාල ආදායමක් රජයට 
ලැබුණත් ෙම් වන විට මත්පැන් නිසා සිදුව ඇති සමාජ හානිය මිල 
කළ ෙනොහැකියි. ෙවනත් දියුණු රටවල මත්පැන්වලින් ලැෙබන 
බදු මුදල්වලින් යම් කිසි පතිශතයක් මත්දව  නිවාරණ වැඩසටහන් 
සඳහා ෙයොදවනවා. ලංකාෙව්ද එවැනි තත්ත්වයක් අනාගතෙය් දී 
උදාෙවයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන්ම අපි 
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි.  

දැනට මත්පැන්වලට පනවා ඇති බදු මුදල වැඩි කරන ෙමන් 
ෙයෝජනා කරන අතර, එමඟින් මත්පැන් භාවිතය අවම කිරීමයි 
අෙප් අරමුණ. අෙප් ආණ්ඩුෙව් බලාෙපොෙරොත්තුව, මත්පැන්වලින් 
ලැෙබන බදුවලින් ආණ්ඩුව කර ෙගන යෑම ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම 
මත්පැන් භාවිතය අවම කරලීමත් අෙප් එක බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
ෙවනවා.  

අලුත් බලපත නිකුත් කිරීෙම් දී බලපත සඳහා වූ බදු වැඩි 
කිරීමටත්, ඒ  නීති දැඩි කිරීමටත් හැකියාවක් ලැෙබනවා නම් ඉතා 
ෙහොඳයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධී 
මත්පැන් සම්බන්ධව ඇති පැමිණිලි ඉතා ඉක්මනින් සුරා බදු 

ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ පහසු දුරකථන 
අංකයක් හඳුන්වා ෙදනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියලා අපි ෙයෝජනා 
කරනවා. උදාහරණයක් ෙලස  අපි දැන් දුරකථන අංක 119 
පාවිච්චි කරනවා. ෙම් සඳහාත් අපට ඒ වාෙග් number  එකක් 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක 
මණ්ඩලය විසින් කරන ලද පර්ෙය්ෂණයකට අනුව, ලංකාෙව් 
අෙළවි වන බියර් සම්බන්ධෙයන් අද මා සුවිෙශේෂී ෙහළිදරව් 
කිරීමක් කරන්න කැමැතියි. දැනට ලංකාෙව් අෙළවි වන බීර වර්ග 
ෙදකක් තිෙබනවා. ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 4ක් විතර තිෙබන බියර්  
තිෙබනවා. තව තිෙබනවා ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 8.8ක් තිෙබන 
බීයර්. අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කරන ලද 
පර්ෙය්ෂණයකට අනුව ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් සියයට 
8.8 කියන පතිශතයකට වඩා ඒවාෙය් ඇල්ෙකොෙහොල් තිෙබන බව. 
ශී ලංකාෙව් බියර් පමිතිය- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ පරීක්ෂණ තුළින් කියන්ෙන්  සියයට 8.8 ෙනොෙවයි, ඊට 

වැඩිය තිෙබනවා කියලා?  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඔව්. ඊට වැඩිය තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hard liquor වැඩි සාන්දණයකින් තමයි විකුණන්ෙන්. 

 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ බියර් කෑන් එෙක් සඳහන් කරලා 

තිෙබන්ෙන් 8.8 කියලායි. නමුත් කාල්ස්බර්ග්  කියන බියර් 
වර්ගෙය් ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 10.42ක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 
සැන්ෙඩෝ පවර් කියන එෙක් ඇල්ෙකොෙහොල් සියයට 8.8යි කියලා 
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් තිෙබන ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය  
10.53ක්. ලයන් ස්ෙටෝන් කියන බියර් එෙකත් සඳහන් 
ඇල්ෙකොෙහොල් පතිශතය 8.8යි.   නමුත් 9.96ක් තිෙබනවා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතා වැදගත් 

කරුණක්. ඔබතුමා සාක්ෂි සහිතවද ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්? 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කරන ලද 

පර්ෙය්ෂණයක පතිඵල තමයි මම ඉදිරිපත් කෙළේ.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කරුණාකරලා මට ඒ පර්ෙය්ෂණ වාර්තාව එවන්න පුළුවන් ද? 

එෙහම නම්,  ඒ අය   බදු ෙගවලාත් නැහැ හරියාකාරව.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමනි. මම ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කෙළේ 

එතැනට එන්නයි.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
බදු ෙගවලා නැත්නම් අපට අයිතියක් තිෙබනවා, එදා සිට ඒ 

ආදායම ලබා ගන්න.  
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ඒ point එකට තමයි මම ෙම් එන්ෙන්. ෙම්ක සුවිෙශේෂී 

කාරණයක්. විෙශේෂෙයන් ෙම් ෙගොල්ලන් බදු වංචා කිරීම පමණක් 
ෙනොෙවයි, රෙට් ජනතාවටත් වංචාවක් කරලා තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් බියර්  එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙගොඩක් ''සූර්'' 
ෙවන්න ෙනොෙවයි, ෙපොඩි "කික්" එකකට. නමුත් ෙම් ෙගොල්ලන් 
රෙට් අයට දැනටමත්  වැඩිෙයන් ඇල්ෙකොෙහොල් ෙපොවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ලයන් ස්ටවුට් එෙක් ඇල්ෙකොෙහොල් 
සියයට 8.8ක් ෙවනුවට  10.35ක් තිෙබනවා. සැන්ෙඩෝ ස්ටවුට් 
එෙක් 8.8ක් ෙවනුවට 9.96ක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මම එම වාර්තාව හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා 
සභාගත* කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව සුවිෙශේෂී කාරණයක් 
තිෙබනවා. ෙම් බියර්වල සියයට 10ට ආසන්න පමාණයක් සීනි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපට විශාල සැකයක් පවතිනවා ෙම් බියර්  
නිෂ්පාදනෙය් දී ෙකළින්ම සීනි  භාවිත කරනවා ද, එෙහම නැත්නම්  
එතෙනෝල් පාවිච්චි කරනවා ද කියලා. ෙම්ක සුවිෙශේෂ කාරණයක්.  
ෙමය අපි ෙසොයා බැලිය යුතු කාරණයක් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන් 
රෙට් මහජනතාවෙග් ෙසෞඛ  ගැන කල්පනා කරනෙකොට, ෙම් 
බියර් ෙබොන අය අනාගතෙය් දියවැඩියා ෙරෝගීන් බවට 
පත්ෙවන්නට ඉඩ තිෙබන නිසා.  අපි ෙම් ගැන ෙසොයා බැලිය 
යුතුමයි.  

ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනදී පර්ෙය්ෂණාත්මකව  ගණනය 
කරනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම මට තව එක කාරණයක් ෙපනුණා.  
ලංකා ෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි වනවාත් එක්කම යම් මිල 
සූතයකට අනුව අපට මත්පැන් හා දුම්වැටිවල මිලත් වැඩි කළ 
හැකියි. ඒ වාෙග්ම ඒක පුද්ගල ආදායමට අනුව දුම්වැටියක මිල 
වැඩි කෙළොත්, අද වන විට දුම්වැටියක මිල රුපියල් 44ක් විය 
යුතුයි. අද ඊට වඩා අඩු මිලකටයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. දුම්වැටියක මිල වැඩි 
කිරීම තුළින් අෙප් තරුණ පරපුර දුම්වැටිවලට ඇබ්බැහි වීම අවම 
කරගත හැකියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මත් දව  
භාවිත කරන්නන් මුලින්ම පුරුදු ෙවන්ෙන් දුම්වැටි පාවිච්චි 
කරන්නයි. අෙප් තරුණ පරපුර දුම්වැටිවලින් ඈත් කරගන්න 
හැකියාවක් ලැෙබනවා නම් අපට මත් දව  භාවිතා කරන්නන්ෙග් 
පමාණය අඩු කළ හැකියි. විෙශේෂෙයන්ම අපි අවධානය ෙයොමු කළ 

යුත්ෙත් සමාජය මත්පැන්වලින් ඈත් කර තබමින් මත්පැන්වලට 
වියදම් කරන මුදල පවුෙල් දියුණුවට වියදම් කරන සමාජයක් ඇති 
කරන්නයි.  

ගරු අගමැතිතුමා අද පකාශ කළා, අනාගතෙය්දී අපි gender-
based budget එකක්, එෙහම නැත්නම් කාන්තාවන් වැඩිෙයන් 
ආර්ථිකයට සම්බන්ධ කර ගන්න, එෙහමත් නැත්නම් කාන්තාවට 
වැඩිෙයන් ආදායම් ලැෙබන budget එකකට අපි යන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ පිළිබඳව පවුෙල් තාත්තාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. 
රුපියල් 1,000ක් ලැබුෙණොත් එයින් රුපියල් 800ක් මත්පැන් 
සඳහා වියදම් කරන සමාජයකුයි දැන් තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 200යි 
ෙගදරට ලැෙබන්ෙන්. 

අද සමාජෙය් තිෙබන තවත් සුවිෙශේෂී කාරණයක් පිළිබඳව මම 
ෙම් ෙවලාෙව් ඔබතුමාට අර්ථ දක්වන්න කැමැතියි. එකක් තමයි 
සාමාන ෙයන් අද සමාජෙය් බලපත රහිත මත්පැන් පමාණය වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, 
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් සහ මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙම් තත්ත්වය 
දකින්නට තිෙබනවා.  සාමාන  මහ ජනතාව පාවිච්චි කරන 
බලපත රහිත මත්පැන් වර්ගයක් තිෙබනවා, "ඇති හිටියා" කියලා.  
ෙම් "ඇති හිටියා" පාවිච්චි කෙළොත් අවුරුදු 3කින් බඩුම තමයි. 
ෙම්ක සමාජ පරිහානිෙය් එක පැතිකඩක්. පසු ගිය අවුරුදු 20ක් 
තිස්ෙසේ ෙගන ගිය ආර්ථිකය විනාශ කිරීෙම් කමෙව්දය තුළ එක 
පවුලක් වටා විතරයි ෙම් ආර්ථිකය භමණය වුෙණ්. එතෙකොට 
සාමාන  ජනතාව අතට සල්ලි ගිෙය් නැහැ.  ආර්ථික පශ්න නිසා 
ෙවනත් විකල්ප පියවරවල්වලට යන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට සිදු වුණා.  
එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් ආර්ථික පශ්න නිසා ජීවිතය නැති 
කරගන්න සිදු වුණා. එම නිසා ඒ අය ෙම් කියන සමාජ විෙරෝධී 
මත්පැන් පාවිච්චියට පුරුදු වුණා. අපි ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්නට ඕනෑ. කුරුණෑගල සහ මාතෙල් දිසත්ික්කවල ඔබත් 
මමත් දන්නා පිරිසක් තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්. හඳුන්කූරු 
නිෂ්පාදනයට කියලා තමයි ෙම් අය  එතෙනෝල් ෙගන්වන්ෙන්. 
හඳුන්කූරු නිෂ්පාදනයට ෙගන එන එතෙනෝල් තමයි ඒ අය "ඇති 
හිටියා" නිෂ්පාදනයට පාවිච්චි කරලා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි 
වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන් ශරීරයට හානි කරන එතෙනෝල් 
ඇල්ෙකොෙහොල්. ගෙම් භාෂාෙවන් කියනවා නම් "කසිප්පු", එෙහම 
නැත්නම් "ෙදවැෙට් සුදා". ෙම් වෙග් විවිධාකාර නම්වලින් 
තිෙබනවා. අපි ෙම්වා නියමිත පරීක්ෂණවලට භාජනය කරලා 
සමාජයට අහිතකර මත්පැන් පරිහරණය වැළැක්වීම සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. 

ශී ලංකාෙව් සුරා හා දුම්ෙකොළ කර්මාන්තෙය් කාර්යක්ෂම 
පාලනයක් තුළින් ආදායම් එකතු කිරීමත්, කර්මාන්තවල 
නීත නුකූල ෙනොවන නිෂ්පාදන වැළැක්වීෙමන් ශී ලංකාෙව් 
සංවර්ධනයට, ඒ වාෙග්ම සමාජ සුබසාධනයට දායක ෙවන්නටත් 
අපට හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් කළ - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මම විනාඩි ෙදෙකන් කථාව අවසන් කරනවා.   

ගරු මුදල් ඇමතිතුමා විසින් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් 
නිෙයෝග තුළින්  මත්පැන් භාවිත කරන පුද්ගලයන්ව discourage 
කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. එෙහම නැත්නම් මත්පැන් 
භාවිතා කරන එක අඩු කරන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. අපි 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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එෙහම කෙළොත් විතරයි ගෘහ ආර්ථිකයට වැඩි වැඩිෙයන් මුදල් 
යන්ෙන්;  පවුලක අම්මාෙග් අතට වැඩිෙයන් සල්ලි යන්ෙන්. ෙම් 
ගැනත් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියා මා හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන් මාස 60කින් අලුත් රටක් හදන අෙප් වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ෙම් සියලු ෙද්වල් ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. 

අද ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාෙවන් ඒ ගැන අපට දැඩි 
විශ්වාසයක්  ඇති වුණා. අපට අලුත් බලාෙපොෙරොත්තු ඇති             
කරන  අලුත් අය වැයක් ගැනත්  ඉඟි ලැබුණා. අද දින             
සුබවාදී ආකල්පයකින් ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බියර් වර්ග 5ක් තිෙබනවා. 
බැලුවාම එකම සමාගමකින් තමයි ෙම් බියර් වර්ග 5ම නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. ෙම් ඒකාධිකාරය නැති කිරීම සඳහා බරපතළ විධියට 
අපි මැදිහත් වන්නට ඕනෑ. ෙමොවුන් ඇත්තටම ෙම් මහජනතාවට 
ෙපොවන - මත්පැන්වල පමිතිය ගැන අපට කථා කළ ෙනොහැකියි. 
නමුත් යම් පමිතියක් තිබිය යුතුයි. - මත්පැන්වල පමිතිය ක් 
තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක දැඩිව පරීක්ෂණයට භාජනය කළ 
යුතුයි කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  
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ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ம ப் 

பாவைன என்ப  இ  ெப ம் பிாி களாகப் 
பிாிக்கப்படக்கூ ய . ஒன்  சட்ட விேராதமான ம ப் 
பாவைன; மற்ைறய  சட்ட ாீதியான ம ப் பாவைன. இைவ 
மனிதன  உடல், உள, ச க நலன்க க்குப் மிக ம் 
பாதிப்ைபத் த கின்ற விடயங்களாக உள்ளன. குறிப்பாக, வட 
மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைர 2009ஆம் ஆண்  த்தம் 
ெமளனிக்கப்பட்ட பின்னேர அங்கு ம ப் பாவைன 
அதிகாித் ள்ள . இ  2013ஆம் ஆண்  ன்  மடங்காக 
அதிகாித் ள்ளதாக ம வாித் திைணக்களத்தின் 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. இலங்ைகயில் 
நாெளான் க்கு ம ப் பாவைனயால் 40 ேப ம் ைகத்தலால் 
60 ேப ம் மரணத்ைதத் த விக்ெகாள்கின்றனர் என ம  
மற் ம் ேபாைதப்ெபா ள் தகவல் நிைலயம் ெதாிவிக்கின்ற . 
இவ்வி  தீய ெசயல்களி ம் ஈ ப வதற்கு நாெளான் க்கு 80 
சி வர்கள் யற்சிக்கின்றனர் என் ம் ெதாிவிக்கப்பட் ள்ள .  

அத் டன், சம்பர் 2013இல் Alcohol and Drug Information 
Centre இனால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வின்ப , 

ல்ைலத்தீ  மாவட்டம் இலங்ைகயில் அதிகூ ய ம ப் 
பாவைனையக்ெகாண்ட மாவட்டமாக உள்ள . அதாவ , 
அங்கு 34.4 சத தமான மக்கள் ம ப் பழக்கம் 
உைடயவர்கெளனத் ெதாியவ கின்ற . இ  மிக ம் கவைல 
த வதாக உள்ள . இேதேவைள UNDP அண்ைமயில் 
ேமற்ெகாண்ட ஆய்வின்ப , மிக ம் வ ைமயான 
மாவட்டமாக ம் ல்ைலத்தீ  மாவட்டேம உள்ளதாக 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள . இவ்வாறான 
எதிர்க்கணியமான ஒ  ெதாடர்பிைனக் ெகாண் ள்ளைமக்கு 

த்தத்தின் உடல், உளத் தாக்கங்கள், ேவைலயின்ைம, 
திைரமைறவில் அரங்ேக ம் ஊக்குவிப் கள் ேபான்றன 
காரணமாக உள்ளன.  

வடக்கு, கிழக்கில் ம ப் பாவைன, ைகபி த்தல் ேபான்ற 
பழக்கங்கள் என் மில்லாதவா  அதிகாித்தவண்ணம் 
உள்ள டன், அைவ பாாிய ச க, கலாசார, கு ம்ப, 
ெபா ளாதாரப் பிரச்சிைனகைள ம் ேதாற் வித் ள்ளன. 
சராசாியாக ஒ வர் ஆண்  ஒன் க்கு 11.2 லீற்றர் ம பான 

கர்விைன ம் அல்ல  மாதம் ஒன் க்கு 1.53 லீற்றர் 
கர்விைன ம் ேமற்ெகாள்வதாக உலக சுகாதார நி வனம் 

ெவளிப்ப த் கின்ற . இப்ேபாக்கான  தைலகீழான 
ெபா ளாதாரப் ேபாக்கிைனேய காட் கின்ற . இவ்வாறான 
ேபாக்கு 2009ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர், அரசாங்கத்தின் 
சட்டம், ஒ ங்கு நைட ைறக்கு வந்த பின்னர், ஏற்பட்ட 
விைளவாக உள்ள . சுமார் ஒன்றைர இலட்சம் 
இரா வத்தினர் காமிட் ள்ள வட மாகாணத்தில் எவ்வா  
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன என்ற ற் ேநாய் ேவகமாக 
பரவிய  என்ப  எல்ேலா ம் சிந்திக்கேவண் ய ஒ  
விடயமாக ள்ள . இந்நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடந்  
ெசல் ம் சாத்தியேம உள்ள . இதில் பிரதான ம ப் 
பாவைனயாளர்களாக இளம் வய  வா பர்கேள அதிகம் 
காணப்ப கின்றைம மிக ம் கவைலத ம் விடயமாகும்.  

ேபாைதப்ெபா ள் குற்றச்ெசயல்கைளத் தனிெயா வர் 
ேமற்ெகாள்ள யா . இ  அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களின் 
அந்தரங்கச் சார்  அ சரைணயில் அரங்ேக கின்ற . 
மக்க க்காக வ ந்தா  சுயலாபத் க்காக 
அதிகாரத்தி ள்ளவர்கள் ெசயற்ப வதால் ச கம் 
சீரழிகின்ற . குறிப்பாக, மாணவர்களிைடேயயான ேபாைதப் 
ெபா ள் பாவைனயான  ச கத்ைத அச்சு த் ம் விடயமாக 
மாறி ள்ள . கல்வியில் ேமம்பட்ட எம  தமிழ்ச் ச கத்ைத 
அழிப்பதற்குத் திைரமைறவில் பல நாடகங்கள் 
அரங்ேக கின்றன.  ம ப் ேபாைதப் பாவைனயால் 
விபத் க்கள், ச கச் சீரழி கள், கல்வியில் மாணவர்கள் 
ஆர்வம் காட்டாைம, சி வய த் தி மணம், ெகாைல, 
ெகாள்ைள, ச க ரண்பா கள், ெபா ளாதார நட்டங்கள், 
கு ம்பச் சீரழி கள், சுகாதாரப் பாதிப் க்கள் ேபான்ற 
பல்ேவ  விதமான பாதிப் க்கள் 
ஏற்பட் க்ெகாண்ேடயி க்கின்றன.  

இவ்வாறான மிக ேமாசமான சீரழி க க்குக் காரணமான, 
நாட் ன் நாலாபக்கங்க ள்ள ம பானச்சாைலகள் 

டப்பட்டால்தான் நல்ல ஆேராக்கிய ம் ெபா ளாதார 
வள ம் வாழ்க்ைகயில் நிம்மதி ம் ஏற்ப ம் என்  
எம்ெமல்ேலா க்கும் ெதாி ம். ஆனா ம் திறந்த 
ெபா ளாதாரத்ைத உலக நா கள் அதிகள க்கு 
உள்ளீர்த்தி க்கும் நிைலயில் ம பானம், சுற் லாத் ைற 
என்பன அரசுக்கு அதிகள  வ வாைய ஈட் த் த பைவயாகக் 
காணப்ப வதால் ம  விலக்ைக அ ல்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் வி ம் வதில்ைல.  ம  விலக்ைக 
அ ல்ப த்தினால் அரசின் வாி வ மானம் ேமாசமாக 

ழ்ச்சியைடந்  வி ம் என்பதா ம் சுற் லாத் ைறக்குக் 
கணிசமான பாதிப்  ஏற்ப ம் என்பதா ம் இந்த விடயத்தில் 
அரசு தைலயி வதில்ைல. ஆயி ம், ம ப் பாவைனயால் 
ஏற்ப ம் ச கப் பாதிப் க்கைளக் கவனத்திற்ெகாண் , 
பாடசாைலகள், ஆலயங்கள், ைவத்தியசாைலகள், ெந ங்கிய 
மக்கள் கு யி ப் க்கள் ேபான்றவற் க்குச் சமீபமாக ம  
விற்பைன நிைலயங்கள் திறக்கப்ப வதற்ெகதிராக அரசு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். அதிகாரங்கைளப் 
பயன்ப த்தித் திைரமைறவில் அரங்ேக ம் சட்ட விேராத, 
ச க விேராத மற் ம் ம  ஊக்குவிப் ச் ெசயற்பா களில் 
ஈ ப பவர்க க்கு உாிய தண்டைன வழங்கப்படேவண் ம். 
ம , ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்றவற்றின் பாவைனயால் 
ஏற்ப ம் ேக கள் குறித்  விழிப் ணர் ச் ெசயற்பா கள், 
பிரசார நடவ க்ைககள் ேபான்றவற்ைற 

ன்ென க்கேவண் ம். இதற்கு அரச உத்திேயாகத்தர்கைளக் 
குறிப்பாக ெவளிக்கள உத்திேயாகத்தர்கைள ைமயாகப் 
பயன்ப த்த ேவண் ம். ம ப் பாவைனக் குைறவின் ேபாக்குப் 
பற்றித் ெதாடர்ச்சியாக மீளாய்  ெசய்  அறிக்ைகயிடப்பட 
ேவண் ம்.  
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நம  நாட் ல் ேகரள கஞ்சாைவப் ெபா சார் அ க்க  
ைகப்பற் கின்றனர். குறித்த ேபாைதப்ெபா ள் 
இந்தியாவி ந்ேத ெகாண் வரப்ப கின்ற . இ  
ெதாடர்பாக உாிய கவனம் ெச த்தி ற்றாகத் 
தைடெசய்வதற்கான நடவ க்ைகெய ப்ப  உாிய 
தரப்பினாின் தைலயாய கடைமயாகும். அத் டன், 
சட்டவிேராத கசிப் க் காய்ச்சப்ப வ ம் அதற்குக் காவல் 

ைறயினர் அ சரைண வழங்குவ ம் எம  வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் சாதாரண நிகழ்வாகிவிட்ட . இதைனத் த க்கும் 
ெசயற்பா கைள ம் உாிய ைறயில் அ ல்ப த்த ேவண் ம்.   

இ தியாக ம , ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்றவற்றின் 
பாவைனயால் எம  நா  எதிர்ெகாள் ம் பாாிய பாதகமான 
விைள கைளக் க த்திற்ெகாண் , எதிர்காலத்தில் 
இைவகைள இல்லாமற்ெசய்  ெபா ளாதார அபிவி த்திையக் 
கட் ெய ப் வதற்கு இந்த நல்லாட்சியில் அைனவ ம் 
ஒத் ைழக்க ேவண் ெமன ம் வளமான ஒளிமயமான 
எதிர்காலத் க்கு நாம் அைனவ ம் பா பட ேவண் ெமன ம் 
ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.     

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 

ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 4.23] 

 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (මහානගර හා 
බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Megapolis  
and Western Development) 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පසු ගිය අය වැෙය්දී අප විසින් 

සම්මත කරන ලද යම් යම් බදු සම්බන්ධෙයන් පළ කරන ලද 
ගැසට් නිෙව්දන නීත නුකූල කර ගැනීම සඳහා තමයි අද දින ෙම් 
විවාදය පැවැත්ෙවන්ෙන්. අද අගාමාත තුමාත් පැහැදිලි කරපු 
ආකාරයට රෙට් බදු පතිපත්තිය, රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය සහ රෙට් 
ඉදිරි ගමන පිළිබඳව ෙපොදුෙව් ෙකටි හඳුන්වාදීමක් කරන්න මම 
ෙමම අවස්ථාව ෙයොදා ගන්න කැමැතියි. අපට කලින් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමාත්, මන්තීතුමියත් ෙදෙදනාම මත්පැන් ගැන 
සාකච්ඡා කළා. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
අහනවා, ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා ෙමොනවාද වුෙණ් 
කියලා. පසු ගිය කාලෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 2014 වර්ෂෙය් එවකට 
පැවති රජයට සිදු කළ විශාලම ෙචෝදනාවක් තමයි, එතෙනෝල් 
මාෆියාවක් කියාත්මක ෙවනවා ය කියන එක. බදු ෙනොෙගවා රටට 
මත්පැන් ෙගන ඒෙම් කියාවලියක් සිදු ෙවනවා ය කියන එක. අද 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීතිය හමුවට පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනක් 
පමුණුවා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, අද බදු පතිපත්තිය යටෙත් 
ෙම්ක ඔප්පු ෙවලා තිෙබන කාරණයක්.  

2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් ෙම් මත්පැන් ආනයනය 
කරන කියාවලිෙය් බදු පමාණය රුපියල් බිලියන 2.9යි. පසු ගිය 
මාසෙය් එම පමාණය රුපියල් බිලියන 11යි. ආසන්න වශෙයන් 4 
ගුණයකින් ෙම් සුරාෙවන් ලැෙබන බදු පමාණය ඉහළ ගිහින් 
තිෙබනවා. ෙම් 4 ගුණයකින් බදු ඉහළ ගිහින් තිෙබන්ෙන් ජනතාව 
4 ගුණයක් වැඩිෙයන් මත්පැන් පානය කරපු නිසා ෙනොෙවයි. 

ෙමච්චර කාලයක් මාසයකට රුපියල් බිලියන 8කට ආසන්න 
පමාණයක් වංචා කරලා තිෙබනවා ෙම් රටට එතෙනෝල් ෙගනාපු 
එතෙනෝල් මාෆියාෙව් ව ාපාරිකයන්. ෙම් රුපියල් බිලියන 8ක් 
කියන එක එෙසේ ෙමෙසේ සංඛ ාවක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම  
ගිය අවුරුද්ෙද් පවුල් 14ලක්ෂයකට සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන්න 
වැය කෙළේත් රුපියල් බිලියන 8ක් බව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. 
ෙමන්න ෙමතැනින්ම ෙපෙනනවා, ෙකොතරම් ආකාරයක බදු 
පමාණයක් වංචා කර ගනිමින් අතෙලොස්සක් ෙදෙනක් ධන 
කුෙව්රයන් බවට පත් වුණාද, ''ෙමගා ඩීල්'' තිබුෙණ් ෙකොතැනද 
කියන එක. අද ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ඇතැම් පිරිස් ලජ්ජා විය 
යුතුයි ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් එළිදරවු ෙවන සත  පිළිබඳව. ඒ 
ගැන එෙසේ සඳහන් කරමින්, ෙම් බදු පිළිබඳ කාරණෙය් ඉතිහාසය  
බලමු.  

බදු පිළිබඳ මතය ආෙව් ධනය මුල්කරගත් සමාජය යුෙරෝපය 
තුළ ස්ථාපිත වුණාට පසුවයි.   ධනය මුල්කරගත් සමාජය ඉදිරියට 
යාම පිළිබඳ විවිධ මත ඇති වුණා.  විෙශේෂෙයන්ම සීමාසහිත 
සම්පත් පමාණයක්, සීමාසහිත ඉඩම් පමාණයක් පවතින 
තත්ත්වයන් තුළ ෙකොෙහොමද ඒ සමාජය ස්ථාවරව ෙගනියන්ෙන් 
කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් මතු වුණා.  සමහර ආර්ථික, සමාජ 
විෙශේෂඥයන් විවිධ මත ඉදිරිපත් කළා.  ජනගහන විෙශේෂඥෙයක් 
වන මැල්තූස් පකාශ කරපු ෙදයක් තමයි, ජනගහනය වැඩි 
ෙවනෙකොට  ඉඩම් හිඟය කියන කාරණය මත බලගතු අර්බුදයකට 
මනුෂ  වර්ගයා ගමන් කරමින් තිෙබනවා කියන කාරණය. 
ඉන්පසු පැමිණි ඉතා වැදගත් ෙද්ශපාලන ආර්ථික විද ාඥෙයක් 
වන ෙඩ්විඩ් රිකාෙඩෝ තමයි ෙම් බදු පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් කෙළේ.  
සංයුක්ත අදහසක් ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙමොකද, ඉඩම් කුලිය කියන 
එක ඉඩම හිඟ ෙවනෙකොට ඒ හිඟ වීෙම් පතිඵලයක් හැටියට 
ෙවළඳෙපොළ කමය යටෙත් ඒ ඉඩම් කුලිය වැඩි ෙවනවා.  ඒ අනුව 
කුලිය වැඩිවීම නිසා ධනය අතෙළොස්සක් අතෙර් ගැට ගැෙහන්න, 
ධනය අතෙළොස්සක් අතෙර් ඉතුරු ෙවන්න කියා කරනවා.  ෙම් 
නිසා සමස්ත සමාජයටම ධන හීන තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  ඒ 
නිසා බදු අය කිරීමක් අවශ යි කියා ඔහු කල්පනා කළා;  ඔහු 
ෙයෝජනා කළා.   

එක පැත්තකින් සමාජ සාධාරණත්වෙය් මිණුම් දණ්ඩක් 
හැටියට, අනික් පැත්ෙතන් සමාජෙය් ෙපොදු වැඩ කටයුතු 
කියාත්මක කරන්න එනම් පාරවල් හදන්න; පාලම් හදන්න; දුම්රිය 
මාර්ග හදන්න අවශ  මුදල් උත්පාදනය කරන පැත්තක් හැටියට 
ෙම්ක අවශ යි කියා ඔහු එදා තර්ක කළා.  ඒ නිසා තමයි ෙම් බදු 
කමෙය් උපත එදා ඇති වුෙණ්.  ඒ අනුව  ෙලෝකය පුරා අද බදු 
වර්ග කිහිපයක්  අපි අත් විඳිනවා. එකක් තමයි පුද්ගලික බදු;  
පුද්ගලික ආදායම් මත ලබා ගන්නා බදු.  ලංකාෙව් නම් ෙම් 
පුද්ගලික ආදායම් මත ලබා ගන්නා බදු පමාණය සියයට 24ක් 
කියා  හඳුන්වා තිෙබනවා.  ඊළඟට, සමාගම් බදු;  සමාගම්වල 
ලාභාංශවලින් ලබා ගන්නා බදු. ලංකාෙව් නම් අද ෙම් 
සමාගම්වලින් ලැෙබන බදු පමාණය සියයට 28ක්. කලකට ෙපර 
ෙමය සියයට 35ක පමාණයකයි තිබුෙණ්.  ඉන්දියාෙව් නම් 
තවමත් ෙමය සියයට 34ක පමාණයක් ෙවනවා.  ඊළඟට, ලංකාව 
තුළ විෙශේෂෙයන්ම අය කරන පධාන බද්ධ තමයි පරිෙභෝජන 
බද්ද.  වැට් බදු ආකාරෙයන් ෙකෙරන බදු.  ඒ පළමු  බදු වර්ග 
ෙදක, පුද්ගලික බදු සහ සමාගම් බදු ඍජු බදු හැටියට අපි හඳුනා 
ගන්නවා.   පරිෙභෝජන බදු අපි වක බදු හැටියට  හඳුනා ගන්නවා.  
අෙප් බදු ආදායෙමන් සියයට 81ක්ම එන්ෙන් සාමාන  
ජනතාවෙග් පරිෙභෝජන භාණ්ඩ හරහා ලබා ගන්නා  බදුවලිනුයි.  
ඍජු බදු, බද්ෙද් නියම අර්ථයත් ඒකයි. ආදායම් ඇති අයෙගන් බදු 
ලබා ගැනීම. ඒ ඍජු බදුවලින් රටට ලැෙබන්ෙන් සියයට 19ක් 
පමණයි.  බදු ආදායමින් සියයට 81ක්ම ලැෙබන්ෙන් වක බදු  වන 
පරිෙභෝජන බදු හරහායි.     
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ෙලෝකෙය් අනාගතය ගැන කල්පනා කරලා  නව බදු වර්ග 
ෙදකක් ඇති කරලා තිෙබනවා.  එකක් තමයි පරිසර දූෂණය සඳහා 
ෙගවන බදු.  අනික තමයි සම්පත් හිඟය සඳහා ෙගවන බදු.  ඒක 
අෙප් රෙට් තවමත් කියාත්මක ෙනොවුණත්, මතු පරපුර ෙවනුෙවන්, 
මතුපරපුරට අයත් පරිසරය විනාශ කිරීම ෙවනුෙවන්, මතුපරපුරට 
අයත් සම්පත් දැන් පරිෙභෝජනය කිරීම ෙවනුෙවන් විෙශේෂ බදු  
ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල්වල අය කරමින් තිෙබනවා.   
විෙශේෂෙයන්ම ඒ බැංකු වාර්තාවල ඒ වසෙර් සිදු ෙවච්ච පරිසර 
දූෂණය සහ ඒ වසෙර් පරිසර දූෂණෙයන් ආර්ථිකයට සිදු වී තිෙබන 
බලපෑම සුවිෙශේෂීව සඳහන් කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අනාගතෙය්දී අෙප් රෙටත් 
ෙමය බලගතු පශ්නයක් බවට පත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් ගණන් හැදීම අනුව  වර්ෂ 2100 
පමණ වන විට ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකෙයනුත් වර්ෂයකට සියයට 6ක් 
පමණ  ෙම් පරිසර දූෂණෙය් කාරණා නිසා අපට අහිමි ෙවන්න 
නියමිතයි. වර්ෂ 2050 ෙවනෙකොට ෙම්ක සියයට 2ක පමණ 
පමාණයකට ළඟා වීමට නියමිතයි.  ඒ නිසා ෙම් නව ආකාරයක 
බදු පතිපත්තියත් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම ෙවනුෙවන්, අනාගත 
පරපුර සුරක්ෂිත කිරීම ෙවනුෙවන් අපට අවශ  වන බවත් පකාශ 
කරන්න ඕනෑ.  ඒ අනුව  මම කලිනුත් සඳහන් කළා, ලංකාෙව් 
ෙපෞද්ගලික බදු සියයට 24ක්, සමාගම් බදු සියයට 28ක් වශෙයන් 
තිබුණාට ෙමොකද, ෙම් කියාවලිෙය්දී විවිධාකාරෙයන් ලැබී තිෙබන 
විවිධ බදු සහන නිසා ෙපොදුෙව් අද ලංකාෙව් වැඩිෙයන්ම අය කරන 
පමාණය බදුවල සාමාන යක් හැටියට ගත්ෙතොත් සියයට 12ක් 
බව.  ෙම් බදු සහන නිසා උපරිම බදු පමාණය සියයට 12කට සීමා 
ෙවලා තිෙබනවා. 2013 සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව විවිධ ව ාපාර 
කටයුතු කරන ආයතන ලංකාව තුළ 1,019,681ක් තිෙබනවා . ඒ 
කියන්ෙන් මිලියනයකට ආසන්නව ව ාපාර කරන ස්ථාන 
තිෙබනවා.  ෙමයින් 589,911ක් එනම් ආසන්නෙයන් සියයට 60ක 
පමාණයක් පමණයි ලියාපදිංචි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ලියාපදිංචි 
ෙනොවුණු ආයතන පමාණය 432,770ක්  වනවා.  එය සියයට 
40කට වැඩි පමාණයක් වනවා.  ඒ නිසා ෙම් බදු අය කර ගැනීෙම් 
කියාවලිෙය් පළමු  පියවරක් විය යුත්ෙත්, අඩුම තරමින් ෙම් 
ව ාපාරික ආයතන ලියාපදිංචි කරවා ෙම් ආයතන කවර ආකාරෙය්  
ආයතන ද කියන එක දැනුවත් කිරීමයි. 

ෙම් අතරින් බදු ෙගවන ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙදලක්ෂ 
දහසයදහස් ෙදසියහැටහයක් පමණයි. ෙම්කත් අෙප් රෙට් තිෙබන 
බලගතු පශ්නයක්. ෙම් අනුව ෙබොෙහෝ ආයතන බදු ෙගවන්න 
හැකිව තිබියදීත්, බදු ෙනොෙගවා මඟ හැර තිෙබන බව අපට ෙපනී 
යනවා. ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතය ගත්ෙතොත්,  2013 සං ඛ ා ෙල්ඛන 
අනුව රෙට් රැකියා කරන පමාණය අසූහතර ලක්ෂයක් පමණ 
වනවා. ඒෙකන් ඉහළ ගණෙය් කළමනාකාරීත්වෙය් රැකියා කරන 
පමාණය තුන්ලක්ෂ අනූපන්දහසක්. ඉංජිෙන්රු, ෛවද , 
ගණකාධිකාරී, නීතිෙව්දී ආදී වෘත්තියෙව්දින්ෙග් පමාණය 
පන්ලක්ෂ තිස්දහසක්. ඊට පහළ තාක්ෂණෙව්දී හා ඊට සමාන 
වෘත්තීන්වල නියැලී සිටින පමාණය හාරලක්ෂ අනුහයදහසක්. ෙම් 
අය අතරින් PAYE tax එක ඇතුළුව බදු ෙගවන්නන්ෙග් පමාණය 
පන්ලක්ෂ දහතුන්දහසයි. ෙම්ෙකන් අපට ඉතා පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා සමහර රාජ  ආයතනවල තිෙබන වෘත්තීය සමිතිවල 
බලපෑම නිසා ඉහළ පඩි ලබා ගන්නා වෘත්තියෙව්දීන්ෙග් PAYE  
tax එකත් අද ඒ ආයතනවලටම ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන 
බව.  

ෙමයින් අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙපොදුෙව් ෙපෞද්ගලික බදු හා 
සමාගම් බදු ඇති කර ගැනීම සඳහා විශාල බලපෑමක් තිබුණත් ඒ 
බලපෑම ළඟා කර ගැනීමට අප තවම අෙපොෙහොසත් බවයි. ඒ නිසා 
තවමත් අෙප් ජනතාවට කිරි පිටිවලින්, පාන් පිටිවලින්, 
ඩීසල්වලින්, ෙපට්රල්වලින් බදු ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

රෙට් සමාජ සුබසාධනය ඉදිරියට ෙගන යන්නත්, ඒ වාෙග්ම රෙට් 
ෙපොදු ෙසේවාවන් වන මහා මාර්ග, දුම්රිය, විදුලිය ආදි යටිතල 
පහසුකම් නැංවීම සඳහාත්.    

අද ගරු අගාමාත තුමා පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කළා.  එම 
පතිපත්තිය මධ කාලීන පතිපත්තියක්. ඒ පතිපත්තිෙය් ඉලක්ක 
අනාගතයට සකස් විය යුතුයි. ෙමොකද, රෙට් ආදායම ඉදිරියට 
ෙගන යාමට නම් රෙට් ආදායම අපි වැඩි කර ගත යුතු වනවා. ඒ 
වැඩි කර ගැනීම සඳහා යම් ඉලක්කයක් අවශ යි. 1977 දළ ජාතික 
ආදායමින් ආණ්ඩුෙව් ආදායම සියයට 28යි. 2005 වනෙකොට ඒක 
සියයට 16ක් වුණා. අද වනෙකොට ඒක සියයට 10යි. එදා -1977- 
තිබුණු මට්ටම අපි ෙගන ගියා නම් කිසිම අය වැය හිඟයකින් 
ෙතොරව රට ෙගන යාෙම් හැකියාවක් අපට තිෙබනවා.  විවිධ 
ආයතන හරහා ලබා දුන්න බදු සහන නිසා තමයි ෙම් ආදායම 
විශාල වශෙයන් අහිමි වී ෙගොස් තිෙබන්ෙන්.   

ඉතාම අසාධාරණ විධියට ෙපෞද්ගලික බදු පමාණය සියයට 
19කුත්, පරිෙභෝජන බදු පමාණය සියයට 81කුත් වීෙම් පතිශතයත් 
අපි ෙවනස් කර ගත යුතුයි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ දියුණු රටවල ෙම් 
පතිශතය සියයට 40යි, සියයට 60යි අතෙර්යි තිෙබන්ෙන්. අෙප් 
කලාපෙය් රටවල් අතරින් ගත්තත්, ආසියාෙව් රටවල් අතරින් 
ගත්තත් අෙප් රට පමණයි  ෙපෞද්ගලික බදු පමාණය ඉතාම අවම 
මට්ටමක පවත්වාෙගන යන්ෙන්.  ඒ නිසා අනාගත ආර්ථික 
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා නම්,  ආර්ථික 
වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කරනවා නම්,  ඒක 
පතිපත්ති ගණනාවක් මත පදනම් විය යුතුයි. අෙප් ආර්ථික 
කළමනාකරණ කමිටුව අගාමාත තුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් රැස් 
ෙවනවා. එහිදී ෙම් පිළිබඳව නිරන්තරෙයන් සාකච්ඡා කරනවා. මා 
පසු ගියදා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළා වැඩ සටහනක්.   ඉතාම ගැඹුරින් 
 එතැන ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා,  අනාගත පතිපත්තියට ඒ කරුණු 
ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා.  

ෙමතැනදී   සෑම භාණ්ඩයකටම ෙනොවුණත් අත වශ  ෙසේවා 
සඳහා අපි කිසියම් දුරකට ෙහෝ ආර්ථික ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් 
කර ගැනීම ඉතා වැදගත් ෙදයක් වනවා. ඒක ඉතා අත වශ යි. 
විෙශේෂෙයන්ම බලශක්ති ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් කර ගැනීම. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 2010 දී  අධිෂ්ඨාන කර ගත්තා,  
බලශක්ති ස්වයංෙපෝෂිතතාව අත්පත් කර ගන්නවා කියලා.  2015 
දී ඔවුන් ඒක අත්පත් කර ගත්තා. ඒෙක් පතිඵලයක් හැටියට අද 
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල ඉතාම පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා.  ගෑස ්
මිල ඉතාම පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා.   ෙලෝකෙය් ඉදිරියට 
යන්න නම් ආහාර, බලශක්තිය සහ අත වශ  ෙසේවාවන්වල 
ආර්ථික ස්වයංෙපෝෂිතතාව අපට අවශ යි. 

ඊළඟට, අප ළඟා කර ගන්නා ආර්ථික වර්ධනය ස්ථාවර 
වර්ධනයක් ෙවන්න ඕනෑ. අපි 2005 සිට 2008 දක්වා කාලෙය් 
විශාල වර්ධනයක් අත්පත් කර ගත්ෙත්, ණයවර බුබුළක් -credit 
bubble එකක්-මඟිනුයි. ෙමොකද, ඇෙමරිකාෙව් ඇති වුණු 
අර්බුදයත් සමඟ ඉතාම අඩු ෙපොලියට අපට මුදල් ලැබුණා. ඒ මුදල් 
ෙමෙහේ ආෙයෝජනය වුණා. ඒ හරහා අපි ආර්ථික බුබුළක් ළඟා කර 
ගත්තා.  ඊළඟ කාලෙය්දී අපි ඉදිරියට ගිෙය් ස්ථාවර ආකාරයකට 
ෙනොෙවයි. ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති කර ගත්ත ඉදි කිරීම් බුබුළක් 
මඟිනුයි. එවැනි ෙපණ බුබුළු ආර්ථික වර්ධනයක් ෙනොෙවයි රටට 
අවශ  වන්ෙන්. ස්ථාවර ආර්ථික වර්ධනයකට අවශ  පතිපත්තීන් 
තමයි අපට අවශ  වන්ෙන්. ඒක ෙම් මධ කාලීන පතිපත්තිය 
සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා අප හිතනවා.  

ආර්ථික සමානාත්මතාව ෙම් රටට ඉතා වැදගත් ෙදයක්. අද 
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙකොතරම් වර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ, මැදි 
ආදායම් රටක් බවට වර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ,  දුගී ජනතාව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සහ ඉහළ ආදායම් ලබන ජනතාව අතර පරතරය අපට ෙවනස් 
කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය දශක ෙදක පුරාම ගිනී 
සංගුණකය එකම මට්ටමක පවත්වා ගැනීෙමන් අපට ෙපනී ෙගොස් 
තිෙබනවා,  අපට ෙම් රෙට් ආදායම් පරතරය පිළිබඳ පශ්නය විසඳා 
ගන්න අදටත් ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබන බව.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන්. 
 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක  මහතා 
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මට තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් ෙදන්න. 

පරිසරය හා සම්පත් ගැන බැලුවාම ඉදිරියට ෙගන යන්න නම් 
අපට ආර්ථික තිරසරත්වය අවශ යි. අෙප් සම්පත් අප කාබාසිනියා 
කරනවා නම්, මතු පරපුරට උරුම පරිසරය අප විනාශ කරනවා 
නම්, එතැන ආර්ථික තිරසරත්වයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික 
ෙද්ශෙපේමිත්වය ඉතා අවශ යි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ව වස්ථාදායකයන්, ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාව, ෙම් රෙට් 
වෘත්තීයෙව්දීන් ෙම් රෙට් දියුණුව ළඟා කර ගැනීම සඳහා අපට 
අවශ  ෙවනවා.  

අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් භාවිතය 
ෙවනුෙවන්, ආර්ථික ෙකොමිසමට මා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒ 
ලියවිල්ල ෙම් අවස්ථාෙව්දී හැන්සාඩ් ගත කිරීම සඳහා සභාගත* 
කරනවා.  

ස්ථාවර ආර්ථිකයක් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් ගරු 
අගාමාත තුමා ඉදිරිපත් කළා. එය අවශ  පරිමාණයට 
සංෙශෝධනය කර, ඊළඟ අය වැෙයන් 2020 වන විට මධ කාලීන 
 රටක්  ෙගොඩ නඟා ගැනීම සඳහා පියවර තබමුය කියන ඉල්ලීම 
කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
[අ.භා. 4.36] 

    
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදයට බදු සම්බන්ධව 

ඉදිරිපත් වී තිෙබන නිෙයෝග, ෙයෝජනා, නිෙව්දන පිළිබඳව අදහස් 
දැක්වීමට සූදානම් වන ෙව්ලාවක් ෙමය.  

අද දින අගාමාත වරයාෙග් පැත්ෙතන්, "මධ කාලීන ආර්ථික 
සැලසුම්" නමැති ඔහුෙග් ආණ්ඩුෙව් ෙයෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළ 
නිසා, -වඩා වැදගත් වන්ෙන් ඒ කාරණය නිසා- ඒ පිළිබඳව අදහස ්
දැක්වීම වඩාත් සුදුසුයි කියා අප කල්පනා කළා. ඒ වාෙග්ම, අද 
දිනෙය්දී ෙම් සාකච්ඡා කර සම්මත කිරීමට උත්සාහ කරන පනත් 
යටෙත් නිෙයෝග, ෙයෝජනා, නිෙව්දන පිළිබඳව අපෙග් විෙරෝධය 
නැවත වතාවක් පළ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එය සිදු කර ෙගන 
යන ආකාරය පිළිබඳව අප කලිනුත් විෙරෝධය මතු කළා. ඒ නිසා, 

ඒ ගැන නැවත වතාවක් කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත වරයාෙග් 
පැත්ෙතන් අය වැයට සති ෙදකකට කලින් ෙමවැන්නක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් ඇයි කියන කාරණය මුලින්ම අප කියන්න ඕනෑ. 
එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට 
ඉදිරිපත් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා පශ්නයක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙතල් මිල 
බස්සන්ෙන් රාජපක්ෂ, ෙතල් මිල නග්ගන්ෙන් ෆවුසි බව මට 
මතක් වුණා. අපට 20වැනි දාට බලන්න පුළුවන්. අගමැතිතුමාෙග් 
පැත්ෙතන් laptop ආදී ලබා ෙදන ඒවා සියල්ලම කියා අවසන්. ඒ 
වාෙග්ම සමහර වචනත් -ෙයදුනුත්- කියා අවසන්. මුදල් 
ඇමතිවරයා ෙමොනවාද කියන්ෙන් කියන එක ඇත්තටම බරපතළ 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 

අගාමාත වරයාෙග් අදහස් දැක්වීම ෙල්ඛනයක් වශෙයන් එය 
තවම ලැබී නැහැ. නමුත් අසා ෙගන හිටිය කරුණු මත සඳහන් 
කරගත් කරුණුත් සමඟ කරුණු කිහිපයක් කියන්න මා කැමැතියි.  
මට කලින් කථා කළ කථිකයා, චම්පික රණවක ඇමතිවරයා කියූ 
කාරණය සම්බන්ධව කරුණක් මතු කරන්න මා හිතුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ඉතා 
වැදගත් ෙදයක්. එතුමා ඒ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන 
ඇමතිවරෙයක්. ඒ ගැන ඇගැයීම තිෙබනවා. නමුත් බදු අය 
කිරීෙමන් ෙලෝකෙය් පරිසර දූෂණය අඩු කළ රටක් අපට 
කියන්නැයි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ 1990 
"මිහිතල සමුළුව" පැවති දා සිටම, පරිසර දූෂණය වළක්වන්න 
විවිධාකාර විධිෙය් බදු කම හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එතුමාම 
ලංකාවට "දුම් බද්ද" කියලා බද්දක් හඳුන්වා දුන්නා. ඒ දුම් බද්ද 
නිසා ආණ්ඩුවට අමතර ආදායමක් ලැෙබන එක ඇත්ත, මිනිසුන්ට 
වැඩිපුර වියදමක් යන බව ඇත්ත. නමුත්, පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම 
පැත්ෙතන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය මුළු 
සියවෙසන්ම ෙලෝකෙය් උෂ්ණත්වය වැඩිම වර්ෂය 2014 වර්ෂයයි. 
අපි නිෂ්පාදනය කරන විධියයි, අපි පරිෙභෝජනය කරන විධියයි 
ෙවනස් කරන්ෙන් නැතිව, බදු අය කිරීෙමන් පරිසරය රකින්න 
බැහැ. එතුමාම ෙයෝජනා කරන ආකාරයට ඍජු බදු ආකාරයට 
ෙනොෙවයි බදු අය කරන්න වන්ෙන්. එතුමා කිව්ෙව්, "ඍජු බදු වැඩි 
කරන්න ඕනෑ, වක බදු අඩු කරන්න ඕනෑ" කියා ෙන්. නමුත් 
පාෙයෝගික වශෙයන් එහි අෙනක් පැත්තයි සිදු වන්ෙන්.  

ඒ නිසා අප කියන්න කැමැතියි, ඉතාම සුළු පිරිසක් ෙවනුෙවන් 
සම්පත් විශාල පමාණයක් එක්ක ඉතාම නාස්තිකාර නිෂ්පාදන 
කමයක් පවත්වා ෙගන යද්දි, ඒක පරිසර බදුවලින් ෙබ්රන්න බැරි 
බව.   බදු නිසා පරිසර දූෂණය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා මට ෙපන්වන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. ඇත්තටම ගත්ෙතොත්, 
එය සම්පත් සහ ජනතාව ෙකොල්ල කමින් යන ෙම් ආර්ථික රටාව 
වහගන්න, ඒෙක් කැත වහගන්න කරන පෙයෝගයක් විතරයි. 
එතුමා ඒ පෙයෝගෙය් අරමුණින් කියනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එතුමා එය දැන ෙහෝ ෙනොදැන කියන එෙකන් වන්ෙන් 
එකම ෙදයයි. තව අවුරුදු දහයකට පසුව බදු සීයක් පනවලා 
බලන්න, පරිසර දූෂණය අඩු වන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත්, 
මෙග් අදහස් දැක්වීම ඒ පැත්ත ගැන ෙනොෙවයි. එතුමා කලින් ඒ 
ගැන කථා කළ නිසා ඒ කාරණෙයන් පටන් ගන්න එක ෙහොඳයි 
කියා මා හිතුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත තුමා කළ 
පකාශෙයන් දැන් මම අදහස් දක්වන්න පටන් ගන්නම්. එතුමා 
මුලින්ම කිව්වා, "ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාෙග් ආර්ථික 

365 366 

[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



2015 ෙනොවැම්බර්  05  

පතිපත්තිෙයන් තමයි අෙප් රට ඉස්සරහට ගිෙය්, ඒක තමයි දැන් 
ෙම් ඉස්සරහට දිගටම අනුගමනය කරන්ෙන්" කියා. "ඒක සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පිළිගන්නවා" කියාත් අගාමාත වරයා කිව්වා. 
ඕනෑම ආර්ථික කමයක යම් යම් ෙකොටස්වලට හැම ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක්ම එකඟ ෙවන්නත් පුළුවන්; ෙනොවන්නත් පුළුවන්. 
ෙමොකද, ආර්ථික කමයක් කියන්ෙන්, පුංචි ෙදයක් ෙනොවන නිසා. 
නමුත්, අප අහන්න කැමැතියි, විවෘත ආර්ථිකය කියා කට පුරවලා 
කිව්ව එක්සත් ජාතික පක්ෂය -ගරු අගාමාත වරයාම- දැන් ෙම් 
සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය - social market economy - කියා 
නම ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන් ඇයි කියා. ඇයි, ඒ terminology එක 
ෙවනස් කර තිෙබන්ෙන්? මා දන්නවා, ඕක ඇතුෙළේ ෙමොනම 
ෙවනසක්වත් නැති බව. "විවෘත ආර්ථිකය" කියා ෙන්, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා කිව්ෙව්. එතුමා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් කියා. රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට 
ඒකට සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් - social market 
economy - කියා කියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒ තිබුණු 
විවෘත ආර්ථිකය ඇනෙගන තිෙබන නිසායි; ඒකට ෙම් රෙට් පශ්න 
විසඳන්න බැරි ෙවලා තිෙබන නිසායි. ඔය වචන එකක්වත් 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන ඒවා  ෙනොෙවයි. ඔය ඔක්ෙකෝම 
camouflage කරන්න හදන එක එක වචන; ශබ්ද ෙකෝෂ.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නද?   

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විනාඩියක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළත කියන්න, ගරු 

ඇමතිතුමනි. කමක් නැහැ. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය විවෘත ආර්ථික කමෙව්දය අනුගමනය 

කළා. අපි එය කාලයක් කරනෙකොට, 1994න් පසුව පැමිණි 
ආ ණ්ඩුව ඒක ෙවනස් කරනවා කිව්වා. ඔබතුමන්ලාත් කාලයක් 
හිටපු ආණ්ඩුවක් තිබුණා ෙන්; ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ චන්දිකා 
මැඩම් එක්ක එකතු ෙවලා ආණ්ඩු කෙළේ. ඒ ආණ්ඩුෙව්ත් තිබුෙණ් 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අනුගමනය කළ විවෘත ආර්ථිකයට 
වඩා උපරිමෙය් ගිය ලිබරල්වාදී ආර්ථික කමයක්. ඔබතුමන්ලාත් 
ඒක ෙවනස් කෙළේ නැහැ. ඒෙකම හිටියා. එදා තිබුණු ආර්ථික 
කමෙව්දය, එදා තිබුණු පතිපත්තිය එදාට ෙහොඳ වුණාට 
කාෙලෝචිතව ෙම්වා ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑය කියා කියන්න එක්සත් 
ජාතික පක්ෂයට හයිය තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් තිෙබන ආදායම් 
පරතරය, කමෙව්ද ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අප 
කියන්ෙන්, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය - social marketing - අද 
ෙම් රටට කාෙලෝචිතයි කියා.  
    

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාට අවස්ථාව 

දුන්ෙන් උගත් ඇමතිවරෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා ෙම් ෙද්වල් ගැන 
දන්නා නිසායි. නමුත්, මම කිව්ව ෙදයට උත්තරය එතැන තිබුෙණ් 
නැහැ ෙන්. මම කිව්ව ෙදයම තමයි ඔබතුමා කිව්ෙව්. 

 රට ෙබදන එක වළක්වන්න 2004 දී අප චන්දිකා මැතිනියත් 
එක්ක බෙලන් ආණ්ඩුවක් හදා ගත්තා.  

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ඒ වුණාට ඔබතුමන්ලා ඒකට විරුද්ධව කථා කෙළේ නැහැ ෙන්.  

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ගරු ඇමතිතුමනි.  

අප ඒ ආණ්ඩුව හැදුෙව් ෙවන ෙමොකකටවත් ෙනොෙවයි, රට 
ෙබදන එක වළක්වන්නයි. ඒෙකදි අප ආර්ථිකය ෙවනස් කරන්න 
ගිෙය්ත් නැහැ. ෙවන ෙමොනවාවත් ෙවනස් කරන්න ගිෙය්ත් නැහැ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව රට ෙබදන තැනටයි ෙගන ෙගොස් 
තිබුෙණ්. ඒක වළක්වන්නයි ඕනෑකම තිබුෙණ්. ඒකට ආර්ථික 
කතන්දරයක් අදාළ නැහැ. අප ඒ ආණ්ඩුෙව් අවුරුද්දයි හිටිෙය්, 
එළියටත් බැස්සා.  

දැන් මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ඇයි, විවෘත 
ආර්ථිකය කියා ෙනොකියා දැන් ෙම් "social market economy" 
කියා කියන්ෙන්? කියන්නෙකෝ, “විවෘත ආර්ථිකය” කියා. ඒ 
කමයට යන්න බැහැ. ඒ කමයට ෙලෝකෙය් පශ්න විසඳිලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් ලංකාවට 
එනවාය කියනවා. ෙජෝර්ජ්  ෙසෝෙරෝස් තායිලන්තයට ෙමොකක්ද 
කෙළේ කියා ලංකාෙව් මිනිසුන් දන්නවා නම් ඔවුන්ට උණ 
ගැෙනන්න ඕනෑ. ෙජෝර්ජ් ෙසෝෙරෝස් තමයි තායිලන්තය වැට්ටුෙව්. 
ඔහු ෙලෝකෙය් ඉන්න classical speculator ෙකෙනක්. ඔහුට 
තිෙබන විශාල මූල  හා කළමනාකරණ දැනුම හරහා ෙලෝකෙය් 
දුප්පත් රාජ යන් හතර ගාෙතන් වට්ටපු, ඒෙක් අතිදැවැන්ත 
පවීණෙයක්. දැන් ෙසෝෙරෝස්ට අවුරුදු 86යි. මා දන්ෙන් නැහැ, 
ලංකාවට එනෙකොට එයාට ෙමොනවා ෙවලා තිෙයයිද කියා. දැන් 
ෙසෝෙරෝස්ට වඩා ෙවන අය ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට වඩා ෙලොකු 
gimmicks කරන කට්ටිය ඇවිත් ඉන්නවා. ඊට පසුව ෙසෝෙරෝස්ම 
කිව්වා, "මම වාෙග් තනි මිනිෙහකුට තිස් අවුරුද්දක් හදපු 
තායිලන්ත ආර්ථිකය වට්ටන්න පුළුවන් නම් ෙම් ආර්ථිකය 
ෙමොකක්ද?" කියා.  

දැන් අගමැතිතුමා කියනවා, ජනවාරි මාසෙය් ෙජෝර්ජ් 
ෙසෝෙරෝස් එනවා කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක උණ 
ගැෙනන වැඩක්. ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් එනවා කියලා කිව්වා. එතුමා 
ආර්ථික විද ාව පිළිබඳ ෙනොෙබල් ත ාග ලාභිෙයක්.  ෙජෝසෆ් 
ස්ටිග්ලිට්ස් ෙමොකක්ද කෙළේ? ඔහු ලිව්වා, “Globalization and Its 
Discontents” කියලා ෙපොතක්. ඔහු ෙපොත් ෙගොඩාක් ලියලා 
තිෙබනවා. ෙම් එකක්වත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පටන් ගත් ඒවා 
ෙනොෙවයි.  ඒවා ඊට කලින් ෙවනත් රටවල පටන් ගත්ත ඒවා. 
ෙමෙහේ අය ඒවා copy කර ගන්නවා. ඒවාට අපි එක එක නම් 
ෙදනවා. "ධර්මිෂ්ඨ සමාජය" කිව්වා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනිය කිව්වා, "මානුෂික මුහුණුවර" කියලා. ඒ 
වාෙග් එක එක නම් ෙදනවා. අපි ඊට වඩා ෙලොකු ෙදයක් කරලා 
නැහැ. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන් “යහ පාලනය”. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
“යහ පාලනය” කියන්ෙන්ත් එෙහම ෙදයක් තමයි. යහ 

පාලනෙය් ආර්ථිකය ගැන ෙමොනවත් කතන්දරයක් නැහැ ෙන්. යහ 
පාලනය කියන්ෙන්ත් රාජපක්ෂ ආර්ථිකයම තමයි. ෙහොරකම් 
කරන පමාණය පිළිබඳ වාදයක් තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස් කිව්ෙව් ඒ කමයට යන්න බැහැ 
කියලායි. “Market fundamentalism” කියලා කිව්ෙව්. ඒ 
කියන්ෙන් ISIS මූලධර්මවාදින් වාෙග් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියල්ල 
තීන්දු කරනවා කියන උපාය මාර්ගෙයන් රටවල් ෙගොඩ නඟන්න 
බැහැ කියන එකයි කිව්ෙව්. ඒක තමයි ෙජෝසෆ් ස්ටිග්ලිට්ස්ෙග් 
ෙපොත් හැම එකකම තිෙබන්ෙන්. ඒවා තමයි ඒ විද්වතුන් කියලා 
තිෙබන්ෙන්. අගාමාත තුමා කිව්ව කාරණා ඔක්ෙකෝම මට සටහන් 
කර ගන්න බැරි වුණා, එතුමා කථා කර ෙගන ගිය ෙව්ගයත් එක්ක. 
නමුත් උදාහරණයක් වශෙයන් කියනවා නම් එතුමා කිව්වා, එක 
පධාන අරමුණක් තමයි විවිධ කියා මාර්ග හරහා අය වැය හිඟය 
සියයට 3.5ට අඩු කරන එක කියලා. අය වැය හිඟයක් නැත්නම් 
ෙහොඳයි කියලා ඕනෑම ෙකෙනක් පිළිගන්නවා. නමුත් ෙම් අය වැය 
හිඟය සියයට 3.5ටම අඩු කරන්ෙන් ඇයි? ඒක සියයට 3ට අඩු 
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? ඒක සියයට 3.8 ෙනොවන්ෙන් ඇයි? ඒක 
සියයට 4 ෙනොවන්ෙන් ඇයි? සියයට 3.5 කියන්ෙන් ජාත න්තර 
මූල  අරමුදලත්, යුෙරෝපා සංගමයත් තමන් ගනු ෙදනු කරන 
ෙලෝකෙය් හැම රටකටම ෙදන නිර්ණායකය. ඒක තමයි ෙපොල්ල. 
දැන් ගීසියට දමලා තිෙබන ෙපොල්ල ෙමොකක්ද? ගීසිය යුෙරෝපා 
සංගමෙයන් අයින් කරනවා කියන එක. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
අය වැය හිඟය සියයට හයයි දශම ගණනක් වන නිසා. මා හිතන 
විධියට දැන් නම් එය ටිකක් අඩු කරලා තිෙබනවා. නමුත් සියයට 
3.5 තමයි බලාෙපොෙරොත්තු වන තැන. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
ඇයි සියයට 3.5ම කියන්ෙන්? එතෙකොට තමයි අපට ෙත්ෙරන්ෙන් 
ISIS වාෙග්ම ෙම් අය ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලධර්මවාදින් කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ සියල්ල තීන්දු කරනවා. ෙවෙළඳ ෙපොළ 
අනුව තමයි ඉස්ෙකෝල තීන්දු වන්ෙන්; ෙසෞඛ ය තීන්දු වන්ෙන්; 
සදාචාරය තීන්දු වන්ෙන්. ෙවෙළඳ ෙපොළ තමයි එකම බලෙව්ගය. 
ෙවෙළඳ ෙපොළ මූලධර්මවාදය මත තමයි IMF එකයි, යුෙරෝපා 
සංගමයයි කියන්ෙන් අය වැය හිඟය සියයට 3.5 ෙවන්න  ඕනෑ 
කියලා. නැත්නම් ඒක සියයට 3.5ම ෙවන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. මහ 
බැංකුෙව් හරි මුදල් අමාත ාංශෙය් හරි එතුමාෙග් ආර්ථික කටයුතු 
අමාත ාංශෙය් හරි නිලධාරි මහත්වරුන් තර්කානුකූලව හදලා 
තිෙබනවා, සියයට 3.5 වුණාම ෙම්ක නියෙමටම ෙවනවා කියලා. 
ඇයි ඒක සියයට 3.8 ෙනොවන්ෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒක 
සියයට 3.5 වන්ෙන්ත් නැහැ කියා අප දන්නවා. හැබැයි සියයට 3.5 
කරද්දී ෙමොකක්ද වන්ෙන්? එතෙකොට ෙකොෙහන්ද කපන්ෙන්? 
එතුමා කියනවා, ආදායම වැඩි කරනවා කියලා. ආදායම වැඩි 
ෙවනවාද කියලා අපි බලමු. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආදායම වැඩි කරන්න මැජික් 
කම නැහැ. ආදායම වැඩි කරන්න නම් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
ඕනෑ. නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න අදාළ වන ෙයෝජනාවක් මා නම් 
දැක්ෙක් නැහැ. ලංකා ෙව් කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයින් සහ මහා 
පරිමාණෙය් නිෂ්පාදකයන් කියන ෙදෙගොල්ලන්ම ෙගෝලීය 
ආර්ථිකයත් එක්ක ගැට ගහනවා කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්. 
එතුමාෙග් ෙයෝජනා ගණනාවක් මා දැක්කා. මම ෙම් එන්න 
තිෙබන ෙදයක් ගැන නිෙෂේධනාත්මකව සම්පූර්ණෙයන්ම සුනු 
විසුනු ෙවන්න ඕනෑ කියන අදහසින් කියනවා ෙනොෙවයි. මම 
කියන්ෙන් ෙම් කමයට කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා, බැරි 
ෙද්වල් තිෙබනවා කියන එකයි. අපි ඔබතුමන්ලාට කියන්ෙන් 
ෙහොරු අල්ලන්න කියලායි. ඔතුමන්ලාට ඒවා කරන්න පුළුවන්, 
කරනවා නම්. ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආර්ථිකය හදලා රටවල් දියුණු 

කරන්න බැහැ. ෙමොකද දන්නවා ද? රූපවාහිනි වැඩසටහනක් 
තිබුණා, "ලක්ෂපති" කියලා. "ඇෙමරිකානු සිහිනය" කියන 
ෙත්මාව යටෙත් තමයි ඒ වැඩසටහන හදලා තිබුෙණ්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇෙමරිකාව හදපු මතයක් තමයි 
ෙලෝකෙය් හැම මිනිෙහකුටම මිලියනපතිෙයක් ෙවන්න පුළුවන් 
කියන එක. ලංකාෙව් භාෂාෙවන් -සිංහෙලන්- ඉස්සර අපි කිව්ෙව් 
"ලක්ෂපතිෙයක්" කියලායි. දැන් ඉතින් ලක්ෂවලින් වැඩක් නැහැ 
ෙන්. හැම ෙකෙනකුටම මිලියනපතිෙයක් ෙවන්න පුළුවන් කියලා 
කිව්වා. ෙලෝකෙය් ෙම් ආර්ථික රටාව පටන් අර ෙගන අවුරුදු 
500ක් පමණ වනවා. ෙඩොලර්වලින් ගත්ෙතොත් මුළු ෙලෝකෙය්ම 
තවමත් මිලියනපතියන් ඉන්ෙන් සියයට 1ට අඩු පමාණයක්. 
ලංකාව ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් කී ෙදෙනක් 
ඉන්නවාද? ෙඩොලර් මිලියනවලින් ගත්ෙතොත් නම් අඩු ෙවන්න 
පුළුවන්. රුපියල් මිලියන 10ක, 20ක ෙද්පළක් තිෙබන කී 
ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා අපි බලමු. නිදහස් රටක් වශෙයන් 
ගත්ෙතොත් අවුරුදු 60, 70ක් ගත ෙවලාත් -ඉංගීසින් ෙම් රට 
පාලනය කළ කාලෙය් සිට ගත්ෙතොත් අවුරුදු 200ක් විතර ගත 
ෙවලාත්-  සියයට 1ක් වාෙග් පමාණයක් තමයි ඒ වාෙග් වත්කමක් 
තිෙබන පිරිස ඉන්ෙන්. ෙඩොලර් මිලියනවලින් ගත්ෙතොත්, අෙප් 
රෙට් ෙඩොලර් මිලියන එකකවත් හිමිකමක් තිෙබන පුද්ගලයන් 
පමාණය සියයට 1ට අඩුයි. ෙලෝකෙය් ගත්තත් ඒ වාෙග් 
පුද්ගලයන් සියයට එකට වඩා අඩුයි. අවුරුදු 500කදී තමයි 
එතැනට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අහනවා, එෙහනම් ෙකොෙහොමද හැම මිනිහාම දස ලක්ෂපතිෙයක් 
කරන්ෙන්?  කරන්න බැරි වැඩවලට ෙලොකු ෙලොකු ෙපොත් ගහලා, 
ෙලොකු ෙලොකු ව ාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම තමයි පසු ගිය කාල 
සීමාෙව් ලංකාණ්ඩුව වාෙග්ම වෙට් තිෙබන ආණ්ඩු ඔක්ෙකෝම 
කරලා තිෙබන්ෙන්. සිංගප්පූරුව ඉතා විෙශේෂ උදාහරණයක්. නමුත් 
ඒ ගැන මම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු නිර්ණායක 
සම්බන්ධෙයන් කියද්දී,  නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවාය කියලා එතුමා 
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා කියන්ෙන් අෙප් කුඩා සහ මහා පරිමාණ 
ෙගොවීන් සහ ව වසායකයන් ෙගෝලීය ෙවෙළඳ ෙපොළට එකතු 
කරනවා කියලායි. ඒත් ඒ කටයුත්ත ඇමරිකාවවත් කරලා නැහැ 
ෙන්. ෙලෝකෙය් වැඩිෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්තයට සහනාධාර 
ෙදන්ෙන් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ යුෙරෝපා සංගමය. ඒ 
තමන්ෙග් අය රැක ගන්න. අෙප් රට කුඩා රටක්. අපි නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන් ෙපොඩ්ඩයි. ඒ නිසා අෙප් කෘෂි කර්මාන්තෙය් 
නියැෙලන්නන් ෙහෝ ඕනෑම නිෂ්පාදකෙයක් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
ෙපොළත් එක්ක ගැට ගැහුෙවොත්, අනිවාර්යෙයන්ම ඔවුන් සුනු 
විසුනු ෙවනවා හැෙරන්න ෙවන මුකුත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ.  

අය වැය හිඟය සියයට 3.5ට අඩු කරනවාය කියලා කිව්වාට, 
ආදායම වැඩි කර ගන්න තිෙබන කම ගැන එතුමා හරියට කිව්ෙව් 
නැහැ. ආදායම උපදවන අයෙගන් බදු ගහනවාය කිව්වාට, එෙහම 
ආදායම උපයන අයත් ආපසු ධනය ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? 
අවසානෙය් ඒ ඔක්ෙකොම බදු ෙගවන්ෙන් වැඩ කරන මිනිහා තමයි. 
ෙමොකද, ඔය ෙමොනවා කළත් ස්ථිරවම ලාභය මත ෙලොකු බදු 
ගහන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැෙන්. මූලික වශෙයන්ම 
ෙමතැනදී අපට ඒ අදහස කියන්න ඕනෑකම තිබුණා.  

ෙම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරන එකත් ෙහොඳයි. අපට හිතන්න, 
ෙපොත් පත් කියවන්න වාෙග්  ෙද්කට ෙම් සංකල්ප ඉදිරිපත් කරන 
එක ෙහොඳයි. අගමැතිතුමා පාඩම් කරලා කියන ෙදයක් වුණත් ඒ 
පැත්ෙතන් වටිනවා. නමුත් අපි තව අවුරුද්දකින් බලමු. ආර්ථික 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ෙමන්න ෙම් පශ්නවලට උත්තර එන්ෙන් 
නැහැ කියලා අපි  වගකීෙමන් කියනවා. 

අද තිෙබන පළමුවැනි පශ්නය තමයි, රට දුප්පත් ෙවලා තිබීම; 
රට ණයයි. එතුමාම කිව්වා රෙට් ජනගහනෙයන් සියයට 43කෙග් 
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දවසක ආදායම රුපියල් 280ට - ෙඩොලර් ෙදකට - අඩුයි කියලා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රටක් වශෙයන් දුප්පත්; 
මිනිස්සු වශෙයන් දුප්පත්; පළාත් වශෙයන් දුප්පත්. යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ මුල් අවුරුදු ෙදෙක් ලංකාෙව් උතුරු පළාත දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට දැක් වූ දායකත්වය සියයට 4ක්ව තිබුණා. දැන් ඒක 
සියයට 3.6ට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඌව පළාතත් දළ ජාතික 
නිෂ්පාදනයට දැක් වූ දායකත්වය  සියයට 4යි. අපට පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් පාලකෙයෝ කිව්වා, යුද්ධය නිසා තමයි උතුෙර් 
ආර්ථිකය වැටිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඇත්ත.  යුද්ධය උතුෙර් 
ආර්ථිකයට බලපෑමක් වුණා. එෙහනම් ඌවට ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? යුද්ධය තිබුණු  උතුරත් දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් 
වු දායකත්වය සියයට 4යි.  යුද්ධය ෙනොතිබුණු ඌව පළාතත් දළ 
ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් වු දායකත්වය සියයට 4යි ෙන්. 
එතෙකොට, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ ඇතුෙළේ රට ණය බරින් ගලවා ගන්න එතුමාට තිෙබන 
කමය ෙමොකක්ද? අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය, සහනාධාර සඳහා කරන 
වියදම කපලා ෙමොනවා ෙහෝ කර ගත්ෙතොත් හැර, රට ණය බරින් 
ගලවාගන්න තිෙබන කමය ෙමොකක්ද කියලා අපි එතුමාෙගන් 
අහන්න කැමැතියි. පළමුවැනි පශ්නය ඒක. රෙට් මිනිසුන්ෙගන් 
සියයට 43ක දවසක ආදායම රුපියල් 280යි. ඒක එතුමාත් කිව්වා. 
ඒක ෙවනස් කරන්න ෙමොකක්ද එතුමා ෙයෝජනා කරන කමය ? මම 
කියන්ෙන් නැහැ, මිනිසුන්ට සල්ලි ෙබද ෙබදා යන්න කියලා. 
නමුත් බිම් මට්ටම දක්වා යන ආර්ථික කියාවලියක් පිළිබඳ 
උනන්දුවක් එතුමාෙග් කථාෙව් මදය වශෙයන් අඩංගුව තිෙබන 
බවක් අපි දැක්ෙක් නැහැ. යම් සැරසිල්ලක් නම් තිෙබනවා. 
සාමාන ෙයන් කාලයක් ෙද්ශපාලනය කරපු ෙකෙනකු විධියට 
ඕනෑම ෙදයක් එල්ලාෙගන යන්න එතුමා දන්නවා. නමුත් මදයෙන් 
වැදගත්. මදය ඇතුෙළේ ෙමොකුත් තිබුෙණ් නැහැ. මදෙය් තිබුෙණ් අර 
පරණ ටිකම තමයි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, අපි 20 වැනි දාට අපි 
බලමු. 20 වැනි දාට රවි කරුණානායක මහත්තයාෙග් ෙරොඩු ටික 
තමයි එන්ෙන්. අගමැතිතුමා අද ''බැට්'' කරලා ලකුණු දාෙගන 
තිෙබන්ෙන්. Laptops ආදී ඔක්ෙකෝම විස්තර කියලාෙන් 
තිෙබන්ෙන්. මම අහන්ෙන් දැන් පළාත් අතර විෂමතාව ඇති 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. අපට කිව්වා යුද්ධය නිසා 
උතුර පළාත දුප්පත් වුණාලු. එතෙකොට ඌව පළාත දුප්පත් වුෙණ් 
ෙමොකක්  නිසාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙකොල්ලුපිටිය 
දියුණු ෙවච්ච, ඇඹිලිපිටිය දුප්පත් ෙවච්ච ආර්ථික කමය. ඒක තමයි 
1977 සහ ඊට කලින් පටන් ගත්ත විධිය. ෙම් ෙයෝජනාවලින් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එතුමාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළින් ෙකොල්ලුපිටිය දියුණු වනෙකොට, ඇඹිලිපිටියයි, 
දිවුලපිටියයි, නාවලපිටියයි දියුණු ෙවන්න කමයක් නැහැ. අපට 
තව අවුරුද්දකින් එන අය වැය විවාදයකදී ඒක බලන්න 
පුළුවන්ෙන්. ඌව පළාත දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දැක් වු 
දායකත්වය වූ සියයට 4, සියයට 6 ෙවන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? මම 
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක සියයට 30ක් කරන්න පුළුවන් කියලා. වයඹ 
පළාත දළ ජාතික නිෂ්පාදනයට දක්වන දායකත්වය සියයට 9 දශම 
ගණන සියයට 15 කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රට දුප්පත්කමින් ගලවා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, මිනිස්සු දුප්පත්කමින් ගලවා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, පළාත් අතර තිෙබන බරපතළ විසමතාව ඉවත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ආර්ථික පශ්න තුනටම එතුමා 
උත්තර දීලා තිෙබන බවක් අපි නම් දැක්ෙක් නැහැ.  

දැන් එතුමා කිව්වා, "ගාමීය ආර්ථිකය හදනවා"  කියලා. ඒ 
විෂයය භාර දීලා තිෙබනවා අලුත් ඇමති ෙකෙනකුට. ගම් 2,500ක් 
භාර දීලා තිෙබනවා දයා ගමෙග් ඇමතිවරයාට. ඒත් අඩු ගණෙන් 
එතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් ඒ සඳහා වන ආයතනයක්වත් 
නැහැ. එතෙකොට ඒ ඔක්ෙකෝම හදා ෙගන තමයි වැඩ කරන්න 
ඕනෑ. පමුඛතාව ෙන් වැදගත් වන්ෙන්.  ගාමීය ආර්ථිකය භාර දීලා 

තිෙබන ඇමතිවරයාට ඊට අදාළ කිසිම ආයතනයක් නැහැ. ඒ 
අමාත ාංශයට දක්ෂ නිලධාරින් ෙහොයා ගන්නත් හරි අමාරු වුණා. 
අෙප් රෙට් අමාත ාංශ මහ ෙගොඩක් හදපු නිසා, දැන් නිලධාරින් 
ෙබදා ගන්නත් ෙලොකු තරගයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා සංකල්පයක් 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඒ ව ාපෘතිය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඊට වඩා ඵලදායක ෙදයක් කරනවා නම්, 
මහන්සි ෙවලා ෙහොරු අල්ලන්න. ඒෙකන් ඡන්ද ටිකක් හම්බ 
ෙවයි. එෙහම නැතුව ෙම් කතන්දරවලින් ෙවන ෙමොකුත් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. එකයි අෙප් පැහැදිලි විශ්වාසය. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පැන නැඟුන කරුණු ෙදක තුනක් ගැන මා කියන්න 
කැමැතියි. වර්තමාන ආණ්ඩුව ඉඩම් සම්බන්ධව කරන්න යන ෙද් 
ගැන අපට පැහැදිලි සැකයක් තිෙබනවා. ඒ ගැන එතුමාත් යම් 
ඉඟියක් දුන්නා. එතුමා කිව්වා, "ස්වර්ණභූමි ඔප්පු සින්නක්කර 
ඔප්පු බවට පත් කරනවා" කියලා. ඒක ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒක සියයට 99.9ක්ම ෙහොඳ ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් විෙශේෂ වාරි 
මාර්ග ව ාපෘතිවල සංෙව්දී ස්ථාන තිෙබනවා. එවැනි තැන් ගැන 
ෙහොයලා බලලා කටයුතු කරන්නත් ෙවයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒක 
ෙහොඳ ෙදයක්.  ෙම් ඔප්පු පශ්නය නිසා මිනිසුන් විශාල පීඩාවක් 
විඳිනවා, දරුවන්ට පවරන්න බැහැ, ගැහැනු ළමයින්ට 
අසාධාරණයක් වනවා යනාදි වශෙයන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
පාලනය 1992දී පාස්කරලිංගම් එක්ක එකතු ෙවලා  LRC එකට 
අයිතිව තිෙබන වතු අමු ෙකොල්ලයක් කළා. අන්න ඒ ෙකොල්ලයට 
නැවත වතාවක් සැරෙසනවාද කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. 
නැත්නම්, LRC එක යටෙත් තිෙබන වතු යායවල් නැවත 
ෙපෞද්ගලික සමාගම්වලට ෙදන්න යනවාද? අපි කියනවා,              
"එෙහම දීෙම් සූදානමක් තිෙබනවා" කියලා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, වගා ෙනොකළ ඉඩම් පවරා ගැනීම. ඒක 
හැම ආණ්ඩුවක්ම කියනවා. අපි අහනවා, ඒවා පවරා ෙගන 
ෙදන්න යන්ෙන් කාටද? මෙග් දැනීෙම් හැටියට අද ඉඩම්වල 
සින්නක්කර අයිතිය තියා ගන්න පුළුවන් අක්කර 100යි. මට මතක 
හැටියට සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව ඒක අක්කර 50ක් 
කළා. ඊට පස්ෙසේ- [බාධා කිරීමක්] ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙයන් අක්කර 100 කෙළේ නැද්ද? [බාධා 
කිරීමක්] දැන් ඔබතුමන්ලා ඒක අක්කර 250 කරන්න යනවා ද? 
[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි මම අහන්ෙන් ඇමතිතුමාෙගන්? 
ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්ද?  මම ෙම් අහන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්] 
දැන් තිෙබන සීමාව අක්කර 50 නම්, ඒක 250 කරන්න යනවා ද? 
ඒ වාෙග්ම විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ලබාදීෙම් දී කියා කරන ආකාරය.  
ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල පවා ඉඩම්වලට ෙපෞද්ගලික අයිතිය  
නැහැ. ෙද්ශීය ඉඩම් විෙද්ශිකයන් ලබා ගැනීෙම් දී බදු පැනවීෙම් 
යම් කමයක් තිබුණා. ඒ බද්ද ඉවත් කරන්න සූදානම් වනවාද 
කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. අපට දැනට තිෙබන ෙතොරතුරුත්, 
එතුමා  ඉඩම් සම්බන්ධව කියපු ෙම් කථාෙවනුත් අපට හැඟී යන 
ෙද් තමයි, ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළට තිෙබන සියලුම බාධක නිදහස් 
කරලා, ඒවා සල්ලි බලය සහ ෙද්ශපාලන බලය තිෙබන 
පුද්ගලයන්ට හිතූ මනාපයට මිල දී ගන්න අවශ  කරන තත්ත්වය 
සකස් කරන්න යනවාද කියලා. ඒ පශ්නය අපට තිෙබනවා.  

අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, රථ වාහන 
සම්බන්ධ බදු පතිපත්තිය. අපිත් පිළිගන්නවා අෙප් රෙට් 
නගරාශිතව විශාල රථ වාහන තදබදයක් තිෙබන බව. ඒක ඇත්ත. 
රෙට් රථ වාහන වැඩි වීෙම් පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත්, මිනිසුන් 
ඇයි ෙපෞද්ගලික රථ වාහනවල යන්ෙන්? ඒකට අපි කවුරුත් 
දන්න පධාන ෙහේතුව තමයි  ෙහොඳ ෙපොදු මගී පවාහන ෙසේවාවක් 
නැති එක. ඒ ෙවනුවට ෙතෝරලා තිෙබන ෙද් තමයි, - මම හිතන 
විධියට දැනටමත් කියාත්මක කරලා ඉවරයි- වාහනවල මිල 
අසීමාන්තික ෙලස වැඩි කරන එක. ඒ වාෙග්ම අපි දැන ගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කැමැතියි, වාහනවලට බදු ගහලා මිල  වැඩි කිරීමට අමතරව, 
ෙපෞද්ගලික වාහන පාවිච්චි කිරීම අෛධර්යට පත් කිරීම සඳහා යම් 
ආකාරයක බදු කමයක් හඳුන්වා දීෙම් සූදානමක් තිෙබනවාද 
කියලා. උදාහරණයක් වශෙයන් කිව්ෙවොත්, seats තුන හතරක් 
තිෙබන වාහනයක තනි පුද්ගලෙයක් එනවා නම් විෙශේෂ අය 
කිරීමක් කරන විධිෙය් බදු කමයක් හදුන්වා දීෙම් සූදානමක් 
තිෙබනවාද කියලා අපි දැන ගන්න කැමැතියි. අපි කියන්ෙන්, 
ෙපෞද්ගලික වාහන භාවිතය අඩු කරන්න ඕනෑ, ෙපොදු මගී 
පවාහනය දියුණු කිරීෙමන් පසුවයි. එෙහම නැතුව වාහන භාවිතය 
අඩු කිරීෙමන් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒකට 
අසීමාන්තික ෙලස වාහන මිල වැඩි කිරීෙමනුත් උත්තරයක් 
ලැෙබයි කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, සරසවි ශිෂ යන්ට laptops ෙදන්න 
යනවා කියලා. ඒ laptops ෙදන එක ෙහොඳයි. සමහර පාඨමාලා 
හදාරන ළමයින්ට ඇත්තටම  පරිගණකයක් අත වශ යි. හැබැයි, 
ඒක ෙදන්න යන්ෙන් ණයට. ඒත්  ණය ෙගන ඒ ණය ෙගවන්න ඒ 
ළමයින්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල ශිෂ යන්ට බැටන් 
පහාර දුන්නා. බැටන් ෙපොල්ල දුන්ෙන් ෙනොමිෙල්ම ෙන් -free of 
charge. Laptop එකයි, බැටන් ෙපොල්ලයි ෙදකම ෙදන්ෙන් නැතුව, 
ඔවුන්ට laptop එකක් නිකම් ෙදන්න.   සරසවි ශිෂ ෙයෝ මහ 
ෙගොඩක් නැහැ ෙන්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමාෙග් ආර්ථික 
පතිපත්තිය පරණ එකම තමයි. ඒකට අලුත් නමක් දමලා 
තිෙබනවා, "Social Market Economy" කියලා. ඒක එෙහම 
කියන්න සිදු වීම එක්තරා විධියකට එතුමන්ලා පත් වුණු අර්බුදය 
ෙපන්නුම් කිරීමක්. ඒ නිසා එතුමාෙග් ආර්ථික පතිපත්ති ගැන 
අනාගතෙය්දී විවාද කිරීමට ඉඩ තබා ගන්නවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉඩම්වල අයිතිය සම්බන්ධව මා ඉදිරිපත් කළ  
කරුණු පමාණයක් ඉෂ්ට කරන්න වර්තමාන පාලනය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියලා ඒ ගැන දන්නා ඇමතිවරෙයකු 
ඉන්නවා නම් පිළිතුරු ෙදයි කියලාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran.  Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Bimal Rathnayake to the Chair?   
 

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා  
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now 

take the Chair.  
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව  ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA  left the Chair, 
and  THE HON. BIMAL RATHNAYAKE  took the Chair. 

[பி.ப. 5.03] 
 

ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய விவாதத்தில் ம வாிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் 
கீழான அறிவித்தல் சம்பந்தமாக உைரயாற் வதில் நான் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ற அேதேவைளயில், அண்ைமயில் 
நைடெபற்ற பாரா மன்றத் ேதர்த ேல எனக்கு வாக்களித்  
என்ைனத் தம  பிரதிநிதியாக இந்தப் பாரா மன்றத்திற்கு 
மீண் ம் அ ப்பிய மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்க க்குக் 
ெகளரவமான நன்றிைய இந்த இடத்தில் ெதாிவித் க்ெகாண்  
என  உைரையத் ெதாடர்கின்ேறன்.   

மட்டக்களப்  மாவட்டம் இன்  19.4 தமான 
வ ைமையக் ெகாண்டதாக இ க்கின்ற .  கடந்தகால த்த 
சூழலால் வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் ற்றாகப் 
பாதிக்கப்பட்டன. அந்தவைகயில் மட்டக்களப்  மாவட்ட ம் 
ெப ம் பாதிப்ைப எதிர்ெகாண் ந்த .  ஆனால், 
தற்ேபாைதய சூழ ேல இன்  ம பானப் பாவைனயான  
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல பரவலாகக் காணப்ப கின்ற . 
அவற்றிேல மட்டக்களப்  மாவட்டம் ம பானம் 
அ ந் கின்றவர்கைள அதிகமாகக் ெகாண் க்கின்ற . 
குறிப்பாக, மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல அண்ணளவாக 20 
ம பான நிைலயங்கள் இ க்கேவண் ய சூழ ல் தற்ேபா  
67 ம பான நிைலயங்கள் இ க்கின்றன. அேதேபான்  
ேகாரைளப்பற் ப் பகுதியிேல கிட்டத்தட்ட ஐந்  ம பான 
நிைலயங்கள் இ க்கின்றன. மட்டக்களப்  மாவட்ட மக்கள் 
ஒ  நாைளக்கு 85,000 ேபாத்தல் ம பானத்ைதப் 
பாவிக்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி ெவளியாகியி க்கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
த்தத்தா ம் இடப்ெபயர்வா ம் ெசால்ெலாணாத் ன்பத்ைத 

அ பவித்த வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளி ள்ள மக்களில் ஒ  
சாரார் இன்ன ம் தம  அவலங்களி ந்  மீட்சி ெபற 

யா  தத்தளித் க்ெகாண் க்கின்ற நிைலயில், 
ச கத்ைத ேம ம் சீரழிக்கும் ம ப் பாவைன வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் பரவலாக இைளஞர்கள் மத்தியிேல 
அதிகாித்தி ப்ப  ஓர் அதிர்ச்சிையத் த ம் தகவெலன்பதைன 
இந்த இடத்திேல கூறவி ம் கின்ேறன்.   

நான் குறிப்பிட்ட ேபால, மட்டக்களப்  மாவட்டம் இன்  
19.4 த வ ைமயி ந்தேபா ம், அங்கு ம பான 
நிைலயங்கள் அதிகாிக்கப்பட்டதன் காரணமாக இைளஞர்கள் 
ம பானத்ைதப் பாவிக்கின்ற நிைலைம அதிகாித் க் 
காணப்ப கின்ற . ெபா வாக இைளஞர்கள் மாத்திரமன்றி 
பாடசாைலயில் கல்வி பயில்கின்ற மாணவர்க ம் 
ம பானத்ைதப் பாவிப்பைத நாங்கள் அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . ஆனால், எவ்வா  இந்த ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் அங்கு வந்  ேசர்ந்தன என்பைத நாங்கள் 
ஆராயேவண் ம். ெப ம்பா ம் அவற்ைற 
ெகாண் வந்தவர்கள் அரசியல்வாதிகளாக இ க்கின்றார்கள். 
தங்கள  இலாப ேநாக்கத் க்காக, தாங்கள் வ மானத்ைதப் 
ெபறேவண் ம் என்பதற்காக, தங்க க்கு அதனால் பணம் 
கிைடக்கும் என்பதற்காகப் ெப ம்பாலான அரசியல்வாதிகள் 
இந்த ம பான விற்பைன நிைலயங்க க்கான 
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகா க்கின்றார்கள். இந்த 
வைகயிேல கடந்த காலங்களில் அரசாங்கத்ேதா  ஒட் யி ந்த 
சில அரசியல்வாதிகள் லம் சில ம பான நிைலயங்கள் 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ஊ வியி க்கின்றன. 
அதனால்தான் 67 ம பான விற்பைன நிைலயங்கைளத் 
தன்னகத்ேதெகாண்  வ ைமக்ேகாட் ல் வாழ்கின்ற எங்கள் 
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மாவட்டம், ெப ம் தத்தளிப் க்குள்ளாகியி க்கின்ற . 
இதி ந்  மீட்சி ெபறேவண் ய  அவசியமாக 
இ க்கின்ற .   

குறிப்பாக, வாைழச்ேசைனயி ள்ள ேகாரைளப் 
பற் ப்பகுதி நான் வா ம் பிரேதசமாகும்.  அந்தப்பகுதியில் 
இ க்கின்ற வி லானந்த தியில் இரண்  ம பான விற்பைன 
நிைலயங்கள் எதிெரதிேர இ க்கின்றன. அவற்ைற 
அகற்றேவண் ம் என்பதற்காக, கடந்த 2 - 3 வ டங்களாக 
மாவட்ட அபிவி த்திக் கு க் கூட்டங்கள், பிரேதச 
அபிவி த்திக் கு க்கூட்டங்கள் ேபான்றவற்றில் இ  
சம்பந்தமாக உைரயா வ கின்ேறன். அைவ அந்த 
இடத்தி ந்  அகற்றப்பட ேவண் ெமன்  அங்ேக  
தீர்மானங்க ம் நிைறேவற்றப்பட்டன. ஆனால், இன்ன ம் 
அைவ அகற்றப்படவில்ைல. அதன் பின்னணியில் 
அதிகாாிக ம் ைணயாக இ க்கிறார்கள். குறிப்பாக, 
வாைழச்ேசைன பிரேதச ெசயலாளர் ஒவ்ெவா  மாத ம் 
அதற்கான அ மதிைய நீ த் க் ெகா த் க் 
ெகாண் க்கின்றார். அ ெதாடர்பாக அரசாங்க அதிபர்கூட 
கவனஞ்ெச த் வதாகத் ெதாியவில்ைல. இந்த நிைலைமயால் 
அந்தப் பகுதியில் இன்  பாடசாைல மாணவர்கள்கூட 
ம ேபாைதக்கு அ ைமயாகின்ற ர்ப்பாக்கிய நிைலைமைய 
நாங்கள் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  

அந்த ம பானச்சாைலகைள அங்கி ந்  இடமாற் மா  
ேகட்டதற்காக, ஒ  ம பானச்சாைலைய மாற் வதற்கு 
எங்க ைடய பிரேதச ெசயலாளாின் அ மதிேயா  பிரேதச 
சைபக் களஞ்சியம் என்  ெகா த்த அ மதிப் 
பத்திரத்ைதக்ெகாண்  அதைன ம பானக் களஞ்சியமாக 
உ வாக்குவதற்காக யாாிட ம் ேகட்காமல் ஓாிடத்தில் ஒ  
கட் டத்ைதக் கட் யி க்கிறார்கள். அந்தக் கட் டமான  
பள்ளிவாசல், இந்  ஆலயம், ெபளத்த விகாைர, கத்ேதா க்க 
ேதவாலயம் என்பவற்றி ந்  500 மீற்றர் 

ரத் க்குள்ேளேய இ க்கிற . அதைன அைமப்பதற்கு 
அ மதிையக் ெகா த்த  அதிகாாிகள்தான். இப்ெபா ம் 
அதைனக் கட் க்ெகாண் க்கிறார்கள். ஆனால், அதிேல 
அதைன ஆரம்பிப்பதற்கு அ மதிக்க யா . தற்ெபா  
பாசிக்குடா சுற் லாப் பகுதியாக அறி கப்ப த்தப் 
பட் ப்பதால் அந்த இரண்  ம பானச்சாைலகைள ம் 
அந்தப் பகுதிக்குக் ெகாண் ெசல்வ  ெபா த்தமானதாக 
இ க்கும். எனேவ, இ ெதாடர்பாக அரசாங்கம் ஆராய்ந்  
நடவ க்ைகைய எ ப்பதற்கு ன்வரேவண் ெமன்  இந்த 
சைபயிேல நான் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்.  

அ தவிர, த்தத் க்கு ன் மட்டக்களப்பில் எவ்வாறான 
நிைலயில் ம பானப் பாவைன இ ந்த  என்பைத 

த்தத் க்குப் பின் இ ந்த நிைலைம டன் ஒப்பிட் ப்பார்த்  
அதைனச் சுட் க்காட்ட ேவண் யவனாக இ க்கின்ேறன். 
2013 நிதியாண் ல் மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல கரப்பட்ட 
ேபாைதப்ெபா ட்களில், றம் - 4,656.595 லீற்றர்;  ெவாற்கா - 
3,232.120 லீற்றர்; கள்  - 162,460.750 லீற்றர்; சாராயம் - 
940,710.580 லீற்றர்; பியர், ஸ்ர ட், ேபாட்டர் ேபான்றைவ 
3,495,284.515 லீற்றர்; ைவன் மற் ம் ைரக்கும் ைவன் - 
2,242.850 லீற்றர்; விஸ்கி - 8,168.210 லீற்றர்; பிரண்  - 
26,199.460 லீற்றர்; ஜின் - 13,458.770 லீற்றர் என்றவைகயில் 
அைமந்தி க்கின்றன. எனேவ, நிைலைமகைளச் சற் ச் 
சிந்தித் ப் பா ங்கள்!  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 2013ஆம் நிதியாண் ல் 
ெவளிநாட்  ம பான உாிமங்களி ந்  கட்டணங்கள் 
அறவிடப்பட் க்கின்றன. அதாவ , ெமாத்த விற்பைன 

உாிமம் - 20,00,000 பாய்; சில்லைற விற்பைன உாிமம் - 
46,64,000 பாய்;  ேஹாட்டல் உாிமம் - 15,90,000 பாய் 
ஆகும். அ மாத்திரமல்ல, மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 2013 
நிதியாண் ல் ெசயற்ப த்தப்பட்ட உள்நாட் , ெவளிநாட்  
உாிமங்கைளப் ெபா த்தவைர கள் த் தவறைணக்கு 4, 
ேஹாட்டல் ம சாைலக்கு 9, சாராய ெமாத்த விற்பைனக்கு  3 
என ெமாத்தம் 16 உாிமங்கள் உள்ளன.  ஆனால், இப்ேபா  
ெமாத்தமாக இ ப்ப  67ஆகும். ஆகேவ, நிைலைமையச் 
சற் ச் சிந்திக்க ேவண் யதாக இ க்கின்ற . இங்கு நான் 
குறிப்பிட்ட ள்ளிவிபரங்கள் ம வாித் திைணக்கள 
ஆைணயாளாின் அறிக்ைகயின்ப யானைவ. 

இப்ெபா  மட்டக்களப்  மாவட்டம் பல வைககளி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட நிைலயிேலேய உள்ள .  அதி ம் இந்த  
ம பானத்தின் லமாக க்கியமாக இளம் ச கம் 
பாதிக்கப்பட்  வ வைத அ மதிக்க யா . தற்ேபா , 
குற்றப் லனாய் ப் பிாிவினரால் விசாாிக்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற  ன்னாள் கிழக்கு மாகாண 

தலைமச்ச ம் மாகாண சைப உ ப்பின மான 
சந்திரகாந்த க்கு  ேகாரைளப்பற்  ெதற்கி ள்ள சந்திெவளி 
என்ற கிராமத்தில் ஒ  ம பானசாைல இ க்கின்ற . அந்த 
ம பானசாைலைய அகற் வதற்குப் ெபா மக்கள் 
நடவ க்ைக எ த்தேபா , அவர் அந்த அைமப் க்க க்குச் 
சில ச ைககைள வழங்கி அதைன நி த்திவிட்டார். இதன் 
காரணமாக அவர்கள் தைலயி வைத நி த்திவிட்டார்கள். 
இதனால், பாதிக்கப்ப பவர்கள் யார்? அப்பகுதிப் 
ெபா மக்கள்! அங்கு பாடசாைல மாணவர்கள்கூட இதைனப் 
பாவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, இதைன ஆராயேவண் ம். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் எத்தைன ம பானசாைலகைள 
ைவத்தி க்க ம் என்ப  பற்றி ஆராயேவண் ம்.  

ெகளரவ உ ப்பினர் அ  ஸாஹிர் ெமளலானா 
அவர்க ம் இங்ேக இ க்கின்றார். அவாிடம் நான் ஒன்ைறக் 
கூறேவண் ம். என்னெவன்றால், தற்ெபா  மட்டக்களப்  
மாவட்டத்தில் ஸ் ம்க ம் ம பானம் பாவிக்க 
ஆரம்பித்தி க்கின்றார்கள். நான் வாைழச்ேசைன 
ம பானசாைலைய நி த்தேவண் ம் என்  ேகட்டேபா , 

ன்னாள் தலைமச்சர் சந்திரகாந்தன் எனக்கு ஒ  க த் த் 
ெதாிவித்தார். அதாவ , "இங்குள்ள ஸ் ம்கள் இதைனப் 
பயன்ப த் கின்றார்கள். இதனால், அவர்கள்தாேன 
சீரழிவார்கள். ஆகேவ, நாங்கள் இதற்குச் சந்தர்ப்பத்ைதக் 
ெகா க்கேவண் ம்" என் . ஆைகயால், இன்  
ம பானமான  பல வைககளில் பலைரப் பாதித் க் 
ெகாண் க்கின்ற . அைதப்ேபான்  க வாஞ்சிக்கு ப் 
பிரேதசத்திேல மகி ர் என்ற பகுதியி ள்ள 
உள் திெயான்றில் ஒ  ம பான நிைலயம் இ க்கின்ற . பல 
இளம் சிறார்கள்கூட அங்ேக ம பானத்ைதப் ெபற் ப் 
பாவிக்கின்றார்கள். ஆகேவ, இவற்ைறெயல்லாம் [இைடயீ ] 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் ெசான்னைத 

நான் மிக ம் ஆதரவான ைறயிேல ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். 
இந்த ம பானம் காரணமாக மட்டக்களப்  மாவட்டத்திேல 
அதிகாித் க்ெகாண் க்கின்ற இழிநிைல மாறேவண் ம் 
என்பைத நா ம் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, நாங்கள் 

ஸ் ம்கள் என்ற அ ப்பைடயில், இ  எங்க க்கு "ஹராம்" - 
ற் தாகத் தைடெசய்யப்பட்டெதான் . நாங்கள் 

ெவ க்கின்ற ஒ  காாியம்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මන්තීතුමාට mike එක 

ෙදන්න. 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
நான் இதைன ஏற் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், சிலர் 

எங்க க்குத் ெதாியாமல் எங்க ைடய பகுதிக க்கு வந் , 
ம பானக் கைடகளில் - [இைடயீ ] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මන්තීතුමාට mike එක 

ෙදන්න. 

 
ගරු අලී සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
(மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்) 
(The Hon. Ali Zahir Moulana Seyed) 
ஒ  ெப ம் பாவ காாியத்ைதச் ெசய்கின்ற அவர்கைள 

நாங்கள் ற்றாகக்  கண் க்கின்ேறாம்.  

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
நன்றி, ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள! அ மாத்திரமல்ல 

கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் வினத்ைதச் ேசர்ந்த 
மாணவர்க ம் கல்வி பயி கின்றார்கள். எனி ம், அங்கு 
அ க்க  இனப்பிரச்சிைன சார்பான பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப கின்றன. என்ன பிரச்சிைன என்றால், எல்லாம் 
ேபாைதயினால் ஏற்பட்ட பிரச்சிைனதான். கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்கு அண்மித்ததாக ஒ  ம பானசாைல 
இ க்கின்ற . அதிேல அவர்கள் ம பானத்ைத வாங்கிக் 
கு த் விட்  வந் , இர  ேவைளகளில் சி சி  
விடயங்க க்காக - சக மாணவர்க க்கிைடயில் - 
இனங்க க்கிைடயில் ேமாதிக்ெகாள்கின்றார்கள். 
இவற்ைறெயல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு வழி என்னெவன்றால், 
நாங்கள் ம பானசாைலகைள நீக்கேவண் ம்; அல்ல  
அவற்ைறக் குைறக்கேவண் ம்; அதற்கு அரசாங்கம் 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம். ஆனால், அரசாங்கம் 
வ மானத்ைத ஈட்டேவண் ெமன்  நிைனக்கின்ற . 
வ மானத்ைத ஈட் வதற்காக மக்கைளச் சீரழிக்க யா . 
இதிேல அரசாங்கம் கூ தல் கவனம் ெச த்தேவண் ெமன்  
இந்த இடத்திேல நான்  ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ மாத்திரமல்ல, இன்  ம பானத்தின் 
காரணமாகத்தான் பல ச கச் சீரழி கள் ஏற்ப கின்றன. 
"தந்ைத தன  பிள்ைளைய பா யல் வல் ற க்கு 
உட்ப த்தினார்"; "சேகாதரன் தன  சேகாதாிைய பா யல் 
வல் ற க்கு உட்ப த்தினான்" என்றவாறான ெசய்திகைள 
நீங்கள் அறிந்தி ப்பீர்கள். இவ்வா  நாங்கள் தின ம் 
ஊடகங்கள் லமாக அறிகின்ற விடயங்கள் பல. இ  எதனால் 
நடக்கின்ற ? இந்த ேபாைதவஸ் களால்தான் இந்த 
நிைலைம ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த ம பானம் உட்பட 
ேபாைதவஸ் கைள நீக்குவதில் மிகக்கூ ய கவனத்ைத அரசு 
எ க்கேவண் ம்.  

நல்லாட்சி என்  கூறினால், ெவ மேன வ மானத்ைத 
மட் ம் ெப கின்ற ேநாக்கமாக இ க்கக்கூடா . நல்ல 
ச தாயத்ைத உ வாக்கும் ேநாக்கத்ைத ம் 
ெகாண் க்கேவண் ம். நல்ல ச தாயம் 
உ வாகேவண் மானால், இவ்வாறான ம பான 
நிைலயங்கள் எல்லாம் நி த்தப்படேவண் ம். ேதைவக்கு 
அதிகமாக அங்கு இ க்கக்கூடா . நாங்கள் அந்த வைகயில் 
மக்கைளப் பா காக்கேவண் ம். அ  அரசின் தைலயாயக் 
கடைமெயன நான் இந்த இடத்திேல கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், இன்  குடாநாட் ம்கூட, ம பானத்தின் 
பாவைன அதிகாித்தி க்கின்ற . தற்ேபா , வட 
மாகாணத்தின் நி வாகம் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்டைமப்பின்வசம்  இ க்கின்ற . இன்  வட 
மாகாணத்திேல பல ச க, கலாசாரச் சீர்ேக கள் 
ம பானத்தால் ஏற்ப வதாக வட மாகாணத்தின் மதிப் மிக்க 

தல்வர் சுட் க்காட்  எச்சாித்தி க்கின்றார். ம , 
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன என்பன இைளய ச தாயத்தினர் 
மத்தியில் அதிகாிக்கும்ேபா  ஏற்ப ம் ேமாசமான விைள கள் 
பற்றி அவர் சுட் க்காட் யி ந்த டன், ெநறி ைறயான 
வாழ்க்ைக ைறைய ன்ென க்குமா ம் 
வ த்தியி க்கின்றார். இைளஞர்கள், மாணவர்கள் 
மத்தியில் ம பாவைன அதிகாிப்பான , அவர்கள  
எதிர்காலத்ைதேய திைச மாற்றிவி ம். ேபாைதக்கு 
அ ைமயாேவார் தம  ைகப்ெபா ைள 
இழக்கேவண் யி ப்ப  மட் மன்றி, கு ம்ப வாழ்ைவேய 
நாசமாக்க ேநாி ம் என் ம் அவர் சுட் க்காட் யி க்கின்றார். 
இைத நாங்கள் கவனத்தில் ெகாள்ளேவண் யவர்களாக 
இ க்கின்ேறாம். ம பானம் மற் ம் ைகத்தல் பாவைனயால் 
இலங்ைகயில் நாெளான் க்கு 100 ேபர் மரணிப்பதாக ம  
மற் ம் ேபாைதப்ெபா ள் தகவல் நிைலயம் 
ெதாிவித்தி க்கின்ற .  இதைன ம் நாங்கள் க த்திற் 
ெகாள்ளேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம்.  

பாடசாைல மாணவர்கைளப் ேபாைதப்ெபா ள் 
பாவைனயி ந்  காப்பாற் வதற்காக விாிவான ேதசியத் 
திட்டெமான்ைற நைட ைறப்ப த்த ள்ளதாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ெதாிவித் ள்ளார். கா  றிச்மன்ட் கல் ாியில் அண்ைமயில் 
நைடெபற்ற நிகழ்ெவான்றில் உைரயாற்றியேபா  அவர் 
இதைனக் கூறியி க்கின்றார்.  ம பாவைனயின் லம் 
வடக்கி ந்ேத அரசாங்கத்திற்கு அதிக பணம் கிைடப்பதாக 
இதன்ேபா  ெதாிவித்த ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள், 
வித்தியாவின் ெகாைலச் சம்பவத்தின் பின்னர் இ பற்றிப் 
பல ம் க்கிய க த் க்கைள ன்ைவத்ததாக ம் 
சுட் க்காட் யி க்கின்றார். அத் டன், திைரப்படங்களில் 
காண்பிக்கப்ப ம் காட்சிகள் ம ப் பாவைன விடயத்தில் 
ெசல்வாக்குச் ெச த் வதாகச் சுட் க்காட் ய அவர், தனக்கு 
மனிதப் பண் ள்ள ச கத்ைத உ வாக்குவதற்கான 
ெபா ப்பி ப்பதாக ம் எ த் க்கூறியி க்கின்றார். ஆகேவ, 
நாங்கள் ம ப் பாவைனையக் குைறப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கேவண் ம்.  

ேபாைதயில் வாகனங்கைள ஓட் வதனா ம் பல 
விபத் க்கள் ஏற்ப கின்றன. ஆகேவ, ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இன்ைறய விவாதத்தில் எ த் க்ெகாண்ட விடயம் 
ெதாடர்பில், க்கியமாக இந்த ம க்கான வாிைய 
அதிகாிப்பேதா , ம பானப் பாவைனைய எம  
ச கத்தி ந்  நீக்க நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன்  
ேகட் , நிைற ெசய்கின்ேறன்.  நன்றி.    
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ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශීයත්වය 

ෙපරදැරි කර ගත් ආර්ථික රටාවක්, පතිපත්තියක් ෙගන යනවා 
කියලා ෙපොෙරොන්දු වුණු මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් 
ධනවාදය, ධනවාදෙය් කක්කුස්සිය බවට පත් කළා. අන්තවාදී 
නිෙයෝ ලිබරල්වාදී පතිපත්තියක්, සීමා මායිම් නැති මට්ටමකට 
කියාත්මක කළා. ඒක කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. අපි විපක්ෂෙය් 
ඉන්න කාලෙය් ලිබරල්වාදී පතිපත්තිය අනුගමනය කිරීෙම් උපරිම 
මට්ටමට යනවා කියලා කරුණු සහිතව, සාක්ෂිත් සමඟ සහතික 
කරලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙපන්වලා දුන්නා.  

එක කාලයක විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රටට හඳුන්වා 
දුන් පක්ෂයක් හැටියට අපි ඒ ගැන ආඩම්බර ෙවනවා. අපි ඒ 
කමෙව්දය විශ්වාස කළා. එදා කාෙලෝචිත වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙම් රටට ඒ පතිපත්තිය කියාත්මක 
කළා. අපි පැහැදිලි පතිපත්තියක් ෙවනු ෙවන් ෙපනී සිටියා. අපි 
කවදාවත් අෙප් පතිපත්තිය වහලා, ෙකොෙළේ වහලා වැඩ කෙළේ 
නැහැ. UNP එක පැහැදිලිව කරන ෙද් ජනතාවට කියලා කළා. 
අෙනක් අය ෙද්ශීයත්වය, අෙප් රට, අරවා ෙම්වා කියලා ෙබොරුවට 
වචන ෙසට් එකක් දාෙගන කරන වැඩ අපි කෙළේ නැහැ. අපි අෙප් 
පතිපත්තිය ආරක්ෂා කළා.  

1994 දී ෙම් රෙට් ආණ්ඩු ෙවනස් වුණා. ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණු 
ෙවලාෙව් අපව දැඩි ෙලස විෙව්චනය කළ, එවකට බලයට ආපු 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය, අෙප් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙකළින්ම විෙව්චනය කළා. බහුබූත 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් කියලා කිව්වා. නමුත් අන්තිමට එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය නැවත බලයට ඇවිල්ලා අෙනකුත් පක්ෂත් සමඟ 
එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න 
ඕනෑ කියන තැනට එනකම්,-අද ෙවනකම්- ෙම්  ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාෙව් එක අකුරක්වත් ෙවනස් කරන්නට හයියක් එක 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකටවත් තිබුෙණ් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට විෙව්චන කළා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව හරි නැහැ, 
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා මැෙරන්න ගියා; ගිනි තියා 
ගත්තා; උද්ෙඝෝෂණ කළා. නමුත් ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා ඒ 
ෙවනුෙවන් ඡන්දය ෙදන්න එක් ෙකෙනකුටවත් ෙකළින් ඉන්න 
බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ආර්ථික 
පතිපත්තියත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික පතිපත්තිය 
වැරදියි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන කළ වැඩ පිළිෙවළ වැරදියි කියලා 
ඕනෑ තරම් කථා කරනවා. ෙම් සභාව ඇතුෙළේත් කථා කරනවා, 
එළිෙය්ත් කථා කරනවා. කියන්න ෙකෝ විකල්පය? අවුරුදු 20ක් 
තිබුණාෙන් ඕක ෙවනස් කරන්න. අවුරුදු 20ක් යනවාද ආර්ථික 
පතිපත්තියක් ෙවනස් කරන්නට? අවුරුදු 20ක් අනුගමනය 
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා විවෘත 
ආර්ථික පතිපත්තිය ෙගෙනන විට සීමා මායිම් පැනවූවා. එතුමා 
ඒක වුවමනාවට වඩා විවෘත කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් අපි පාග්ධන 
ගිණුම විවෘත කෙළේ නැහැ, ආරක්ෂා කළා. මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒකත් ෙවනස් කළා. ලංකාෙව් 
ඕනෑම සමාගමකට විෙද්ශ ණය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව 2013 
සිට විවෘත කරලා දුන්නා. ඒවා ෙමොනවාද? ඒවා ෙවනුෙවන් 
කවුරුත් ෙපනී සිටිෙය් නැහැ. ඒ තමයි ලිබරල්වාදය. ෙම් පතිපත්ති 
දන්ෙන් නැතිව කථා කරලා වැඩක් නැහැ.  

මම කියන්ෙන්, 1994 සිට 2015 දක්වා ෙම් රට පතිපත්තියක්, 
න ායක් නැතිව තමයි ගමන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් පතිඵලය 
තමයි අද තිෙබන්ෙන්. කිසිම වැඩ පිළිෙවළක්, පතිපත්තියක්, 
න ායක් පැහැදිලිව තිබුෙණ් නැහැ. කවුරුත් තමන් විශ්වාස කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් සමඟ ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි පධානම 
පශ්නය.  

2015 ජනවාරි මාසෙය් අලුත් ආණ්ඩුව එන විට අපට හිමි 
වුෙණ් ෙමොකක්ද? එක පතිඵලයක්, ආර්ථිකෙය් පවුල් පාලනය. 
පවුල් පාලනය යටෙත් ගත්ත තීරණවල පතිවිපාකවලට අපට 
මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. ආර්ථික තර්ක සියල්ලම අයින් 
කරලා ෙපෞද්ගලික න ාය පතයක් මත ෙම්ක කියාත්මක වුණා. 
ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  

බදු පතිපත්තිය ගැන කථා කරනවා මම අහෙගන හිටියා. 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා බදු පතිපත්තිය 
ගැන කථා කළා. බදු පතිපත්තිය තීරණය කෙළේ ෙකොෙහොමද? බදු 
පතිපත්තිය තීරණය කෙළේ ගජ මිතුරු සමාගෙම් අදහස් මත . ෙම් 
රෙට් පැවැති බදු පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ෙමෙහේ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුව යටෙත් පැවැති බදු පතිපත්තිෙය් එක පැත්තකින් තිබුෙණ් 
ෙමොකක්ද? පසු ගිය 2013  වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කළ අය  වැෙය්දී 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? සමාගම් බදු අඩු කළා. සමාගම් බද්ද සියයට 
33කින් සියයට 28කට අඩු කළා. සමාගම් බදු අඩු කරන අතර, 
සාමාන ෙයන් වක බදු -ෙපොඩි මිනිහාෙගන් අය කරන බද්ද වක 
බද්ද.-  වැට් බද්ද, එෙහම නැතිනම් ෙද්ශීය බද්ද ඒ ආදී වශෙයන් 
තිෙබන වක බදු පමාණය වැඩි කළා. කන, ෙබොන ආහාරවලට 
හැම එකකටම බදු වැඩි කළා. නමුත් සමාගම් බදු ටික අඩු කළා. 
සුපිරි පන්තියට ඕනෑ ෙවන ෙකොට බදු අඩු කළා. ආනයනය කරන 
සුපිරි භාණ්ඩවල බදු අඩු කළා. තමන්ට ඕනෑ හිතවත් මිතුරන්ට 
ඕනෑ විධියට තමයි බදු පතිපත්තිය සකස් කෙළේ. ෙම්ක තමයි 
ඇත්ත කථාව.  

ඊට පස්ෙසේ අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ෙමොකක්ද කෙළේ? 
සමහර බිස්නස්කාරයන්ට බදු  නැතිව චීනෙයන් ඕනෑ තරම් බඩු 
ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා.  ෙමෙහේ තිෙබන ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කඩා 
වැටුණා. කිසිම පතිපත්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය 
වන්ෙන්.  

2014 ෙමොකක්ද කෙළේ? 2014 අය වැෙය් දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාම ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා, "ෙකෝටි ගණනක් හම්බ 
කළ ෙලොකු ව ාපාරිකයන්ට,- බදු ෙනොෙගවපු අයටත්- බදු 
විරාමයක් ෙදනවා." කියා.  ඒ ෙලොක්කන්ට. ෙපොඩි මිනිෙහක් 
තමන්ෙග් වැට් බද්ද ෙගව්ෙව් නැතිනම් අල්ලා ෙගන ගිහින් ඇතුළට 
දමනවා. නමුත් ෙකෝටි ගණනක් ෙගවන්න තිෙබන අයට 
විරාමයක් දීලා කිව්වා, "අඩු ෙපොලියට ණයකුත් ෙදනවා." කියා.  
ෙම් මදෑ! බදු ෙගවලාත් නැහැ. ඒ මදිවාට ණයකුත් ෙදනවා, එයාට 
ඒ බද්ද තව අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ ෙගවන්න කියා. ඔෙහොම තමයි 
ෙම් රෙට් පතිපත්ති ෙගන ගිෙය්. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම වහ ගත්ෙත් 
'ෙද්ශ ෙපේමය' කියන වචනය පාවිච්චි කරලා. "ෙද්ශ ෙපේමය 
කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන තක්කඩියාෙග් අවසාන තිප්ෙපොළයි" කියා 
කියමනක් තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙම් තරම්  කාලයක් ෙම් රට 
ෙගන ගිෙය්. කනගාටුයි කියන්න .  

අපි පතිපත්ති ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න ඕනෑ. පතිපත්තිය 
වැරදුෙණොත් ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න හයිය තිෙබන්න ඕනෑ. 
ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය කාලෙය්  සිට කළා. සමහර 
විට අපි අනුගමනය කරන පතිපත්ති වැරැදි ෙවන්න පුළුවන්; 
වරදින්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා. ඒ ගැන 
ඍජුවම විවෘතව කථා කරන්න අපට හයිය තිෙබනවා. 2015 
ජනවාරි මාසෙය් අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
මඟ ෙපන්වීෙමන් රවි කරුණානායක මැතිතුමාට හයිය තිබුණා, 
ෙම් බදු පතිපත්තිය reverse කරන්න;  ෙවනස් කරන්න. එඩිතරව 
එතුමා ඒ තීන්දුව ගත්තා. එතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?  අර සුපිරි 
බද්දක් කියන අය කිරීම නැවත ලබා ගන්නටත්,  ඒ වාෙග්ම ෙකෝටි 
ගණනක් උපයන, ආදායම් වැඩිෙයන් උපයන අයට නැවත බදු වැඩි 
කරන්න සහ අත වශ  භාණ්ඩවල බද්ද අඩු කරන්නත් ඒ බදු 
පතිපත්ති reverse කළා.  ෙම්ක අපට කරන්න හයිය තිබුණා.  

මූලාසනෙය් ඉන්න ගරු මන්තී බිමල් රත්නායක මැතිතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඇහුවා, "ෙම් බදු ආදායෙමන් අපි අය වැය 
පරතරය අඩු කරනවා නම්, ඒක වියදෙමන් අඩු කරනවාද, 
නැත්නම් අෙප් ආදායම වැඩි කර, අඩු කරනවාද?"  කියා. බදු 
ආදායම වැඩි කරනවා නම් ඒකත් වදින්ෙන් පුංචි මිනිහාට කියා 
කිව්වා. නැහැ. ඔබතුමා දන්නවාද, ෙම් රෙට් සාමාන ෙයන් 1994 
දක්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන ෙකොට දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් හැටියට අපි අය කළ බදු පමාණය 
සියයට 18යි කියන එක. දැන් වන විට අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනෙයන් අපි අය කරන බදු පතිශතය සියයට 10ට අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් බද්ද, -ෙපොඩි මිනිහාට ගහන බද්ද- අඩු ෙවලා 
නැහැ ෙන්. ඔවුන් කන ෙබොන හැම ෙද්කටම බද්දක් අය කරනවා. 
බද්ද ෙකොෙහොමද අඩු වුෙණ්? ෙම් ෙලොකු බදු අය කරන සියලු 
ෙදනාටම බදු විරාම දුන්නා; බදු අය කරන පමාණය අඩු කළා.  
සාමාන ෙයන් ෙලොකු ෙකොම්පැනිවලට අය කරන බදු ඔක්ෙකෝම 
අඩු කළා. ඍජු බද්ද අඩු වුණා. ඒ කියන්ෙන්  direct income tax 
එක අඩු කර වක බදු අය කරන්න පටන් ගත්තා. පුංචි මිනිහාෙග් 
බද්ද වැඩි කළා. ඒක වැරැදියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඇමතිතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි 10ක් ලබා 

ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා  
කැමැත්ත දුන්නා. ශාන්ත සිසිර කුමාර මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාවත්  
ලබා ෙදනවාලු.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන අමාත වරයාට ෙවන් කළ 

ෙව්ලාෙවන් ඔබතුමාට ගන්න කියා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. එෙහම 
නම් එම ෙව්ලාෙවන්  විනාඩි 10ක්  මම ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

වක බදු පැනවීෙමන් ගැහුෙව් පුංචි මිනිහාට. අපි කියන්ෙන් 
ඍජු බදු අය කරන පමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ 
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය අඩු කරන්න ෙනොෙවයි. 
නමුත් සාධාරණ විධියට බදු අය කරන්න ඕනෑ කමෙව්දයක් 
තිෙබනවා. ඒ හරහා බදු අය කිරීම වැඩි කරන්න පුළුවන්; රාජ  
ආදායම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් අෙප් අය වැය පරතරය 

අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන්. ෙම්ක තමයි අෙප් කමෙව්දය 
වන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට ඉඩම් පතිපත්තිය ගැන 
කථා කරනවා  මා අහෙගන සිටියා. අෙප් අගමැතිතුමා කළ 
පකාශෙය්දී ඉඩම් අයිතිය වැඩි කරයි ද, අක්කර 50 සීමාව අක්කර 
100 කරයි ද කියා බලා ෙගන සිටියා. අපි ෙමොකක්ද කෙළේ 1973 
දී? ඉඩම් පතිසංස්කරණ පනෙත් අඩු පාඩුවක් නැහැ. ඒක ෙහොඳයි. 
ඉඩම් සීමාවක් පනවා අක්කර ලක්ෂ ගණනක් තිබුණු අයෙගන් 
වැඩිපුර ඉඩම් ටික පවරා ගත්තා. ඒ ඉඩම් ටික ලංකාෙව් අයට 
අයිති ඉඩම්. ලංකාෙව් ශී ලාංකිකයන්ට අයිති ඉඩම් පවරා ගත්තා. 
ඒ ඉඩම් පතිපත්තිෙයන් පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ඉඩම් ටික 
ෙකොම්පැනිවලට ෙබදුවා. අද ඒ ඉඩම් ටික අයිතිව තිෙබන්ෙන් 
රිචර්ඩ් පීරිස් සමාගමට, ෙජෝන් කීල්ස් සමාගමට හා ඉන්දියාෙව් 
ෙකොම්පැනියකට. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය 
කාලෙය්දී ඉන්දියන් ෙකොම්පැනි කිහිපයක් ඇවිල්ලා එදා ලංකාෙව් 
අයට අයිති වී තිබුණු ඉඩම් ටික වැවිලි සමාගම්වලට කියා ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ අයිති කර ගත්තා. ඒක සාධාරණ ද? ඒක වැරැදියි. 
සීමාව ඉක්මවා යනවා නම් අඩු තරමින් ඒ ඉඩම්වල අයිතිය 
ලාංකිකයන්ට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඉඩම් පතිපත්තිය හරියාකාරව 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

ඉඩම් අක්කර 50, අක්කර 100 කරන්න කිව්වාම ලංකාෙව් 
මිනිහකුට ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ඒත් පසු ගිය කාලෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙසෝමාවතී ෛචත ය වෙට්ම තිෙබන ඉඩම් 
අක්කර 5,000ක් ෙඩෝල් කියන ඇෙමරිකානු ෙකොම්පැනියට 
දුන්නා, ෙකෙසල් වගා කරන්න. ඒවා ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
සුද්දන්ට ෙදන්න පුළුවන්, අක්කර 5,000ක්. නමුත් ලංකා ෙව් 
මිනිහකුට අක්කර 50ක් දුන්නාම ඒක ෙලොකු පශ්නයක්. ෙමොකක්ද 
ෙම් ගැටලුව? ලංකාෙව් මිනිසුන්ට ඉඩම් අයිති කර ගන්න තමන්ට 
වත්කමක් තිෙබනවා නම් ඔවුන්ට ඒ ඉඩම් අයිති කර දීලා ඒවා 
සංවර්ධනය කරන්න කියන්න ඕනෑ. ඒෙක් ආදායම රටටමයි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ආදායම ෙවන රටකට ෙගන යන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට් ස්ෛවරීභාවයට ෙලොකු 
පශ්නයක්, තර්ජනයක් ඇති වන ආකාරයට අෙප් අධි ආරක්ෂිත 
කලාප ෙය් ෙහක්ෙටයාර 25ක් චීනයට සින්නක්කරම දුන්නාම ඒක 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් 
මිනිෙහකුට අයිති අක්කර 50, අක්කර 100 කරනවාය කිව්වාම, 
ඒක ගැටලුවක්. අපි ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?  

ෙම් රෙට් අෙප් ආෙයෝජකයන්ව, අෙප් කර්මාන්තකරුවන්ව 
අපි ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් නිෂ්පාදන පද්ධතිය අපි 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. අෙප් ව ාපාරිකයන්ව අපි ශක්තිමත් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපට දියුණු ෙවන්න බැහැ. අෙප් 
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්ෙන් නැතුව අපට ඒක කරන්න බැහැ. ඒක 
තමයි අෙප් පතිපත්තිය. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඒ ෙද් කරන්නයි. එම නිසා අපි භය 
නැතිව, එඩිතරව ඒකට යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න තීරණ තීන්දු 
ගන්න ඕනෑ. අපි ඒකට සූදානම්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි මිනිසුන්ෙග් ජීවන බර ලිහිල් 
කරන්න සෑම කියා මාර්ගයක්ම ගන්නවා. ඒ සඳහා අපි ආර්ථික 
පතිපත්තිය සකස් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒකට අපට 
ස්ථිරසාර පතිපත්තියක් ඕනෑ. අෙප් ආර්ථික පතිපත්තිය 
හරියාකාරව තිෙබන්න ඕනෑ. එම නිසා තමයි අගමැතිතුමා ඒ 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන, ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ ගැන අද 
පකාශයක් කෙළේ. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩු ඒවා කියන්ෙන් නැතුව 
ෙකොෙළේ වහලා තමයි වැඩ කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ ෙම් සභාවට ඇවිත් 
ෙවන ෙදයක් තමයි කථා කරන්ෙන්. 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා 

ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

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 බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் 
குணேசகரஅவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE  HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
    

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා 
(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்) 
(The Hon. Kabir Hashim) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි 1977 සිට 1994 දක්වා 

විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමය අනුගමනය කළා. 1994 දී 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා නිර්මාණය කරපු ඒ වැඩසටහනින් ඔබ්බට ගිහින් 
ලිබරල් කමයක් තමයි එදා සිට අද දක්වා අනුගමනය කරන්ෙන්. 
අගමැතිතුමා අද ඒ ගැන හරියට කිව්වා. අපි අද ඒක ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ. 1977 වර්ෂයට ගැළපුණු පතිපත්තිය 2015 වර්ෂයට 
ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. අද ෙලෝක ෙගෝලීය කමය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා අපි තීරණය කරනවා, අපි 
හිතනවා, අපි විශ්වාස කරනවා, සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ කමය -
social marketing කමෙව්දය- ෙම් රටට ගැළෙපනවාය කියා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙලෝකෙය් තිෙබන පධාන ගැටලුව 
සංවර්ධනය ෙනොෙවයි. නමුත් සංවර්ධනයට වඩා පධාන පශ්නය 
තමයි සමාජ සමතුලිතතාව වන්ෙන්. සමාජ සමතුලිතතාව -social 
equilibrium- ඉතාම වැදගත්. අද රටවල විශාල ආදායම් පරතරයක් 
තිෙබනවා. දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් අය අතර තිෙබන පරතරය 
භයානකයි. ඒක ෙලෝකෙය් හැම තැනම තිෙබන එකක් වාෙග්ම 
ලංකාෙව්ත් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ gap එක අඩු කරන්න 
ඕනෑ. එම නිසා අපි හිතනවා, ඒ ෙද් කරන්න විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයම ගැළෙපන්ෙන් නැහැයි කියා. සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ 
ආර්ථිකයක් අවශ යි, එවැනි ෙදයක් කරන්න.  

එවැනි ෙදයක් කරන්න නම් අපට ෙපොඩි කාලයකුත් යයි. අද 
අපි පතිපත්තියක් අනුගමනය කළාය කියා ඒෙක් පතිඵල එක 
සතියකින් දකින්න බැහැ.  

එහි පතිඵල දකින්න නම් අවුරුදු ෙදක, තුනක් එම පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි සූදානම්. අපි ඒවා කරන්න 
භය නැහැ. අපට ඒ හයිය තිෙබනවා; ඒ දැනුම තිෙබනවා; අෙප් 
ආණ්ඩුව තුළ ඒ සඳහා දක්ෂ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ නිසා සමාජ 
ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථික කමෙව්දය තුළ ෙමය කරන්න අපට 
හැකියාවක් තිෙබනවා කියා අප විශ්වාස කරනවා. ආදායම් 
විෂමතාව අඩු කරන්න ඕනෑ. බලන්න, අද ෙම් රෙට් තිෙබන 
ආදායම් විෂමතාව ගැන. විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. ෙකෝටි 
ගණනක් උපයන සුළුතරයක් ෙම් රෙට් තිෙබන වත්කම්වලින් 
බහුතරයක් අයිති කර ෙගන ඉන්නවා. නමුත් බහුතරයට අයිති 

ෙවන ධනය ඉතාම සුළු පමාණයක්. ඒක වැරදියි. ඒක පසු ගිය 
කාලෙය් වර්ධනය වුණා. ඒක වැරදියි. අපි එය නවත්වන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා තමයි, අපි අමාරුෙවන් ෙහෝ යම් යම් තීන්දු, තීරණ ගත 
යුත්ෙත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ සඳහා ඒ පතිපත්ති අනුගමනය 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද  පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදක සමගිෙයන් එකතු ෙවලා ඉන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු ෙවලා ඉන්නවා. පසු ගිය 
කාලෙය් අෙප් ආර්ථික පතිපත්ති ෙවනස් ෙවලා තිබුණා. අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් ආකල්ප ෙදකකයි සිටිෙය්. නමුත් අද ෙම් 
පක්ෂ ෙදකට එකට වැඩ කරන්න පුළුවන්; එක අරමුණක් එක්ක 
වැඩ කරන්න පුළුවන්. එක පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන්න 
පුළුවන් නායකයන් ෙදෙදෙනකු ඉන්නවා. ඒක ඉතා වැදගත්. ෙම් 
රෙට් ඓතිහාසික තැනකට අපි ඇවිත් තිෙබනවා. බහුතර 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ අනුගමනය කරන, 
විශ්වාස කරන එක කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් එය වැදගත්. 
එතෙකොට අපට ෙමය කරන්න පුළුවන්. සමහර අය ෙම්වා කිසිම 
පදනමක් නැතුව විෙව්චනය කරන්න පුළුවන්. එක එක ෙද්වල් 
කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කරන හැම ෙදයක්ම අප කරන්ෙන් 
හිතලායි. ඒ පතිපත්ති සහ අපි කරන ෙද්වල් ෙවනුෙවන් අප ෙපනී 
සිටිනවා. අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරලා හැංෙගන්ෙන් නැහැ; අපි 
ෙකොෙළේ වසා වැඩක් කරන්ෙන්ත් නැහැ. අපි වැඩක් කරනවා නම් 
ෙකළින් කියනවා. පසු ගිය කාලෙය් ඉඩම් විකුණන්ෙන් නැහැ 
කියලා චීන ජාතිකයන්ට ඉඩම් දුන්නා; ඇෙමරිකානුවන්ට ඉඩම් 
දුන්නා. නමුත් ඒවා ෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි එෙහම කෙළේ. ඒවා 
කෙළේ ෙහොෙරන්. නමුත් අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. ෙදනවා නම් 
අපි ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන කියා අනුමැතිය අරෙගන තමයි, ඒ 
ෙද්වල් කරන්ෙන්. රටට කියා තමයි, වැඩක් කරන්ෙන්. ඕක තමයි, 
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවනස. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

உலக அரங்ைக அைசத் க்ெகாண் க்கும் ேபாைத ெதாடர் 
பான இவ்விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வைதயிட்  மகிழ்வைட 
கின்ேறன். இந்த ேபாைத என்ற அரக்கன் இலங்ைகைய ம் 
விட் ைவக்கவில்ைல. இன்  எம  நாட் ல் நாெளான் க்கு 
100 ேபர் வைர  மரணமாகின்ற அள க்குப் ேபாைதப் 
ெபா ட்களின் பாவைன அதிகாித் க் காணப்ப கின்ற . 
நாெளான் க்கு 80க்கும் ேமற்பட்ட இளம் ச கத்தினர் ம , 
ேபாைதப்ெபா ள் ேபான்ற வஸ் கைளப் பாவிக்க 

யற்சிக்கின்ற ெசயற்பா கள் நடந் ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. எம  நாட் ல் ஒவ்ெவா  வ ட ம் 60,000 
ேபர் ேபாைதக்கு அ ைமயாகின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 600 
ேபர் மாரைடப்  ேநாய் காரணமாக ைவத்தியசாைலகளில் 
அ மதிக்கப்ப கின்றார்கள். இந்த இடத்திேல ைவத்திய 
கலாநிதி பா த மஹிபால அவர்கள் கூறிய விடயெமான்  
எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . அதாவ , இலங்ைகயில் 
ம , ேபாைதப்ெபா ள் என்பவற்றின் பாவைன 
ெதாடர்ச்சியாக அதிகாித் க்ெகாண்  ெசன்றால், இன் ம் 
இரண்  தசாப்தங்களில் ஆண்ெடான் க்கு 40,000 ேபர் 
வைரயான இறப் க்கள் நிகழக்கூ ம் என்  அவர் 
கூறியி ந்தார்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, எம  
இலங்ைகத் ேதசத்தில் வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசங்கைளச் 
ேசர்ந்த மக்கள் த்தத்தினா ம் இடப்ெபயர்வினா ம் கடந்த 

ன்  தசாப்தங்களாகச் ெசால்ெலாணாத் யரங்கைள 
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அ பவித்தி க்கிறார்கள் என்ப  யாவ ம் அறிந்த உண்ைம. 
அைதத் ெதாடர்ந்  எம  பிரேதசங்களில் சூறாவளி, சுனாமி, 
ெவள்ளம் ேபான்ற இயற்ைக அனர்த்தங்க ம் இடம்ெபற்றைத 
யாவ ம் அறிவர். இந்த நிைலயில் இன்  எம  மட்டக்களப்  
மாவட்டமான , வ ைமயான மாவட்டங்களில் தன்ைம 
இடத் க்கு வந்தி ப்பதற்கு க்கியமான காரணங்களில் 
ஒன்றாக இந்தப் ேபாைதப்ெபா ள் பாவைன 
காணப்ப கின்ற . மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், 
வ டெமான் க்கு 46 இலட்சம் லீற்றர் ம பானம் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . குறிப்பாக, beer, stout ேபான்ற ம பான 
வைககள் வ டெமான் க்கு 36 இலட்சம் லீற்றர் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . அ ேபான் , சாராயம் என்ற ம பான 
வைக வ டெமான் க்கு 9,40,710 லீற்றர் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்ற . இ  தவிர, ஏைனய ம பான வைககள் 
ஓாிலட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட லீற்றர்கள் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கின்றன. எம  பகுதிகளில் வாழ்க்ைகத் தரத்திேல 
மிக ம் பின்தங்கிய, வ ைம நிைலயி ள்ள, மிக ம் 
கஷ்டப்பட்  உைழக்கின்றவர்கள், வய ல் ேவைல 
ெசய்கின்றவர்கள், கடற்ெறாழிலாளர்கள், கூ த் 
ெதாழிலாளிகள் ேபான்ேறார்தான் இந்த ம  பாவைனயால் 
மிக ம் கூ தலாகப் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.  

அத் டன், த்த க்குப் பின்னர் -2009ஆம் ஆண்  
ந்  எம  மாவட்டத்தில் ம ப் பாவைன அதிகாித்த  

மட் மல்ல, பாடசாைல மாணவர்கைள ம் பல்கைலக்கழக 
மாணவர்கைள ம்கூட அ  விட் ைவக்கவில்ைல. இதன் 
காரணமாக எம  மாவட்டம் பல்ேவ  பிரச்சிைனகைள 
எதிர்ேநாக்குகின்ற . எனேவ, இந்த ம ப் பாவைனைய 

ற் தாக நீக்கேவண் ம் அல்ல  அைதக் கணிசமான 
அள  குைறத் விட்டா ம்கூட எம  மாவட்டத்தி ள்ள 50 

தமான பிரச்சிைனக க்குத் தீர் கைளப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ம்.  

இன்  விபத் க்கள் கூ தலாக இடம்ெப கின்றன. 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இடம்ெப ம் விபத் க்களில் 60 
சத தத் க்கு ேமற்பட்ட விபத் க்கள் ம  அ ந்திவிட்  
வாகனம் ெச த் வதால் இடம்ெப கின்றன. மட்டக்களப்  
மாநகரப் பகுதிக்குள் கிட்டத்தட்ட 14 ம பான நிைலயங்கள் 
இ க்கின்றன. இவற்றில்  சுமார் 500க்கு ேமற்பட்டவர்கள் 
ஒவ்ேவார் இரவி ம்  ம பானம் அ ந்திவிட்  ேமாட்டார் 
ைசக்கிள்களி ம் வாகனங்களி ம் ெசல்கிறார்கள். இந்த 
மட்டக்களப்  நகைர  அண் ய பகுதியில்தான் ெபா ஸ் 
நிைலயம் இ க்கின்ற . ெபா ஸார் பலர் திகளில் 
ேபாக்குவரத் க் கடைமயில் ஈ பட் க்கிறார்கள்; ஏன், 
ம பான நிைலயங்க க்கு அ கிேலேய கடைமயில் 
ஈ பட் க்கிறார்கள். இவர்கள் இைவ சம்பந்தமாகத் 
ெதாியாமல் இ க்கிறார்களா? அல்ல  ெதாிந் ம் அதற்கு 
நடவ க்ைகெய க்காமல்  இ க்கிறார்களா? என்ற சந்ேதகம் 
எ கின்ற .  

ேம ம், எம  மாவட்டத்தில் பல சட்டவிேராதமான 
ம பான நிைலயங்க ம் இயங்குகின்றன. அைத ம் எம  
காவல் ைறயினர் கண் ம் காணாமல் இ ப்ப  மிக ம் 
ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இந்த ம பாவைனப் 
பழக்கத்தினால் எம  மாவட்டத்தில் பா யல் ஷ்பிரேயாக 
நிகழ் கள் இடம்ெப வ  ஒ  க்கியமான பிரச்சிைனயாகும். 
கடந்த சில வ டங்க க்கு ன்  10 வயதான பாடசாைல 
மாணவிெயா வைரக் கடத்திச்ெசன்  மிக ம் ேமாசமான 

ைறயில் ெகாைல ெசய்தார்கள். அச்சம்பவத் டன் 
சம்பந்தப்பட்ட நபர்கைளப் ெபா ஸார் ைக ெசய்தேபா , 

அவர்கள் பாடசாைல மாணவர்களாக ம் பல்கைலக்கழக 
மாணவர்களாக ேம இ ந்தார்கள். அத் டன், அவர்கள் 
ேபாைதக்கு அவ்வள  அ ைமயானவர்களாக இ ந்தார்கள். 
ேபாைதப் ெபா ட்கைளத் ெதாடர்ந்  பாவிப்பதற்குப் பணம் 
ேதைவப்பட்டதால்தான் அந்தச் சி மிையக் கடத்திச் ெசன்  
ெகாைல ெசய்தார்கள். இ  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மட் ம் நைடெப ம் பிரச்சிைனயல்ல. நாட் ல் இன்  
நைடெப கின்ற பல்ேவ பட்ட குற்றச்ெசயல்க க்கு இந்த 
ம ப்பாவைனயின் ெசயற்பா கள் அதிகமாக இ க்கின்றன. 
கு ம்ப உைட கள், வ ைம இவ்வா  பல்ேவ பட்ட 
பிரச்சிைனக க்கு இந்த ம  க்கிய காரணியாக 
அைமந் வி கின்ற .  

மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 2004-
2008ஆம் ஆண் வைர எந்தெவா  ம பான நிைலயத் க்கும் 
அ மதிப்பத்திரம் வழங்கப்படவில்ைல. ஆனால், த்தம் 

ந்த பின்னர், 2009-2014ஆம் ஆண் வைர கிட்டத்தட்ட 13 
திய ம பான நிைலயங்க க்கு அ மதி வழங்கப் 

பட் க்கின்ற . வடக்கு, கிழக்கிேல யாழ்ப்பாணத் க்கு 
அ த்ததாக அதிகூ தலான ம பான நிைலயங்கள் 
இயங்குகின்ற இடமாக மட்டக்களப் ப் பிரேதசம் காணப் 
ப கின்ற . கிழக்கு மாகாணத்திேல ெமாத்தமாக 85 ம பான 
நிைலயங்கள்தான் இ ப்பதற்கு வைரய க்கப்பட் ள்ள . 
ஆனால்,  மட்டக்களப்பில் மட் ம் 67 ம பான நிைலயங்கள் 
காணப்ப கின்றன. அதாவ , கிழக்கு மாகாணத்திேல உள்ள 
2/3 பங்கு ம பான நிைலயங்கள் மட்டக்களப்பில் 
திறக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா  திய ம பான நிைலய 
அ மதிப் பத்திரங்கைள வழங்குபவர்கள் யார்? எனேவ, 
இவ்வாறான நடவ க்ைககள் உடன் நி த்தப்பட ேவண் ம்.  

ஆரம்ப காலகட்டங்களில் என் ைடய தாயார் 
ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டேபா  அவர் கூறிய 
ஒ  விடயம் எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . தாங்கள் அந்த 
ேநரத்தில் ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டத்ைத நடத்தியேபா  
மட்டக்களப்பில் 5 ம பான நிைலயங்கள்தான் இ ந்தன 
என்  கூறினார்.  ஆனால், அந்த 5, இன்  67 ஆக 
மாறியி க்கிற . இலங்ைகயில் எல்லா இடங்களி ம் 
ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டங்கள் நடந் ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. அரசும் ம பான நிைலயங்கைளத் 
திறப்பதற்கான அ மதிப் பத்திரங்கைள 
வழங்கிக்ெகாண் தான் இ க்கின்ற . இவ்வாறான 
நிைலைமயில் ம ெவாழிப் ப் ேபாராட்டங்கைள 
நடத் பவர்கள் ேவ க்ைகயாகத்தான் பார்க்கப்ப கிறார்கேள 
ெயாழிய, அதன் லம்  எந்தவிதமான ன்ேனற்றங்க ம் 
இல்ைல. மட்டக்களப்பிேல அரசாங்க அதிபேரா அல்ல  
பிரேதச ெசயலாளேரா அதில் தைலயிட்டா ம் - அைதத் 
த ப்பதற்கான யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டா ம் ம வாி 
ஆைணயாளர் ேஹாட்டல் உாிமம் FL-7/8 ஐ வழங்குவதால் 
அவர்கள் ேஹாட்டல் என்ற ெபயாில் அங்கு வந்  ம பான 
நிைலயங்கைளத் திறந்  ம பானங்கைள விற்பைன 
ெசய்கிறார்கள். 

இங்கு சில ம பான நிைலயங்க ைடய களஞ்சிய 
சாைலகைள ம பான நிைலயத்ேதா  ேசர்த்  ைவக்காமல் 
கிராமப் றங்களிேல ெகாண் ெசன்  ைவத்தி க்கிறார்கள். 
இதனால் அங்கு களஞ்சியப்ப த்தல் என்ற ெபயாில் இர  
ேநரங்களில் ம பானங்கள் விற்பைன ெசய்யப்ப கின்றன. 
குறிப்பாக, தி ப்ெப ந் ைற, வ ணதீ  ேபான்ற 
பிரேதசங்களில் இர  ேநரங்களில் களஞ்சியப்ப த்த க்கான 
அ மதிைய ைவத் க்ெகாண்  ம பானப் ேபாத்தல்கைள 
விற்பைன ெசய்கிறார்கள். வ ணதீவி ள்ள களஞ்சிய 
சாைலக்கும் அங்குள்ள ெபா ஸ் நிைலயத் க்குமிைடயில் ஒ  
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கிேலாமீற்றர் ரம்தான் இைடெவளி இ க்கின்ற . இ ந் ம் 
காவற் ைறயினர் அைதக் கண் ம் காணாமல் அல்ல  
அதற்கு ஆதரவாகச் ெசயற்ப வைத நிைனக்கும்ெபா  
மிக ம் கவைலயாக இ க்கின்ற .  

மட்டக்களப்  நகரத்தி ந்  100 மீற்ற க்குட்பட்ட 
பிரேதசத்தில் பாடசாைலக ம் ேகாவில்க ம் உண் . 
ஆனால், அங்ேக ம பானசாைலக ம் இயங்குகின்றன. 

க்கியமாக மட்டக்களப்பில்  கடந்தகாலத்தில் இ ந்த சில 
அரசியல்வாதிக ம் அவர்க ைடய ஆதரவாளர்க ம் பல 
அ மதிப்பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்  அங்ேக ம பான 
நிைலயங்கைளத் திறந்தி க்கின்றார்கள். குறிப்பாக அங்கு 
கிராமப் றங்களி ள்ள ம பான நிைலயங்கள் உடன யாக 

டப்பட ேவண் ம்.  அவற்ைறப் பாசிக்குடா ேபான்ற 
சுற் லாத் தளங்க க்கு எ த் ச்ெசல்லலாம் அல்ல  நகைர 
அண் ய பகுதிக க்கு எ த் ச் ெசல்லலாம்.  ஆனால், 
கிராமங்களில் இவ்வாறான ம பான நிைலயங்கைளத் 
திறப்பதால் 1000 பாய் தினக்கூ  ெப கின்ற ஒ வ ைடய 
வ மானத்தில் கிட்டத்தட்ட 80 தமான வ மானத்ைத இந்த 
ம பான நிைலயங்கள் கு த் வி கின்றன. இதனால் 
ெசால்ெலாணா வ ைமைய எம  மக்கள் அ பவித்  
வ கின்றார்கள்.   

ேபாைதக்கு அ ைமயான ஒட் ெமாத்த ச கத்ைத ம் 
அதி ந்  காப்பாற் வதற்கான விாிவான ெசயற் 
றிட்டங்கைள ன்ென ப்பதாக எம  ேமதகு ஜனாதிபதி 
அவர்கள் கூறியி க்கிறார். அத்தைகய ேதசியத் திட்டங்கைள 
இந்த நல்லாட்சியில் காலம் தாமதிக்காமல் உடன யாக 
ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். அவ்வாறான நடவ க்ைககள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்ேபா  எம  மாவட்டம் மாத்திரமல்ல,  
இலங்ைக ேம ஒ  வளமான ச தாயத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள் ம் என்பைத இந்த உயாிய சைபயிேல கூறிக் 
ெகாண் , வாய்ப்பிற்கு நன்றி ெதாிவித்  
விைடெப கின்ேறன். 

 
[අ.භා. 5.46] 

 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  අද දින මුදල් අමාත  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා විසින් සුරාබදු ආඥපනත යටෙත් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන  නිෙව්දනය පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව 
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

අද අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා යහ පාලන 
ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික දැක්ම හා ඉදිරි කියා පිළිබඳව ඉදිරි අය වැයට 
කලින් යම් අදහසක් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තැබුවා. එතුමා 
අද සමාජ ෙවෙළඳ ෙපොළ -social market- මුල් කරෙගන ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය හැසිරවීම සම්බන්ධ කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. 
ඒ කාරණයත් එක්කම මම ෙම් සාකච්ඡාවට එළැඹීමට කැමැතියි. 

ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී, සමාජ 
ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය - Social Market Economy - පිළිබඳව 
අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන්  
තදබල විෙව්චන එල්ල කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977 දී 
ෙම් රටට හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික කමය, 1994 දී පත් වූ 
ආණ්ඩුවත්, ඊළඟට 2005 සිට අද දක්වාත් යම් යම් කාරණා ෙවනස් 
කරමින් ඉදිරියට ෙගන ගියා. ෙලෝකෙය් තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වය, 

එෙහම නැත්නම් ෙලෝකෙය් බල කඳවුරු අතර තිබුණු ෙවනස්කම්, 
ඒ බල කඳවුරුවල තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක තමයි එදා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රටට විවෘත ආර්ථික කමය හඳුන්වා 
දුන්ෙන්. 

අද වන විට ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා.  
අද ෙලෝකෙය් බල තුලනය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. සමාජවාදී  
රටවල්, එෙහම නැත්නම් ෙකොමියුනිස්ට්වාදී රටවල් කියන ඒවා  
අද ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. අපි චීනය අරෙගන බලමු. චීනය 
ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන කථා කළත්, චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට්වාදී 
පක්ෂයක් තිබුණත්, අද ඔවුන් සම්පූර්ණෙයන්ම විවෘත ආර්ථිකයට 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම විවෘත කරලා 
ධනවාදී ආර්ථික සැලැසම්ක් තුළ, යම් කිසි ආකාරයක සමාජ 
සුබසාධන කියාවලියක් චීනය තුළ කියාත්මක ෙවනවා. 

පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු සමාජවාදී කඳවුරු දිහා බැලුවාම, ඒ 
සමාජවාදී කඳවුරු සියල්ලම අද කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. 
සමාජවාදී කඳවුෙර් රටක් වන කියුබාව පවා අද ආර්ථිකය විවෘත 
කරලා තිෙබනවා. අද ෙලෝක ෙය් තිෙබන ආර්ථීක තත්ත්වයත් 
එක්ක තමයි අපට ෙම් රටට ගැලෙපන ආර්ථික ෙමොඩලය -
ආර්ථික කමය- ෙමොකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න ෙවන්ෙන්.  

අපි 1977 දී ඇති වූ විවෘත ආර්ථික කමය  ගැන කථා කළාට, 
අද ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකාව සහ සමහර ධනවාදී දියුණු රටවල් 
යම් යම් ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ පා තිෙබන බව අපි දන්නවා. 
අද ඒ රටවල් පවා තම ආර්ථිකය දියුණු කරන්න කළ ෙද්වල් 
පිළබඳව  නැවත විගහ කරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙලෝ කෙය් 
සමහර රටවල් කියාත්මක කළ ආර්ථික සැලැසුම් නිසා අද ඒ 
රටවල්වල දරුණු ෙලස සමාජ විෂමතාවන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇති නැති පරතරය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ෙලෝකෙය් තිෙබන්ෙන් අලුත් තත්ත්වයක්. ෙලෝකෙය් 
තිෙබන ඒ අලුත් තත්ත්වයත් එක්ක තමයි, රටක් හැටියට 
ලංකාෙව් අපටත් ෙම් රටට ගැලෙපන කමයක් ගැන කථා කරන්න 
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කළ ඒ 
විෙව්චනවල කිසිම පදනමක් නැහැ.  

අද ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම නැවත වතාවක් සමාජ ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ආර්ථික කමයට ගමන් කරන යුගයක තමයි අද අපි ජීවත් 
ෙවන්ෙන්. අපි ෙලෝකෙය් ධනවාදී රටවල් දිහා බැලුවත්, දියුණු 
රටවල් කියලා කථා කරන රටවල් ෙදස බැලුවත් ඒ රටවල් පවා  
පසු ගිය අවුරුදු 15, 25 තුළ ඒ රටවල් තුළ කියාත්මක වුණු 
ආර්ථික කම ගැන නැවත විගහ කරෙගන, ඒ ආර්ථිකෙය් තිෙබන 
අඩුලුහුඬුකම් හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථිකය හරහා ෙගොඩ නැගුණු සමාජ විෂමතාව, සමාජ පරතරය 
හඳුනාෙගන යන ගමනක් අද ෙලෝකෙය් දකින්නට තිෙබනවා.   

බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාට මම කියන්න කැමැතියි,  
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන, තමුන්නාන්ෙසේලා බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ඔය ආර්ථික ෙමොඩලය තිෙබන එක රටක් අපට ෙපන්වන්න 
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරන ඔය ආර්ථික ෙමොඩලය තිෙබන ෙලෝකෙය් එක රටක් 
කියන්න? චීනෙය් තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් 
යුෙගොස්ලාවියාෙව් තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් කියුබාෙව් 
තිෙබනවා ද? එෙහම නැත්නම් නැෙඟනහිර යුෙරෝපෙය් තිෙබනවා 
ද? සමාජවාදී කඳවුරු තිෙබන එක රටකවත් ඔය ආර්ථික 
ෙමොඩලය තිෙබනවා ද? එෙහම නැහැ. අද ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් 
එෙහම නැහැ. අද කථා කරන සමාජ වාදය ෙහෝ ෙකොමියුනිස්ට් 
වාදය ෙහෝ ඒ සියලු ෙද්වල් කඩා වැටුණු තත්ත්වයක් තමයි  
ෙලෝකෙය් ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්.  ඒ නිසා මම එතුමන්ලාට 
කියනවා, අලුෙතන් හිතන්න පටන් ගන්න කියලා. පරණ න ායන් 
ගැන කථා කරලා ෙම් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන්න බැහැ.   
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අද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන අලුත් තත්ත්වයත් එක්ක, 
ෙලෝකයට ගලා එන අලුත් අදහස් එක්ක, ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරමින් තමයි ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  එෙහම 
නැතිව  එක්දහස් අටසිය ගණන්වල කථා කරපු ෙද්වල්, එක්දහස් 
හත්සිය  ගණන්වල කථා කරපු ෙද්වල්, කාල් මාක්ස් කථා කරපු 
ෙද්වල්; ෙලනින් කථා කරපු ෙද්වල්; ෙජෝශප් ස්ටාර්ලින් කථා 
කරපු ෙද්වල්, පිෙදල් කැස්ෙතෝ කියපු ෙද්වල් ගැනම කථා කරමින් 
තවදුරටත් ෙම් ෙලෝකෙය් ඉස්සරහට යන්න බැහැ. එම නිසා මම 
එතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අලුත් ෙද්වල් කථා කරන්න; 
අලුත් ෙපොත් පත් කියවන්න; අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා.  

රටක් හැටියට ෙම් ෙලෝකෙය් අපට විතරක් තනිෙයන් ගමන් 
කරන්න බැහැ. අනිවාර්ෙයන්ම අපට ෙම් ෙලෝකයත් සමඟ එක්ව 
ගමන් කරන්න සිදු ෙවනවා. ඒ යථාර්ථයත් එක්ක තමයි අපට ෙම් 
රෙට් ආර්ථිකය ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්. අපි ෙලෝකය 
ගැන අමතක කරලා, ෙලෝක ආර්ථිකය ගැන අමතක කරලා,  
එෙහම ගමනක් යන්න බැහැ. එෙහම ගමනක් යන්න ගිය රටවලට 
සිදු වුණ විනාශය අපි දන්නවා. එෙහම යන්න ගිය රටවල් අද 
පත්ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ගැන  අපට ඕනෑ තරම් ඉතිහාසෙයන් 
කරුණු අරෙගන උදාහරණ වශෙයන් ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

අද දින අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු  කාරණා තුළින් අය වැයට 
කලින් අෙප් ආණ්ඩුෙව්  ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ගැන එතුමා අපට 
ඉඟියක් ලබා දුන්නා කියලා මම හිතනවා. එම නිසා අෙප්  
පතිපත්ති හා අප ගන්නා තීරණ ඉතාම වටිනවා. අද අපට  
තිෙබන්ෙන් ඒ සමාජ ෙවළඳ ෙපොළ හරහා යන ගමනක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම සූදානම් 
ෙවලා  ආෙව් සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරන්නයි. 
නමුත් ගරු මන්තීතුමාෙග්  කථාවට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා 
තමයි මම ෙම් කරුණු ටික කිව්ෙව්.  

සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, එය 
1913 වර්ෂෙය් පටන් ගත් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. අද වන විට එම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු 103ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. මම 
හිතන විධියට  ලංකාවට වැඩිම රුපියල් බිලියන ගණනක 
ආදායමක් ලැෙබන ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි සුරා බදු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. විෙශේෂ ෙයන්ම ෙමම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  
කාර්යන් ෙදකක් සිදු ෙවනවා. එකක් තමයි බදු එකතු කිරීෙම්  
කාර්ය  . අෙනක් එක තමයි නීති විෙරෝධී මත් දව  අත් අඩංගුවට 
ගැනීෙම් කාර්ය. නමුත් සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්  සිදු වන ඒ 
කාර්ය භාරය ෙදස බැලුවාම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය කරෙගන යාම 
සඳහා ඔවුන්ට 1000ක විතර ෙසේවක පිරිසක් තමයි ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අද  ෙමම ආයතනය පතිසංස්කරණය 
කරන්න;  ෙමම ආයතනය නැවත පණගන්වන්න රජයක් හැටියට 
අපට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා 
මම හිතනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා 

ඔබතුමාට තවත් එක කාරණයක් ගැන  මතක් කරන්න කැමැතියි. 
අද වන විට ලංකාෙව් ෙහෙරෝයින් භාවිතය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 

එම නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම අද දින මුදල් ඇමතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙමම කාරණාව ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ලංකාව 
ජාත න්තරෙය් ෙහෙරෝයින් පිළිබඳව මධ ස්ථානයක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. විෙද්ශීය රටවලට ෙහෙරෝයින් ෙබදාහරින 
මාර්ගයක් හැටියට අද වන විට ලංකාව පාවිච්චි කරනවා. ෙමවැනි 
ෙද්වල්  නතර කරන්න නම් අද  සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  ඒ 
සඳහා අවශ  පහසුකම් ලබා දිය යුතුයි.  විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ට ඒ 
සඳහා අවශ   පිරිස් බලය අද අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට අවශ  
කරන නවීන ආයුධ ඔවුන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. පණිවුඩ 
හුවමාරු පද්ධති ඔවුන් ළඟ නැහැ. අලුත් මත්දව  පිළිබඳ මනා 
දැනුමක් හා මනා අධ ාපනයක් ඔවුන්ට ලබා දීලා නැහැ.  ඔවුන් 
අල්ලා ගන්නා පිරිස් රඳවා ෙගන පශ්න කරන්නට පුළුවන් නීතිමය 
බලයක් ඔවුන්ට ලබා දීලා නැහැ. 

ඊළඟට, කළු සල්ලි ජාවාරම -money laundering-  
නවත්වන්න පුළුවන් බලයක් අද සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
නැහැ. එම නිසා මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය හා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව් අවධානය ඒ 
සඳහා ෙයොමු කරවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහෝම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 5.56] 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
( மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්  

නිෙව්දනය පිළිබඳව නීතිමය අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම 
සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව පිළිබඳව සාකච්ඡාවට 
ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා කනගාටුෙවන් සඳහන් කළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ගරු 
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම වාෙග් මත්පැන්වලින් සිදුවන උවදුරු 
පිළිබඳව කථා කළා. නමුත් අපට ඊට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් 
කාරණයක් ගැන කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.    

 
පසු ගිය 2013, 2014, 2015 යන වර්ෂ තුන තුළ ලංකාවට 

ආනයනය කරන ලද එතෙනෝල් පමාණය ගත්ෙතොත්,  2013 
වර්ෂෙය් දී ලීටර් මිලියන 10.8යි. 2014 වර්ෂෙය් දී ලීටර් මිලියන 
13.6යි. 2015 වර්ෂෙය් මාර්තු දක්වා ලීටර් මිලියන 1.5යි. ගරු රවි 
කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා විසින් 2015.03.19 වැනි          
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ලද  කථාවක දී  ඉදිරිපත් කළ                  
සංඛ ා ෙල්ඛනවල එෙසේ සඳහන් ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2014 වර්ෂෙය් පමණක් ෙම් රටට ආනයනය කරන 
ලද එතෙනෝල් පමාණයට අමතරව ලංකාෙව් ලීටර් මිලියන 8.5ක 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ලංකාෙව් පධාන කර්මාන්තශාලා ෙදකක සියයට 40ක පමාණයක් 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඒ, පැල්වත්ත සීනි 
සමාගම සහ ෙසවනගල සීනි සමාගම කියන කර්මාන්ත ශාලා 
ෙදක තුළ.  

 
ඊට අමතරව ගල්ඔය සීනි සමාගමත් දැන් එම නිෂ්පාදන 

කටයුතු ආරම්භ කරෙගන යනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  
ෙම් එතෙනෝල් පමාණයන් ලංකාවට ආනයනය කරන ෙකොට 
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රෙට් නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල් සඳහාත් යම් සාධාරණ මිලක් 
නියම කරන්නට අවශ  බව මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ. 

1986 වර්ෂෙය් දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
තමයි ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ.  1977 දී බලයට පත් 
වුණු  එතුමාෙග් රජය මඟින් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් කර්මාන්ත 
ශාලා ෙදකක් ආරම්භ කළා.  එතුමාට අවශ ව තිබුෙණ් පධාන 
වශෙයන්ම එම කර්මාන්ත ශාලා ෙදක මඟින් එම පෙද්ශෙය් කෘෂි 
කර්මාන්තය දියුණු කරන්නයි. ඔබතුමාත් දන්නවා,  ෙම් රෙට් කෘෂි 
කර්මාන්තය තුළ අපි  ෙමොන ෙද්  නිෂ්පාදනය කළත්, ෙබොෙහෝ විට 
ෙවළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන පශ්න නිසා ෙගොවි මහත්වරුන් ඉතා මත් 
අසීරු තත්ත්වයන්ට පත් වන බව.  

පසු ගිය කාලෙය් අපි වී අෙලවිය පිළිබඳව පශ්නය  ගැන කථා 
කළා. වී නිෂ්පාදනය කළාට ඒ නිෂ්පාදනයන් ෙවළඳ ෙපොෙළේ 
විකුණා ගන්න බැරි ගැටලුවලට ෙගොවි මහත්වරුන් මුහුණ පානවා. 
නමුත් ඊට හාත්පසින්ම ෙවනස් වැඩ පිළිෙවළක් තමයි හිටපු 
ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1986 දී ෙම් 
කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරමින්  රටට හඳුන්වා  දුන්ෙන්. එතුමා 
ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් නිෂ්පාදන අෙලවි කරන්න පුළුවන් ෙවළඳ 
ෙපොළක් හඳුන්වා දුන්නා.  ඒ වැඩ පිළිෙවළ තමයි පැල්වත්ත සහ 
ෙසවනගල කියන කර්මාන්ත ශාලා ෙදෙකන් ආරම්භ වුෙණ්. ඊට 
කලිනුත් ලංකාෙව් සීනි නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ෙදකක් තිබුණා, 
හිඟුරාන සහ කන්තෙල්. නමුත් ඒ කර්මාන්තශාලා ෙදකට ෙගොවි 
මහත්වරුන් සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන 
කියාවලියම සිදු  වුෙණ් ඒ ආයතනවල ෙක්න්දීය වතු යායවල් 
හැටියටයි.   

පැල්වත්ත සහ ෙසවනගල කියන කර්මාන්ත ශාලා ෙදක නිසා  
ඌව පළාෙත් ෙගොවි ජනතාවෙග් අතට මුදල් යන වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුණා. ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කථා කරන 
ෙකොට කිව්වා, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට ඌව පළාෙත් දායකත්වය 
සියයට 4යි කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි සමස්තයක් 
වශෙයන් කල්පනා කර බැලුෙවොත්, ඌව පළාෙත් තමයි ලංකාෙව් 
තිෙබන දුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පහ තිෙබන්ෙන්. 
ඒෙකන් ෙදකක් ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් සියඹලාණ්ඩුව සහ 
මඬුල්ල කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයි.  

ෙම් දුප්පත්කම නැති කරන්න නම් රෙට් මිනිස්සුන්ෙග්, ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අතට මුදල් යන කම හදා ෙදන්නට  ඕනෑ. ඒ කම හදා 
දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි එදා කියාත්මක වුෙණ්.  ෙම් වනෙකොට 
අවුරුදු 30ක් ගතෙවලා   තිෙබනවා.  ඒ අවුරුදු  30ක කාලය තුළ 
ඇත්ෙතන්ම අතිවිශාල ෙගොවි පිරිසක් ෙම් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
යමක් හම්බ කරෙගන තිෙබනවා.  

රෙට් එතෙනෝල් අවශ තාෙවන් සියයට 40ක් ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ෙම් කර්මාන්තශාලා ෙදක නිෂ්පාදනය 
කරනවා කියලා කියන්ෙන්, ඒ පෙද්ශෙය් ෙගොවි මහත්වරුන්ටයි 
එහි පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත් ෙසවනගල ව ාපාරෙය් විතරක් ෙගොවි මහත්වරුන් 
හැටියට ෙම් නිෂ්පාදන කියාවලියට සම්බන්ධ වුණු පවුල් 3,900ක් 
සිටිනවා. ෙසේවක පිරිස 888ක් ඉන්නවා, ෙසේවා සපයන -ටැක්ටර් 
වැනි යන්ත සූත පාවිච්චි කරලා නිෂ්පාදන කියාවලියට උදවු කරන- 
පවුල් 150ක් ඉන්නවා. සමස්තයක් වශෙයන් පවුල් 4,938ක් සීනි 
නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ සහ එතෙනෝල් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
ජීවත් ෙවනවා. ඒ හා සමානවම පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් සීනි 
නිෂ්පාදන කියාවලියට ෙගොවි මහත්වරු 7,250ක්, ෙසේවක පිරිස 
5,800ක්, සීනි නිෂ්පාදන කියාවලියට අනියම් වශෙයන් -ෙසේවා 
සැපයීම තුළින්- පවුල් 720ක් සම්බන්ධ ෙවනවා. සමස්තයක් 
වශෙයන් පවුල් 13,770ක් සම්බන්ධ ෙවනවා.  

ෙම් ආයතන ෙදක තුළින්  18,000ක් පමණ ජීවත් ෙවනවා. 
සමස්තයක් හැටියට මුළු ලංකාෙව්ම පවුල් 24,000කට, 
25,000කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් කියාවලිය තුළින් -ගල්ඔය 
සීනි කර්මාන්තශාලාවත් ඇතුළුව ෙම් කර්මාන්තශාලා තුෙනන්- 
ජීවත් ෙවනවා.  

සීනි නිෂ්පාදන කියාවලිෙය් අතුරු ඵලයක් හැටියට තමයි 
එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු, තමන්ෙග් නිෂ්පාදන 
ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන ෙගොස ් නියමිත මිලක් ලබා ෙදන වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ අනිවාර්යෙයන්ම සීනි නිෂ්පාදනෙය් විතරක් 
ෙනොෙවයි, මද සාර නිෂ්පාදනෙය්ත් -එතෙනෝල් නිෂ්පාදනෙය්ත්- 
යම්කිසි කාර්ය භාරයක් සිද්ධ ෙවනවා. එම නිසා ෙම් ෙදකම 
හරියාකාරව කියාත්මක වුෙණොත් විතරයි ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
ඒෙක් පතිලාභයක් ලැෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලය පුරාම අපි දැකපු ෙදයක් තමයි, ෙම් නිෂ්පාදන 
කියාවලිය තුළ වසරකට රුපියල් ෙකෝටි 267ක් ෙසවනගල සීනි 
සමාගෙම්ත්, රුපියල්ෙකෝටි 523ක් පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ගල්ඔය සීනි සමාගෙම්ත්, සමස්තයක් වශෙයන් රුපියල් 
ෙකෝටි 901ක මුදල් පමාණයක් අම්පාර සහ ෙමොනරාගල යන 
දිස්තික්ක ෙදක තුළ සංසරණය වන බව. අතිවිශාල පිරිසක් ගැනයි 
අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. අතිවිශාල මුදලක් ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් 
අතට ලැෙබන වැඩ පිළිෙවළක් ගැනයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. 
එෙහම නම් අපට තිෙබන ෙලොකුම ගැටලුව තමයි එතෙනෝල් 
භාවිත කරලා මද සාර, එෙහම නැත්නම් විවිධ බීම වර්ග 
නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ 
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල්වලට පමුඛතාව ලබා 
දුන්ෙන් නැත්නම් - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please!  ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 
 
අනතුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and MR. SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කියා ෙගන ආෙව් පැල්වත්ත සහ 

ෙසවනගල සීනි කර්මාන්තශාලා ෙදෙක් නිෂ්පාදන කියාවලිය 
ගැනයි. ගරු කථානායකතුමනි, සීනි සංයුක්ත මණ්ඩලය 
කියාත්මක වන කාලෙය් දැනට අවුරුදු 15කට ෙපර සීනි 
නිෂ්පාදනය කිරීම සහ ඒවා මිල දී ගැනීම පිළිබඳව ඔබතුමාත් 
සම්බන්ධ වුණු බව මට ෙහොඳට මතකයි. ඒ කාලෙය් අපට තිබුණා, 
කමෙව්දයක්. ෙම් වන ෙකොට ෙසවනගල සහ පැල්වත්ත සීනි 
කර්මාන්තශාලා ෙදෙක් විකුණා ගන්න බැරිව ලීටර් ලක්ෂ 6ක් සහ 
ලීටර් ලක්ෂ 7ක් අතිරික්තයක් වශෙයන් තිෙබනවා. ෙම් පමාණය 
විකුණා ගන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් නිෂ්පාදන සමාගම්වලට 
යම්කිසි බල කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් යම්කිසි 
කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ.  

 
මට මතකයි, ගරු රන්ජන් විෙජ්රත්න හිටපු ඇමතිතුමා ඒ 

කාලෙය් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය භාරව සිටියා. ඊට කලින් එතුමා 
පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම් සභාපතිවරයා හැටියට සිටියා. එතුමා ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කාලෙය් කමෙව්දයක් ෙගනාවා, පිට රටින් යම් සීනි පමාණයක් 
ෙගෙනනවා නම් ඒ හා සමාන පමාණයක් ලංකාෙව් 
නිෂ්පාදනෙයන් මිල දී ගන්න ඕනෑය කියලා. ඒ කියන්ෙන් ෙටොන් 
එකක් ලංකාෙව් නිෂ්පාදනෙයන් මිල දී ගන්න ෙකොට ෙටොන් 3ක් 
පිට රටින් ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්නා.  

 
අද ෙම් අතිරික්තයක් තිෙබන, එෙහම නැත්නම් විකුණා ගන්න 

බැරිව අහිංසක ෙගොවි මහත්වරු අමාරුෙව් වැෙටන ෙවලාවක ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක් අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 
ෙයෝජනා කර කියාත්මක කරනවා නම් ෙම් සමාගම් ෙදෙක් මුදල් 
අර්බුදයට එය ෙලොකු සහනයක් ෙවනවාය, එයට යම්කිසි 
පතිකර්මයක් ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස කරනවා. එම නිසා ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග් ආර්ථික 
තත්ත්වය ශක්තිමත් ෙවන්න නම්, අර කලින් කිව්වා වාෙග් ඒ 
අයෙග් දුප්පත්කම නැති කරන්න නම් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් 
ෙගොවි මහත්වරුන්ට යම්කිසි මුදලක් ලැෙබන කියා මාර්ගයක් 
හැෙදන්න ඕනෑ. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙගොවි මහත්වරුන් 
නිෂ්පාදනය කරන ෙදයට ෙහොඳ මිලක් ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 
නිෂ්පාදනෙය් අතිරික්තයක් ඇති වන විධියට, ෙම් සමාගම්වලට 
විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පවත්වා ගන්ෙන් නැතුව, 
නිෂ්පාදනය කරන මද සාර සහ සීනි වාෙග් ෙද්වල් වුණත්  විකුණා 
ගන්න පුළුවන් ෙවෙළඳ ෙපොළක් හැෙදන්න ඕනෑය කියලායි මා 
විශ්වාස කරන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව එක කාරණයක් ඔබතුමාට මතක් 

කිරීමට මට තව විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. ෙම් කාරණය කියාත්මක 
කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට පුළුවන්කම 
තිෙබන බව මා විශ්වාස කරනවා.   විෙශේෂෙයන්ම ෙමොණරාගල 
දිස්තික්කෙය් දුප්පත්කම නැති කරන්න ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ 
ශක්තිමත් කරලා ඉස්සරහට ෙගනියන්න එතුමා අපට ඒ 
සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියා විශ්වාස කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා 
දීම  පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා 

 
[අ.භා. 6.06] 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව් 

මෙග් මංගල කථාව කරන්නට ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. මධ ම කඳුකරෙය්, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙයන් ෙදවන 
වතාවටත් ෙම් ගරු සභාවට මා ෙතෝරා පත් කර එවන ලද ඒ බල 
පෙද්ශෙය් සිංහල ජනතාව, දවිඩ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව යන 
ඒ සියලු ෙදනාටම මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය ෙම් අවස්ථාෙව් පුද 

කර සිටිනවා. ෙමයට පථම අවස්ථාවක ෙම් ගරු සභාවට 
පත්ෙවලා ඉතාම ෙකටි කාලයක් ඉන්න හැකි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 
අපට ෙම් ගරු සභාෙවන් යන්න සිද්ධ වුණා.  නැවතත් ඒ ජනතාව 
අපව විශ්වාස කරලා, අෙප් පක්ෂය විශ්වාස කරලා ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාවට  අපව පත් කළා.  

මට අද පළමුෙවන්ම කථා කිරීමට අවසථ්ාව ලැබුෙණ් මුදල් 
අමාත තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද  සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්  
ඉදිරිපත් කරන ලද අංක 974 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය ගැනයි.  ඒ 
අනුව සුරාබදු ආදායම් ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මට 
අවස්ථාව ලැබී තිෙබනවා.  ෙම් සුරාබදු නිෙව්දනය අනුව මත්පැන් 
සහ බීර නිෂ්පාදනය  කරන හැම ආයතනයකින්ම රජයට රුපියල් 
මිලියන 200ක මාසික අය බද්දක් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලීමක් 
කර තිෙබනවා.  එෙහම ෙගවන්න බැරි අය ඉන්නවා නම් ඒ 
අයෙග් සුරාබදු බලපත අෙහෝසි කරන්න ෙවනවා කියා තමයි ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් කියන්ෙන්.  ෙම් රෙට්  මත්පැන් හා බීර නිෂ්පාදන 
ආයතන තිෙබන්ෙන් 24යි. එම නිෂ්පාදන ආයතන 24න් ආයතන 
4කට පමණයි ෙම් රුපියල් මිලියන 200 මාසයකට ෙගවන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  අනිත් ආයතන 20ම වසා දමන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ අය මට ලබා දීපු ෙතොරතුරු අනුව, ෙම් මුදල 
ෙගවන්නට නම්, අවම වශෙයන් එක ආයතනයකට මාසයකට 
මත්පැන් ගැලුම් 50,000ක්වත් නිෂ්පාදනය කර විකුණන්න සිද්ධ 
වනවා. 2014 වර්ෂෙය් ෙම් ව ාපාරය තුළින් රජයට ලැබුණු 
ආදායම රුපියල් බිලියන 4ක පමාණයක් වනවා. ෙම් ෙහොර 
ව ාපාර නතර වුණාට පස්ෙසේ ඒක බිලියන 10 දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් මිල වැඩිවීම තුළ තවත් රුපියල් 
බිලියනයක් වැඩි වී තිෙබනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ස්කාගාර තව 15ක් පමණ 
තිෙබනවා. ඒවා ස්පීතු නිෂ්පාදනය කරන ෙපෞද්ගලික සමාගම්.  ඒ 
සමාගම්වල  නිෂ්පාදනය කරන ස්පීතු රජය පැත්ෙතන් ස්ථානගත 
කරලා, එක ස්ථානයකින් ෙබදා හරින්න කටයුතු කෙළොත් තව 
රුපියල් බිලියන 4ක පමණ ආදායමක් රජයට  ගන්න පුළුවන්.  
ෙහොර පාෙර් යන ඒ එතෙනෝල් ව ාපාරය නිසා  තමයි ෙම් මුදල් 
රජයට අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  එම නිසා ඒ ෙහොර ව ාපාරය 
නතර වුණා නම් ෙම් රජය ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ 
මුදල ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.  එෙහම නැතුව එකපාරටම  
නිෂ්පාදකෙයකුට කිව්ෙවොත් රුපියල් මිලියන 200ක් මාසයකට 
ෙගවන්න කියා, මම කලින් සඳහන් කළ ෙපොඩි මිනිස්සු 20 
ෙදනාටම ඒ මුදල ෙගවන්න බැරුව යනවා.  ඒක තුළ ඒ අයෙග් 
ආයතන වහන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 50,000ක් පමණ 
රැකියා අවස්ථා නැති ෙවනවා. ෙපොල්ගස්වල නැගලා රා  අරෙගන 
ඒ ස්පීතු නිෂ්පාදනය කරන, එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරන අයෙග්  
රැකී රක්ෂා අහිමි ෙවනවා.  එම නිසා ෙම් කාරණය ගැන ෙසොයා 
බලා  කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙමය කියාත්මක 
කෙළොත් ලක්ෂ එකහමාරක, ෙදකක පමණ රැකියා අහිමිවීෙම් 
තර්ජනයකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ නිසා ෙම් කටයුතු 
කියාත්මක කිරීම රජයට පවරාෙගන, රජය ඒවා කරන්ෙන් 
නැත්නම් එය ෙවනත් සමාගමකට පවරා, ඒ සමාගම තුළින්  ස්පීතු 
නිෂ්පාදන කියාවලිය සිදු කරන්න ඕනෑ. පැල්වත්ත, ෙසවණගල 
නිෂ්පාදන සමාගම් වාෙග් සමාගමකට පවරා එතැනින් නිෂ්පාදනය 
කරලා ෙබදා හැරීමට කටයුතු කෙළොත් ෙම් ආදායම රජයට ගන්න 
පුළුවන් කියන කාරණය මම විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරනවා.   

මත්පැන්සල් ගැන කථා ෙකරුණා. විෙශේෂෙයන් මා 
නිෙයෝජනය කරන නුවරඑළිය දිස්තික්කය වතුකරෙය්  දුප්පත් 
අහිංසක ජනතාව ජීවත් වන පෙද්ශයක්. 1994 වන  ෙකොට ඒ බල 
පෙද්ශෙය්  අඹගමුව ෙකෝරළය තුළ තිබුෙණ් මත්පැන් සල් 32යි.  
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වනෙකොට මත්පැන් සල් 70ක් 
තිෙබනවා. ෙකොපමණ පමාණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ද?  ඒ, 
එක ෙකොට්ඨාසයක පමණයි. නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් ෙකොට්ඨාස 
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05ක් තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා මා ගණන් ගත්ෙත් නැහැ.  
මඩකලපුව දිස්තික්කෙය්ම 67ක් තිෙබන කථාවක් දැන් ෙමතැන 
කියැවුණා.  අපි කියන්ෙන් ඒවා නතර කරන්න එපා කියන එක 
ෙනොෙවයි. නතර කරන්න. නීත නුකූල ෙනොවන හැම ෙදයක්ම 
නතර කර රජයට ආදායම ලබා ගත හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
කරන්න.   

 එතෙනෝල් පිළිබඳව  දැන් විශාල වශෙයන් කථා කරනවා. 
එතෙනෝල් නැත්නම්  අරක්කු නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම හැම දරුවකුෙග්ම ඇ ෙඟ් ගාන්නත් ගන්නවා. 
ෙමොකද, ඕඩි ෙකොෙලොන් නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්ෙනත් 
එතෙනෝල්. තීන්ත වර්ග නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්ෙනත් 
එතෙනෝල්. ඒ නිසා එතෙනෝල් ව ාපාරය ෙහොර මගඩි ව ාපාරයක් 
විධියට ෙගන යන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඒ ෙහොරු ටික, තක්කඩි ටික 
අල්ලා හිර කර, රජයට ආදායම එන විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
කියාත්මක කෙළොත් අපට මීට වඩා ආදායමක් ගන්න පුළුවන්.  

විෙශේෂෙයන්ම, දැන් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් ෙහොඳ 
තත්ත්වයට පත් වී තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. අද ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්  සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
තිෙබන ඒ අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර, තව තවත් පහසුකම් ලබා දීලා, 
ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ශක්තිමත් කර රජයට නව ආදායම් එන 
විධියට කටයුතු කෙළොත් ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම නැති කර ගන්න 
ඒ මුදල්වලින් පුළුවන්ය කියන එක සඳහන් කරමින් එයට ශක්තිය 
ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
05ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 

[අ.භා. 6.12] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අද දින විවාදයට ගැෙනන නිෂ්පාදන 

බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, ෙර්ගු ආඥාපනත 
යටෙත් වූ ෙයෝජනා කිහිපය, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් 
නිෙව්දනය සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් 
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කවුරුන් විෙව්චනය කළත්, වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුව  පසු 
ගිය කාලෙය්  සිෙමන්ති ඇතුළුව ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අවශ  කරන 
යකඩ සම්පූර්ණෙයන්ම තීරු බදු සහිතව ෙම් රටට ෙගන්වීමට 
අවසරය ලබා දුන්නා. පසු ගිය මැතිවරණ සමෙය්දී සමහරු 
යහපාලනයට විරුද්ධව රජය ෙම් ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට ලබා දුන් 
ශක්තිය  ගැන කියනවා ෙවනුවට,  ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතය බිඳ වැටුණු 
බවක් හුවා දක්වන්න දැඩි උත්සාහයක් දැරුවා. හැබැයි, ෙම් 
වනෙකොට ඉදිරිපත් වුණු අණපනත් ඇතුළු රජෙය් ලියකියවිලි 
අනුව ඒ උත්සාහය ඇත්තටම අසාධාරණ බව ෙහොඳටම ෙපනී 
යනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, බාස්මතී සහල් සීමාසහිත පමාණයක් 
ෙම් රටට ෙගන්වීමටත්, රුපියල් 35ක මුදලක් කිෙලෝවකට තීරු බදු 
වශෙයන් අය කිරීමටත් රජය කටයුතු කළා. ෙම් කරුණ ගැන 

සමහරු කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් කිසිම ඉහළ මට්ටෙම් 
ෙහෝටලයක බාසම්තී සහල් භාවිත කරන්ෙන් නැති විධියටයි. ඒ 
ෙගොල්ලන් කියනවා, "බාස්මතී සහල් ෙම් රටට ෙගන්වන්න ඕනෑ 
නැහැ. ලංකාෙව් සහල්වලින් ඔක්ෙකෝම කරන්න පුළුවන්" කියා.  
නමුත් ඉහළ මට්ටෙම් ෙහෝටල්වල බාස්මතී බත් වැඩි මිලකට 
වාෙග්ම සුෙඛෝපෙභෝගී ආහාරයක් විධියට විකුණන බව කවුරුත් 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් බහුතරයක් 
තවමත් පරිහරණය කරන්ෙන් ෙපොදු පවාහන ෙසේවයයි.  ඒ නිසා  
ෙම් රටට ගැළෙපන බස් රථ වශෙයන්  ටිකක් පැරණි බස් රථ 
ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් මා වරදක් දකින්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම 
පසු ගිය කාලෙය් විවිධ රටවලින් සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථ 
ෙගන්වූවත් අපි හැෙමෝම දන්නවා, අධි ෙව්ගී මාර්ගවල පවා ෙමම 
බස් රථ පිළිගැනීමට ලක් වුණු බව. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුෙවන් 
කරන කරන හැම ෙද්ම වැරදියි කියන්ෙන් නැතිව යථාර්ථය 
ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරන්න ඕනෑ.    

 ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන්වීම තහනම් කර තිබියදීත් දිගින් දිගටම 
ග්ලයිෙෆොෙසේට් ෙගන්වූවා. ඒත් දැන් ෙම් තහනම ආණ්ඩුෙවන් 
සියයට සියයක්ම කියාත්මක කරෙගන යනවා.  ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන්ම ව ර්ථ කරන්න හැකියාව ලැෙබ්වි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද, නිධන්ගත වකුගඩු ෙරෝගෙය් 
එක සාධකයක් ෙමය බව හැෙමෝම දන්නවා.  

ෙහෝටල්වලට සහ ඇල්ෙකොෙහොල් නිෂ්පාදනාගාරවලට 
මසකට රුපියල් මිලියන 200ක බද්දක් පැනවීම තුළින් ෙම් රෙට් 
මත්පැන් පරිහරණය සහ නිෂ්පාදනය සීමා කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා අප විශ්වාස කරනවා.ෙමය සීමා කරන්න මීට වැඩිය  තහංචි 
පනවන්න කමයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමය සාර්ථක කමයක් බව 
පකාශ කරමින් මා නිහඩ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[අ.භා. 6.16] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින විවාදයට ගන්නා නිෂ්පාදන 

බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නිෙයෝගය, ෙර්ගු 
ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් 
නිෙව්දනය සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් 
නිෙයෝග ගැන කථා කිරීමට ඔබතුමා අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
පථමෙයන්ම ඔබතුමන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මට ලැබී ඇති සීමිත කාලය තුළ ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද දිනෙය් ෙම් වැදගත් 
සාකච්ඡාව ෙවනතකට ෙයොමු කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්  මහනුවර  දිස්තික්කයයි. ඒ වාෙග්ම, 
අෙප් පළාත වන මධ ම පළාෙත් වැෙවන කිතුල් ගස පිළිබඳව 
මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලය තුළ යමක් පකාශ කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   

සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් කථා කරන විට ෙපොල් කර්මාන්තය 
පිළිබඳව කිව යුතුයි. අරක්කු නිෂ්පාදනය සඳහා අද ෙපොල් රා 
පෙයෝජනයට ගැනීම සිදු කරනවා. පැරැන්නන් මහා සම්පතක්, 
මහා ජීවෙනෝපායක් කර ගත් කිතුල් ව ාපාරය සම්පූර්ණෙයන් 
ඇන හිට තිෙබන අතර, කිතුල් ව ාපාරෙයන් නඩත්තු වුණු, ඒ 
ජීවන වෘත්තිෙයන් කියාත්මක වුණු සියලු ෙදනාට අද ෙහනහුරා 
ලබා තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එෙසේ පකාශ කෙළේ, කිතුල් ගසකට 
උණ ගහක් බැන්ද ෙව්ලාෙව් ඉඳලා ෙපොලීසිය පන්නනවා. 
ෙපොලීසිය වැරැදියි කියා මා කියනවා ෙනොෙවයි. අද රෙට් තිෙබන 
රාජ  පතිපත්ති සමඟ කිතුල් ව ාපාරය සම්බන්ධෙයන් කවුරුත් 
ෙසොයා ෙනොබැලීෙමන් ෙම් ව ාපාරය කරන සියලු ෙදනාට ඒ 
අභාග සම්පන්න තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා ෙම් වැදගත් සභාෙව්, ෙම් ෙගෞරවනීය 
සභාෙව් ඔබතුමන් මූලාසනය ෙගන සිටින ෙව්ලාෙව්දී, කිතුල් 
ව ාපාරය සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාට ෙයෝජනා කර සිටිනවා. 

ෙපොල් රා කර්මාන්තය වාෙග්ම කිතුල් ෙතලිජ්ජ යම් කිසි 
නිෂ්පාදනයක් සඳහා උපෙයෝගි කර ගන්නවා නම් වැදගත් කියා මා 
හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහනුවර, මාතෙල් හා නුවරඑළිය 
දිස්තික්කවල සහ සබරගමු පළාෙත් රත්නපුර සහ කෑගල්ල 
දිස්තික්කවල කිතුල් ගස් බහුලව තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ඒ 
කිතුල් ගස් කවුරුත් වවපුවා ෙනොෙවයි. සතුන් නිසා තමයි කිතුල් 
ගස් නැවත නැවත පැළ වන්ෙන්. සතුන් මාර්ගෙයන් තමයි කිතුල් 
ගහ පැළ ෙවන්ෙන්. නමුත්, අද රටට විශාල ආදායමක් ගන්නට 
පුළුවන් කිතුල් සම්පත පැත්තකට දමා තිෙබනවා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙකෙරහි ඔබතුමාෙග් අවධානය මා ෙයොමු 
කර සිටිනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් රෙට් බදු සහ දඩ මුදල් 
පිළිබඳව අපි යම් කිසි කතිකාවතක් කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන්ම 
අද රෙට් පවතින සමහර නීති පිළිබඳව දුර්වල තත්ත්වයන් අපට 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. මම එෙහම කිව්ෙව් ගරු 
කථානායකතුමනි, අද ෙපොලීසිෙය් රථ වාහන පිළිබඳව කටයුතු 
කරන -ඒ රාජකාරී කරන- ෙපොලිස් නිලධාරින්ට රාජකාරී සඳහා 
පාරට ආවාම අඩුම ගණෙන් නඩු දහයක්වත් සවසට ෙගන යන්න 
සිද්ධ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවලට වඩා 
තිෙරෝද රථ පදවන්නන් තමයි ෙම් සඳහා ෙගොදුරු වන්ෙන්; අහිංසක 
පිරිස තමයි අද නීතියට යටත් වන්ෙන්.  

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

 ඒ නිසා ෙම් තිෙරෝද රථ පදවන්නන් සහ තීෙරෝද රථවලින් 
ජීවත් වන ඒ ජනතාව ආරක්ෂා කර ගන්න කියා මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉතා ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. මා ෙපොලීසියට ෙදොස් කියනවා 
ෙනොෙවයි. ෙපොලීසිය රාජකාරි කළ යුතුයි. හැබැයි, උෙද් පාරට 
ආවාම ඒ දිනෙය් රාජකාරි හැටියට ෙපොලීසිය නඩු 10ක්, 15ක් 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් අයට සාධාරණයක් කිරීම 
සඳහා රාජ  පතිපත්තියක් හැටියට යම්කිසි පියවරක් ගන්නවා නම් 
ෙහොඳයි කියන ෙයෝජනාව කරමින්, ගරු කථානායකතුමනි, මට 
කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මෙග් 
කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.  

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
මීළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන රාජ  අමාත තුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 6.21] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය අතුරු අය වැෙය්දී ඉදිරිපත් 

කළ ෙයෝජනා ගැසට් පතය මඟින් නීත නුකූල කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී, විපක්ෂය 
විසින් එහි නීතිමය කරුණු පිළිබඳව යම්කිසි අදහස් කිහිපයක් 
පකාශ කරලා, ඊට විෙරෝධයක් දැක්වූවා. නමුත්, ඒවාෙය් 
නීත නුකූල පැත්ත වැරැදියි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අය වැෙය්දී ඒවාෙය් නීත නුකූල පැත්ත 
පිළිබඳව අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ගැසට් පතය මඟින් ඉදිරිපත් කර 
ඇති බදු කමය ස්ථාපිත කිරීම තුළ රුපියල් බිලියන 2.5 සිට 
බිලියන 11ක් දක්වා වූ ෙම් රටට ෙනොලැබුණු බදු පමාණයක් පසු 
ගිය වකවානුව තුළදී අපට ලැබී තිෙබන බව මා ෙපන්වා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන්, නීතිය තදින් කියාත්මක කරන්න අපට 
පුළුවන්කමක් ලැබී තිෙබනවා කියන එකයි.  ෙකෙසේ ෙවතත්, 
මත්පැන් සහ මත් දව වලින් ලැෙබන බදු පමාණය රටකට සුබදායී 
ෙවනවා කියා මා කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා පැහැදිලිවම කිව්ෙව්, ෙම් 
කමෙයන් අප ඈත් විය යුතුයි කියායි. නමුත්, ඒෙකනුත් රටට බදු 
පමාණයක් ෙනොලැෙබනවා නම් ඒවා ලබා ගැනීම ට නීතිය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ  පියවර ගැනීම අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිදු කර තිෙබනවා.  

ඉදිරි කාලෙය්දී බදු පදනෙම් -tax base එෙක්- යම්කිසි 
කමවත්භාවයක් ඇති කළ යුතුයි කියා අප කල්පනා කරනවා. ෙම් 
රෙට් සරල බදු කමයක් ඇති කළ යුතුයි කියන එකයි අෙප් අදහස. 
එෙහම නැතිව හැම එෙකන්ම බදු අය කර ගැනීම තුළ 
විවිධාකාරෙයන් පීඩාවට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා වූ කමෙව්ද 
ඉදිරි කාලෙය්දී අප අනුගමනය කළ යුතුයි. ඉදිරි අය වැෙය්දී ඒ 
සඳහා යම් යම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සහ ෙලෝක ආර්ථිකය 
පිළිබඳවත්, අපට මුහුණ පාන්න සිදු වන ඉදිරි කාරණා පිළිබඳවත් 
පසු ගිය අඟහරුවාදා විනාඩි 45ක් තිස්ෙසේ මා ෙම් ගරු සභාෙව් 
විගහ කළා. අකමැත්ෙතන් වුවත්, අපට යථාර්ථය පකාශ කරන්න 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2007 දී ඇති වුණු ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය 
තවමත් යහපත් අතට හැරී නැහැ. ෙලෝක ආර්ථිකෙය් වර්ධන 
ෙව්ගය තිෙබන්ෙන් තවමත් සියයට 2යි. එය සියයට හතර දක්වා 
වැඩි ෙනොවුෙණොත්, විෙශේෂෙයන්ම අප වැනි රටකට එහි පතිඵල 
විඳින්න සිද්ධ ෙවනවා. ආසියාෙව් තිෙබන රටවල් අතරින් චීනයට 
ෙම් අවුරුදු ෙදක-තුන ඇතුළත තමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
තැනට යන්න පුළුවන්කමක් ලැබී නැහැ. ෙමොකද, චීන ආර්ථිකෙය් 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6.5ක, 6.8ක පමාණයක නවතින 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අප ඉදිරිෙය්දී එන 
ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් නිසා බදු කම සකස් 
කිරීෙම්දී ජනතාව පීඩාවට පත් ෙනොකර, කළමනාකාරිත්වයක් 
ඇතිව රට ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳව අපට 
කල්පනා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝක ආර්ථිකය ෙහට 
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දින යහපත් ෙවයි කියා අපට කියන්න බැහැ. ෙමොකද, පැති කීපයක් 
අපට තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දැනට තිෙබන මැදෙපරදිග 
යුද්ධයත්, රුසියානු ආර්ථිකයට වුණු බලපෑමත්, චීන ආර්ථිකෙය් 
තිෙබන පසු බෑමත් යන කරුණු සියල්ලත් එක්ක ඉදිරි කාලය තුළ 
අපට ෙම් තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් 
අෙප් බදු පදනම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වූ අෙප් වැඩ පිළිෙවළ 
කුමක්ද කියා අප කල්පනා කළ යුතුයි.  

ෙදවැනි කාරණය වශෙයන් බලන්න තිෙබන්ෙන්, ෙමරට 
කර්මාන්තකරුවන්, ආෙයෝජකයන් සහ ව ාපාර කිරීමට සූදානම් 
පිරිස එම වැඩ පිළිෙවළට එකඟද කියන එකයි.    

තුන්වැනි කාරණය තමයි අපි අලුත් ආෙයෝජකයන් 
ආකර්ෂණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. හතරවැනි 
කාරණය තමයි ඔවුන්ට පිරිනමන දිරිගැන්වීම් ෙමොනවාද කියන 
එක. පස්වැනි කාරණය තමයි ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් ඍජු 
ආෙයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම අපට පමාණවත්ද කියන එක. 
හයවැනි කාරණය තමයි අපි ෙම් තරම් සංවර්ධනය කරලා තිෙබන 
යටිතල පහසුකම්, ආෙයෝජනයට ෙකොච්චර පතිලාභයක් හැටියට 
ලැබිලා තිෙබනවාද කියන එක. හත්වැනි කාරණය තමයි පවත්නා 
ආයතනික සහෙයෝගිතාව, අපි ආෙයෝජකයන් දිරිගන්වනවාද 
කියන එක. අවසාන කාරණය තමයි අපි කවර ආකාරයකින් 
මානව සම්පත භාවිත කරනවා ද කියන එක. ෙමන්න ෙම් කරුණු 
පිළිබඳව අප නැවත වරක් සමාෙලෝචනයක් කරන්න අවශ  ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම මූලාශයකින්ම රජෙය් ආදායම ඉහළ 
නැංවීමට බදු අය කර ගන්නවා ෙවනුවට බදු පදනම ශක්තිමත් 
කරලා අපි ඉදිරිෙය්දී බදු ෙගවන්නන්ට පහසුකම් සලසනවා 
වාෙග්ම රජෙය් ෙද්ශපාලනඥයන්, නිලධාරින් ඇතුළු සියලු 
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ෙම් අලුත් කමෙව්දය සකස් කර ගැනීම 
සඳහා ලබා ගැනීමට අපට සිදු වනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ 
නිසා ෙම් සඳහා සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ඉදිරි කාලය තුළදී 
අපට අවශ  වනවා. කාලය අවසන් නිසා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව 

சுங்கக் கட்டைளச்சட்டம்: தீர்மானம் 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

 
I 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 

සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 ජනවාරි 29 දිනැති අංක 1899/33 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(235 වැනි අධිකාරය වූ) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන්  2015.09.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 ෙපබරවාරි 26 දිනැති අංක 1903/40 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

III 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"235 වැනි අධිකාරය වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 10 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
ආනයන තීරු ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් 2015.10.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
ෙයෝජනාව අනුමත කළ යුතු ය.  

(2015 මැයි 5 දිනැති අංක 1913/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය)  

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

සුරාබදු ආඥාපනත : නිෙව්දනය 
ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம்: அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"(52 වැනි අධිකාරිය වන) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 32 වැනි වගන්තිය සමග 
කියවනු ලබන 25 වැනි වගන්තිය යටෙත් සුරාබදු බලපත සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2015 ෙපබරවාරි 13 දිනැති අංක 
1901/19 දරන අති වි ෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2015.10.20 
වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 

(අංක 974 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

399 400 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 
නිෙයෝග 

இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள் (கட் ப்பா ) 
சட்டம்: ஒ ங்குவிதிகள் 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 
REGULATIONS 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත න්තර 

ෙව ෙළඳ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පනත් මගින් සංෙශෝධිත 1969 
අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් 
(3) වැනි උපගවන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම 
පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2015 ජුනි 11 දිනැති අංක 1918/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ 
කරනු ලැබ, 2015.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත 
කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.  
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා. 

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා 

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 කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, ගරු 
එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 
 

නාය යෑමට ඉඩ ඇති ස්ථානවල වාසස්ථාන ඉවත් 
කිරීම 

மண்சாி  அபாய ள்ள இடங்களி ந்  
கு யி ப் க்கைள அகற் தல் 

EVACUATION OF ABODES IN LOCATIONS VULNERABLE TO 
LANDSLIDES  

 
[අ.භා. 6.27] 

 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දිවයිෙන් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල නාය යෑමට ලක් වීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන 
ජාතික ෙගොඩනැගිලි, පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් (NBRO) හඳුනා ෙගන 
ඇත. ෙමයින් ෙබොෙහෝ ස්ථානවල පිහිටි වාසස්ථාන ඉවත් කළ යුතු බවට 
උපෙදස් දී ඇත. ෙබොෙහෝ ජීවිත හානියට පත් වූ ඌව පළාෙත් මීරියබැද්ද 
පෙද්ශයද, මධ ම පළාෙත් වැදමුල්ල පෙද්ශයද නාය යෑම පිළිබඳව ෙපර 
දැනුම් දීම් කළ පෙද්ශයන් ය. ජීවිත හානියක් සිදු විය හැකි බව දැන ෙගනද 
එහි සිටි ජනතාව ෙබ්රා ගැනීමට වතු පාලකයන් ෙහෝ අදාළ රජෙය් 
ආයතනයක් ෙහෝ කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන ෙනොතිබුණි. ෙමවැනි 
අවදානම් සහිත ෙබොෙහෝ ස්ථාන පිළිබඳව ද වාර්තා ෙකොට ඇත. එම 
ස්ථානවල පිහිටි වාසස්ථාන ඉවත් කිරීමට කඩිනමින් කියා කළ යුතුව 
තිෙබ්. ඒ සඳහා සුදුසු කියාමාර්ගයක් කඩිනමින් ගත යුතු බවට ෙමම 
සභාවට ෙයෝජනා කරමි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින සභාව කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාව හැටියට නාය යෑෙම් අවදානම පිළිබඳව වූ ෙමම 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මුලින්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම අසරණ තත්ත්වයට පත් 
වී සිටින දුගී දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් සභාව තුළ හඬක් 
නංවන්නට මට අවස්ථාව ලබා දුන් මහනුවර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා මාෙග් මාතෘකාවට පිවිෙසනවා.  

නාය යෑම පිළිබඳ ෙම් මාතෘකාව තුළ පධාන වශෙයන් කරුණු 
ෙදකක් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා උත්සාහ කරනවා. 
පසු ගිය කාලෙය්දී ආපදාවට ලක් වී අද වන තුරු කිසිම සහනයක් 
ෙනොලැබ සිටින ජනතාව පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම අද වන විට නාය 
යෑෙම් අවදානම් තත්ත්වයට පත් වී තිෙබන පෙද්ශවල සිටින 
ජනතාව පිළිබඳවත් මා පළමුෙවන්ම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. මීට හරියටම වසරකට පමණ ෙපර 2014 
ඔක්ෙතෝබර් 29වැනි දා ෙකොස්ලන්ද, මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් සිදු වුණු 
නාය යෑෙමන්, තමන්ෙග් දහඩිය මහන්සිය ෙහළා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දායකත්වය ලබා දුන් වතුකරෙය් 
දුගී දුප්පත් වතු කම්කරුවන්ෙග් පවුල්වල සාමාජිකයින් 37 
ෙදෙනක් මහ ෙපොෙළොවට යටපත් වුණා. එයින් ෙදොෙළොස් 
ෙදෙනකුෙග් මළ සිරුරු පමණයි ෙගොඩ ගන්න පුළුවන් වුෙණ්. 
තමන්ෙග් අම්මා තාත්තා නැති වුණු දූ දරුවන්ට, සැමියන් නැති 
වුණු බිරින්දෑවරුන්ට අවසන් වශෙයන් තමන්ෙග් අම්මා 
තාත්තාෙග්, තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයාෙග්, තමන්ෙග් බිරිඳෙග් 
මුහුණ බලා ගැනීමටවත්, ඔවුන්ෙග් අවසන් කටයුතු සිදු කිරීමටවත් 
ෙනොහැකි වුණා. 
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එවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වුණු මීරියබැද්ද 
කලාපය නාය යෑමට ලක් විය හැකි අවදානම් කලාපයක් හැටියට 
ඊට ෙපර අවස්ථා ගණනාවකදීම දන්වා තිබුණා. නමුත් ඒ ජනතාව 
එතැනින් ඉවත් කරන්නට රාජ  නිලධාරින්, ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය ෙහෝ එම පෙද්ශෙය් වතු කළමනාකරණය විසින් 
කිසිම පියවරක් අරෙගන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සිදු වීෙමන් පස්ෙසේ 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් කියා සිටියා, "අපි 
ඒ ජනතාවට එතැනින් ඉවත් ෙවන්න කියලා කලින්ම දැනුම් දීලා 
තිබුණා, නමුත් ඒ ජනතාව එතැනින් ඉවත් වුෙණ් නැහැ" කියලා. 
අවුරුදු සියයකට වැඩි කාලයක් එම වතු යාෙය් ජීවත් ෙවච්ච ඒ දුගී 
දුප්පත් ජනතාවට ඒ පෙද්ශෙයන් ඉවත් ෙවන්න කියන අණ  ලබා 
දීෙමන් පමණක් ඒ ජනතාව සෑහීමකට පත් කරන්න පුළුවන් ද? ඒ 
පෙද්ශෙය් නාය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවාය කියලා දැන දැනම 
ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගන්නට රජයත්, ඒ වතු කළමනාකරණයත් 
කිසිම පියවරක් ෙනොෙගන ඒ ජනතාව බිල්ලට දීෙම් කියාවක් තමයි 
ඒ අවස්ථාෙව්දී සිද්ධ වුෙණ්. ඒ සිදුවීම  ෙවලා අද වනෙකොට 
අවුරුද්දක් නිමා ෙවලා තිෙබනවා. තවමත් ඒ ජනතාව ඉන්ෙන් 
ටකරන්වලින් හැදූ අඩි 10 x 12  තාවකාලික කූඩාරම්වල. පවුල් 
75ක් පමණ ඒ පෙද්ශෙය් ෙත් කර්මාන්තශාලාවක ජීවත් ෙවනවා. 
ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත නිවාස වැඩ පිළිෙවළ 
අද වන තුරු කියාත්මක කරලා නැහැ. ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ 
වගකීම බාර ගත යුත්ෙත් ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශයයි. 
ෙම් මීරියබැද්ෙද් වතු කම්කරු පවුල්වල ජනතාව මහ ෙපොෙළොවට 
යට වීෙමන් පසුව රටට ෙලෝකයට ෙහළි වුණා, ''අවුරුදු සියයකට 
වඩා පැරැණි ලයින් කාමරවල තමයි අපි ජීවත් වන්ෙන්, අපට ජීවත් 
වීමට අවශ  නිවාස තනා ෙදන්න'' කියන පණිවුඩය. ෙම් 
වතුකරෙය් ජීවත් වන සියලුම ජනතාවට ෙනොෙවයි, අඩුම වශෙයන් 
ආපදාවට පත් ෙවලා ඉන්න ඒ පවුල් 75ටවත් නිවාස  හදලා 
ෙදන්න අවුරුද්දක කාලයක් තුළ ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා. මුදල් 
ප ශ්නයක් තිෙබනවාය කියන කාරණය අපට හිතා ගන්නට බැහැ. 
එක නිවසක් තනන්නට රුපියල් මිලියන 1.2ක් වාෙග් මුදල් 
පමාණයක් තමයි අවශ  ෙවන්ෙන්. ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 
90ක් - ෙකෝටි 9ක - පමණ  වූ මුදලක් තමයි ෙම් සියලුම ෙගවල් 
තනන්න අවශ  ෙවන්ෙන්. ෙම් ජනතාවෙග් අවශ තාව පිළිබඳව 
අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් නැතිව, ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස ඒ 
ජනතාව අත්හැරලා තිෙබන තත්ත්වයයි එයින් අපට ෙහළිදරවු 
ෙවන්ෙන්. 

ෙම් සිද්ධිය සමඟම තවත් සිද්ධියක් දැනට මාස කීපයක ට ෙපර 
මධ ම පළාෙත් ෙවදමුල්ල  Lily’s Land Division එෙක් සිද්ධ 
වුණා. ඒ නාය යෑෙම් සිද්ධිෙයනුත් හත් ෙදෙනකු මිය ගියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දීත් කිව්ෙව්, ඒ පෙද්ශයත් නාය යෑෙම් අවදානමක් 
තිෙබන පෙද්ශයක් හැටියට  NBRO  එෙකන් මීට කලින්ම දන්වා 
තිබුණු බවයි. නමුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙහෝ  වතු 
කළමනාකරණය හරහා ෙහෝ ඒ ජනතාව ඉවත් කිරීමට කිසිම වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයොදා තිබුෙණ් නැහැ. ෙම්ෙකන් අපට පැහැදිලි 
ෙවනවා, ෙම් වතුකරෙය් ජනතාවෙග් පශ්නවලට  රජෙය් ආයතන 
සෘජුව ඉදිරිපත් ෙවලා, ඒ පශ්න නිරාකරණය කරන්නට කටයුතු 
කරන්ෙන් නැති බව. රාජ  පරිපාලන යන්තය නගරය තුළ සහ 
ඈත ගම්බද පෙද්ශවල කියාත්මක වන විධියට වතුකරය  තුළ 
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ෙම් වාෙග් ස්ථානයක් ගැන ගාම නිලධාරි හරහා දැනුම් 
දුන්නාම, NBRO එෙකන් ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කළ ගමන්  ඒ 
විස්තරය වත්ෙත් කළමනාකරණයට දැනුම් ෙදනවා. ඒත්, 
වත්ෙතන් ඒ පිළිබඳව කිසිම පියවරක් ගන්ෙන් නැහැ. රජෙය් 
අමාත ාංශයක් වශෙයන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙයන් 
ඒ පිළිබඳව සලකා බලා ඒ  ජනතාව ෙවනුෙවන් අවශ  පියවර 
ෙනොගත් නිසා මීරියබැද්ද සිදු වීෙමන් හා Lily’s Land Division 
සිදු වීෙමන් අෙප් ජනතාව බිල්ලට ෙදන්නට සිදු වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවත වරක් අහන්ෙන්, 
මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් පවුල් 75 ෙවනුෙවන් තනන ඒ නිවාස කවදා 
වන ෙකොට ඒ ජනතාවට ලබා ෙදනවාද කියලායි. ඒ ගැන ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය වගකීෙමන් කිව යුතුයි. ඒ ඍජු 
වගකීම ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය භාර ගන්නට ඕනෑ.  

අවුරුද්දක කාලයක් හමාර වන ෙකොට -ඊෙය්-ෙපෙර්දා වන 
ෙකොට- ඒ ජනතාවට පාරට බැහැලා, උද්ෙඝෝෂණය කරලා 
තමන්ෙග් නිවාස පශ්නය නැවත සැරයක් ෙම් රජයට ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. එදා හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම, හැම 
ෙද්ශපාලන නායකෙයක්ම ෙම් මීරියබැද්ද සිදුවීම ෙද්ශපාලනමය 
වශෙයන්  හරවා ගන්නට උත්සාහ කළා.  ඒත් පසු ගිය අවුරුද්ද 
තුළ ඒ ගැන කිසිම පියවරක් ගන්ෙන් නැතුව ඒ සිද්ධිය ෙනොසලකා 
හැරලා,  ඒ අවුරුද්ද ඉවර වන ෙකොට බදුල්ෙල් ඉඳලා ඇමති 
ෙකෙනක් ඇවිල්ලා ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හමු ෙවලා, 
එයා  සමඟ පින්තූරයක් අරෙගන පත්තෙර් පළ කරනවා, "දැන් 
පශ්න ඉවරයි. අපි පශ්නය ඉවර කරලා ෙදනවා" කියලා. මම ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත තුමාට කියනවා, ෙම් පශ්නය සඳහා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය ඍජුවම සම්බන්ධ වන්න ඕනෑ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ඒ වගකීම පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ  පැහැර හැරීම 
අෙප් ජනතාවට කළ ඉතා ෙලොකුම අසාධාරණයක් හැටියටත් මා 
ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් NBRO එක විසින් අෙප් 
මහනුවර දිස්තික්කෙය්ත් නාය යා හැකියි කියා හඳුනා ගත් ස්ථාන 
කීපයක් තිෙබනවා. ඒ ස්ථානවලින් ජනතාව ඉවත් කරන්නට 
අදාළ වතු කළමනාකාරිත්වයට හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 
නිලධාරින්ට  අවශ  ෙතොරතුරු ලබා දී තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් වන 
තුරු ඒ පිළිබඳව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ඒ ආයතන මඟින් ඉදිරිපත් 
කර නැහැ.  

ෙම් වතුකරෙය් ජනතාව පිළිබඳව වූ පශ්නෙය් දී මා කලින් 
කිව්වා වාෙග් රාජ  පරිපාලන යාන්තණය හැම විටම උත්සාහ 
කරන්ෙන්, ෙම් වතුවල ජනතාව පැත්තක තියලා, වතුවල 
ජනතාවෙග් පශ්නෙයන් ගැලවිලා යන්න සූතයක් හදන්න මිසක්, 
ඒ වතුවල ජනතාවෙග් පශ්නය විසඳීමට  සූතයක් හදන්න 
ෙනොෙවයි.   

අෙප් ජනතාව  රෙට් යහ පාලනය ඇති කිරීම සඳහා පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්, යහ පාලනය විශ්වාස කරලා මහ 
මැතිවරණෙය්දීත්  ඡන්දය ලබා දී තිෙබනවා. එෙහම ඡන්දය ලබා 
දුන්නාට පස්ෙසේත් ෙම් රාජ  පරිපාලන යාන්තණෙය් කියාත්මක 
වන වැඩ පිළිෙවෙළේ කිසිම ෙවනසක් දකින්නට නැහැ. ඒ ආපදාවට 
පත් වී සිටින අෙප් ජනතාව වාෙග්ම, ෙහට, අනිද්දා ෙහෝ තව 
මාසයකින් ෙහෝ තමන්ෙග් ජීවිතයට අනතුරක් සිද්ධ විය හැකියි 
කියන පෙද්ශවල ජීවත් වන ඒ ජනතාවත් ඉවත් කිරීමට කඩිනම් 
පියවරක් ගන්නට ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු 
සභාවට මතක් කර සිටිනවා. 

රජෙය් පරිපාලන නිලධාරින් වතු අධිකාරින් මාර්ගෙයන් 
කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරයට කරන්ෙන් නැති නිසා 
වතු අධිකාරින්, වතු කළමනාකරුවන් ඒ වතුවල බලය අතට 
අරෙගන, ඒ ජනතාව වහල් ජනතාව හැටියට, ෙකොන් කළ 
ජනතාව හැටියට පත් කර ෙගන ඉන්නවා. මා උදාහරණයක් 
කියන්නම්. ලයින් කාමර අසල ඒ ජනතාව විසින්ම වවාගත් ෙලොකු 
ගස් තිෙබනවා. ඉතා අනතුරුදායක එවැනි ගසක් කපා ඉවත් කර 
දමන්නට වතු අධිකාරින්ෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටින විට කියනවා, 
ගාම නිලධාරිෙගන් අවසර ගන්න කියලා. ගාම නිලධාරි ළඟට 
ගියාම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ළඟට යවනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
මාර්ගෙයන් නැවත වතු අධිකාරිවරයාට දැනුම් ෙදනවා. ඒ විධියට 
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ඒ ජනතාවෙග් පශ්නයට අවශ  විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැතුව මාස 
ගණනක් ඒ පශ්නය ඇෙදනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ඒ වුණාට, ඒ වතු අධිකාරිතුමාෙග් බංගලාව අසල ගසක් 

තිෙබනවා නම්, ඔහුට ඕනෑ ෙව්ලාවක ඒක කපා දැමීමට අවස්ථාව 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය්  
නිලධාරින් හරහා වතුකරෙය් පීඩනයට පත් වී සිටින, කරදරයට 
පත් වී සිටින ඒ ජනතාව ෙබ්රා ගන්නට විෙශේෂ  වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙයොදන්නට ඕනෑය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු 
සභාවට කියා සිටිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි මන්තීතුමා. 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න. 

இ தியாக, எங்க ைடய  இந்த மீாியெபத்த பகுதியிேல 
மைலயக மக்க ைடய டைமப் க்கான ஓர் எ ச்சிைய 
ஏற்ப த்தி, மண்ேணா  மண்ணாக ஒன் ேசர்ந்தி க்கின்ற 
எங்க ைடய உற க க்கு இப்பாரா மன்றத்தில் 
என் ைடய தலாவ  பிேரரைணைய ம்  இவ் ைரைய ம் 
சமர்ப்பணம் ெசய்கின்ேறன். அத் டன், அவர்க க்காக 
நாங்கள் என் ம் குரல்ெகா ப்பேதா , மைலயகத்திேல 
இ க்கின்ற ட் ப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு ன்னின்  
ெசயற்ப ேவாெமன் ம் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, 
வணக்கம். 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Mylvaganam 

Thilakarajah. You have five minutes.  
 
[பி.ப. 6.42] 

 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 

மீாியெபத்த மண்சாி  அனர்த்தம் இடம்ெபற்  ஓராண்  
ர்த்தியாகிவிட்ட . அந்த மக்கள் தங்கள  வாழ்விடக் 

ேகாாிக்ைகக்காக தியி றங்கிப் ேபாரா க்ெகாண் க்கின்ற 
காலகட்டத்திேல ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமார் அவர்கள் 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண லமாக அைத மீண் ம் 
நிைன ப த்தி ள்ளார். மீாியெபத்த மாத்திரமல்ல, 
அ ேபான்   மைலநாட் ப் பிரேதசங்களிேல பல்ேவ  

இடங்களில்  ஏற்ப ம் மண்சாி  குறித்  இந்த சைபயின் 
கவனத்ைத ஈர்த்தி க்கின்றார். அவர  பிேரரைணைய நான் 
ஆேமாதிக்கின்ேறன். 

வெர யா மாவட்டத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்றவைகயில் அங்குள்ள 5 
பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ேம இந்த ஆபத்  நிைறந்த 
தன்ைம காணப்ப கின்ற  என்பைத இந்த உயர்ந்த 
சைபயிேல ெதாிவிக்கேவண் ய ெபா ப்  எனக்கு 
இ க்கின்ற . இன்  காைல நான் ெபற் க்ெகாண்ட 
தகவ ன்ப , வெர யா மாவட்டத்தில் மாத்திரம் 1,098 
இடங்கள் மண்சாி  இடம்ெபறக்கூ ய இடங்கெளன NBRO 
எனப்ப கின்ற ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி  நி வன 

ள்ளிவிபரங்கள் ெதாிவிக்கின்றன. அங்கி ந்  உடன யாக 
மக்கள் ெவளிேயற ேவண் ெமனக் ேகாாிக்ைக 
வி க்கப்பட்டதாக அந்தத் தகவல்கள் குறிப்பி கின்றன. 
இதில், உடன யாக 1,399 கைள விட்  அங்குள்ளவர்கள் 
ெவளிேயற ேவண் ய நிைலயில் உள்ளனர். அவற்றில் 140 
வைரயான கள் குைறந்த ஆபத் ள்ளைவயாக ம் 527 

கள் மத்திய நிைல ஆபத்தி ப்பதாக ம்  
ெசால்லப்ப கின்ற அேதேநரம், 1,400 கள் அதிகூ ய 
ஆபத்  நிைறந்த களாக அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள . 
அங்குள்ளவர்கள் இடம்ெபயர்ந்  ெசல்லேவண் ெமன்  
அறிவித்தல் வி க்கப்பட் ள்ள .  

இந்த அறிவித்த ல், "இந்த இடம் ஆபத்  நிைறந்த இடம்; 
இந்த இடத்தி ந்  ெவளிேய ங்கள்!" என்கின்ற ஒ  
ெசய்திையத்தான் இந்த NBRO - ேதசிய கட் ட ஆராய்ச்சி 
நி வனம் ெதாிவித் ள்ளேத தவிர, அவர்கள் எங்கு ெசன்  
கு ேய வ , எங்கு ெசன்  வாழ்வ  என்ப  ெதாடர்பான 
எந்தவிதமான மாற்  ஏற்பா க ம் அங்ேக இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆனால், இந்தப் ள்ளிவிபரங்களில்கூட 
எனக்கு நம்பிக்ைகயின்ைம காணப்ப கின்ற .  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் என்ற ாீதியில் அந்தப் பிரேதசங்களின் பல்ேவ  
பகுதிக க்கும் நாங்கள் ெசல்கின்ேறாம்; பல்ேவ  
விடயங்கைள அவதானிக்கின்ேறாம். ஆனால், அந்தப் 

ள்ளிவிபரங்கள்தானா இங்கு கிைடக்கின்றன என்ப  
எங்க க்கு சந்ேதகத்ைத ஏற்ப த் கின்ற .  

இன்  இந்தச் சைபயிேல இரண்  நி வனங்களின் 
ஆண்டறிக்ைககள்  சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அதில் ஒன்  
கு வர , கு யகல் த் திைணக்களத்தின் 2014ஆம் 
ஆண் க்கான நிர்வாக அறிக்ைக. மற்ைறய  ேதசிய கட் ட 
ஆய்  நி வனத்தின் ஆண்டறிக்ைக. மிக ம் ம் ரமாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ய மிக ம் ஆபத்தான இந்தக் 
காலப்பகுதியில், இன்  இந்தச் சைபயிேல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் ப்ப  ேதசிய கட் ட ஆய்  நி வனத்தின் 
2012ஆம் ஆண் க்கான அறிக்ைக. எனேவ, ேதசிய கட் ட 
ஆய்  நி வனம் எவ்வள  ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ேமா, அவ்வள  ெபா ப் டன் ெசயற்படவில்ைலேய 
என்கின்ற அச்சம் எங்க க்குள் இ க்கின்ற .  

குறிப்பாக, இந்த மீாியெபத்த டைமப் த் திட்டம் 
ெதாடர்பாக ெகளரவ உ ப்பினர் ேவ  குமார் அவர்கள் 

ன்ைவத்த விடயம் ெதாடர்பாக சில க த் க்கைளக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். ேதாட்டப் பகுதியிேல  ெப ந்ேதாட்ட 
மனிதவள அபிவி த்தி நி வனம் என்ற ' ரஸ்ட்'தான் கடந்த 
22 வ ட காலமாக, அதாவ  1992ஆம் ஆண்  கூட்  ஒப்பந்த 
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அ ப்பைடயில் தனியார் கம்பனிக க்கு ேதாட்டங்கள் 
ஒப்பைடக்கப்பட்ட பின் , டைமப்  நடவ க்ைககைளச் 
ெசயற்ப த்தி வ கின்ற . ஆனால், இந்த மீாியெபத்த 

டைமப் த் திட்டமான , ெசயற்பாட்  நி வனமான நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு - Urban Development Authority - 
UDA - க்கு  ஏன் ஒப்பைடக்கப்பட்ட ? என்ற ேகள்வி 

தலாவதாக எ கின்ற . இைத நாங்கள் கவனிக்க ேவண் ம். 
அதைனக் கட் கின்ற கட் ட ஒப்பந்தகாரராக இலங்ைக 
இரா வத்தினர் ெசயற்ப கின்றார்கள். இங்குதான் பிரதான 
அரசியல் இ க்கிற . கடந்த வ டம் ஒக்ேராபர் மாதம் 29ஆம் 
திகதி இந்த அனர்த்தம் இடம்ெபற்  1 -2  மாதங்க க்குள் 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் இடம்ெபற இ ந்ததால், அந்தத் 
ேதர்த ேல மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் ெவற்றிைய 
உ திப்ப த் வதற்காக ம் அவ க்கு வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக ம், பா காப்  அைமச்சின் 
ெசயலாளராக இ ந்த அவர  சேகாதரர் தன் ைடய 
அைமச்சுக்குக் கீழி ந்த நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு 
இதைன ஒப்பைடத்தார். அதன்ப , அவ ைடய அைமச்சின் 
கீ ள்ள இரா வத்தினாிடம் கள் அைமப்பதற்கான 
ெபா ப் க் ெகா க்கப்பட்ட . நகர அபிவி த்திக்குப் 
ெபா ப்பானவர்களாக இ ந்த அவர்கள், ேதாட்டப் 
பகுதியிேல டைமப் த் ெதாடர்பான எந்தவிதமான 
அ பவ மற்றவர்களாகேவ இ ந்தார்கள். அவர்களால் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளிேல எவ்விதமான டைமப்  
நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  

ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் ன்ைனய அரசாங்கம் 
ேதால்வியைடந்ததன் பின்னர் அவர்கள் ன்ென த்த 
நடவ க்ைக ைகவிடப்பட்ட . அேதேநரம் ெகளரவ 
உ ப்பினர் ேவ குமார் அவர்கள் ெசான்ன ேபால் 90 
மில் யன் பாய் நிதியில் 30 மில் யன் பாய் நிதி 
ஏற்ெகனேவ UDA இற்கு ஒ க்கப்பட் க்கின்ற நிைலயில் 
அவர்கைள ைவத்ேத அதைனத் ெதாடரேவண் யி ந்த . 
அதன் ெதாடர்ச்சியாக இரண்டாவ  தடைவயாக 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தின்கீழ் ெப ந்ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
அபிவி த்தி அைமச்சிைனப் ெபா ப்ேபற்ற அைமச்சர் 
திகாம்பரம் அவர்கள் தன  அைமச்சின்கீழ்  UDA நி வனம் 
வராதேபா ம்கூட அதைன ம் இைணத் க்ெகாண்  அந்த 
ேவைலத்திட்டத்ைத ன்ென த்தார். குறிப்பிட்ட 100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில்தான் இப்ெபா  கட்டப்பட் க்கின்ற 
குைறந்தபட்சமான அந்த நான்கு க ம் அைரவாசி 
கட் க்கப்பட் க்கின்ற 14 க ம் ஓரள க்ேக ம் 
அங்ேக உ வாக்கப்பட் க்கின்றன.   

இந்த நிைலயில் மீண் ம் ெபா த் ேதர்த ன் ைவ 
இலக்காக ைவத்  இடர் காைமத் வ அைமச்சுக்கு இந்தக் 
கட் ட நிர்மாணப்பணிகள் மாற்றப்பட் க்கின்றன. 
இவ்வா  நி வனங்க ம் அைமச்சுக ம் இந்த மக்கைள 
ைவத் ப் பந்தா வதன் காரணமாகத்தான் மீாியெபத்த 
பிரேதசத்திேல அந்த ேவைலத்திட்டம் ைமயாக நைடெபற 

யாதி க்கின்ற  என்ற ெசய்திைய இங்ேக 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன். எனேவ, ெகளரவ 
உ ப்பினர் அவர்கள் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட ேபான்  
பல்ேவ  ன்பங்க க்குட்பட்ட அந்த மக்களின் நிைலையக் 
கவனத்திற்ெகாண்  தற்ேபா  ெபா ப்ெப த்தி க்கின்ற 
இடர் காைமத் வ அைமச்சு ஒ  ைறயான திட்டத்தின்கீழ் 
இந்த ேவைலத்திட்டத்ைதத் ாிதமாக ன்ென ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் , 
விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி. 

[අ.භා. 6.48] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යෑම්වලින් ජනතාව 

ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධව ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 
විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම නාය යෑම් ගැන කථා කරනවා නම්,   
ඌව පළාත, මධ ම පළාත සහ සබරගමුව පළාත්වල පුදුම සහගත 
තත්ත්වයක් දකින්නට ලැෙබනවා. එෙමන්ම දකුණු පළාත වාෙග්ම 
බස්නාහිර පළාෙත් කළුතර දිස්තික්කෙය්ත් ෙම් තත්ත්වය 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජන ජීවිතය සහ 
පරිසරය අතර තිෙබන අසමතුලිතතාව නිසායි. 

අවදානම් සහිත පෙද්ශවලට පැය 24ක් තිසේසේ වර්ෂාව 
අඛණ්ඩව පතිත වුණාට පසුව,  දළ වශෙයන් මිලි ලීටර් 75ක 
වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්,  එය නාය යෑෙම් අවදානමක් 
ෙලස සැලෙකන බැවින්,   ඒ පෙද්ශෙයන්  ජනතාව ඉවත් කරවීම 
පිළිබඳව අවධානෙයන් සිටිය යුතු තත්ත්වයක්.  මිලි ලීටර් 100ක් 
ඉක්මවා  වර්ෂා පතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්, අවදානම් සහිත 
ස්ථානවලින් ඉවත්වීමට සූදානම් විය යුතු ෙවනවා.  ඒ වාෙග්ම   
මිලි ලීටර් 150ක් ඉක්මවා  වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිෙබනවා නම්  
අනිවාර්ෙයන්ම එම ස්ථානවලින් ඉවත් විය යුතුයි කියන පණිවුඩය 
තමයි ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් පකාශයට 
පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා ෙගන එන ලද ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් පරිදි, ෙමම තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන්  ජනතාව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාද කියන ගැටලුව තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ ජනතාව ෙම් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙකොපමණ 
දැනුවත් ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් පෙද්ශවල warning siren  
එකක්වත් තිෙබනවා ද? එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරන්නට බැරි ද? 
ෙම් දුක් ගැහැටවලට ලක් වන ජනතාව ගැන බැලුවාම warning 
siren එකක් සවි කරලාවත් ෙම් දැනුම් දීම කරන්නට බැරිවීම, 
අවුරුදු ගණනක් ෙම් රට පාලනය කළ පාර්ශ්වයන්වල එක්තරා 
විධියක අඩු පාඩුවක් ෙලස මා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව දකිනවා.  
පසු ගිය කාලෙය් මහා පරිමාණෙයන් සල්ලි වියදම් කරලා විවිධ 
ෙද්වල් කළ උදවිය  ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙනොකිරීම ෙම් 
රෙට් අභාග යක් ෙලස මා දකිනවා.  මට ෙපර අදහස් දැක්වූ අෙප් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙදෙපොළම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනතාව 
මුහුණ පාන තත්ත්වය ගැන කිව්වා. යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් 
අවධානය ෙම් කාරණය ගැන විෙශේෂෙයන්ම ෙයොමු වන්නට ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතු කරුණක් තිෙබනවා.  තව 
ටිකක් කාලයක් යන විට ෙම් පශ්නයත්  ෙදමළ ජනතාව 
සම්බන්ධෙයන් අවධානය ෙයොමු ෙනොවීමක් විධියට ෙද්ශපාලන 
වාසි ගන්නට බලාෙගන සිටින උදවිය  අර්ථ දක්වන්නට උත්සාහ 
කරන්න පුළුවන්. ඒ විධිෙය් අර්ථ දැක්වීමක් කරන්නට ෙපර,   
ෙමයට ජාතිවාදය  ඇද ගැනීමට  ෙපර ෙම්  පශ්නය සම්බන්ධෙයන්  
අවධානය ෙයොමු කරන්නට  ඕනෑයි  කියලා මා විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ෙමහිදී ඌව පළාත, 
මධ ම පළාත සහ සබරගමුව පළාත ගැන සලකා බැලීෙම් දී, 
මධ ම අවදානම් සහිත පෙද්ශ වශෙයන් ගත් කල බදුල්ල සහ 
නුවරඑළිය සියයට 64ක අවදානමක් සහිත පෙද්ශ  බව සඳහන් 
ෙවනවා. නමුත් ෙම් වන විට කෑගල්ල පෙද්ශයත්  ෙපර සඳහන් 
පෙද්ශවල පවතින අවදානම් සහිත තත්ත්වය ආසන්නයටම වාෙග් 
ඇවිත් සියයට 62.95ක   අවදානමක් තිෙබන පෙද්ශයක් බවට පත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මධ  අවදානම්  සහිත පෙද්ශයක් විධියට 
මහනුවර පෙද්ශය තිෙබන්ෙන් ඊට වඩා පහළ මට්ටමකයි.   
අනිවාර්යෙයන්ම නුවරඑළිය සහ  බදුල්ල ඉහළම අවදානම් සහිත 
පෙද්ශ වශෙයන්  ගත්තාම, කෑගල්ල පෙද්ශය පැත්තකට ෙවලා  
මහනුවර ඉහළ අවදානම් සහිත පෙද්ශයක් ෙලස ෙදවැනි 
ස්ථානයට  පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමහිදී අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, ජනගහනය වැඩි වන 
විට, ජනාවාස  වැඩිපුර හැෙදන විට, පමිතියකින් ෙතොරව  සහ 
අදාළ අධ යන සහතික නැතිව කඳුවල ඉදි කිරීම් කටයුතු 
කරන්නට ගියාම ෙමවැනි තත්ත්වයන් ඇති වන බව. ෙමහිදී, ඒ 
ෙපොළව වාස භූමිවලට ෙකොතරම් දුරට ඔබිනවාද, එෙසේ ෙනොෙව් 
නම් ඒ ජනතාවට ලබා ෙදන විකල්පය කුමක්ද කියා සැලසුම් 
සහගතව  කල්පනා කර බලා කටයුතු කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම 
එහිදී අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න කමයක් 
තිෙබනවාද කියන කාරණය බරපතළ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අඩු 
ආදායම්ලාභි ජනතාවෙග් නිවාස පශ්නය වාෙග්ම, ෙම් භූමි හඳුනා 
ගැනීම, භූමි අත්පත් කර දීම සහ සහන කමයක් යටෙත් ඉඩම් ලබා 
දීෙම් කමයක් මතු අනාග තෙය්දී ෙම් රෙට් ඇති වුෙණ් නැත්නම් 
මතු පරපුරටත් ෙම් අවදානමට ෙම් විධියටම ලක් ෙවන්න සිදු 
ෙවනවාය කියා මා විශ්වාස කරන බව  පකාශ කරමින් මා නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 6.54] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 

ෙව්ලු කුමාර් මහතා විසින් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනාව ෙලස ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්නට 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.   

 
ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත පශ්නයක්. ෙම් දිනවල ෙද්ශගුණික 

සහ කාලගුණික තත්ත්වෙය් ඉතාම ෙනොසන්සුන්තාවක් තිෙබනවා. 
පසු ගිය සැප්තැම්බර් සහ ඔක්ෙතෝබර් මාස ෙදක ගත්තාම, එතුමා 
සඳහන් කළ ආකාරයට මධ ම කඳුකරෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ඌව 
පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, අද එෙහම පශ්න නැහැ කියා අප කථා 
කරන ගාල්ල දිස්තික්කය තුළ මා නිෙයෝජනය කරන -ගාල්ල 
නගරෙය් ඉඳලා කිෙලෝමී ටර් පහක්, හයක් එහායින් තිෙබන- 
අක්මීමන ආසනෙය්ත් එවැනි බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න 
අපට සිදු වුණා. අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත තුමා ෙම් 
ගරු සභාෙව් සිටිනවා. පසු ගිය දිනවල වර්ෂාව නිසා ඇති වුණු 
ගංවතුර උවදුර බැලීමට එතුමා ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සංචාරය කළා. 
අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් කාලගුණය 
ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබනවා කියන 
කාරණය අප විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ගංවතුර, නාය 

යෑම්, සුළි සුළං, අකුණු වැදීම් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපෙර්දා සිදු වුණු 
සිදුවීම ගත්තාම, එයත් ආපදාවක් වශෙයන් තමයි ගණන් ගන්න 
සිදු ෙවන්ෙන්, ගරු අමාත තුමනි. ෙපෙර්දා ඉතාම විශාල 
ෙඛ්දවාචකයක් සිදු වුණා. යුද හමුදාෙව් පුහුණුව ලබමින් සිටි 
අහිංසක, අවුරුදු 25 පමණ වන තරුණයන් තුන් ෙදෙනකු ෙපෙර්දා 
විදුලි සැර වැදී මිය ගියා.  අධි බලැති විදුලි රැහැනක් ඒ අය රියැදුරු 
පුහුණුව ලබමින් සිටි වාහනය මතට කඩා වැටීම නිසා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී ඒ තිෙදනාෙග් ජීවිත අහිමි වුණා. ගාල්ල, එළියට් 
පාෙර්, කීඩා පිටි පටුමග පෙද්ශෙය් පදිංචි ෙපොලිස් 
නිලධාරිවරෙයකු වන සමන් නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පුතණුවන් ද එම සිදුවීෙමන්  සදහටම සමු ගත්තා. මම 
හිතන්ෙන් ඒ මිය ගිය අය අතර කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් 
දරුෙවකුත් සිටිනවා කියලායි. ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාත් ෙම් 
සම්බන්ධව මැදිහත් වී කටයුතු කළ යුතු බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා. ෙම් වාෙග් ඉතාම අවාසනාවන්ත 
සිදුවීම් පිළිබඳව අප වහාම පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕනෑ.  

ලංකා විදුලි (ෙපෞද්ගලික) සමාගම ෙම් පිළිබඳව වහාම 
පරීක්ෂණයක් සිදු කර, ඒ මිය ගිය අහිංසක අයට සහනයක් සලසා 
ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා 
සිටිනවා. එම පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතෙයක් 
හැටියට රජය ෙවනුෙවන් විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත තුමාෙගන් සහ නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙගනුත් ඒ 
සම්බන්ධව කටයුතු කරන්නය කියා මා  ඉල්ලා සිටිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප තව ෙදයක් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය සැප්තැම්බර් 18 
වැනි දා අක්මීමන ආසනෙය් ෙහොල්සිම් ලංකා කියන සිෙමන්ති 
සමාගම විසින් හදපු ෙගවල් 13ක් විවෘත කිරීමට පැමිණියා. ඒ 
අවස්ථාෙව්දී මමත්, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතාත් එයට 
සම්බන්ධ වුණා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, භූ 
විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය ආදි ආයතන එම ස්ථානය 
පිළිබඳව පරීක්ෂා කර  බලා තමයි, එම ස්ථානය ලබා දී තිබු ෙණ්ත්. 
ඒ  ෙව්ලාෙව් ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් මහාචාර්යවරෙයකුත් 
සහතික වුණා, කිසි පශ්නයක් නැහැ කියා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දී -
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්න ෙව්ලාෙව්ම- ඒ ෙගදරක බිත්ති අත 
ගා බලා  ඒ මහාචාර්යවරයාෙගන් ඇසුවා, ඒ වාෙග් ස්ථානයකට 
එහායින් පස් කඳු තිෙබන විට ඒ වාෙග් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න 
පුළුවන් ද, පශ්නයක් නැද්ද කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
18 වැනි දා ෙදොළහට විතර තමයි එම නිවාස විවෘත කෙළේ. 
අවාසනාව කියන්ෙන්, ඊ ට පසු දා උෙද් හය ෙවන ෙකොට ෙගවල් 
ෙදකක් නාය ෙගොස් තිබුණා. ෙක්.ජී. නිෙරෝෂා යන අයට ලබා දුන් 
අංක 03 දරන නිවාසයත්, ඩී.එල්. ෙපේමජයන්ත් යන අයට ලබා දුන් 
අංක 04 දරන නිවාසයත් එෙසේ නාය ෙගොස් තිබුණා. ඔවුන් ඒ 
අවස්ථාෙව්දී වැරදිලාවත් දරුවන් එක්ක එම ස්ථානෙය් සිටියා නම් 
ඔවුන්ට ඉතා අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න සිදු 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ලී බඩු ආදියත් එම නිවාසවල ෙනොතිබුණු 
නිසා සිදුවීමට ගිය ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකින් ඒ 
අවස්ථාෙව් ඔවුන් ගැලවුණා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැමිණ  
විවෘත කළ ෙගවල් ෙදකක් පැය ෙදොළහක් යන ෙකොට කඩා 
වැටුණා නම්, ෙම් රෙට් ඇතැම් ආයතන තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද 
කියා මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගරු සභාවට සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
ෙම් සිදුවීම සම්බන්ධවත් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියා මා 
ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කය ගත්තාම, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 17ක  පවුල් 2,362ක් ෙහෝ 2,368ක්  
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් විතරක් අවතැන් වුණා. කරන්ෙදණිය සහ 
අම්බලන්ෙගොඩ කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක විතරයි 
ෙබ්රුෙණ්. සාමාජිකයන් 15,500ක් එම තත්ත්වයට පත් වී 
තිෙබනවා. නිවාස හානි, පූර්ණ නිවාස හානි 60ක්, ඒ එක්කම අර්ධ 
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හානි 200කට ආසන්න පමාණයක් සිදු වී තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් 
එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 15ක් ෙලස  තක්ෙසේරු කර 
තිෙබනවා. ගිය වසරට අදාළ කාලය සඳහා රුපියල් මිලියන 12ක් - 
13ක් අතර පමාණයක් තවමත් ලබා ෙදන්නට තිෙබනවා.  

ගරු ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හබරාදුව ෙකොට්ඨාසෙය් 
සංචාරය කළා. ඒ පෙද්ශෙය් විතරක් ෙගවල් 26ක් ඉතාම 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක්දී 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය 
ෙම් පිළිබඳ ෙකොෙහොමද විමර්ශනය කරන්ෙන් කියා බලන්න.  ඒ 
සඳහා නිලධාරින් ෙදන්නයි ඉන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් වන විට ෙගවල් 500ක් හදන්න ජාතික 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් නිර්ෙද්ශ ඉල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා නිලධාරින් ෙදෙදනායි ඉන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත  කාලය අවසානයි.  

 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. 

නාය යෑම්වලින් හබරාදුව අන්නාසිවත්ත පෙද්ශෙය් ෙගවල් 
නවයක් දැඩි අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම 
අක්මීමන කුරුන්ද කන්ද පෙද්ශෙය් ෙගවල් 800ක්, කරාපිටිය 
ෙරෝහල අසළ ෙගවල් 800ක් අවදානම් තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්. 
මම හිතන්ෙන් විශාල දිය සීරාවක් එතැනින් ගලා ෙගන යනවා 
කියලායි. ෙම්කට වහාම පතිකර්මයක් ෙනොකෙළොත් දැඩි අවදානම් 
තත්ත්වයකට ලක් ෙවන්න පුළුවන්. යක්කලමුල්ල ෙටෝමිෙහේන 
කන්ෙද් ෙගවල් 25ක් අවදානම් තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉමදුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය අසල පෙද්ශය 
අවදානමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අද රජෙය් නිලධාරින් හාර 
පන්සියයක් ඉන්න තැන බැරිෙවලාවත් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් වුණා 
නම් අපි කනගාටු ෙවනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කර, ෙම් සඳහා කඩිනම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න 
කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව 
ඇතුළත් ලියවිල්ල මම සභාගත* කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, අරවින්ද් කුමාර් මහතා. 

[பி.ப. 7.01] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

மீாியெபத்த மண்சாி  ெதாடர்பான ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணைய இந்த அைவயிேல சமர்ப்பித்த என  சக 
உ ப்பினர் ெகளரவ ேவ குமார் அவர்க க்கு த ல் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். மைலயக 
வரலாற்றிேல இந்த மீாியெபத்த மண்சாி  ஓர் அழியாத, 
கசப்பான வ ைவ ஏற்ப த்தி ள்ள . இ  நம் 
அைனவ க்கும் ஒ  பாடமாக ம் அைமந்தி க்கின்ற . இங்கு 
அந்த அனர்த்தம் நிகழ்ந்  ஒ  வ டம் ர்த்தியாகிய இந்த 
ேவைளயிேல, மண் க்குள் ைத ண்  எம்ைமவிட்  
மைறந்தவர்க ைடய ஆத்மா சாந்தியைடய நான் இந்த 
ேவைளயிேல பிரார்த்தித் க்ெகாண் , அ  சம்பந்தப்பட்ட 
ஒ சில க த் க்கைள ன்ைவக்கலாெமன்  
நிைனக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
மைலயகத்திேல இன்  மண்சாி  அபாயம் ஒ  பாாிய 
பிரச்சிைனயாக மாறியி க்கின்ற . "மரத்தி ந்  
வி ந்தவைன மா  ட் ய ேபால" ெபா ளாதார 
சுைமயிேல சுழ ம் மைலயக மக்க க்கு இன்  இயற்ைக 
அனர்த்தம் காரணமாக ம் ெசால்ெலாணாப் 
பிரச்சிைனக க்கு கம்ெகா க்கும் நிைல ஏற்பட் ள்ள . 
மண்சாி  அபாய எச்சாிக்ைக வி க்கப்பட்ட டன் அவர்கள் 
கு ம்பத் டன் ைவத்தியசாைலகளி ம் பாடசாைலகளி ம் 
ெபா  மண்டபங்களி ம் தஞ்சமைடவ ம் பின்னர் மைழ 
நின்ற டன் மீண் ம் தங்கள் பைழய க க்ேக ெசன்  
வாழ்க்ைகையத் ெதாட வ மான ஓர் அவலம் இன்  
சர்வசாதாரண நிகழ்வாக இடம்ெபற்  வ கின்ற . அந்தப் 
பிரச்சிைனக்கு ஒ  நிரந்தர தீர்  இன்ன ம் கிட்டவில்ைல. 
இ  பிச்ைசக்காரனின் கா ல் இ க்கும் ண்ைணப்ேபால 
ெதாடர்ந்த ஒ  பிரச்சிைனயாகேவ இப்ெபா  
காணப்ப கின்ற .  

ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் இவர்களின் நலன்களில் அக்கைற 
காட் வதில்ைல; அைவ இலாபமீட் வைத மட் ேம 
ேநாக்காகக் ெகாண்  ெசயற்ப கின்றன. இன்  நாட் ல் 
அதிகள  மண்சாி  அபாய ள்ள பிரேதசங்களாகப் பல்ேவ  
மாவட்டங்கள் அைடயாளம் காணப்பட்டா ம் மிக அதிக 
அபாயகரமான பிரேதசமாக இன்  ப ைள மாவட்டம் 
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ள . இதி ம் அதிகமாகப் 
பாதிக்கப்ப வ  ேதாட்டப் ற மக்கேள! காரணம், 
ேதாட்டங்கள் எல்லாம் மைலப் பிரேதசங்களிேல 
அைமந்தி ப்ப தான். கள், கு யி ப் க்கள் அைனத் ம் 
மைலப் பிரேதசங்களிேல அைமந்தி க்கின்றன.  அதனால் 
மண்சாி  அபாயம் மிக அதிகமாக இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  அதன் விைள கைள ம் 
நாங்கள் சந்திக்கேவண் யதாக இ க்கின்ற .  இவ்வள  
கால ம் இல்லாத இந்த மண்சாி  அபாயங்கள் இப்ெபா  
ேதாட்டங்களிேல  ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெப வதற்கு என்ன 
காரணம் என்பைத நாங்கள் பார்க்கேவண் ம்.  

இன்  ேதாட்ட நிர்வாகத்தினர் இலாபத்ைத 
ேநாக்காகக்ெகாண்  ேதாட்டங்களிேல இ க்கும் அைனத்  
மரங்கைள ம் ெவட் ச்சாய்த்  விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். 
இவ்வா  ெசய்வத டாக மைழ காலங்களில் மைழநீர் 
ேநர யாகேவ மண் க்குப் ேபாவதால் மண்ைண 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

இலகுப த் ம் ஒ  நிகழ்  அங்கு நடக்கின்ற . இைதெயா  
பிரதான காரணமாக நான் பார்க்கின்ேறன்.  இதற்குப் 

றம்பாக, ன்ெபல்லாம் ேதாட்டங்களிேல இடம்ெபற்ற 
agricultural practices என்  ெசால்லப்ப ம் விவசாயத்ேதா  
சம்பந்தப்பட்ட ெசயற்பா கள், இன்  ேதாட்டப் றங்களிேல 
சாியாக இடம்ெப வதில்ைல. இ ம் மண்சாி  
அபாயத் க்கான ஒ  காரணமாக இ க்கலாம் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். ஆகேவ, இவற்ைற நாங்கள் 
த க்கேவண் ம். இ்ல்லாவிட்டால், இயற்ைக அனர்த்தத்ைத 
யாரா ம் த த் நி த்த யாத ஒ  ரதி ஷ்ட நிைலைம 
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கும்.   

அேதேநரத்தில், தற்ேபா  ப ைள மாவட்டத்தில் 
ெவ மைட, பசைற, எல்ைல, அப் த்தைள, ஹல் ல்ைல, 
பண்டாரவைள, ஹா எல ேபான்ற பிரேதசங்க க்குட்பட்ட 
ேதாட்டங்களில் இந்த அபாயம் மிக உச்சக்கட்டத்தில் 
உள்ளைத நாங்கள் பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  ப ைள 
மாவட்டத்திேல இன்  ற் க்கும் அதிகமான கு ம்பங்கள் 
தங்கள  கைள விட்டகன்  ெபா  இடங்களிேல 
தஞ்சமைடந்தி க்கின்றனர். ஆனால், ரதி ஷ்டவசமாக 
இவ்வா  இடம்ெபயர்ந்தவர்க க்குச் சாியான நிவாரணங்கள் 
வழங்கப்ப வதில்ைல;  அரசாங்கத்தி ந்  உதவிகள் 
கிைடப்பதில்ைல. அனர்த்தம் நிகழ்ந்தால் மட் ேம உல ண  
ேபான்ற உதவிகள் வழங்கப்ப ெமனச் சம்பந்தப்பட்ட 
அதிகாாிகள் ைகைய விாிக்கின்றனர்.  அனர்த்தத்தின் பின்தான் 
உதவிகள் என்றால் இறந்தவர்க க்காகவா உதவிகள்? என்ற 
ேகள்விைய இந்த இடத்திேல எ ப்பேவண் யி க்கின்ற . 
ஆகேவ, அதிகாாிகள் பாரபட்சமின்றி, அைனவ ம் சமம் என்ற 
நிைலப்பாட் டன் தீர்மானங்கைள எ க்கேவண் ம். சிறி  
ேநரத்திற்கு ன்  அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் ெகளரவ 
அ ர பிாியதர்சன யாப்பா அவர்களிடம் அதிகாாிகளின் 
ெசயற்பா  ெதாடர்பாக நான் ைறயிட்ேடன். எனக்குப் 
பதிலளித்த ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் "மக்கள் தத்தம  

களி ந்  ெவளிேய வேத ஓர் அனர்த்தம்" என்பைத 
என்னிடம் இங்ேக சுட் க்காட் னார். ஆகேவ, அவர் 
அதைனப் ாிந் ெகாண் க்கின்றார். ஆனால், அதிகாாிகள் 
இதைனப் ாிந் ெகாள்ளாதி ப்பைத கவைலக்குாிய ஒ  
விடயமாக நான் பார்க்கின்ேறன். எனேவ, இயற்ைக 
அனர்த்தத்தின் பாதிப்  என்ப  அைனவ க்கும் சமம். ஆகேவ, 
நிவாரணங்கள் வழங்கும் நைட ைறயின்ேபா  அதிகாாிகள் 
சாியாக ம் ைறயாக ம் ெசயற்படேவண் ம்; பாரபட்சம் 
இல்லாமல் நிவாரணங்கைளக் ைகயளிக்க ேவண் ம்.  

அேதேபான் , மண்சாி  அபாய ள்ள பிரேதச 
கு யி ப் க்களில் வா கின்ற ெதாழிலாளர்கைள ேவ  
இடங்களில் மீள்கு ேயற் வ  ெதாடர்பில் ேதாட்ட 
நி வாகங்கள் ெபாிதாக அக்கைற காட் வதில்ைல; 
இவர்கள  உயிர்கைளத் ச்சமாக நிைனக்கின்றார்கள். 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் தங்கள  வயிற் ப் 
பிைழப் க்காகத்தான் ேதாட்டங்களிேல ெதாழில் 
ெசய்கின்றார்கள் என்ற ஓர் எண்ணம் இன்  ெபா வாகக் 
காணப்ப கின்ற . எனி ம், 200 வ டங்களாக இந்த 
நாட் ன் நல க்காக உைழத்த வரலா  ேதாட்ட மக்க க்ேக 
இ க்கின்ற  என்ற உண்ைமைய இவர்கள் மிக இலாவகமாக 
மறந் ேபாகின்றார்கள்; அல்ல  மைறக்கப்ப கின்ற . 
ஆகேவ, மைலயகத்தில் வாழ்பவர்கள் இந்த நாட் ல் 
எவ க்கும் சுைமயாக வாழவில்ைல. அவர்க ம் 
ஏைனயவர்கைளப்ேபால் சமமாக மதிக்கப்படல் ேவண் ம் 
என்பைத அைனவ ம் ாிந் ெகாண்  ெசயற்படேவண் ம். 
மைலயகத்திேல டைமப் த் திட்டங்கள் ாிதமாக 

அ ல்ப த்தப்படல் ேவண் ம். அதற்காக அரசாங்கம் 
ைமயான ஒத் ைழப்ைப வழங்கேவண் ம் என்  ேகட் , 

என ைரைய க்கின்ேறன். நன்றி.  
 
[අ.භා. 7.09] 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා 

ඉදිරිපත් කළ ෙමම කාලීන ෙයෝජනාව ඉතාමත්ම ඵලදායකයි. මම 
ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. 

හිරු ෙනොබසින අධිරාජ ෙයන් ෙම් රටට ආපු සුදු මහත්වරු 
සහ අෙප් රෙට් කලු සුදු මහත්වරු විසින් කැඳවාෙගන ආ සුදු 
මහත්වරු අෙප් රෙට් ජාතික උරුමයක් වුණු කඳුකර පෙද්ශ 
වසාෙගන තිබුණු දැවැන්ත ස්වාභාවික වෘක්ෂලතා වැස්ම 
මුළුමනින්ම විනාශ කර ඒ මත වතු වගාව ආරම්භ කිරීම ෙම් මහා 
ෙඛ්දවාචකයට මුල කියන එක මතක් කර සිටිනවා. වතු වගාව 
ආරම්භ කිරීම නිසා සිදු වුණු ඒ මහා අසංවිධානාත්මක හා 
අස්වාභාවික වන විනාශෙයන් පසු අෙප් රෙට් බලයට පත් වුණු 
කලු සුදු ෙද්ශපාලක මහත්වරු ෙම් දක්වාම -වසර 67 පුරාම- 
පාලන බලය ෙමෙහයවමින්, ඒ අයෙග් අනුහසින් සහ ඒ 
මහත්වරුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබන අනුගාමිකයන් විසින් අෙප් 
රෙට් තිබුණු වෘක්ෂලතා වැස්ම මුළුමනින්ම ෙදවනුවත් විනාශ 
කිරීෙම් පතිඵල තමයි අද අපි සැෙවොම බුක්ති විඳින්ෙන්. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් පාලකයන් විසින් විවිධ වකවනුවල ආරම්භ 
කළ අවිධිමත් සංවර්ධනය, බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමවලින්, මධ  
කඳුකරය මත මහා පරිමාණ වැව් ඉදි කිරීම නිසා තමයි ෙමවැනි 
ආපදාවන් හා මහා ෙඛ්දවාචකයන් ආරම්භ වූෙය්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් කඳුකරෙය් තිෙබන 
වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ වීමත් සමඟ සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? 
ෛදනිකව සිදු වන වාෂ්පීකරණය අඩු වීම. එම නිසා වැස්ස අඩු 
ෙවනවා. එහි පතිඵලය තමයි නියඟය. ඉන් ජල උල්පත් සිඳී 
යනවා. වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ කිරීම නිසා මධ  කඳුකරෙය් 
බිම, නැත්නම් ෙපොෙළොව නිරුවත් ෙවනවා, කඳුකරය නිරුවත් 
ෙවනවා. ඒ නිසා කුඩා වැස්සක් වැස්සත් අනිවාර්යෙයන්ම 
ෙපොෙළොව යටට ජලය උරා ගැනීම වැඩිපුර සිදු ෙවනවා. එහි 
පතිඵලයක් විධියට අනිවාර්යෙයන්ම පස් තට්ටු බුරුල් ෙවනවා, 
ලිහිල් ෙවනවා. ඒ ෙහේතුව නිසා නාය යෑම් ඇති ෙවනවා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, කඳුකරය මත මහා පරිමාණ ජලාශ ඉදි කිරීම නිසා ඒ 
ජලාශවල තිෙබන ජලය පහළට රූරා බැසීම නිසාත් පස් තට්ටු 
බුරුල් ෙවනවා. ඒ තත්ත්වයත් නාය යෑමට ෙහේතු ෙවනවා. 

කඳුකරය නිරුවත් වී තිබීම නිසා කුඩා වැස්සකදී වුවත් එම 
වැසි ජලය ෙපොෙළොව මතින් කඳු බෑවුම් ඔස්ෙසේ ගලාෙගන යනවා. 
ජලය සමඟ මිශ වන පස්වලින් ගංඟාවල පතුල් ෙගොඩ ෙවනවා. 
එම නිසා සිදු වන්ෙන් කුමක්ද? කුඩා වරුසාවකදී වුවත් එම වැසි 
ජලය ගංගාවලට එක්වීම නිසා ගංවතුර ඇති ෙවනවා. එම ජලය 
ගලාෙගන ෙගොස් මුහුදට වැෙටනවා. මුහුදට වැෙටන එම ජලයත් 
සමඟ මිශ වූ ෙරොන් මඩ ෙකොරල් පර මත, හිරිගල් මත තැන්පත් 
ෙවනවා. එයින් ඇති වන රසායනික පතිකියා නිසා ෙකොරල් පර 
දිරාපත් වී මුහුදු රළ ෙගොඩ බිමට ඇදී එන විට තිබූ ස්වාභාවික 
බාධකය ඉවත් ෙවනවා. එහි පතිඵලය වන්ෙන් ෙවරළ ඛාදනය 
ෙනොෙහොත් ෙවරළ ෙසේදී යාමයි. 

කල්පනා කරලා බලන්න, වෘක්ෂලතා වැස්ම විනාශ කිරීම 
නිසා  නියඟය ඇති ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් නායයාම් සිදු 
ෙවනවා;  ජල ගැලීම් ඇති ෙවනවා; ෙවරළ ඛාදනය සිදු ෙවනවා. 
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ෙම් සියල්ලම එකම පවුෙල් සෙහෝදරයන් වාෙග්යි. අද අපි 
කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් අට දිසාවම නාය යනවා; පළාත් 
නවයම නාය යනවා; මුළු රටම නාය යනවා.  ෙම් දැවැන්ත 
ෙඛ්දවාචකයට වග කියන්න ඕනෑ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. 
බටහිර අධිරාජ වාදීන් වාෙග්ම අෙප් රට පාලනය කළ හැම 
ෙද්ශපාලන මහත්මෙයක්ම, ෙනෝනා ෙකෙනක්ම ෙම් තත්ත්වයට 
වග කියන්න ඕනෑ. අවිධිමත් විධියට, අයුක්තිසහගත විධියට, 
අසාධාරණ විධියට තමන්ට හිතුමෙත් තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා 
කර ගන්න, බඩ වියත රැක ගන්න රෙට් වන වගාව විනාශ කරලා 
අවිධිමත් සංවර්ධන ෙයෝජනා කම ඇති කිරීෙම් පතිඵල තමයි අද 
අපිට භුක්ති විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය 
තුළ මීරියබැද්ද පෙද්ශෙය් අහිංසක දවිඩ ජනතාව ජීවත් වූ භූමිය 
දැවැන්ත නාය යාමකට ලක් ෙවලා විශාල ජීවිත හානි සිද්ධ වුණු 
බව. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටියත් මට මතකයි, එවකට පැවැති 
ආණ්ඩුෙව් සිටි ආපදා කළමනාකරණ ඇමතිවරයා  ඒ මිනිස්සුන්ට 
ෙමොනවාද කිව්ෙව්?  හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
හිටපු අගමැතිවරු ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ආණ්ඩුෙව් සියලු ෙදනාම 
කථා කරලා කිව්ෙව්, "කිසි ෙකෙනක් ආධාර, උපකාර කරන්න 
එපා. එහි වගකීම සම්පූර්ණෙයන් අෙප් රජය බාර ගන්නවා, නිවාස 
කඩිනමින් හදලා ෙදනවා, ඔවුන්ට ආරක්ෂාව ෙදනවා" කියලායි. 
අදත් ඒ මිනිස්සු හැඬූ කඳුලින් අසරණ භාවයට පත් ෙවලා 
අනාථයින් ෙසේ දිවි ෙගවනවා. ඒ මිනිස්සු ෙම් රෙට් මිනිස්සු 
ෙනොෙවයිද? ෙදමළ ෙව්වා, සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, බර්ගර් 
ෙව්වා, මැෙල් ෙව්වා ඒ හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියන්. ෙම් 
අද වන විටත් ඒ මිනිස්සුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අහිමි කරලා ෙම් අය 
නිකම් පාරම් බානවා; වහසි බස් ෙදොඩවනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
( மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක් 

ෙදන්න. මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙම්  වන විට 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසය තුළ වලව, වත්ත, අක්කර අට, මාම ඬල, වැටිය, 
බරවකුඹුක ඒ වාෙග්ම සූරියවැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
බැදිගන්ෙතොට කියන පෙද්ශවල  ෙද්ශපාලනඥයන් හරි හරියට 
තමන්ෙග් අනුගාමිකයන් එක්ක එකතු ෙවලා වලෙව් ගඟ ෙදපස 
ඉවුරු සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වට්ටලා, විනාශ කරලා වැලි කැණීම් 
කරන බව. ෙම්වාට අද වනතුරුත් කිසිම කියාමාර්ගයක් අරෙගන 
නැහැ. ෙගොඩ වැලි කැණීම් කරනවා. දළ වශෙයන් අක්කරයක, 
අක්කර භාගයක, අක්කර කාලක වපසරියක් තිෙබන  පෙද්ශවල 
ඇති වැලි ඉවත් කිරීම නිසා  මහා විශාල වැව් බවට ඒ බිම් පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  අඩි 80, 90, 100 ගැඹුරු ආවාට හැදිලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ෙගොඩ කරන්ෙන් නැහැ. අවිධිමත් ෙලස වැලි  
ෙගොඩ දැමීම නිසා මුළුමනින්ම ඒ පෙද්ශ විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. 
මා පැහැදිලිව කියනවා,  ෙම් අවිධිමත් කියා කලාපෙය් පතිඵලයක් 
විධියට තවත් අවුරුදු 15කින්, 20කින් අම්බලන්ෙතොට නගරය ගිලා 
බසිනවා; නාය යනවා කියලා. ඒක අනිවාර්ෙයන්ම සත යයි. රෙට් 
පාලකයිනි, එම නිසා දැන්වත් ෙම් පිළිබඳව ඇස් ඇරලා කන් 
ෙයොමලා ෙම් විනාශය නැවැත්විය යුතුයි.   දළ වශෙයන් අංශක 
45ට වැඩි කදු බෑවුම් තිෙබන භූමිවල වන වගාව කරලා, එක්සත් 

ජාතීන්ෙග් සංවිධානය බලාෙපොෙරොත්තු වන අවම වන වගාව හරි 
ෙම් රෙට් ඇති කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාවත්,  වන සම්පතත් 
ආරක්ෂා කරලා මිනිස්සුන්ට යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කරනවා. 
එයින් ෙම් විපත් පිටුදැකිය හැකියි.  අපි දන්නවා, ෙම් පශ්නයට 
පරණ පුරුදු විධියට ඇමතිවරු උත්තර ෙද්වි කියලා. මා හිතනවා,  
"ආඳා යවා තබා වල්පත ගත්තා ෙසේ" ලිස්සා යන උත්තර ෙද්වි. 
එවැනි  උත්තරවලින් ෙම් පශ්නය තවත් වර්ධනය ෙවනවා.  එම 
නිසා ඵලදායී ෙලස, සාර්ථක විද ාත්මකවූ වැඩ පිළිෙවළකින් 
තමයි  ෙම් මහා විනාශය වළක්වා ගත හැක්ෙක්.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 
 
[අ.භා. 7.18] 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යාම සම්බන්ධව කීමට 

ෙබොෙහෝ කාරණා තිබුණත් ෙව්ලාව ෙබොෙහෝ ඉක්ම ෙගොස් ඇති 
නිසා ඒවා පිළිබඳව දීර්ඝව කථා කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ 
ඇමතිවරෙයක් අද අපට පත් ෙවලා සිටීම පිළිබඳව මම සතුටට පත් 
ෙවනවා. ඒ නිසාමයි, ඉතා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් එතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කිරීම සඳහා මම නැඟී සිටිෙය්.  

ගාල්ල දිස්තික්කය අද නාය යාෙම් අවදානමකට ලක්වුණු 
ෙබොෙහෝ ස්ථාන තිෙබන දිස්තික්කයක්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් 
දිස්තික්කෙය් දැඩි අවදානමකට ලක්වුණු ස්ථාන ෙදකක් 
තිෙබනවා.  ෙම් ස්ථාන ෙදක පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානයට 
ෙයොමු කරන්නයි මම  විෙශේෂෙයන්ම ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්ෙන්.   

ඔබතුමා දන්නා විධියට ගෙණ්ගම සරණංකර නායක 
හාමුදුරුෙවෝ වැඩ සිටි හැඩිෙදමළ කන්ද දුටුගැමුණු රජමහා 
විහාරස්ථානය අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ලංකාෙව් 
තිෙබන සුවිෙශේෂ ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථානයක්. ෙම් සිද්ධස්ථානය 
පාමුල ශී රතනසාර මහා විද ාලය පිහිටා තිෙබනවා. ෙම් 
විහාරස්ථානෙය් දැනට වැඩ සිටින්ෙන් වැලිවිටිෙය් සුමන නායක 
හාමුදුරුෙවෝ. ෙම් ස්ථානෙය් නාය යාෙම් ලක්ෂණ මතු ෙවලා 
තිෙබනවා කියා ඒ හාමුදුරුෙවෝ ආපදා කළමනාකරණ 
මධ ස්ථානයට පැමිණිලි කර තිෙබනවා.  ඒ ස්ථානය පරීක්ෂා කළ 
නිලධාරින් ද ඒ අනතුර පිළිෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඉන් එහාට 
කිසිවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. මම ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට 
ෙයොමු කරනවා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ  කටයුතු කරන්න 
කියලා.  

ඊළඟට, බද්ෙද්ගම කිස්තුෙද්ව බාලිකා විද ාලෙය්ත් නාය 
යාෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. එය සිසුවියන් දහස ් ගණනක් 
අධ ාපනය ලබන විද ස්ථානයක්. මම ෙම් සථ්ාන ෙදක ගැන 
විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය  ෙයොමු කරවනවා. කිසියම් 
විපතක් ෙවන්න කලින් ඒ සම්බන්ධෙයන් සූදානම් වීම  
ඔබතුමා ෙග් අමාත ාංශෙයන් ඉටු විය යුතු ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්. විපතක් වූ ස්ථානයකට 
පසුව සහන සලසනවාට වඩා -එය කළ යුතු ෙදයක්- වැදගත්ම ෙද් 

415 416 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සිදුවීමට ඇති විපත්වලින් ෙවන හානිය අවම කර ගැනීමයි. මට 
දිගට කථා කරන්න ෙවලාව නැහැ. ඔබතුමා පසු ගිය කාල සීමාෙව් 
විශාල ෙවෙහස මහන්සියක් ගත්තා; ඒ සෑම දිස්තික්කයකටම 
ගිහින් ෙසොයා බැලුවා. අපි ඒ ගැන ඔබතුමාට පශංසා කරනවා. 
ඉදිරිෙය්දී වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා නාය යාෙම් අවදානමක් 
තිෙබන ස්ථාන පිළිබඳව කඩිනමින් වාර්තා ලබා ෙගන ඒ පිළිබඳ 
ෙපර සූදානමක් වන හැටියටත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවදානම 
තිෙබන ස්ථානවල දැනට පදිංචි වී සිටින ජනතාවට විකල්ප ස්ථාන 
ලබා දීමට සහ ඔවුන්ෙග් ඒ අවදානම අවම කිරීම සඳහා අවශ  
ෙසසු පියවර ගන්නා හැටියටත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා අමාත තුමා. 
 
 
[අ.භා. 7.21] 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නාය යාම් සම්බන්ධව අෙප් 

ගරු මන්තීතුමන්ලා කරුණු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මම ෙමහි 
තාක්ෂණික පැත්තට යන්න ඉස්සර ෙවලා පාෙයෝගික කරුණු 
කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. එකක් තමයි මීරියබැද්ද 
නායයාම. මීරියබැද්ද පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය තමයි අපට ෙගවල් 
සෑදීම සඳහා වගකීමක් ෙනොමැති වීම. ෙගවල් සෑදීම සඳහා වන 
අෙනකුත් ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීමකුයි කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් පවරා තිෙබන්ෙන්. UDA එකත්, හමුදාවත්, ඒ 
වාෙග්ම දිසාපති කාර්යාලයත්, ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනයත් කියන හතරම එකතු වී තමයි කලින් ෙගවල් සාදා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා මුලින්ම ෙතෝරාගත් ස්ථානය ෙද්ශපාලන 
ෙහේතු මත පසුව ෙවනස් වී තිෙබනවා. ඒ ෙවනස්වීම නිසා තමයි ෙම් 
පමාදය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අපි ඒ පමාදය සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු ෙසොයා බලා සියලුම පශ්න විසඳා, ෙම්  නිවාස ඉක්මනින් 
සාදා ඉවර කර අපට වාර්තා කරන්න කියා අපි ෙගොඩනැඟිලි 
පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් නිලධාරිෙයක් ස්ථානගත කළා. අෙප් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තිෙබන්ෙන්  ජනවාරි මාසෙය් මුල් සතිය 
ෙවනෙකොට ෙම් කටයුතු අවසන් කරන්නයි. ඒක තමයි අෙප් දැනට 
තිෙබන අදහස.   අපට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියා 
මම හිතනවා. ෙමොකද, ෙමහි තිබුෙණ් ෙගොඩනැඟිලි දව  ලබා දීෙම් 
පමාදය, ෙගොඩනැඟිලි දව  ෙගනයාෙම් පමාදය වාෙග් පමාද 
ගණනාවක් කියා අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒවා සියල්ලටම අපි 
අවශ  කටයුතු කළා. ෙමතැන අපට ෙද්ශපාලන පක්ෂ  පිළිබඳ 
පශ්නයක් නැහැ. අපිට වුවමනා ෙවන්ෙන් ඇත්තටම ඒ නිවාස- 

 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත 

ස්ථානය ෙවනස් වුණා කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙද්ශපාලන 
ෙහේතූන් නිසා ෙනොෙවයි  ස්ථානය ෙවනස් වුෙණ්. පළමුෙවන් 
ෙතෝරා ගත් ස්ථානයට ඒ ජනතාව කැමැති වුෙණ් නැහැ. 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
ඒ ෙවනස්වීම තමයි පමාදයට ෙහේතු වුණා කියා මට ෙත්රුෙණ්.  

ෙකෙසේ ෙවතත් අපි ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කරන්න උත්සාහ 
කරනවා. අපට හැම ෙකෙනකුෙග්ම සහාය අවශ යි. ඒ පෙද්ශවල 
සිටින සියලුම මන්තීතුමන්ලාෙග් සහාය අවශ යි, ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරියට ෙගනයනවාද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්. ෙම් 
පිළිබඳ අවසාන වගකීම තිෙබන්ෙන් දිසාපතිවරයාටයි.  අපි ඔහුත් 
ෙගන්වා ෙම් පිළිබඳ කථා කළා. ඒ අනුව මා හිතනවා අපි කාටත් 
සාධාරණ වන උත්තරයක් අපට ඉතාම නුදුෙර්දී ලබා ගන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා. තව අක්කර ෙදකක පමාණයක 
අවශ තාවක් තිබුණා. ගිය සුමානය වන ෙකොට ඒකත් අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අනුව දැන් සියල්ලම සම්පූර්ණයි. මුදලුත් 
තිෙබන බව කිව්වා. දැන් තිෙබන්ෙන් නිවාස හදන්නයි.   

ෙදවන කාරණාව තමයි, නාය යෑම පිළිබඳ තත්ත්වය. අද අෙප් 
රෙට් නාය යෑෙම් තත්ත්වයට පධාන ෙහේතුව කුමක්ද කියලා මා ඒ 
නිලධාරින්ෙගන් විමසුවා. ඒ විමසීෙම්දී දැන ගන්න ලැබුණු පධාන 
කාරණාව තමයි, වර්තමාන කාලෙය් සමහර පැතිවලට,  සමහර 
ස්ථානවලට අධික වර්ෂාවක් ලැ බීම. සමහර පෙද්ශවලට මිලිමීටර් 
100ට වඩා වර්ෂාවක්  පතිත වනවා.  එවැනි අවස්ථා ගණනාවක් 
නිසා සහ කාලගුණෙය් තිෙබන විපර්යාසය නිසා  නාය යෑමට ලක් 
විය හැකි  අවදානම් සහිත පෙද්ශ දිස්තික්ක ගණනාවකම 
තිෙබනවා. අපි ළඟ ඒ ෙතොරතුරු තිෙබනවා. බදුල්ල, නුවරඑළිය, 
නුවර, කෑගල්ල, මාතෙල්, කළුතර, රත්නපුර, මාතර, 
හම්බන්ෙතොට යන දිස්තික්ක සහ අලුතින් ගාල්ල දිස්තික්කයත් 
ෙමයට එකතු ෙවනවා. ඇත්තටම අපි අමාත ාංශයක් හැටියට 
කරන්ෙන් සියලුම අමාත ාංශ කළමනාකරණය කරන එක. අපට 
ලැෙබන මුදල් පමාණය අනුව තමයි අපි ඒක කරන්ෙන්. මා ෙම් 
ගරු මන්තීතුමන්ලා කියන තර්කය පිළිගන්නවා. යම් කිසි තැනක 
නාය යනවාය කිව්ෙවොත් ඒ අයට ෙගවල් හදලා දීලා ඔවුන් වහාම 
ඉවත් කරන්න ඕනෑ, එතැනින්. ඒක ඇත්ත. ඒ සඳහා රජෙයන් 
අපට අරමුදල් අවශ යි. දැන් ෙම් සඳහා විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස් කරන්න අපි කල්පනා කරනවා.  නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
අමාත ාංශය හරහා ෙම් නිවාස හදලා ෙදන වැඩ පිළිෙවළකට 
ගිෙයොත් තමයි ෙම් කටයුත්ත වඩා සාර්ථක වන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ 
මුදල් පමාණය නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත ාංශයට ෙදනවා නම්, 
ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය ඒ සඳහා සුදුසු ස්ථාන, සුදුසු 
ඉඩම් ෙතෝරා ගන්නවා නම් එතෙකොට අපට ෙම් ගැන කථා 
කරන්න පුළුවන්.  

සමහර තැන් තිෙබනවා නාය යන නමුත්, ඊට තිෙබන ඉඩ 
අඩුයි. එවැනි අවස්ථාවල අපි ඒ පෙද්ශෙය් පදිංචි අයට යන්න 
කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුවට වැසි වසින ෙවලාවට යම් 
පමාණයක ඉවත් වීමක් අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා.  ෙගෝලීය උණුසුම වාෙග්ම, කලින් කථා කරපු  මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් ඉඩකඩම් පරිහරණය පිළිබඳව තිෙබන අවිධිමත් බව, 
ස්වාභාවිකව මනුෂ යා ඒ කඳුකර පෙද්ශවල කරන වැරදි කියා,  
කැලෑ ගිනි තැබීම්, ෙගොවිතැන් ආදී කටයුතු -ෙම් සියල්ලම- එකට 
බලපෑම තමයි අද ෙම් නාය යෑම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
පිළිබඳ ෙලොකු වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. 

ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ ආයතනය තාක්ෂණික 
නිලධාරින්ෙගන් සමන්විත ආයතනයක්. ඒ ආයතනය සෑෙහන 
මහන්සියක් අරෙගන ෙම් සියලු ෙද්වල් සිතියම් ගත කරලා, ස්ථාන  
ලකුණු කරලා සෑම දිසාපති කාර්යාලයකටම සහ සෑම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයකටම යවලා තිෙබනවා. ඒ යැවීෙමන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ඒ පාෙද්ශීය පරිපාලනය විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් ස්ථාන ගැන ෙසොයා බලා ඒවාට යම් විකල්ප වැඩ පිළිෙවළක් 
ඒ ඒ අමාත ාංශ හරහා ෙයෝජනා කරන එකයි.  යමක් සිදු වුණාට 
පස්ෙසේ ආහාර දව  ෙහෝ ෙවනත් ෙද්වල් ෙහෝ ලබා දීම පමාණවත් 
යැයි මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒක කරන්න ඕනෑ.  
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අෙප් ගරු අරවින්ද් කුමාර් මන්තීතුමා ඇහුවා, යම් පිරිසක් නාය 
යෑෙම් අවස්ථාවකට මුහුණ පා යම් තැනක අවතැන් වුෙණොත් ඒ 
අයට  සහන ලබා දීමට කියා කරනවා ද කියලා. ආහාර දව   ලබා 
දීම වාෙග්  සහන ලබා  දීමට කියා කරනවා ද කියලා ඇහුවා. මා 
එතුමාට කිව්වා, අපි ඒක කරන්න අවශ යි කියලා. ඒක අත වශ  
නම් කරන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධ  චකෙල්ඛනවල යම් අඩු පාඩුවක් 
තිෙබනවා නම් මා එතුමාට කිව්වා, ඒවා නිරවුල් කරලා අපි ඒ 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම අරෙගන කියා කරනවා කියලා. ෙමොකද, 
සාමාන  අහිංසක මිනිස්සු-  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් නිවාස හැදීම කඩිනමින් කරන්න. 

පශ්නයක් නැහැ. නමුත් පරිස්සමින් ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න. 
සුනාමිෙයන් අවතැන් වූවන්ට හදපු ෙගවල් වාෙග් නම් හදන්න 
එපා. ඒක අපරාධයක්. ඒ නිසා පමිතිෙයන් යුතුව හදන්න. 

 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා අෙප් නිලධාරින්ට කිව්වා ෙම්වාට ගැළෙපන නිවාස 

සැලසුමක් හදන්න කියලා.  සැලසුමක් හදන ෙකොට වර්ග අඩි 250, 
300 ෙගවල් සඳහා සැලසුමක් හදන්ෙන් නැතිව, ටිකක් ඉඩ කඩ 
තිෙබන ෙගවල්  හදන විධිෙය් සැලසුම් සකස් කරන්න කියලා මා ඒ 
අයට  උපෙදස් දීලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
සුනාමි ෙගවල්- 

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 
(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
මා ඒක පිළිගන්නවා. අපි ඒ සියලු අඩු පාඩුකම් ෙතෝරා ෙගන, 

අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන ඒවා නැවත ෙනොෙවන්න  වැඩ 
පිළිෙවළක් හදන එක තමයි කළ යුත්ෙත්. අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ඒ ෙවනස්කම කරන්නයි.   

කළුතර දිස්තික්කෙය් නාය  ගිය පෙද්ශයක්  තිෙබනවා. ඒ 
පෙද්ශෙය් ෙගවල් සෑදීම සඳහා අවශ  කටයුතු අපි තවමත්  කරලා 
නැහැ. ඒවාත් අපි කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අසහනයට පත් වන කාට 
ෙහෝ ජාති, ආගම්, කුල  ෙභ්දවලින්  ෙතොරව  සහනයක් ඇති වන 
වැඩ පිළිෙවලක් ෙවනුෙවන් අපි කියා කරන බව මතක් කරමින්, 
ෙම් ගැන අදහස් දැක්වූ සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ට ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 7.30  වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 06වන 
සිකුරාදා අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

 
அப்ெபா , பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ தைலைமதாங்கும் 

உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம், 2015 நவம்பர் 06, ெவள்ளிக்கிழைம           
பி. ப. 1.30 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
It being 7.30 pm., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until  1.30 p.m. on Friday, 06th November, 

2015. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 
of receipt of the uncorrected copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Contents of  Proceedings :  
       
 Final set of manuscripts  
     Received from Parliament :  
 
 Printed copies dispatched :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


