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பொரொளுைன்றம்
PARLIAMENT
—————–—-

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, මුදල් හා ජනමාධය අමාතය මමා
ශවුවශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා, නියමයන් හා ශයෝජනාව
ඉදිරිපවී කරමි.
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(i)

Tuesday, 20th June, 2017

(ii)

2017 யூன் 20, தெவ்வொய்க்கிழமை
—————————–——

අ.භා. 1.00 පාර්ලිසම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගරු කරු ජයසූරිය ෙහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

(iii) 2016 වර්ෂය සඳහා මුදල් අමාතයාං ශආ වාර්ෂික වාර්තාව;
(iv)

2007 අංක 18 දරන විශ ෂ
ේ ශවළඳ භාඩුප බවන පනශවී 3
වගන්විය යටශවී විශ ෂ
ේ
ශවළඳ භාඩුප බවන
සම්බන්ධශයන් මුදල් අමාතයවරයා විදුන් සාදන ලවනව
01ආ. මාර් ම 08 දිනැවි අංක
01ආ0/ආ) දරන අවි විශ ෂ
ේ
ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය;

(v)

2007 අංක 18 දරන විශ ෂ
ේ ශවළඳ භාඩුප බවන පනශවී 0
වගන්විශආ (ඌ උපවගන්විය යටශවී විශ ෂ
ේ ශවළඳ
භාඩුප බවන සම්බන්ධශයන් මුදල් අමාතයවරයා විදුන්
සාදන ලවනව 01ආ. මාර් ම 08 දිනැවි අංක 01ආ0/ආ. දරන අවි
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය;

(vi)

2007 අංක 18 දරන විශ ෂ
ේ ශවළඳ භාඩුප බවන පනශවී 0
වගන්විශආ (ඌ උපවගන්විය යටශවී විශ ෂ
ේ ශවළඳ
භාඩුප බවන සම්බන්ධශයන් මුදල් අමාතයවරයා විදුන්
සාදන ලවනව 01ආ. මාර් ම ඌආ දිනැවි අංක 01ආ0/30 දරන අවි
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය;

பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைணிக்குக் கூடியது.
ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]
in the Chair.

විගණන සසේවා සකොමිෂන් සභාසේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව

கணக்கொய்வுச் செமவகள் ஆமணக்குழுவின்
தெயலொற்றுமக அறிக்மக
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE
COMMISSION

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශ්රී ලංකා ්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජශආ ආඩුක්රම
වයවසාගාශ 1ආආ() සහ ආ3ඌ වයවසාගා ්රකාරව 01ආ..1ආ.1ආ
දින දුට 01ආ..1ඌ.ඌආ දින දක්වා විගණන ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශ
කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපවී කරමි.

ලිිළ සේඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිසම්න්ුර
ප්රතිසංසනකරණ
අොතය හා ආණ්ු  පක්ෂසස ප්රධාන
සංවිධායකුරො)

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும்
பொரொளுைன்ற ைறுெீரமைப்பு அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின்
முதற்சகொலொெொனும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)
ගරු කගානායක මමනි, විරසර සංවර්ධන හා වනජීවි
අමාතය මමා ශවුවශවන් මම 01ආ) වර්ෂය සඳහා විරසර සංවර්ධන
හා වනජීවි අමාතයාං ශආ කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපවී කරමි.

එම වාර්තාව විරසර සංවර්ධනය හා පරිසර සහ සාවාභාවික
සම්පවී පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ
තු ම යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

2016 වර්ෂය සඳහා ශවළඳ හා ආශයෝජන ්රවිපවීවි
ශදපාර්තශම්න් මශ කාර්ය සාධන වාර්තාව;
2016
වර්ෂය
සඳහා
කළමනාකරණ
ශසේවා
ශදපාර්තශම්න් මශ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව;

(vii) 2007 අංක 18 දරන විශ ෂ
ේ ශවළඳ භාඩුප බවන පනශවී 0
වගන්විශආ (ඌ උපවගන්විය යටශවී විශ ෂ
ේ ශවළඳ
භාඩුප බවන සම්බන්ධශයන් මුදල් අමාතයවරයා විදුන්
සාදන ලවනව 01ආ. මැයි 18 දිනැවි අංක 01ආ8/0 දරන අවි
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය;
(viii) 2007 අංක 18 දරන විශ ෂ
ේ ශවළඳ භාඩුප බවන පනශවී 0
වගන්විශආ (ඌ උපවගන්විය යටශවී විශ ෂ
ේ ශවළඳ
භාඩුප බවන සම්බන්ධශයන් මුදල් අමාතයවරයා විදුන්
සාදන ලවනව 01ආ. මැයි ආ9 දිනැවි අංක 01ආ9/0ආ දරන අවි
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය; සහ
(ix) (235 අධිකාරය වන ශර්ගු ආඥාපනශවී ආ1 වගන්විය
යටශවී ආනයන තීරු ගාසා ම සම්බන්ධශයන් වූ ශයෝජනාව
(01ආ. ශපබරවාරි ආ) දිනැවි අංක 011)/10 දරන අවි
විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රය
එම වාර්තා, නියමයන් සහ ශයෝජනාව රජශආ මුදල් පිළිබඳ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල
ෙහතා (උසසන අධයාපන
හා ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිසම්න්ුරසේ
සභානායකුරො)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும்
முதல்வரும்)

- உயர்கல்வி ைற்றும்
பொரொளுைன்றச்
ெமப

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)
ගරු කගානායක මමනි, 01ආ) වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා
පාර්ලිශම්න් මශ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපවී
කරමි.
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[ගරු ලක්ෂාමන් කිරිඇල්ල මහතා]

එම වාර්තාව නනවික කටතු ම (දූෂණ විශරෝ   සහ මාධය
පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

එම වාර්තාව තරුණ, ක්රීපා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ
ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කගානායක මමනි, ආ9.8 අංක ආ) දරන වි ාවවිදයාල
පනශවී 0. (ආ වගන්විය යටශවී උසසා අධයාපන හා මහාමාර්ග
අමාතයවරයා විදුන් වි ව
ා විදයාල ්රවිපාදන ශකොමිෂන් සභාශ
නිර්ශේ ය සහිතව ශේරාශදනිය වි ාවවිදයාලය ය නවදය විදයා
පීඨශආ, නිර්වින්දන නවදය අං ශයහි නාමය නිර්වින්දනශ  ජ හා
සංකටක සවීකාර නවදයශ  ජ අං ය ශලස සංශ ෝධනය කරමින්
පනවන ලවනව 01ආ) ඔක්ශතෝබර් 0) දිනැවි අංක ආ991/ආ) දරන
අවි විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්රශආ පළ කරන ලද නියමය මම ඉදිරිපවී
කරමි.

එම නියමය අධයාපනය හා මානව සම්පවී සංවර්ධනය පිළිබඳ
ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම
ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, සාවශේ
කටතු ම අමාතය මමා
ශවුවශවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපවී කරමි.

2016 වර්ෂය සඳහා පුවීතලම දිසා්රික් ශල්කම් කාර්යාලශආ
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්;
2016 වර්ෂය සඳහා ්රිකුණාමලය දිසා්රික් ශල්කම් කාර්යාලශආ
කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ
2016 වර්ෂය සඳහා හම්බන්ශතොට දිසා්රික්
කාර්යාලශආ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.
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ශල්කම්

එම වාර්තා අභයන්තර පරිපාලනය හා රාජය කළමනාකරණය
පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි
මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, අභයන්තර කටතු ම, වය සංවර්ධන
හා සංසාකෘවික කටතු ම අමාතය මමා ශවුවශවන් 01ආ) වර්ෂය
සඳහා සංසාකෘවික කටතු ම ශදපාර්තශම්න් මශ වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපවී කරමි.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු
කගානායක මමනි,
වාරිමාර්ග
හා ජලසම්පවී
කළමනාකරණ අමාතය මමා ශවුවශවන් මම 01ආ) වර්ෂය සඳහා
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පවී කළමනාකරණ අමාතයාං ශආ වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපවී කරමි.

එම වාර්තාව කෘෂිකර්මය සහ ඉපම් පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, බන්ධනාගාර ්රවිසංසාකරණ,
පුනරුවීගාපන, නැවත පදිංචි කිමේම හා හින්වන ආගමික කටතු ම
අමාතය මමා ශවුවශවන් මම 01ආ) වර්ෂය සඳහා බන්ධනාගාර
ශදපාර්තශම්න් මශ කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපවී කරමි.

එම වාර්තාව ජාවික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, තැපැල්, තැපැල් ශසේවා හා මුසාලිම්
කටතු ම අමාතය මමා ශවුවශවන් මම 01ආ) වර්ෂය සඳහා මුසාලිම්
ආගමික හා සංසාකෘවික කටතු ම ශදපාර්තශම්න් මශ කාර්ය සාධන
වාර්තාව ඉදිරිපවී කරමි.

එම වාර්තාව තරුණ, ක්රීපා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික
අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම ශයෝජනා
කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර
ශවශළඳ අමාතය මමා ශවුවශවන් මම 01ආ) වර්ෂය සඳහා ආනයන
හා අපනයන පාලන ශදපාර්තශම්න් මශ කාර්ය සාධන වාර්තාව
ඉදිරිපවී කරමි.
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එම වාර්තාව ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ
කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ තු ම යැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துமறெொர் சைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS

I
ගරු පවිත්රාසද්වි වන්නිආරචිික ෙහවයමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொசதவி வன்னிஆரச்ெி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)
ගරු කගානායක මමනි, විරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ
සාවාභාවික සම්පවී පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත
ශයොමු කරන ලද, “01ආ3 වර්ෂය සඳහා විරසර සංවර්ධන හා
වනජීම අමාතයාං ශආ කාර්ය සාධන වාර්තාව”, “01ආ3 වර්ෂය
සඳහා වනජීම සංරක්ෂණ ශදපාර්තශම්න් මශ කාර්ය සාධන
වාර්තාව” සහ “01ආ3 වර්ෂය සඳහා ජාවික උේභිද උදයාන
ශදපාර්තශම්න් මශ
වාර්ෂික
කාර්ය
සාධන
වාර්තාව”
සම්බන්ධශයන් වූ එකී කාරක සභාශ වාර්තාව මම ඉදිරිපවී කරමි.

සභාසම්සය ෙත තිබිය යුුරයයි නිසයෝග කරන ලදී.
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

II
ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කගානායක මමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික
අ  ක්ෂණ කාරක සභාශ සභාපවි මමා ශවුවශවන් මම ආර්ථික
සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කරන ලද, “ආ9.9 අංක 11 දරන ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනශවී ආ1 වගන්විය යටශවී නිශයෝගය” සහ “ආ9)9 අංක ආ දරන
ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී නිශයෝග”
සම්බන්ධශයන් වූ එකී කාරක සභාශ වාර්තාව ඉදිරිපවී කරමි.

සභාසම්සය ෙත තිබිය යුුරයයි නිසයෝග කරන ලදී.
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

සපවයසම්

ைனுக்கள்

PETITIONS
ගරු සුසන්ත පංිකනිලසම් ෙහතා (රාජය පරිපාලන හා
කළෙනාකරණ නිසයෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலசை - தபொது நிர்வொக ைற்றும்
முகொமைத்துவ பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Public Administration and Management)
ගරු කගානායක මමනි, මම පහත සඳහන් ශපවීසම්  මන
පිළිගන්වමි.

(1)

ශහෝමාගම, ගලවිලවවීත, විසාස මාවත, අංක ආ8ආ/1ආ දරන
සාගානශයහි පදිංචි ඩී.පේලි .ඩී. මල්ලිකා මහවීමියශගන්
ලැබුණු ශපවීසම;

(2)

අම්පාර, විසාසපුර, අංක .8 දරන සාගානශයහි පදිංචි එච්.
උපාලි විජයලවී මහතාශගන් ලැබුණු ශපවීසම; සහ

(3)

ශහොශරො පතාන, ්රිකුණාමලය පාර යන ලිපිනශයහි පදිංචි
එච්.එම්. මල්ලිකා උපුල්විල මහවීමියශගන් ලැබුණු
ශපවීසම.

ගරු අසශ්ෝක් අසේසංහ ෙහතා (ප්රවාහන හා සවිේ ගුවන්
සසේවා නිසයෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அசெொக் அசபெிங்க - சபொக்குவரத்து ைற்றும்
ெிவில் விைொனச் செமவகள் பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)
ගරු කගානායක මමනි, කුරුණෑගල, ගංශගොප පාර, අංක 8)
දරන සාගානශයහි පදිංචි ඊ.එම්. ජයරවීන මහතාශගන් ලැබුණු
ශපවීසමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු පාලිත සතවරප්සපරුෙ ෙහතා (අභයන්තර ක යුුර
වයඹ සංවර්ධන හා සංසනකෘතික ක යුුර නිසයෝජය
අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை - உள்ளக அலுவல்கள்,
வடசைல் அபிவிருத்தி ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் பிரதி
அமைச்ெர்)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of
Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural
Affairs)
ගරු කගානායක මමනි, ඉවීතෑපාන, ගලතර, කම්මල්දූව යන
ලිපිනශයහි පදිංචි ශක්.තු. විතිතා ඉන්ද්රානි මහවීමියශගන් ලැබුණු
ශපවීසමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ගාමිණී සලොකුසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குசக)

(The Hon. Gamini Lokuge)
ගරු කගානායක මමනි, පිළියන්දල, මාම්ශේ, මහරගම පාර,
සමගි මාවත, අංක .ඌ දරන සාගානශයහි පදිංචි ඊ.ඩී.අයි. වනල්රික්ෂි
ශමනවියශගන් ලැබුණු ශපවීසමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ලක්ෂාමන් ආනන්ද විශේමාන්න මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු විවනර විරමනායක මහතා පැමිණ නැත.
ගරු අ.අරවින්ේ කුමාර් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු (වවදය) නලින්ද ජයතිසනස ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)
ගරු කගානායක මමනි, ශකොළ 1ආ, වරාය හා නාවික කටතු ම
අමාතයාං ශආ සංවර්ධන නිලධාරිවරයකු ශලස ශසේවය කරන
ශක්.බී. දුරිශසෝම මහතාශගන් ලැබුණු ශපවීසමක් මම
පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු සුජිවී සංජය ශපශර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
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පාර්ලිශම්න් මව

ගරු වන්දුල ලාේ වණ්ඩාරිසගොඩ ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ගරු කගානායක මමනි, මම පහත සඳහන් ශපවීසම් ශදක
පිළිගන්වමි.

(1)

(2)

කහදූව, වාක්වැලිපිටිය උ මර, "නන්දන" යන ලිපිනශයහි
පදිංචි එන්.එච්.ශක්. නන්දශසේන මහතාශගන් ලැබුණු
ශපවීසම; සහ
වඳුර , ශපොල්ගහවිල යන ලිපිනශයහි පදිංචි පී.එසා.ශක්.
ගමරවීන මහතාශගන් ලැබුණු ශපවීසම.

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருணொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)
ගරු කගානායක මමනි, මම පහත සඳහන් ශපවීසම් ශදක
පිළිගන්වමි.

(1)

වෑබප, වෑබප නැශෙනහිර, අංක 11 යන ලිපිනශයහි පදිංචි
ශක්.ඒ. නන්දාවතී මහවීමියශගන් ලැබුණු ශපවීසම; සහ

(2)

ශ යන්ශගොප, මාළිගාතැන්න, අංක ඌආ9 යන ලිපිනශයහි
පදිංචි වයි.එල්.පී. පීරිසා මහතාශගන් ලැබුණු ශපවීසම.

ඉදිරිපවය කරන ලද සපවයසම් ෙහජන සපවයසම් ිළිතව කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිසයෝග කරන ලදී.
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරරු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක ආ-890/'ආ)-(ආ , ගරු බුේධික පවිරණ මහතා.

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, සාවශේ
කටතු ම අමාතය මමා
ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මර ලබා ජම සඳහා සවි ශදකක
කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.
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ගරු චමින්ද විසේසරි ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කගානායක මමනි, මම එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු අසශ්ෝක් අසේසංහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு அசெொக் அசபெிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)
ගරු කගානායක මමනි, එම ්ර න
ා යට පිළි මර ලබා ජම සඳහා මා
මාස  මනක කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා.

ගරු චමින්ද විසේසරි ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කගානායක මමනි, අපි අලුවී මන්ත්රීවරු හැටියට
පාර්ලිශම්න් මශ මහ ශල්කම් මමාශගන් අහලා, විමසලා, උපශදසා
අරශගන තමයි ශම් ්ර න
ා ශයොමු කරන්ශන්. මම ඒ විධියට ්ර ාන
ගණනාවක් පාර්ලිශම්න් මශ Table Office එකට ශයොමු කරනවා.
එවැනි අවසාගාවක ජ මම දිනය සහ ්ර න
ා ශආ අංකය තමයි කු
සටහනක් හැටියට ලියාගන්ශන්. ඒ හැර, මශ
්ර න
ා ය
පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී ශවන්ශන් ශකදිනකද කියන කාරණය
දැනගන්න මට ශවනවී ශතොර මරක් නැහැ. අපි ඒ අවසාගාශ  ජ
ඇහුවාම කියනවා, "තව මාස ශදකකින්,  මනකින් ්ර ාන
පාර්ලිශම්න් මවට ශයොමු කරනවා." කියලා. ඒක හරි ශවන්න ඇවි.

ගරු කගානායක මමනි, අශේ ්ර ාන පළමුවැනි වතාවට කුමන
මාසශආ, කුමන දිනශආ පාර්ලිශම්න් මශ  ජ අසනවාද කියලා
දැනගන්න යම්කිදු යාන්ත්රණයක් හදලා ශදන්න කියලා ඉල්ීමමක්
කරනවා. එශහම කශළොවී ශම් ්ර න
ා ය අහවල් නි චි
ා ත දිනශආ ජ
පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී ශවයි කියන වි ව
ා ාසය අපට එනවා.
දැන් අපට එශහම වි ාවාසයක් නැහැ.
මශ යම්කිදු ශදෝෂයක් නිසා ්ර න
ා හතරක් අතහැරලා
විශබනවා. ඒ ්ර න
ා නැවත එන්ශන් අශගෝසා ම මාසශආයි. ගරු
පළාවී සභා හා පළාවී පාලන ඇමවි මමාශගන් අහන්න ඕනෑ
වැදගවී ්ර න
ා යක් එතැන විශබනවා. ශම් කියන කාරණය දැන්
දුේධ ශවමින් විශබනවා.
මම හිතන හැටියට ගරු සභාශ සවි කර විශබන camerasවල
සටහන් ම ඇවි දවීත ටික බැලුශවොවී, ඇවීතටම අපට ඒවා නිවැරදි
කර ගන්න පුළුවන්. ගරු කගානායක මමනි, මට දැන ගන්න
ලැබුණු ශතොර මරක් අුවවයි ශම් කියන්ශන්. මම එවා විශබන ්ර ාන
සමහර ඇමවිවරු විමසන්න යනවා ලු; විශ ේෂශයන්ම පළාවී සභා
හා පළාවී පාලන ඇමවි මමා. ශම් වන ශකොට මශ ්ර න
ා හතරක්
අශගෝසා ම මාසය දක්වා කල් ගිහින් විශබනවා. මා ඉදිරිපවී කළ
එම ්ර න
ා වල ඉසාපිලි, පාපිලිවල ශපොඩි වැැදේදක් විබුණ නිසා සහ
එකම ්ර ානය ඉදිරිපවී කර විබුණ නිසා. මම ඒ ගැන පැහැදිලි
කළා. ගරු කගානායක මමනි, මට ශම් වාශ අසාධාරණයක් වන
නිසා මශ ්ර න
ා ශකදිනක ඉදිරිපවී ශවයිද කියලා මට දැන ගන්න
අව යයි. ඔබ මමාට පුළුවන්කමක් විශබනවා නම් කරුණාකරලා
ඒ ගැන මා දැුවවවී කරන්න.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක 0-ආආආ0/'ආ)-(0 , ගරු චමින්ද විශේදුරි මහතා.

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමනි, මම ඒ ගැන සාකච් ා කරන්නම්.
පාර්ලිශම්න් ම නයාය පුසාතකශආ මාස ගණනකට ඉසාශසල්ලා
්ර න
ා පළ ශවනවා. හුෙක් ්ර න
ා නයාය පුසාතකශආ පළ වනවා.
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ගරු චමින්ද විසේසරි ෙහතා

(ii)

ைொகொண ெமபக்குச் தெொந்தைொன ஏமனய
பொடெொமலகளில்
செமவயொற்றுகின்ற
ஒட்டுதைொத்த ஆெிொியர்களின் எண்ணிக்மக
யொது;

(iii)

பொடெொமலகளில் தற்சபொது கல்வி கற்கின்ற
ஒட்டுதைொத்த ஆெிொியர்களின் எண்ணிக்மக
யொது;

(iv)

ஒவ்தவொரு பொடத்திற்கும் உள்ள ஆெிொியர்களின்
எண்ணிக்மக தவவ்சவறொக எவ்வளவு;

(v)

சைற்படி (iv) இன் பிரகொரம் ஒவ்தவொரு
பொடத்திற்கும் ஒவ்தவொரு பொடெொமலயிலும்
நிலவுகின்ற
ஆெிொியர்
பற்றொக்குமற
தவவ்சவறொக எவ்வளவு;

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කගානායක මමනි, නයාය පුසාතකශආ පළ වනවා. ඒක
හරි. අපි ඒ බව දන්නවා. නමුවී, අපි ්ර න
ා ය ශයොමු කරපු දිනශආ
දුට ්ර ානය ඉදිරිපවී ශවන්ශන් දින කීයකින්ද කියන කාරණය අපි
දන්ශන් නැහැ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එය සාමානයශයන් ශවන්ශන්, ්ර න
ා
එන විධියටයි. ඒ
සම්බන්ධශයන් යම්කිදු රමශ දයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා මම
ශහොයලා බලන්නම්.

ගරු චමින්ද විසේසරි ෙහතා

என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ශබොශහොම සා මවියි, ගරු කගානායක මමනි.

asked the Minister of Education:

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

(a)

Will he inform this House (i) the total number of teachers serving at
national schools;
(ii) the total number of teachers serving at other
schools belonging to the provincial council;
(iii) the total number of pupils studying at
schools;
(iv) separately the total number of teachers
available for each subject; and
(v) separately the dearth of teachers for each
subject at each of the schools as per (iv)
above;
in the Monaragala District?

(b)

If not, why?

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ජාතික සහ පළාවය පාසේ ගුරුවරුන් සෙොනරාගල
දිසනත්රික්කය
சதெிய ைற்றும் ைொகொணப் பொடெொமல
ஆெிொியர்கள் :தைொனரொகமல ைொவட்டம்

TEACHERS IN NATIONAL AND PROVINCIAL SCHOOLS:
MONARAGALA DISTRICT

1268/'16
3. ගරු ආර්. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණසසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குணசெகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
අධයාපන අමාතය මමාශගන් ඇූ  ්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

ශමොනරාගල දිසා්රික්කශආ;
(i)

ජාවික පාසල්වල ශසේවය කරන සමසාත ගුරුවරු
සංඛ්යාව ශකොපමණද;

(ii)

පළාවී සභාවට අයවී පාසල්වල ශසේවය කරන
සමසාත ගුරුවරු සංඛ්යාව ශකොපමණද;

(iii)

පාසල්වල දැනට ඉශගුවම ලබන සමසාත ශිෂය
සංඛ්යාව ශකොපමණද;

(iv)

එක් එක් විෂයයන් සඳහා දුටින ගුරුවරු සංඛ්යාව
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණද;

(v)

ඉහත (iv) අුවව එක් එක් විෂයයන් සඳහා එක් එක්
පාසශලහි පවවින ගුරු හිෙය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමණද;

ගරු අකිල
අොතයුරො)

(அ)

தைொனரொகமல ைொவட்டத்தின்,
(i)

சதெிய பொடெொமலகளில் செமவயொற்றுகின்ற
ஒட்டுதைொத்த
ஆெிொியர்களின்
எண்ணிக்மக
யொது;

ෙහතා

(අධයාපන

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)
ගරු කගානායක මමනි, ්ර න
ා යට පිළි මර ශමශසේය.

(අ

(i)

699කි.

(ii)

5,019කි.

(iii)

ජාවික පාසල් - 19 ශිෂය සංඛ්යාව - ආ),9ඌ3
පළාවී පාසල් - 083 ශිෂය සංඛ්යාව - 83,38.

එක මව

- 102,522

(එක්ලක්ෂ ශදදහසා පන්දුය විදුශදකකි

ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද?

கல்வி அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:

කාරියවසම්

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம் - கல்வி அமைச்ெர்)

යන්න එ මමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?

(ආ

විරාේ

(ආ

(iv)

ඇමුණුම 1ආ බලන්න. එහි මුළු එක මව විශබනවා,
3918ක්.

(v)

ඇමුණුම 10 බලන්න. (ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

අදාළ ශනොශ .

—————————
* පසනතකාලසස තවා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න් මව

ගරු ආර්. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණසසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குணசெகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ගරු කගානායක මමනි, ශම් ශවලාශ අ මරු ්ර ාන කිහිපයක්
මට අහන්නට විශබනවා. ඒ අතරින් පසු ගිය කාලශආ ජාවික
පාසල්වල විබුණු ගුරු හිෙය විශ ෂ
ේ යි. ඔබ මමා සඳහන් කළා
වාශ පසු ගිය කාලශආ එක්තරා පුවවී පතක පළශවලා විබුණා,
ජාවික පාසල්වල පමණක් 8,0ආ0ක ගුරු අවිරික්තයක් විශබනවාය
කියලා. මා දන්ශන් නැහැ, එය නිවැැදදිද කියලා. ගුරු පුරේපාක්
සංඛ්යාව ),091ක් කියලා තමයි සඳහන් ශවලා විබුශඩු. ඒ වාශ ම
පළාවී සභාවල ගුරු අවිරික්තය ඌ0,9ආ1ක් හා පුරේපාක් සංඛ්යාව
3),1..ක් කියා සඳහන්ශවලා විබුණා. මා අහන පළමු අ මරු
්ර න
ා ය ශමයයි. ශකශසේ ුවවවී, 01ආ3 ශම් රජය බලයට පැමිියයාට
පසුව පැවවි පුරේපාක් ශවුවශවන් එක් එක් වර්ෂය  මළ ජ ඒ, ඒ
දිසා්රික්ක අුවව ජාවික පාසල්වල පුරවන ලද ගුරු පුරේපාක්
්රමාණය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඔබ මමාට ශම් ශවලාශ ඉදිරිපවී කළ
හැකිද?

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ඔබ මමා ඒ ්ර ානය අහලා විබුණා නම් මට ඒ විසාතර දුයල්ලම
දැන් ලබා ශදන්න විබුණා. ඔබ මමා අහපු නැවි ්ර ානයකට එක්
එක් දිසා්රික්ක අුවව වාර්තා ශදන්ශන් ශකොශහොමද? මා ට ට ශපරවී
සඳහන් කළ පරිදි ශපොවනශ කියනවා නම්, තමුන්නාන්ශසේලාශ
ආඩුක්ව කාලශආම කරපු වැැදදි ගුරු මැරුමම් රමය නිසා තමයි
ශම් ්ර න
ා ය උ්රශවලා විබුශඩු. අපි ආඩුක්ව භාර ගනිේ ජ ජාවික
පාසල්වල හා පළාවී සභා පාසල්වල )1,111ක ගුරු හිෙයක්
විබුණා. ඒ වාශ ම 11,111ක ගුරු අවිරික්තයක් විබුණා.
විශ ේෂශයන්ම පළාවී සභාවල විශබන අවිධිමවී ගුරු මාරුමම්
රමය සම්බන්ධශයන් කැිනනට් ප්රිකාවකුවී ඉදිරිපවී කළා. ඇවීත
ව ශයන්ම ඒ ්රමාණය දැන් පුළුවන් තරම් අක් කරමින් යනවා.
ජාවික පාසල්, පළාවී සභා පාසල් කියන ශේදයකින් ශතොරව ව
පළාශවී වි ාල ව ශයන් මාරු කිමේම් කරලා විශබනවා. අපි පළාවී
අධයක්ෂවරුන් කැඳවූවා, පළාවී ඇමවිවරුන් කැඳවූවා.

ඔුවන් ශගන්වා ශගන අපි සාකච් ාවක් පැවැවීුවවා, ගුරු
 මලනය කරන්න. හැබැයි, ශම් ගුරු  මලනය එක තැනකින් එහාට
කරන්න බැහැ. ගරු කගානායක මමනි, සමහර අය අුවරුවන විදු
ගණන්, විසා ගණන් එකම තැන ඉඳලා දැන් ඒ ශගොල්ලන්ශ මුළු
ජීවන රටාවම ඒකවී එක්ක එකට එක ම ශවලා විශබනවා. ඒක
නිසා අපි පුළුවන් තරම් ගුරු  මලනය කරනවා. දැනටමවී කරමින්
යනවා. ඒ වාශ ම පුරේපාක් සඳහා බඳවා ගැතිම් කරශගන යනවා.
ජාවික පාසල්වල ගුරු හිෙය පියවන්න ගුරුවරුන් එක්දහසා
ගණනක් බඳවා ගන්න ගිය සවිශආ ගැසට් කරලා විබුණා.

ගරු ආර්. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණසසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குணசெகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ඔබ මමා සරලව ඒ කාරණාව පැහැදිලි කළා. ඒ එක්කම ශමහි
සඳහන් ශවන ආකාරයට 01ආ3, 01ආ) සහ ශම් අුවරුේද ඇ මළත
ජාවික පාසල්වල පමණක් ගුරු පුරේපාක් හයදහසා ගණනක්
විශබනවා. අටදහසා ගණනක අවිරික්තයක් විශබනවා. ශම් වසර
 මශන් පවවින පුරේපාක්වලින් ඒ ඒ වසශර්  ජ පුරවන ලද පුරේපාක්
්රමාණය ශකොපමණද කියලා දිසා්රික්ක ව ශයන් ශනොුවණවී
සංඛ්යා ශල්ඛ්නාවීමකව ඔබ මමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු මන්ත්රී මමනි, ්රමාණාවීමකව ශතොර මරු ශදන ශකොට
නි චි
ා ත පිළි මරක් ශදන්න ඕනෑ. නිකම් ආවාට ගියාට උවීතර
ශදන්න බැහැ. ඔබ මමාට මම එක කාරණයක් කියන්න කැමැවියි.
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අපි සෑශහන උවීසාහයක් දරලා දැන් සෑශහන මාරුමම් ්රමාණයක්
කරලා විශබනවා. ඒ ගැන ශහොයලා බලන්න. ශබොශහෝ පාසල්වල
වසර දහයකට වපා ශසේවය කළ ගුරුවරුන් ශවනවී පාසල්වලට
මාරුමම් කර විශබනවා. වයවසාගාව අුවව ගුරුවරු මාරු කිමේම
මාරුමම් මඩුපල හරහා කළ තු මව විශබනවා. අපට එයින් පිට
මාරුමම් කරන්න බැහැ. මාරුමම් මඩුපල හරහා ශමවැනි
ශතොගයක් එකවර මාරු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක නිසා
අපි වෘවීතීය සමිවි දුයල්ලම ශගන්වලා පැහැදිලිව කි වා, "අපි
්රවිපවීවිමය තීරණයක් අරශගන ශමන්න ශම් ශහේ ම මත, ශම් ශම්
නිර්ණායක මත එක සැශර් මාරුමම් කරමු" කියලා, දැන් ඒ කාර්ය
ආරම්භ කරලා විශබනවා.

ගරු ආර්. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණසසේකර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குணசெகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ගරු කගානායක මමනි,  මන්වැනි අ මරු ්ර න
ා ය ගරු වාසුශේව
නානායක්කාර මැවි මමා අහනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැවි මමා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
සා මවියි, මශ සශහෝදර මන්ත්රී මමාට.

ශමපමණ කාලයක් අධයයන ශපොවන සහවික පත්ර (උසසා ශපළ
ශේ පාලන විදයාව විෂය නිර්ශේ ශආ, ''වාමාංශික ඉවිහාසය''
කියලා ශකොටසක් විබුණා. දැන් ශවන ශකොට, ගරු ඇමවි මමා
යටශවී
එම ශකොටස ඒ විෂය නිර්ශේ ශයන් ඉවවී කර
විශබනවාය කියලා මට ශතොර මරක් ලැබුණා. ඒක ඇවීතය කියා
මම වි ව
ා ාස කශළේ නැහැ. එශහවී, ඔබ මමාශගන් මම ශම් ්ර න
ා ය
ඇදුය තු මයි.

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
එශහම ඉවවී කර නැහැ, ගරු කගානායක මමනි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි.

ට ළෙට, ්ර න
ා අංක 1 - ආඌ9ආ/'ආ) - (ආ , ගරු බන්වනල
ගුණවර්ධන මහතා.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි,   වර හා ජලජ සම්පවී සංවර්ධන
අමාතය මමා ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මර  ජම සඳහා සවි
ශදකක් කල් ඉල්ලා දුටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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(ii)

විසද්ශ්යන්හි සසේවා නියුක්ත ශ්රී ලාංකිකයන්
විසනතර
தவளிநொடுகளில் ததொழில்புொிந்த
இலங்மகயர்கள் :விபரம்

SRI LANKANS EMPLOYED ABROAD: DETAILS

1509/’ආ.
5. ගරු උදය ප්රභාවය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
විශේ ැදකියා අමාතය මමියශගන් ඇූ  ්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

(i)

2016.12.31 දිනට විශේ යන්හි ශසේවා නිතුක්ත ශ්රී
ලාංකිකයන් සංඛ්යාව ශකොපමණද;

(ii)

01ආ1.ආ0.ඌආ සහ 01ආ3.ආ0.ඌආ දිනට සාශේක්ෂව,
01ආ).ආ0.ඌආ දිනට විශේ යන්හි ශ්රී ලාංකික ශසේවා
නිතුක්විශයහි ඉහළ යෑම ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද;

යන්න එ මමිය ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?

(ආ

( அ) (i)

2016.12.31ஆம்
திகதியில்
உள்ளவொறு
தவளிநொடுகளில் ததொழில் புொிந்த இலங்மகயர்
களின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்;

(ii)

2014.12.31 ைற்றும் 2015.12.31ஆம் திகதிகளுக்கு
ஒப்பீட்டளவில்
2016.12.31ஆம்
திகதியில்
உள்ளவொறு தவளிநொடுகளில் ததொழில் புொிந்த
இலங்மகயர்களின் எண்ணிக்மகயின் அதிகொிப்பு
தவவ்சவறொக யொததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

Will she inform this House (i)

the number of Sri Lankans who are
employed overseas as at 31.12.2016; and

(ii)

the increase of the number of Sri Lankans
who are employed overseas as at
31.12.2016 in comparison with the numbers
as at 31.12.2014 and 31.12.2015 separately?

If not, why?

ෙහවයමිය

(විසද්ශ්

රැකියා

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல - தவளிநொட்டுத்
ததொழில்வொய்ப்பு அமைச்ெர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)
ගරු කගානායක මමනි, එම ්ර න
ා යට පිළි මර ශමශසේයි.

(අ

(i)

ගරු උදය ප්රභාවය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගරු අමාතය මමියනි, මශ පළමුවන අ මරු ්ර ානය ශමයයි.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අුවව 01ආ1 ශදසැම්බර් ඌආවැනි දිනට
සාශේක්ෂව 01ආ3 වර්ෂශආ විශේ ශසේවා නිතුක්විශආ පහළ
යාමකුයි වාර්තා කරන්ශන්. නමුවී, ඔබ මමියශ වාර්තාව අුවව
විශේ ශසේවා නිතුක්විය ලක්ෂයකට වපා වැඩි ගණනකින් 01ආ3
වසශර් ඉහළ ගිහිල්ලා විශබනවා.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාශ
ඔබ මමියශ
විෂයට අදාළව දක්වන සංඛ්යා ශල්ඛ්න සහ
ඔබ මමියශ අමාතයාං ශයන් ලබා ශදන සංඛ්යා ශල්ඛ්න අතර
විශබන දැවැන්ත පරතරය ඔබ මමිය පැහැදිලි කරන්ශන්
ශකොශහොමද?

ගරු තලතා අුරසකෝරල ෙහවයමිය

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
එශහම ශවනසක් ශවන්න බැහැ. මහ බැංකු වාර්තාව ශමතැන
නැවි නිසා මට ඒක ගැන කියන්න බැහැ. හැබැයි, අමාතයාං ය
 මළින් වගකීමක් ඇවිව ලබා ශදන දවීත තමයි මා ඉදිරිපවී කර
විශබන්ශන්.

asked the Minister of Foreign Employment:

ගරු තලතා අුරසකෝරල
අොතයුරමිය)

අදාළ ශනොශ .

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல)

(ஆ) இன்சறல்,ஏன்?

(b)

(ආ

ශ්රී ලංකා විශේ ශසේවා නිතුක්වි කාර්යාං ශආ
ලියාපදිංචි ම ඇවි පුේගලයින්ශ දවීත සහ ශ්රී
ලංකා ආගමන විගමන ශදපාර්තශම්න් මව මඟින්
ලබා ශදන දවීත ගැළපීම අුවව,
* 01ආ1.ආ0.ඌආ දිනට විශේ යන්හි ශසේවා
නිතුක්ත ශ්රී ලාංකිකයන් සංඛ්යාව 9ආ1,8).ක්
වන අතර, 01ආ3.ආ0.ඌආ දිනට විශේ යන්හි
ශසේවා නිතුක්ත ශ්රී ලාංකිකයන් සංඛ්යාව
910,.09ක් ශ .
* 01ආ1.ආ0.ඌආ දිනට සාශේක්ෂව 01ආ).ආ0.ඌආ
දිනට විශේ යන්හි ශ්රී ලාංකික ශසේවා
නිතුක්විශයහි ඉහළයාම 0.1,190ක් වන
අතර, 01ආ3.ආ0.ඌආ දිනට සාශේක්ෂව
01ආ).ආ0.ඌආ දිනට විශේ යන්හි ශ්රී ලාංකික
ශසේවා නිතුක්තශයහි ඉහළයාම 01),)ඌ1ක්
ශ .

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

தவளிநொட்டு சவமலவொய்ப்பு அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:

(a)
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ශ්රී ලංකා විශේ ශසේවා නිතුක්වි කාර්යාං ශආ
ලියාපදිංචි ම ඇවි පුේගලයින්ශ දවීත සහ ශ්රී
ලංකා ආගමන විගමන ශදපාර්තශම්න් මව මඟින්
ලබා ශදන දවීත ගැළපීම අුවව, 01ආ).ආ0.ඌආ දිනට
විශේ යන්හි ශසේවා නිතුක්ත ශ්රී ලාංකිකයින්
සංඛ්යාව ආ,ආ89,ඌ39ක් ශ .

ගරු උදය ප්රභාවය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගරු අමාතය මමියනි, මා ඔබ මමියශගන් ට ට වපා ්ර ාන
කරන්ශන් නැහැ. මා ඔබ මමියශගන් ඉල්ලා දුටිනවා මහ බැංකු
වාර්තාව අධයයනය කර ශම් සංඛ්යා ශල්ඛ්න අතර පරසාපරය ඇවි
ුවශඩු ශකශසේද කියන එක සම්බන්ධශයන් ශම් ගරු සභාව
දැුවවවී කරන්නය කියලා.

ගරු තලතා අුරසකෝරල ෙහවයමිය

(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துசகொரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)
ශහොඳයි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක ) - ආ318/'ආ. - (ආ , ගරු ඉම්රාන් මහරුෆා මහතා.

ගරු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර න
ා ය අහනවා.
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පාර්ලිශම්න් මව
අලුවිහාසර්

ෙහතා

(කෘෂිකර්ෙ

රාජය

(ைொண்புைிகு வெந்த அலுவிஹொசர - கைத்ததொழில் இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of
Agriculture)
ගරු කගානායක මමනි, කෘෂිකර්ම අමාතය මමා ශවුවශවන් මා
එම ්ර න
ා යට පිළි මර  ජම සඳහා සවි ශදකක් කල් ඉල්ලනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර ානයට පිළි මරු  ජම සඳහා
සවි ශදකක කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා. ඒ සඳහා අව ය ශතොර මරු
පළාවී කාර්යාලශයන් තවම ලැිනලා නැහැ.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක 8 - 89ඌ/'ආ) - (ආ , ගරු බුේධික පවිරණ මහතා.

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කගානායක මමනි, මම එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

සයෝජිත කුරුඳු සංවර්ධන අකරකාරිය ප්රගතිය
உத்சதெ கறுவொ அபிவிருத்தி அதிகொரெமப :
முன்சனற்றம்

PROPOSED CINNAMON DEVELOPMENT AUTHORITY:
PROGRESS

1394/’ආ)

11. ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
්රාගමික කර්මාන්ත අමාතය මමාශගන් ඇූ  ්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, සාවශේ
කටතු ම අමාතය මමා
ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මරු  ජම සඳහා සවි ශදකක
කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(i)

01ආ) අය වැශයහි අංක ආ). ශයෝජනාවට අුවව,
රුපියල් මිලියන 31ක ්රවිපාදන ශයොදා ගනිමින්
කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිටවුව ලැබුශ ද;

(ii)

එශසේ නම්, එය පිහිටවූ දිනය සහ සාගානය කවශර්ද;

(iii)

කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිුමශම් කාීමන
අව යතාවය කවශර්ද;

(iv)

කුරුඳු සංවර්ධන අධිකාරියක් පිහිුමම හා
සම්බන්ධිත සැලසුම් සැකසීශම් වගකීම දරන
අමාතයාං ය කවශර්ද;

(v)

එම අමාතයාං ය විදුන් අය වැය ශයෝජනාව
්රාශයෝගික යගාර්ගයක් බවට පවීකිමේම සඳහා
01ආ) වර්ෂශආ ජ අුවගමනය කරන ලද ක්රියාමාර්ග
කවශර්ද;

(vi)

01ආ. අය වැය ශල්ඛ්නය මඟින්, ශයෝජිත කුරුඳු
සංවර්ධන අධිකාරිය ඉදිරියට ශගන යෑම
ශවුවශවන් ලබා වනන් මූලය ්රවිපාදන ්රමාණය
ශකොපමණද;

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක 9- ආආ03/'ආ) - (ආ , ගරු චමින්ද විශේදුරි මහතා.

ගරු චමින්ද විසේසරි ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු කගානායක මමනි, මම එම ්ර න
ා ය අහනවා.

යන්න එ මමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, පළාවී සභා හා පළාවී පාලන
අමාතය මමා ශවුවශවන් මා එම ්ර ානයට පිළි මරු  ජම සඳහා සවි
ශදකක කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා.

(ආ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i)

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරො

(ii)

ஆதைனில், அது தொபிக்கப்பட்ட திகதி ைற்றும்
இடம் யொததன்பமதயும்;

(iii)

கறுவொ
அபிவிருத்தி
தொபிக்கப்படுவதற்கொன
யொததன்பமதயும்;

(iv)

கறுவொ அபிவிருத்தி அதிகொரெமபதயொன்மற
தொபித்தலுடன் ததொடர்புமடய திட்டங்கமள
வகுப்பதற்குப்
தபொறுப்பொகவுள்ள
அமைச்சு
யொததன்பமதயும்;

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක ආ1- ආ0.1/'ආ) - (ආ , ගරු පේම උදය ාන්ත
ගුණශසේකර මහතා.

ගරු ආර්. ්ම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුණසසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயெொந்த குணசெகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ගරු කගානායක මමනි, මම එම ්ර න
ා ය අහනවා.

2016ஆம்
ஆண்டுக்கொன
வரவு
தெலவுத்
திட்டத்தின் 167ஆம் இலக்க முன்தைொழிவின்படி,
50 ைில்லியன் ரூபொய் நிதிமயப் பயன்படுத்தி
கறுவொ
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபதயொன்று
தொபிக்கப்பட்டதொ என்பமதயும்;

அதிகொரெமபதயொன்று
கொலத்தின்
சதமவ
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சைற்படி அமைச்சு வரவு தெலவுத் திட்ட
முன்தைொழிவிமன
யதொர்த்தைொக்கிக்
தகொள்
வதற்கொக 2016ஆம் ஆண்டில் கமடப்பிடித்த
நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்;

(v)

(vi)

2017ஆம்
ஆண்டுக்கொன
வரவு
தெலவுத்
திட்டத்தின் மூலம், உத்சதெ கறுவொ அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபமய முன்தனடுத்துச் தெல்வதற்கொக
வழங்கப்பட்டுள்ள நிதி ஏற்பொட்டுத் ததொமக
எவ்வளவு என்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Primary Industries:

(a)

Will he inform this House (i)

whether a Cinnamon Development
Authority was established utilizing the
provisions of Rs.50 million as per proposal
No. 167 of Budget 2016;

(ii)

if so, the date on which it was established
and where it is located;

(iii)

the timely requirement of establishing a
Cinnamon Development Authority;

(iv)

the Ministry vested with the responsibility
of the establishment of a Cinnamon
Development Authority and the formulation
of plans with relevance to that;

(v)

the measures that have been adopted in the
year 2016 by the aforesaid Ministry with a
view to making the said budget proposal a
practical reality; and

(vi)

(b)

the amount of financial allocations made to
proceed with the proposed Cinnamon
Development Authority through Budget
2017?

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, ්රාගමික කර්මාන්ත අමාතය මමා
ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මරු ලබා ශදනවා.

(අ
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(i)

01ආ) අය වැය ශයෝජනාවට අුවව කුරුඳු සංවර්ධන
අධිකාරියක් පිහිුවුව ශනොලැිනිය.

(ii)

අදාළ ශනොශ .

(iii)

කුරුඳු කර්මාන්තශආ විභවයන් පිළිබඳවවී,
ශවශළඳ ශපොළ හැදුමේම් සහ අනාගතය පිළිබඳවවී
බුේධිමය සංවාදයන් පාර් ව
ා කරුවන් සමෙ පැවැවි
අතර, ඒ අුවව කුරුඳු කර්මාන්තය ශපලර් ිනලියන
ආක කර්මාන්තයක් දක්වා ඉහළ නැංමමට හැකි
බවද, එශසේ වන්ශන් නම් එය ශවී කර්මාන්තයට
පමණක් ශදවන වන බවද තහුවරු විය. ශම් අුවව,
කුරුඳු කර්මාන්තය සඳහා ්රවිපවීවි සහ උපාය
මාර්ග සැලසුම් ශකොට ක්රියාවීමක කිමේමට
ශවනමම ආයතනයක අව යතාව හඳුනාශගන
ඇත.

(ආ

(iv)

්රාගමික කර්මාන්ත අමාතයාං ය

(v)

ශම් අුවව, මූලිකවම කුරුඳු සංවර්ධන අං යක්
අමාතයාං ය  මළ පිහිුමමටවී, එහි ජ සකසන
්රවිපවීවි, උපායමාර්ග සහ වැපසටහන්
ක්රියාවීමක කිමේම සඳහා කුරුඳු සංවර්ධන
අධිකාරියක් ඉදිරිශආ ජ පිහිුමමටවී අශේක්ෂිතයි.

(vi)

රුපියල් මිලියන 31කි.

අදාළ ශනොශ .

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කගානායක මමනි, ජාවික ව ශයන් වැදගවී, අපනයන
ශවළඳ ශපොශළේ ඉහළ හැකියාවක් විශබන කුරුඳු කර්මාන්තය අශේ
ගයන්ත කරුණාවිලක අමාතය මමාශ ්රශේ යටවී බලපාන
කර්මාන්තයක්. 01ආ) අය වැය වාර්තාශ අය වැය ශයෝජනාවල
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර විශබනවා, ඒ වර්ෂය  මළ ශමකී
අධිකාරිය පිහිුවනවා කියා. නමුවී අප දිගින් දිගටම ශපන්වා ශදන
පරිදි අය වැය ශල්ඛ්නශආ කරන ශයෝජනා හුවන වචනවලින් කියන
කතා පමණයි. එය ්රාශයෝගිකව ක්රියාවක් බවට පවී වන්ශන්
නැහැ. එම අධිකාරිය 01ආ) වර්ෂශආදි පිහිුවන බව කි වා. ගරු
ගයන්ත කරුණාවිලක අමාතය මමනි, ශමය ඔබ මමාශ
්රශේ යටවී බලපාන ්ර න
ා යක් වන නිසා තමයි අප ඔබ මමා
හරහා ගරු අමාතය මමාට ශම් කාරණය ශයොමු කර කියන්ශන්, ඒ
ශයෝජනාව ශහොඳ එකක් නිසා, ශවන්න ඕනෑ ශදයක් නිසා කුරුඳු
කර්මාන්තශආ ශයශදන අයට අලුවී ශවළඳ ශපොළ ජය ගන්න
පුළුවන් වන විධියට අක් ගණශන් 01ආ. වර්ෂශආවවී එම අධිකාරිය
පිහිුවන්න මැදිහවී වන්න කියා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
අපි ඒ කාරණය ගරු අමාතය මමාට දැුවම් ශදන්නම්. එ මමා
කියා විශබනවා, එය ළෙ ජම පිහිුවන බව.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
2017 අුවරුේශේ පටන් ගන්නවා කියාද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ඔ , සමහර විට ඊළෙ අය වැයට ඉසාසර ශවලා කරාවි.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
අුවරුේදක් ්රමාද ශවලා ශහෝ පටන් ගන්නවා නම් ශහොඳයි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
අශේ දිසා්රික්කශආ තමයි වැඩිම කුරුඳු වගාව ශකශරන්ශන්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒ නිසා ඔබ මමාවී ශමයට මැදිහවී වන්න, ගරු අමාතය මමා.
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1544

පාර්ලිශම්න් මව

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා

ගරු සාගල රවයනායක ෙහතා (නීතිය හා සාෙය සහ
දක්ෂිණ සංවර්ධන අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ශහොඳයි, ගරු මන්ත්රී මමා.

(ைொண்புைிகு ெொகல ரத்நொயக்க - ெட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும்
ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்ெர்)

2016 වර්ෂය ුරළ වාර්තා වූ සවඩි තැබීම් සහ මිනී
ෙැරුම් සද්ධීන් විසනතර
2016இல் அறிக்மகயிடப்பட்ட துப்பொக்கிச் சூட்டு
ைற்றும் ைனித படுதகொமலச் ெம்பவங்கள்: விபரம்

INCIDENTS OF SHOOTING AND MURDERS REPORTED IN 2016:
DETAILS

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of Law and Order
and Southern Development)
ගරු කගානායක මමනි, එම ්ර න
ා යට පිළි මර ශමශසේයි.

(අ (i)

ශවඩි තැබීම් - ආ1.
මිති මැරුම් - 310

(ii)
වර්ෂය

2014

2015

1510/’ආ.
12. ගරු උදය ප්රභාවය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
තිවිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාතය මමාශගන් ඇූ 
්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

(i)

2016 වර්ෂය  මළ වාර්තා වූ ශවඩි තැබීම් සහ මිති
මැරුම් සංඛ්යාව ශකොපමණද;

(ii)

වර්ෂ 01ආ1 සහ 01ආ3ට සාශේක්ෂව, 01ආ) වර්ෂය
 මළ ජ ශවඩි තැබීම් සහ මිති මැරුම් සංඛ්යාව
ශකොපමණ සංඛ්යාවකින් ඉහළ ශගොසා විශේද;

ශවඩි
තැබීම්

112

98

107

මිති
මැරුම්

548

476

502

යන්න එ මමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද?
(ආ

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெட்டமும்
ஒழுங்கும்
ைற்றும்
அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:

ததற்கு

அபிவிருத்தி

(அ) (i)

2016ஆம்
ஆண்டில்
அறிக்மகயிடப்பட்ட
துப்பொக்கிச் சூட்டுச் ெம்பவங்கள் ைற்றும் ைனித
படுதகொமலகளின் எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்
பமதயும்;

(ii)

2014
ைற்றும்
2015ஆம்
ஆண்டுகளுக்கு
ஒப்பீட்டளவில், 2016ஆம் ஆண்டில் துப்பொக்கிச்
சூட்டுச்
ெம்பவங்கள்
ைற்றும்
ைனித
படுதகொமலகள் எவ்வளவு எண்ணிக்மகயொல்
அதிகொித்துள்ளததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Law and Order and Southern
Development:
(a)

Will he inform this House-

(i)

the number of shooting incidents and
murders reported within the year 2016; and

(ii)

the increase in shooting incidents and
murders recorded in the year 2016 in
numbers in comparison to years 2014 and
2015?

(b) If not, why?

2014ට හා 01ආ3ට
සාශේක්ෂව ශවඩි තැබීම් හා
මිති මැරුම් සංඛ්යාශ
01ආ) ජ දුවන වූ වැඩි මම

2016

2014ට
සාශේක්ෂව
වැඩිමම
2015  ජ
වැඩිමමක්
ශනොමැත.
ආ1කින් අක් ම
ඇත. 01ආ) ජ
3කින් අක් ම
ඇත.

2015ට
සාශේක්ෂව
වැඩිමම
9කින්
වැඩි ම
ඇත.

2015 ජ
වැඩිමමක්
ශනොමැත.
.0කින් අක් ම
ඇත. 01ආ) ජ
1)කින් අක් ම
ඇත.

26කින්
වැඩි ම
ඇත.

(ආ පැන ශනොනඟී.

ගරු උදය ප්රභාවය ගම්ෙන්ිළල ෙහතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගරු කගානායක මමනි, මශ පළමුවැනි අ මරු ්ර න
ා ය ශමයයි.
මිති මැරුම් ඉහළ යාමට පාතාලය සහ සංවිධානාවීමක අපරාධ
වැඩි මශම් ්රවණතාවක් විශබනවාද? පාතාලය මර්දනය කිමේම
සඳහා ශපොීමදුය විදුන් අුවගමනය කරන ලද සුවිශ ෂී
ේ වැප
පිළිශවළක් දියවී කර විශබනවාද?

ගරු සාගල රවයනායක ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெொகல ரத்நொயக்க)

(The Hon. Sagala Ratnayaka)
ගරු කගානායක මමනි, මම කි වා වාශ ශවඩි තැබීම් සහ මිති
මැරුම් 01ආ1ට සාශේක්ෂව, 01ආ3 ජ ශහෝ 01ආ) ජ වැඩි ශවලා නැහැ.

නමුවී, 01ආ3 වර්ෂයට සාශේක්ෂව 01ආ) වර්ෂශආ ජ වැඩිමමක්
විශබනවා. ශම් පිළිබඳව අපවී ස මු නැහැ. ශම් සම්බන්ධව
"සංවිධානාවීමක අපරාධ මර්දන ශකොට්ඨාසය" කියලා අලුවී
ශකොට්ඨාසයක් වැප කටතු ම ආරම්භ කරලා විශබනවා. එතැන
්රවිසංවිධානයකුවී
දුේධ
ුවණා.
අලුවී
නිශයෝජය
ශපොලිසාපවිවරශයකු ඒ ශකොට්ඨාසශආ වැප කටතු ම භාර ගවීතා.
එතැනට අශේ අවධානය ශයොමු ශවලා විශබනවා. වැප පිළිශවළ
ගැන නම් ශමතැනදි මා කගා කරන්න ූ දානම් නැහැ. නමුවී, මම
පාර්ලිශම්න් මවට වග කීමකින් කියනවා, ශම් සම්බන්ධශයන් වැප
පිළිශවළක් විශබනවා කියලා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක ආඌ - ආ319/'ආ.-(ආ , ගරු ඉම්රාන් මහරූෆා මහතා.
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ගරු ඉම්රාන් ෙහරූෆන ෙහතා

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, පළාවී සභා හා පළාවී පාලන
අමාතය මමා ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මර  ජම සඳහා සවි
ශදකක කාලයක් ඉල්ලා දුටිනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
්ර න
ා අංක ආ3 - ආ119/'ආ)-(ආ , ගරු බුේධික පවිරණ මහතා.

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කගානායක මමනි, මා එම ්ර න
ා ය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
ගරු කගානායක මමනි, මුදල් හා ජනමාධය අමාතය මමා
ශවුවශවන් මා එම ්ර න
ා යට පිළි මරු ශදනවා. ශම් ්ර ානය අදාළ
වන්ශන් මුදල් අමාතයාං යට ශනොශවයි කියලා ඒ අමාතයාං ශයන්
දන්වා විශබනවා.

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඒ නිසා මහ ශල්කම් මමා ශම් කාරණය ගැන බලලා, ගැළශපන
අමාතයාං යට ශම් ්ර න
ා ය ශයොමු කරලා, සවි ශදකකින්වවී මට
පිළි මරක් ලබා වනන්ශනොවී ඒක මට කරන ශලොකු උද වක් වනවා.

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපවය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් ශදවන වටය.

ෙඩකළපව-්රාවුර් නව ොර්ගසස ඉදිකිීමම්
කඩිනම් කිීමෙ

ைட்டக்களப்பு-ஏறொவூர் புதிய வீதி நிர்ைொணப்
பணிகள் : துொிதப்படுத்தல்
CONSTRUCTION OF NEW ROAD BATTICALOA-ERAVUR:
ACCELERATION OF WORK

1681/’17
7. ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා (ගරු සසසයිඩ් අලී සාහීර්
ෙවුලානා ෙහතා සවනුව )
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண ஸொஹிர் தைௌலொனொ ெொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed
Ali Zahir Moulana)
උසසා අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතය මමාශගන් ඇූ 
්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

(i)

මපකලපුව - වාලච්ශච්න මාර්ගයට සමාන්තරව
මුහුවන ශවරළ දිශ මපකළපුව බාර් ්ර ජපාගාර
මංසන්ධිශආ දුට කල්කුපා දක්වා, එරාුවර් පිටමම
ශතක් අර්ධ ව ශයන් ඉදි කරන ලද මාර්ගයක්
පවවින බවවී;

(ii)

ශමම මාර්ගය මපකළපුව - වාලච්ශච්න මාර්ගශආ
රගවාහන තදබදය අක් කරන අතර මපකළපුව
දිසා්රික් ශල්කම් කාර්යාලය සහ තවවී ආයතන
කිහිපයක් ශමම මාර්ගයට ආසන්නශආ ඉදි ශවමින්
පවවින බැවින් ජනතාවට පහසුවක් වන බවවී;

(iii)

මුහුවන ශවරළ ඔසාශසේ ශමම මාර්ගශයන් පාදුකුපා
ශබොක්ක දක්වා ගමන් කිමේම ශේශීය සහ විශේශීය
සංචාරකයන්ට පහසුවක් බවවී;

(iv)

ගැඹුරු මුහුශේ   වර කටතු මවල
  වරයන්ට ශමය පහසුවක් වන බවවී;

(v)

යළි පදිංචි කළ ගම්මානයක් වන විශරයිමක්හි
පදිංචිකරුවන්ට ඉන් ්රවිලාභ අවීවන බවවී;

(vi)

ශමම මාර්ගය ශදපස සංචාරක ශහෝටල් සහ
ශවනවී ආයතන ඉදිකිමේමට ආශයෝජකයන්ව දිරි
ගන්වුව ඇවි බවවී;

(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු කගානායක මමනි, ඇවීතටම ශම් හා සමාන ්ර න
ා මම
ට ට කලින් ඉදිරිපවී කළාම ඒ ්ර න
ා ශයොමු කශළේ මහානගර හා
බසානාහිර සංවර්ධන අමාතයාං යට. එම නිසා මම ඇවීතටම ශම්
්ර න
ා යවී හදලා ශයොමු කශළේ මහානගර හා බසානාහිර සංවර්ධන
ඇමවි මමාශගන් අහන්න. ශම් ්ර න
ා ය මුදල් අමාතයාං යට ශයොමු
ුවශඩු ශකොශහොමද කියලා මම දන්ශන් නැහැ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශම් කාරණය ගැන මහ ශල්කම් මමාට කියලා, එය අව ය
තැනට ශයොමු කරන්න මම කටතු ම කරන්නම්.

ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඊට කලිුවවී මම ශම් හා සමානම ්ර න
ා කීපයක් ඇහුවා. ඒ
්ර න
ා දුයල්ල ශයොමු ුවශඩු මහානගර හා බසානාහිර සංවර්ධන
ඇමවි මමාටයි.

ශයශදන

එ මමා දන්ශන්ද?
(ආ

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඒ සඳහා අව ය පියවර ගන්නම්.

ைொண்புைிகு தெயிட் அலி

(ඇ

ඉහත සඳහන් කරන ලද කරුණු සහ අව යතා සැලකිල්ලට
ගනිමින් ශමම මාර්ගශආ ඉදිකිමේම් කඩිනම් කරන ශලස
උපශදසා ශදන්ශන්ද යන්න එ මමා ශමම සභාවට
දන්වන්ශන්ද?
ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?
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[ගරු බුේධික පවිරණ මහතා]

உயர் கல்வி
சகட்ட வினொ:
( அ) (i)

ைற்றும்

தநடுஞ்ெொமலகள்

அமைச்ெமரக்

ைட்டக்களப்பு பொர் தவளிச்ெவீடு ெந்தியிலிருந்து
கல்குடொ வமர கடற்கமர ஓரைொக ைட்டக்களப்பு வொமழச்செமன
வீதிக்கு
ெைொந்தரைொன
வீதிதயொன்று ஏறொவூர் வமர பகுதியளவில்
நிர்ைொணிக்கப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்;

(ii)

(iii)

இந்த வீதிக்கு அருகொமையில் ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டச் தெயலகம் ைற்றும் ெில ஏமனய
நிறுவனங்களும்
நிர்ைொணிக்கப்பட்டு
வருவதனொல், ைட்டக்களப்பு - வொமழச்செமன
வீதியில் உள்ள சபொக்குவரத்து தநொிெமல இந்த
வீதி
இலகுவொக்கி,
தபொதுைக்களுக்கு
வெதியொகவுள்ளது என்பமதயும்;
இந்த வீதியில் உள்ளூர் ைற்றும் தவளிநொட்டு
சுற்றுலொ பயணிகள் கமரசயொரைொக பொெிக்குடொ
வமர
பயணிப்பதற்கு
இலகுவொகவும்,
வெதியொகவுமுள்ளது என்பமதயும்

(iv)

ஆழ்கடல் ைீனவர்களின் ைீன்படி
மககமள
இலகுவொக்குவதற்கு
வெதியொகவுள்ளததன்பமதயும்;

(v)

திரொய்ைடு கிரொைத்தில் ைீளக்குடியைர்த்தப்பட்ட
குடியிருப்பொளர்கள்
நன்மையமடவர்
என்பமதயும்; அத்துடன்

(vi)

இந்த வீதி வழிசய சுற்றுலொப் பயணிகளுக்கொன
சஹொட்டல்கமளயும் ஏமனய தொபனங்கமளயும்
நிர்ைொணிப்பதற்கு
இது
முதலீட்டொளர்கமள
ஊக்குவிக்கும் என்பமதயும்

asked the Minister of Higher Education
Highways:

and

Is he aware that -

(ii)

(vi)

this will encourage investors to construct
tourist hotels and other establishments
along this road?

Will he inform this House whether instructions be
given for the expedition of the construction of this
road considering the above facts and needs at the
earliest?

(c)

If not, why?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I table* the answer.

* සභාසම්සය ෙත තවන ලද ිළිතුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:

(a)

(i)

Yes. Section of this road belongs to the
Batticaloa Municipal Council and the
balance section belongs to the Eravur Urban
Council.

(ii)

Not relevant.

(iii)

Not relevant.

(iv)

Not relevant.

(v)

Not relevant.

(vi)

Not relevant.

(b)

As this road does not belong to the Road
Development Authority, my Ministry is not in a
position to take action in this regard.

(c)

Does not arise.

ෙඩකළපව දිසනත්රික්කසස ජාතික පාසේ: ගුරු
පරප්පාු 
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத் சதெியப்
பொடெொமலகள்:ஆெிொியர் தவற்றிடங்கள்

இன்சறல் ஏன்?

(i)

the residents of re-settled village of
Thiraimadu will be benefitted; and

நடவடிக்
இது

(ஆ) சைற்கொண்
தகவல்கமளயும்
சதமவகமளயும்
கருத்திற்தகொண்டு
இந்த
வீதியின்
நிர்ைொணப்
பணிகமள துொிதப்படுத்துவதற்கொன அறிவுறுத்தல்கள்
முன்கூட்டிசய வழங்கப்படுைொ என்பமதயும் அவர்
இச்ெமபக்கு ததொிவிப்பொரொ?

(a)

(v)

(b)

அவர் அறிவொரொரொ?

(இ)
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පාර්ලිශම්න් මව

a road parallel to Batticaloa-Valaichenai
road along the sea shore from Batticaloa
Bar Light House junction to Kalkudah
partly constructed up to Eravur exists;
this road ease traffic congestion on the
Batticaloa-Valaichenai road and will also be
convenient to the public, as the Batticaloa
District Secretariat and some other
institutions nearby this road are also under
construction;

NATIONAL SCHOOLS IN BATTICALOA DISTRICT: TEACHER
VACANCIES

1686/'17
14.ගරු බුද්කරක පතිරණ ෙහතා (ගරු සසසයිඩ් අලී සාහීර්
ෙවුලානා ෙහතා සවනුව )
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண

-

ைொண்புைிகு தெயிட் அலி

ஸொஹிர் தைௌலொனொ ெொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Seyed
Ali Zahir Moulana)
අධයාපන අමාතය මමාශගන් ඇූ  ්ර න
ා ය - (ආ :

(අ

(i)

මපකළපුව දිසා්රික්කශආ පිහිටි දුයලුම ජාවික
පාසල්වල නම් කවශර්ද;

(iii)

it is easy and convenient to the local and
foreign tourists to travel along the coast up
to Pasikudah Bay on this road;

(ii)

එම එක් එක් ජාවික පාසශලහි දුටින ශිෂය
සංඛ්යාව, ශරේියය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශර්ද;

(iv)

it is convenient for deep sea fishermen for
their fishing activities easily;

(iii)

ගුරු වර්ගය අුවව එම එක් එක් ජාවික පාසශලහි
දුටින ගුරුවරු සංඛ්යාව කවශර්ද;
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(iv)

විෂයයන් අුවව එම එක් එක් ජාවික පාසලට
අුවමත කර ඇවි ගුරුවරු සංඛ්යාව කවශර්ද;

(iii)

number of available teachers categorywise in each national school;

(v)

ගුරු වර්ගය අුවව එම එක් එක් ජාවික පාසශලහි
විශබන ගුරු පුරේපාක් සංඛ්යාව කවශර්ද;

(iv)

approved cadre of teachers, subject-wise in
each national school;

(vi)

එම එක් එක් ජාවික පාසශලහි ගුරු පුරේපාක්
විශබන විෂයයන් කවශර්ද;

(v)

(vii)

තාක්ෂණ විදයාගාර සහ භාෂා විදයාගාර වැනි
පහසුකම් සපයා  ජ ඇවි ජාවික පාසල් කවශර්ද;

number of teacher vacancies, category-wise
in each national school;

(vi)

names of the subjects for which teacher
vacancies exist in each national school;
and

(vii)

names of national schools which have been
provided with facilities such as technical
laboratories and language laboratories?

යන්න එ මමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?

(ආ

(i)

ඉහත කී පුරේපාක් පිරමම සඳහා අධයාපන
අමාතයාං ය ශගන ඇවි පියවර කවශර්ද;

(ii)

ඉහත කී පුරේපාක් පුරවුව ලබන දිනය කවශර්ද;

යන්නවී එ මමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ඇ

(b)

ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද?

Will he also inform this House (i)

the steps that have been taken by the
Ministry of Education to fill these
vacancies; and

(ii)

the date on which the aforesaid vacancy
will be filled?

கல்வி அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i) ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் உள்ள அமனத்து
சதெியப் பொடெொமலகளின் தபயர்கமளயும்;
(ii)

ஒவ்தவொரு
சதெியப்
பொடெொமலயிலுமுள்ள
ைொணவர்களின் எண்ணிக்மகமய அவர்களின்
தரவொொியொகவும்;

(iii)

ஒவ்தவொரு
சதெியப்
பொடெொமலயிலுமுள்ள
ஆெிொியர்களின் எண்ணிக்மகமய அவர்களின்
வகுதி வொொியொகவும்;

(iv)

ஒவ்தவொரு
சதெியப்
பொடெொமலயிலுமுள்ள
அங்கீகொிக்கப்பட்ட
ஆெிொியர்களின்
பதவியணிமய பொடவொொியொகவும்;

(v)

ஒவ்தவொரு
சதெியப்
பொடெொமலயிலுமுள்ள
ஆெிொியர் தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மகமய
அவற்றின் வகுதிவொொியொகவும்;

(c)

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ගරු කගානායක මමනි, එම ්ර න
ා යට පිළි මර මා සභාගත*
කරනවා.
* සභාසම්සය ෙත තවන ලද ිළිතුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
(අ

( v i ) ஒவ்தவொரு
சதெியப்
பொடெொமலயிலுமுள்ள
ஆெிொியர் தவற்றிடங்கள் நிலவும் பொடங்களின்
தபயர்கமளயும்; அத்துடன்
(vii)

ததொழில்நுட்ப ஆய்வுகூடங்கள் ைற்றும் தைொழி
ஆய்வுகூடங்கள்
ஆகிய
வெதிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ள சதெியப் பொடெொமலகளின்
தபயர்கமளயும்

சைற்தெொன்ன
திகதிமயயும்

தவற்றிடங்கள்

நிரப்பப்படும்

அவர் இச்ெமபக்கு சைலும் ததொிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்சறல் ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

ඇමුණුම 1ආ බලන්න.
ඇමුණුම 10 බලන්න.

(iii)

ඇමුණුම 1ඌ බලන්න.

(iv)

ඇමුණුම 11 බලන්න.

(v)

ඇමුණුම 13 බලන්න.

(vi)

ඇමුණුම 13 බලන්න.

(vii)

அவர் இந்த தவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்கு
கல்வி அமைச்ெினொல் சைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள
நடவடிக்மககமளயும்;அத்துடன்

(ii)

(i)
(ii)

ඇමුණුම්* බලන්න.

அவர் இச்ெமபக்கு ததொிவிப்பொரொ?

(ஆ) (i)

If not, why?

Will he inform this House -

1. ඔඩ්පමාවඩි මධය විදයාලය

2. වාලච්ශච්නයි නූර් මහා විදයාලය
3. කාට්ටන්කුඩි මධය විදයාලය
(ආ

(i)

ජාවික පාසල්වල පවවින අ.ශපො.ස. (උසසා ශපළ දුංහල,
ශදමළ හා ඉංග්රීදු මාධය ගුරු පුරේපාක් සඳහා ශ්රී ලං.ගු.ශසේ ඌ I (අ ශරේියයට උපාධිධාරින් ආ,093ක් බඳවා ගැතිමට
01ආ..ආ1.01 දිනැවිව ගැසට් නිශ දනය මඟින් අයවනම්පවී
කැඳවන ලද අතර, 2017.04.08 දින තරග විභාගය පවවීවන
ලදී.
විභාග ්රවිලල ලැබුණු වහාම 01ආ. වර්ෂශආ ජ ශමම බඳවා
ගැතිම් දුවන කිමේමට නියමිතය. ශමම බඳවා ගැතිම්වලින්
මපකළපු දිසා්රික්කශආ ජාවික පාසල් සඳහා ශදමළ මාධය
ගුරුවරුන් පවී කරුව ලැශේ.

(i)

names of all the National Schools in
Batticaloa District;

ජාවික ශික්ෂණ විදයා ඩිේශලෝමාධාරින් ඌ,780ක් අවසාන
විභාගය සඳහා ශපති දුට 01ආ).1).ඌ1 දින දුට සීමාවාදුක
පුහුණුව සඳහා පිටව ශගොසා ඇත.

(ii)

number of students in each national school,
grade-wise;

එහි ්රවිලල නිකුවී වූ වහාම ශ්රී ලං.ගු.ශසේ ඌ - I (ආ ශරේියයට
බඳවා ගැතිම් දුවන කරුව ලැශේ.

1551

1552

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් මහතා]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)
ශමම බඳවා ගැතිම් දුවන කිමේශම් ජ ද මපකළපු දිසා්රික්කශආ
ජාවික පාසල් සඳහා ශදමළ මාධය ගුරුවරුන් පවී කරුව
ලැශේ.
(ii)
(ඇ

2017 ශදසැම්බර් මාසයට ශපර එම පුරේපාක් පිරමමට
අශේක්ෂා ශකශර්.

අදාළ ශනොශ .

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමනි, මම ශමය රජශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක
සභාවට ශයොමු කරන්නම්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, -

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු අුවර කුමාර දිසානායක මැවි මමා.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, අපි හමුශ අද තබලා විශබන මුදල්
අමාතයාං ශආ 01ආ) වාර්ෂික වාර්තාව ශකශරහි මා ඔබ මමාශ
අවධානය ශම් අවසාගාශ  ජ ශයොමු කරවනවා.

ගරු කගානායක මමනි, මුදල් අමාතයාං ශයන් ඉදිරිපවී කර
ඇවි, වාර්ෂික වාර්තාව 01ආ)හි ඌ.9 පිුශ විගණන මතය ශලස
විගණකාධිපවි මමා ශමශලස ඉදිරිපවී කරලා විශබනවා:
"ශමම වාර්තාශ 0.0 ශේදශආ දක්වා ඇවි කරුණු ශහේ මශවන් විගණන
මතයක් සඳහා පදනමක් සැපය මට ්රමාණවවී සහ උචිත විගණන සාක්ෂි
ලබා ගැතිමට මට ශනොහැකි විය. ඒ ශහේ මශකොට ශගන ශමම මූලය
්රකා න පිළිබඳව මම මතයක් ්රකා ශනොකරමි."

ගරු කගානායක මමනි, යම් අමාතයාං යක ශහෝ ආයතනයක
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපවී කරනශකොට විගණකාධිපවි මමා විදුන්
ඒ වාර්තාව පිළිබඳව විගණන මත ඉදිරිපවී කළ තු මව විශබන බව
අපි දන්නවා. එශහම ුවණාම තමයි ඒක අංගසම්පූර්ණ වාර්තාවක්
බවට පවී ශවන්ශන්. දැන් පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී කරලා
විශබන වාර්තාව සම්බන්ධශයන් "විගණන මතයක් ඉදිරිපවී
කරන්න බැහැ" කියලා විගණකාධිපවි මමා විදුන් කියනවා නම්
ශම් වාර්තාව අංගසම්පූර්ණ වාර්තාවක් ශනොශවයි.

ගරු කගානායක මමනි, ඒ නිසා පාර්ලිශම්න් මව ශමම වාර්තාව
පිළිශනොගත තු මයි. ශමොකද, පාර්ලිශම්න් මව පිළිගත තු ම වන්ශන්
අංග සම්පූර්ණ වූ වාර්තාවක්. විශ ේෂශයන්ම ශම් මුදල්
අමාතයාං ශආ වාර්තාවයි, ගරු කගානායක මමනි. ශවන
අමාතයාං වාශ ශනොශවයි, මුදල් අමාතයාං ය තමයි අශේ රශට්
මුදල් පාලනශආ ජවී, මුදල් වියදම් කිමේශම් ජවී, මුදල් එක ම
කිමේශම් ජවී වි ාලම කාර්ය භාරයක් දුවන කරන අමාතයාං ය. ගරු
කගානායක මමනි, ඒ නිසා පාර්ලිශම්න් මව ශම් වාර්තාව
පිළිශනොගත තු මයි කියලා මා හිතනවා. ශමය අපක් සම්පූර්ණ වූ
වාර්තාවක්. ඒ නිසා ශම් වාර්තාව සම්පූර්ණ ශකොට
විගණකාධිපවි මමාශ මතය සහිතව පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී
කළ තු මයි. සරවී අමුණුගම අමාතය මමා ඒක පිළිගනියි කියලා මා
හිතනවා.

—————————
* පසනතකාලසස තවා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

නැඟී සටිසසය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
සභානායක මමනි, ඔබ මමාට
විශබනවාද?

යමක්

්රකා

කරන්න

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කගානායක මමනි, ශම මමා කියන කාරණය ඇවීත නම්,
විගණකාධිපවි මමා එය පාර්ලිශම්න් මවට දැුවම් ශදන්න විබුණා.
He should have informed Parliament. එ මමා පාර්ලිශම්න් මවට
දැුවම් වනන්ශන් නැහැ. විගණකාධිපවි මමා ඉල්ලපු ශතොර මරු
වනන්ශන් නැවීනම්, එ මමාට ඒ බව පාර්ලිශම්න් මවට දැුවම් ශදන්න
විබුණා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. I will refer that to the-

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කගානායක මමනි, පාර්ලිශම්න් මවට දැුවම් ශදන්ශන්
නැ මව වාර්තා ශදන්න එ මමා හරි ්රදුේධයි. He should inform
Parliament. පාර්ලිශම්න් මවට දැුවම් ශදන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නැහැ, නැහැ. ගරු කගානායක මමනි, මුදල් අමාතයාං ශආ
වාර්ෂික වාර්තාව 01ආ)හි, 386 වන පිුශ
ශමශසේ සඳහන් කර
විශබනවා:
"2.2.5 පාර්ලිසම්න්ුරව සවත වාර්තා කිීමෙ
ශ්රී ලංකා ්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජශආ ආඩුක්රම වයවසාගාශ ආ31
() වයවසාගාව ්රකාර මා විදුන් පාර්ලිශම්න් මව ශවත ඉදිරිපවී කළ තු ම
වාර්තාව යගා කාලශආ ජ නිකුවී කරුව ලැශේ.
එච්.එම්. ගාමිණී විශේදුංහ
විගණකාධිපවි"

ඒ විධියට පාර්ලිශම්න් මවට වාර්තා කරලා විශබනවා. ඒ නිසා
ඔබ මමා කියන ශකොටසවී-
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ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම ඒ සඳහා අව ය පියවර ගන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
විගණකාධිපවි මමා ඒකවී වාර්තා කරලා විශබනවා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඉල්ලූ ශතොර මරු වනන්ශන් නැවීනම් ඒ පිළිබඳව
විගණකාධිපවි මමා පාර්ලිශම්න් මවට වාර්තා කරන්න ඕනෑ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි, මම ඒ සඳහා අව ය පියවර ගන්නම්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමනි, මම ශම්කවී රජශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක
සභාවට ශයොමු කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශමොකක් ශහෝ වාර්තාවක් ගැන කියනශකොට එ මමා ඔශහේ
නැඟිටිනවා.
එශහම
නැඟිටලා
වැපක්
නැහැ.
ගරු
කගානායක මමනි, පැහැදිලි ශලසම මුදල් අමාතයාං ශආ වාර්ෂික
වාර්තාව ගැන තමයි මා ශම් කරුණු ඉදිරිපවී කරන්ශන්. එම
වාර්තාව පිළිබඳ ්ර න
ා යක් තමයි ශමතැන ම මශවලා විශබන්ශන්.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ සඳහා අව ය පියවර ගැතිමට මම ශමය රජශආ මුදල් පිළිබඳ
කාරක සභාවට ඉදිරිපවී කරන්නම්.

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා

නැඟී සටිසසය.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

எழுந்தொர்.
rose.

ගරු කථානායකුරො
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(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

නැඟී සටිසසය.
எழுந்தொர்.
rose.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු බන්වනල ගුණවර්ධන මැවි මමා.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු කගානායක මමනි, ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාශ ,
විගණකාධිපවිශ ්රකා ය පදනම් කරශගන රජශආ මුදල් පිළිබඳ
කාරක සභාශ  ජ අපි මුදල් අමාතයාං ශයන් 01ආ) වර්ෂශආ දුයලු
ගිණුම් වාර්තා කැඳවා විශබනවා. විගණකාධිපවි වාර්තාවවී සමෙ
ආයතන ශදකකින් වාර්තා කැඳවා විශබනවා.

ශම් සඳහා Public Accounts Committee එශකන් සහ රජශආ
මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාශවන් උවීතර කැඳවලා විශබනවා. ගරු
අුවර කුමාර දිසානායක මහවීමයා කියනවා වාශ ශම්ක බරපතළ
කරුණක්.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ සඳහා අව ය පියවර අරශගන විශබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නැහැ, නැහැ. ගරු කගානායක මමනි, මහ බැංකු වාර්තාව
ගැනයි ශම මමා කියන්ශන්. මා ශම් කරුණු ඉදිරිපවී කරන්ශන් මහ
බැංකු වාර්තාව පිළිබඳව ශනොශවයි. ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමා
මුදල් ඇමවි මමා ව ශයන් පිළි මරු ශදන්න උවීසාහ කරන්න එපා;
ඔහු ආරක්ෂා කිමේශම් කාර්යයකට යන්න එපා. මා ශම් කරුණු
ඉදිරිපවී කරන්ශන් පැහැදිලිවම මුදල් අමාතයාං ශආ වාර්ෂික
වාර්තාව පිළිබඳවයි. මහ බැංකු වාර්තාව පිළිබඳවයි ශම මමා කගා
කශළේ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු සභානායක මමා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු කගානායක මමනි, විගණකාධිපවි මමා තමයි මූලික
වැැදේද කරලා විශබන්ශන්. ඉල්ලපු ශතොර මරක් වනන්ශන් නැවීනම්
පාර්ලිශම්න් මවට වාර්තා කරන්න එ මමාට පුළුවන්කම විබුණා. He
should have reported that to Parliament.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
කුවරු හරිද, කුවරු වැරදිද කියලා කියන්ශන් නැ මව මම ශම්ක
රජශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපවී කරන්නම්. ඊට
පසාශසේ ඊළෙ පියවර ගන්නම් ගරු මන්ත්රී මමා. එශහම ුවශණොවී
අපට ශම් ගැන වාද කරන්න පුළුවන් ශන්.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එතශකොට අපි දැන් ශම් වාර්තාවට ශමොකක් කියලාද
කියන්ශන්?

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ඉදිරිපවී කළාට පසුව ශන් වාර්තාව ලබා ශදන්ශන්.
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පාර්ලිශම්න් මව

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, ඒ කියන්ශන් ශම් වාර්තාව
පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී කරලා දැන් අශේ ශම්ස මත විශබනවා.
අපි ශහට දුට ශම් වාර්තාව හැඳින්විය තු ම වන්ශන්
පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී කරන ලද වාර්තාවක් ශලසද, එශසේ
නැවීනම් පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී ශකොට එය අසම්පූර්ණ නිසා
පාර්ලිශම්න් මශවන් කාරක සභාවට ඉදිරිපවී කරන ලද වාර්තාවක්
ශලසද? ගරු කගානායක මමනි, ඉදිරිපවී කරන ලද ශමම වාර්තාව
කුමන වාර්තාවක් කියලාද අපි රටට කියන්න ඕනෑ?

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
මට අවසාන ව ශයන් ශදයක් කියන්න
කගානායක මමනි.

ශදන්න, ගරු

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අවසාන ව ශයන් කියන්න.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
මම අවසාගාුවකූලව ශමය රජශආ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට
ශයොමු කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අපි ශම් වාර්තාශවන් උපුටා ගන්නවා නම්, ශම් වාර්තාව
පිළිබඳව රටට මතයක් කියනවා නම්, අපි ශම් වාර්තාව ශමතැන්
දුට හඳුන්වුව ලබන්ශන් කුමන වාර්තාවක් ශලසද?

ගරු කථානායකුරො

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, "ශම්ක අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් බවට
පවී ම විශබන්ශන් විගණකාධිපවි මමා නිසා"ය කියා
සභානායක මමා පාර්ලිශම්න් මශ  ජ කි ශවොවී, ඒක සම්පූර්ණ
වැරදියි. ශමොකද, විගණකාධිපවි මමා ඔහුශ කාර්ය භාරය ඉු
කරලා විශබනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒක එ මමාශ මතය ශන්. ඒකයි.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Speaker)
ගරු සභානායක මමා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒක අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් ුවශඩු, විගණකාධිපවි මමා නිසා.
[බාධා කිමේමක්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is why I am referring it to the Committee.

(The Hon. Anura Dissanayake)
පාර්ලිශම්න් මවට කරුණු වාර්තා කරලා විශබනවා.
ඉදිරිශආ ජවී කරුණු වාර්තා කරන බව සඳහන් කරලා විශබනවා. ඒ
වාශ ම පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී කරන වාර්තාව  මළ එ මමා
විදුන් තමන්ට ශමම මුදල් වාර්තාව පිළිබඳව විගණන මතයක්
ඉදිරිපවී කළ ශනොහැකියි කියන කරුණ ඉදිරිපවී කරලා
විශබනවා. ඒ නිසා විගණකාධිපවිවරයා හැටියට ඔහු ඔහුශ
කාර්ය භාරය ඉු ශකොට විශබනවා. හැබැයි, දැන් සභානායක මමා
කියනවා, ශම්ක අසම්පූර්ණ වාර්තාවක් බවට පවී ම විශබන්ශන්
විගණකාධිපවි මමාශ මැදිහවීමම නිසාය කියලා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි. අපි ඉතා ඉක්මනින් - [බාධා කිමේමක්]

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එ මමා තමයි - [බාධා කිමේමක්]

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Now, please allow me to refer this to the Committee.
නැවීනම් අපට ශම් ගැන දවස පුරාම වාද කරන්න පුළුවන්.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
විගණකාධිපවි මමාට ශතොර මරු හම්බ
පාර්ලිශම්න් මවට වාර්තා කරන්න විබුණා.
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(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒශකන් කියන්ශන්, ශවන ශමොකුවී ශනොශවයි. ශම් ශගොල්ලන්
ශමොනවා යැ වවී, විගණකාධිපවි මමා “Okay” කියලා ශදන්න
කියන එක ශන් ශම් කියන්ශන්. ඒක තමයි ශම් කියන්ශන්. එශහම
තමයි. එශහම ශනොකියපු එක තමයි එ මමාශ වැැදේද.

ගරු කථානායකුරො
ුවශඩු නැවීනම්,

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
කුවරු හරිද, කුවරු වැරදිද කියලා ශමතැන තීරණයක්
කරන්ශන් නැහැ.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු සභානායක මමනි, ඔබ මමා පිළි මරු ශදන්න. We will
move on to the next Item. I am referring that to the
Committee on Public Finance.

පාර්ලිශම්න් මශ සාගාවර නිශයෝග 0ඌ(0 යටශවී ්ර ාන. ගරු
දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මැවි මමා.
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බාහිරව ්රවිකාර ලබා ගැතිමට දුවන ම ඇවි තවීවීවයට
මැදිහවී වන ක්ෂියක ක්රියා මාර්ගයක් අව ය බව
නවදයවරුන් ්රකා කරේ ජ; ශසෞඛ්ය අං ය ්රකා කර
විිනය ජ, ජන ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැතිම සඳහා ගන්නා
විසඳුම් හා ක්රියා මාර්ග කවශර්ද යන්න පිළිබඳව
පාර්ලිශම්න් මවට ්රකා කරනවාද?

සපෞද්ගලිකව දැනුම් දීසෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE
I

ජන ජීවිතය වලපාන ගැ ලු විසඳීෙ ස හා කඩිනම්
ිළයවර
ைக்களின் வொழ்மவப் பொதிக்கும் விடயங்கமளத்
தடுப்பதற்கொன துொித நடவடிக்மக

IMMEDIATE ACTION TO ARREST ISSUES AFFECTING PUBLIC
LIFE

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කගානායකුතමනි, සාගාවර නිශයෝග 0ඌ(0 යටශවී මම
ශම් ්ර න
ා ය ශයොමු කරන්ශන් ගරු අ්රාමාතය මමාටයි.

අප රශට් ජන ජීවිතයට බලපාන හා හානි ඇවිවන තවීවීවයන්
සැලකිල්ලට ශගන කටතු ම කිමේම පිියස රජය -පාර්ලිශම්න් මවවිවිධ අවසාගාවල ජ ්රකා යන් නිකුවී කර ඇත. සාවභාවධර්මශආ
ශවනසාමම් මත දුවනවන ගංව මර උවවනරු, නාය යෑම් ශමන්ම
කාලගුියක ශවනසාමම් මත ඇවි වන දරුණු ඉශපෝර තවීවීව ආදිය
හා රශට් ජනතාවශ ජීවිතවලට ශසෞඛ්යමය ව ශයන් බලපාන
ශරෝග පැවිමේම වැළැක්මමට ඇවි කර විශබන යම් යම්
ක්රියාදාමයන් ක්රියාවීමක ශනොමමද, ඒවා ඉු කර ගැතිශම් ජ ම මම
ඇවි වනෂාකරතා ගැනද අවධානය ශයොමු කළ තු මව ඇත.
එශහයින්,
01. උ මරු පළාතද, රජරට හා නැශෙනහිර පළාවීද, කුරුණෑගල
දිසා්රික්කශආ සමහර ්රශේ ද ශම් වන විට දරුණු
නියෙයකට ශගොවනරු ම ඇවි නිසා එම ්රශේ වල ම මම ඇවි
පාතිය ජල ්ර න
ා යට, කෘෂිකර්මාන්තය පවීම ඇවි දරුණු
පීපාවට හා අසාගාවරභාවයට විසඳුම් බලාශපොශරොවී මශවන්
එම ජනතාව අසරණ තවීවීවයට පවීව ඇවි බව පිළිශගන,
ඒ ගැන ඉක්මන් ක්රියා මාර්ග ගැතිමට රජය කටතු ම
කරනවාද?
ගරු කගානායක මමනි, අලුවීම වාර්තා අුවව උ මරු
පළාශවී, රජරට, නැශෙනහිර පළාශවී සමහර ්රශේ වල
වැ දුයල්ශල්ම ජල මට්ටම දුයයට ඌ1කටවී අක්
්රමාණයක් දක්වා පහත බැස විශබනවා.
02.

03.
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පසු ගිය දා ඇවි වූ දරුණු ගංව මර හා නායයෑම් නිසා
අවතැන් ම දුටින දහසා ගණන් ජනතාවවී, ඔුවන්ශ
වයාපාර ශසේවාවන්, ැදකියා, දරුවන්ශ අධයාපනය, නිවාස
හා ඉපම් යගා තවීවීවයට පවී කිමේම සඳහා ්රකා යට පවී
කර ඇවි සහන ලබා ජම ශ ගවවී කිමේමට හදිදු වැප
පිළිශවළක් ක්රියාවීමක කිමේමට පියවර ගන්නවාද?
රට පුරා ශ ගශයන් පැවිර යන ශපංගු ශරෝගය නිසා
මරණයට පවීව ඇවි සංඛ්යාව 011කට අධික බවවී, දැනට
65,000කට පමණ එම ශරෝගය වැළඳී ඇවි බවවී, දහසා
ගණන් ජනයා සෑම ශරෝහලකම පිමේ ඇවි බවවී වාර්තා
ශවනවා.
ගරු කගානායක මමනි, ශමන්න ශම් තවීවීවය ශබොශහොම
කනගාුදායකයි. සෑම ශරෝහලකම ශරෝගීන් පිරිලා, දැන්
එළිශආ දුට ඔුවන්ට ්රවිකාර කරන්න පටන්ශගන
විශබනවා. අශේ ගරු වාසුශේව නානායක්කාර
මන්ත්රී මමාවී කියනවා, ශපංගු ශරෝගීන්ශගන් ශරෝහල් පිමේ
ඇවි නිසා එම ශරෝහල්වලට දැනට ශරෝගීන් ගන්ශන්
නැවිව එම ශරෝහල් වසා විශබන බව.

04.

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු මත රජය මඟින් කරන ලද
්රකා යන් ශ ගශයන් ක්රියාවීමක කර ගැතිම සඳහා
පාර්ලිශම්න් මශ අදාළ මන්ත්රීවරුන්ශ මැදිහවීමම ලබා
ගැතිමට විශ ෂ
ේ ක්රියා මාර්ගයක් දියවී කරනවාද?

ගරු කගානායක මමනි, මම විශ ේෂ ක්රියා මාර්ගයක් කියලා
සඳහන් කරන්ශන් - මම එදාවී ඔබ මමාට සඳහන් කළා - Standing
Committee එකක් පවී කළ තු ම බවයි; there has to be a
Standing Committee. This is a national disaster. We cannot
expect all these statements to be made, which are not being
implemented. Today, the ground situation is very bad. හැම
ශරෝහලක්ම පිරිලා. ශපංගු ගැන ශමම ගරු සභාශ  ජ සාකච් ා ුවණු
කිහිප වතාවකම උවීතර වනන්නා. නමුවී, රජය අද ශම්ක ගණන්
ගන්ශන් නැහැ; ශදොසාතරවරුන්ව ගණන් ගන්ශන් නැහැ;
මහාචාර්යවරුන්ව ගණන් ගන්ශන් නැහැ; පැවිමේ යන ශරෝගය
ගණන් ගන්ශන් නැහැ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු සභානායක මමනි, are you going to reply?

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශල්කම් පවී කරනවා; පහුවදාට එළවනවා. ශමවැනි ශසෞඛ්ය
අමාතයාං යක් මහජන ජීවිත ශපංගු ශරෝගශයන් ශේරා ගන්ශන්
ශකොශහොමද?

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
රජය ශවුවශවන් පිළි මරු ශදන්න අපි ගරු සභානායක මමාට
අවසාගාව ශදමු.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අවසාගාව වනන්නාට රජශයන් කල් ඉල්ලයි. ශවන ශමොනවාවවී
ශවන්ශන් නැහැ. [බාධා කිමේමක්]

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශමම ්ර න
ා ය අහලා විශබන්ශන්, ගරු අ්රාමාතය මමාශගන්.
එ මමා ශහට දිනශආ ජ ්ර න
ා ශදකකට උවීතර ශදනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහටද?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශහට ගරු කගානායක මමනි. [බාධා කිමේම්]
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ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශම් සඳහා උවීතරයක් ලබා ශදන්න. මිනිසාසු මැශරනවා. [බාධා
කිමේමක්]

ගරු කථානායකුරො

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා
විදුන් ම ම කශළේ වැදගවී ්ර න
ා යක්. ගරු කගානායක මමනි, දැනට
විශබන ශතොර මරු අුවව,- [බාධා කිමේම්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු සභානායක මමනි, ශහට ශම්
අගමැවි මමා උවීතරයක් ලබා ශදනවාද?
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පාර්ලිශම්න් මව

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

සම්බන්ධශයන්

ගරු

(The Hon. Speaker)
ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා, වාඩි ශවන්න.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා
ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු අගමැවි මමාශගන් ්ර න
ා ශදකක් අහලා විශබනවා. ඒ
්ර න
ා ශදකටම ශහට උවීතර ශදනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow.
ගරු අුවර දිසානායක මැවි මමා. [බාධා කිමේමක්]

ගරු සභානායක මමා. [බාධා කිමේමක්] දැන් ගරු
සභානායක මමා කගා කරයි. ඊළෙට ගරු අුවර දිසානායක
මන්ත්රී මමා. ඊළෙට ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමාට- [බාධා
කිමේමක්]

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශමොශළේ අමාරු ශවලා. [බාධා කිමේමක්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The Hon. Prime Minister will reply tomorrow. Is that
your stand, Hon. Leader of the House? [බාධා කිමේම්]
ශහොඳයි. එ මමාට කගා කරන්න අවසාගාව ශදන්න. [බාධා කිමේමක්]
ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
මිනිසාසු ගැන හැඟීමක් නැහැ.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
එ මමාට කගා කරන්න අවසාගාව ශදන්න, ගරු දිශන්ෂා
ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා. [බාධා කිමේම්]

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
දැන් එ මමා SAITM එක අවීහැරලා ගංව මර බදාශගන. එ මමා
දැන් SAITM එක ගැන අහන්ශන් නැහැ.

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, දැනට විශබන ශතොර මරු අුවව IDH
එකට ශලක්න් භාර ගන්ශන් නැහැ. ශරෝහශල් ඇඳක දුටිය තුවීශවී
එක ශලශපකු ුවවවී, සමහර ඇඳන්වල ශදශදශනක් ඉන්නවා;
ඇඳන් යටවී ඉන්නවා; බංකු උපවී ඉන්නවා. එශහමවී පිශර වාට
පසාශසේ, දැන් IDH එකට ශලක්න් භාර ගන්ශන් නැහැ කියලා
්රකා යක් කරලා විශබනවා. ඒ වාශ ම, රාගම ශරෝහලවී
ශලක්න්ශගන් පිමේ ඉවිමේ ගිහින් විශබනවා. ජයවර්ධනපුර ශරෝහලවී
එශහමයි, ගරු කගානායක මමනි. ඒ නිසා රට පුරාම ශරෝහල්වල
වි ාල අර්බුදයක් ම ම ශවලා විශබනවා; ශම් වසංගතය පැවිශරමින්
යනවා.

ගරු කගානායක මමනි, විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරශයක් ශම් ්ර න
ා ය
ම ම කරන්න කලින්, ශසෞඛ්ය අමාතය මමා පාර්ලිශම්න් මවට ඇවිවී
ශම් පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපවී කළ තු මව විබුණා. ඒක එ මමාශ
වගකීමක්. එ මමා ''රාවය'' පුවවී පතට කියලා විබුණා "සංවර්ධනය
වැඩි ුවණාම ශපංගු වැලශඳනවාලු" කියලා. ඒ නිසා සංවර්ධනය
මනින නිර්ණායකය ශපංගුලු. ශම් වාශ මනසාගාත කගා කියලා
විබුණා, ''රාවය'' පවීතශර්ට.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රී මමා, අපි
අගමැවි මමාට පිළි මරු ශදන්න අවසාගාව ශදමු.

ශහට

ගරු

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු කගානායක මමනි, මම කියන්ශන් ශසෞඛ්ය අමාතයවරයා
ශම් පාර්ලිශම්න් මවට ඇවිවී ශම් ගැන ්රකා යක් කරන්න ඕනෑ
කියලායි. ශමොකක්ද ශවලා විශබන්ශන්- [බාධා කිමේම්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් ශම් ගැන වාදයක් ශගන යන්න බැහැ. ශහට අවසාගාව
ශදන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ආඩුක්ව කිදු වගකීමක් නැවිව හැදුශරන බව තමයි ශම්ශකන්
ශපන්ුවම් කරලා විශබන්ශන්. ශසෞඛ්ය අමාතයවරශයක් ඉන්නවා.
නිශයෝජය අමාතයවරශයක් ඉන්නවා. ඒ අය පාර්ලිශම්න් මවට
ඇවිවී වචනයක් කියන්ශන් නැහැ. ඇමැවිවරයා නිකම් මාධය
සාකච් ා විය වියා, මාධයයට ශවන ශවන ඒවා කිය කියා දෙල
දෙලා ඉන්නවා. ඇමැවිවරයාශ වගකීම තමයි රශට් ශමවැනි
වයසනයක් විශබනවා නම්- [බාධා කිමේම්]
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ගරු ිළයේ නිශ්ාන්ත ද සේවා ෙහතා
(ைொண்புைிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමා, ශමොකක්ද point of Order එක?

ගරු ිළයේ නිශ්ාන්ත ද සේවා ෙහතා
(ைொண்புைிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)
ගරු කගානායක මමනි, මම දකින විධියට අද වන විට
ශසෞඛ්ය ඇමැවි මමාශ ශසෞඛ්ය තවීවීවයවී ඉතාම වනර්වල ශවලා
විශබන්ශන්. ශමොකද, ශේරුවල ආසනශආ -එ මමාශ ආසනශආශපංගු. [බාධා කිමේම්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒක point of Order එකක් ශනොශවයි. [බාධා කිමේම්]

ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැවි මමා point of Order
එකක්ද? දැන් ශම් ්ර ානය ඇසුවා, ශහට ගරු අගමැවි මමා
පිළි මරක් ශදනවා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
සාගාවර නිශයෝග 0ඌ (0 යටශවී ්ර න
ා යක් ඉදිරිපවී කරන්ශන්,
එහි විශබන හදිදු වැදගවීකම නිසා. ඒ නිසා ශම් අසන ්ර න
ා ය
පිළිබඳව ආඩුක්ව දැුවවවී ශවනවා, පැය විදුහතරකට කලින්. ඒ
වාශ ම, අගමැවි මමා දැුවවවී ශවනවා, ශසෞඛ්ය

ඇමැවි මමා දැුවවවී ශවනවා. ලැ ගින්නක් වාශ පැවිමේ යන
ශම් භයානක තවීවීවය ශමශසේ පවවිේ ජ අගමැවි මමාවවී, ශසෞඛ්ය
ඇමැවි මමාවවී ශම් සභාවට-

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
අපි ශහට අවසාගාවක් ලබා ශදන්නම්, ගරු මන්ත්රී මමා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ශහට ්රමාද වැඩියි. අද ඒ මිනිසුන් ඉන්න තවීවීවය බලන්න.
ශහට ්රමාද වැඩියි. ඒකයි ශම් කියන්ශන්. [බාධා කිමේමක්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ප ලසා ශේවානන්දා මැවි මමා කගා කරන්න.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කගානායක මමනි,-

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහට පිළි මරු ශදන බව කි වා ශන්, ගරු මන්ත්රී මමා.
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ශම් කාරණය ගැන අපට දවස පුරා වාද කරන්න පුළුවන්. ගිය
වතාශවවී ශමවැනි ්ර න
ා යක් ඇවි ුවණා. [බාධා කිමේම්]
අගමැවි මමා ශහට පිළි මරු ශදනවා නම්, අපට ශහට ශවන  මරු
ඉන්න ශවනවා. [බාධා කිමේම්]

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු කගානායක මමනි, මම අහන්ශන් ශම් කාරණය
සම්බන්ධශයන් ගත තු ම urgent ක්රියා මාර්ගයක් ගැන. මම පැය
විදුහතරකට ශපර ශම් ්ර න
ා ය භාර වනන්නා. අගමැවි මමාශ
ඥාවිවරයාශ ඉරිදා ''ටයිම්සා'' පුවවී පශවී ශම් ගැන ්රවෘවීවි
දුරසාතරල පළ කර විශබනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශහොඳයි ශනොශවයි. [බාධා කිමේම්] මිනිසාසු මැශරනවා. මිනිසාසු
මැශරනවා. ඉවින් ශකොශහොමද ශහොඳයි කියන්ශන්.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශහොඳයි කි ශ දැන් කගා කළා ඇවි කියලායි. [බාධා කිමේම්]

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ශම්ක අගමැවි මමා එක්ක විශබන ්ර ානයක් ශනොශවයි. [බාධා
කිමේම්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමා, ශහට අගමැවි මමා ශම් ගැන පිළි මරක්
ශදනවා.

ගරු දයා ගෙසේ ෙහතා (ප්රාථමික කර්ොන්ත අොවයයුරො)

(ைொண்புைிகு தயொ கைசக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்ெர்)

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Primary Industries)
ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා, මට විනාඩියක් ශදන්න.
[බාධා කිමේමක්]

ගරු කගානායක මමනි, ජනාධිපවි මමා ශම් අවසාගාශ මුළු
රශට්ම ඉන්න නිලධාරින් වි ාල පිරිසක් එක්ක වි ාල ැදසාමමක්
කැඳවා විශබනවා, ශම් ගැන. ශපංගු මර්දනය කරන්න පුළුවන් හැම
ශදයක්ම අපවී කරලා විශබනවා.[බාධා කිමේම්] ඒකට මුළු රශට්ම
ජනතාව එක ම ශවන්න ඕනෑ. විරුේධ පක්ෂශආ ඉන්න
තමුන්නාශසේලා ශම් කාරණශයන් ශේ පාලන ්රශයෝජන ගන්න
එපා කියලා මම විශ ෂ
ේ ශයන් ඉල්ීමමක් කරනවා. ශම් ්ර න
ා ය
විසඳන්න හැම ශකශනකුශ ම දායකවීවය ඕනෑ. [බාධා කිමේම්]

ගරු අනුර දිසානායක ෙහතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශමතැන විශබන්ශන් ශේ පාලන ්ර ානයක් ශනොශවයි. ගරු
කගානායක මමනි, එ මමා තමයි ශම් කාරණය ශේ පාලනයට
සම්බන්ධ කරන්ශන්. අශේ රශට් ශපංගු හැදිලා විශබන අයශගන්
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු අුවර දිසානායක මහතා]

දුයයට 03ක් පාසල් ළමුන්. ඒ කියන්ශන් හතශරන් පංගුවක්. ඒ
්ර න
ා ය පිළිබඳව ශමතැන කගා කරනශකොට, ඒක ශේ පාලන
්ර න
ා යක් කියලා තමුන්නාන්ශසේ කියන්ශන් ශකොශහොමද?

ගරු කගානායක මමනි, ජනාධිපවිවරයා ශම් ගැන අද නම්
නිලධාරින් කැඳවන්ශන්, අද නම් සාකච් ා කරන්ශන්, අද සාකච් ා
කරලා වැපක් විශයනවාද? මිනිසුන් )3,000කට ශරෝගය හැදිලා
විශයනවා. මිනිසුන් ආ).ක් මිය ගිහින් විශයනවා. ඉවින් අද
සාකච් ා කැඳවලා හරියනවාද? ශමච්චර කල් බුදියාශගන හිටියාද?
[බාධා කිමේම්] එච්චරයි අපට අහන්න විශයන්ශන්. [බාධා කිමේම්]
65,000කට ශරෝගය හැදිලා, 167 ශදශනක් මිය ගිහිල්ලා. අද
සාකච් ා කැඳවනවා ලු. තමුන්නාන්ශසේලා ශමොනවාද ශමච්චර කල්
කශළේ? [බාධා කිමේම්] ආ). ශදශනක් මිය ගිහින්. IDH ශරෝහල
වහලා, රාගම ශරෝහල වහලා. )3,000කට ශරෝගය හැදිලා. ගරු
කගානායක මමනි, ඒශකුවවී හතශරන් පංගුවක් පාසල් ළමයින්
නම්, දරුවන් මිය යනවා නම්, මිනිසුන් බශආ ජීවවී ශවනවා නම්
අද ද ැදසාමම් කැඳවන්ශන්? [බාධා කිමේම්] ශමොකක්ද
තමුන්නාන්ශසේලාශ ආඩුක්ව? දැන් ැදසාමම් කැඳවනවා ලු. දැන්
ැදසාමම් කැඳවලා වැපක් විශයනවාද? ගරු කගානායක මමනි, දැන්
ඕනෑ කරන්ශන් විසඳුම. දැන් ඕනෑ කරන්ශන් තවවී කගා සාේපු
ශනොශවයි. දැන් කැඳවන සාකච් ාවල ඇවි ලලය ශමොකක්ද? තවවී
දහසා ගණනක් මැශරන මරු ඉන්නවාද සාකච් ා කැඳවන්න?
තමුන්නාන්ශසේ කියනවා, දැන් සාකච් ා කැඳවනවා කියලා. දැන්
කැඳවලා ශමොනවා කරන්නද? බම්බු ගහන්නද?

[මූලාසනසස අණ පරිදි ඉවවය කරන ලදී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

65,000ක් ශලප ශවලා; මිනිසුන් මැරිලා; ශරෝහල් වහලා. [බාධා
කිමේම්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රීවරුනි, කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. -[ශ ෝෂා
කිමේම්]

එක්ශකෝ, ඔබ මමන්ලා ශම් පාර්ලිශම්න් මශ කටතු ම කරශගන
යන්න අවසාගාව ශදන්න. නැවීනම්, සභාශ කටතු ම තාවකාලිකව
අවීහිුවලා, පක්ෂ නායක ැදසාමමක් කැඳවලා මට තීරණයක්
ගන්න ශවනවා. -[ශ ෝෂා කිමේම්]- අපි පක්ෂ නායක ැදසාමමක්
කැඳවලා ඊළෙ තීරණය පිළිබඳව දැුවවවී කරන්නම්. -[ශ ෝෂා
කිමේම්]Order, please! සභාශ කටතු ම තාවකාලිකව අවීහිුවනවා.

රැසනවීෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අවය හිටුවන ලදින් අ. භා.
2.13 නැවත පවවයවන ලදී.

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி. ப. 2.13 ைணிக்கு
ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 2.13 p.m. and then resumed.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
Order, please! අද දින සාකච් ා වූ පරිදි, අශේ රශට් වර්තමාන
ශසෞඛ්ය තවීවීවය සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි කර ජමට ගරු ශසෞඛ්ය
අමාතය මමා සභාවට පැමිණීමට නියමිතයි. එ මමා දැනට අවිගරු

ජනාධිපවි මමා සමෙ සාකච් ාවක ශය ජ දුටිනවා. ඒ සාකච් ාව
අවසන් ශවලා ශමතැනට ඇවිල්ලා එ මමා විදුන් සභාව ඇමතීමට
නියමිතයි. එශතක් අපි දවශසේ වැප කටතු ම ඉදිරියට කරශගන
යාමට අද පක්ෂ නායක ැදසාමශම් ජ තීරණය කළා. ගරු ශසෞඛ්ය
ඇමවි මමා පැමිියයාට පසුව එ මමා පැහැදිලි කිමේමක් කරයි.

ට ළෙට, ගරු ප ලසා ශේවානන්දා මන්ත්රී මමා.

II
පාලිආරු ආශ්රිතව සදු වන නීති විසරෝධී ක යුුර
ෙැඩපැවැවයවීෙ
பொலியொற்றின் கமரசயொரங்களில் இடம்தபறும்
ெட்டவிசரொத தெயற்பொடுகமளத் தமடதெய்தல்

PREVENTION OF ILLEGAL ACTIVITIES CLOSE TO PALIARU

ගරු ඩේලසන සද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கசள, நீர்ப்பொென ைற்றும் நீரக
வளமூல முகொமைத்துவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் சகள்வி
சகட்க அனுைதித்ததற்கு நன்றி.

வவுனியொ ைொவட்டத்தின் புளியங்குளம் பகுதியருசக
உருவொக்கம் தபற்று, வடக்கு ைற்றும் வடசைற்கு சநொக்கி
வவுனியொ, முல்மலத்தீவு, ைன்னொர் ைொவட்டங்களினூடொக
ைன்னொர் பொக்குநீொிமணக் கடல் பகுதியில் கலக்கின்ற,
வரலொற்று ொீதியிலும் புகழ்தபற்ற பொலியொறு, வடக்கின் நீர்த்
சதமவயிமன ஓரளசவனும் பூர்த்திதெய்கின்றது. அதமனப்
பொதுகொப்பதற்கொக அதன் இரு ைருங்கிலும் பல கிசலொைீற்றர்
தூரம்
வமரயில்
அரெொங்கத்தினொல்
கொணிகள்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கொணிகளில் முதிமர, பொமல,
கருங்கொலி,
ைருதம்
சபொன்ற
ைரங்கள்
இயற்மகயொக
பொொியளவில் வளர்ந்து, அமவ ைண்ணொிப்புகள் ஏற்படொைல்
பொதுகொத்து வருகின்றநிமலயில், தற்சபொது அப்பகுதிக்குள்
பலர் அத்துைீறி நுமழந்து கொட்டு ைரங்கமள தவட்டியும்
ஆற்றின்
கமரசயொரப்
பகுதிகமளப்
பொொியளவில்
செதப்படுத்தியும் ெட்டவிசரொதைொன முமறயில் ஆற்றுநீம ரப்
பயன்படுத்திப்
பயிர்ச்தெய்மககமள
சைற்தகொண்டும்
வருகின்றனர். சைற்படி கொணிகள் வவுனிக்குளம் நீர்ப்பொெனத்
திமணக்களத்திற்குட்பட்டது என
அமடயொளப்படுத்தும்
வமகயில் நீர்ப்பொெனத் திமணக்களத்தினொல் எல்மலக் கற்கள்
நடப்பட்டுள்ளசபொதிலும்
அதமனயும்
ைீறிசய
சைற்படி
ெட்டவிசரொதச்
தெயற்பொடுகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. இதன் கொரணைொக சைற்படி ஆறு பல்சவறு
பொதிப்புகளுக்குட்பட்டுள்ளமையொல், அதமன நம்பியிருக்கின்ற
ைக்களுக்கு நீர் வளம் கிமடக்கொைல் சபொவசதொடு, பொொிய
இயற்மக அழிவுகள் ஏற்படக்கூடிய அபொயம் இருப்பதொகவும்
அம்ைக்கள் ததொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
வடக்மகப் தபொறுத்தவமரயில் தற்சபொது அங்கு பொொிய
நீர்ப்பற்றொக்குமற ஏற்பட்டிருப்பது தகௌரவ ெபொநொயகர்
அவர்களுக்கும் ததொியும். எனசவ, இந்த விடயம் ததொடர்பில்
விமரவில் கவனம் தெலுத்தப்பட சவண்டும். அத்துடன்,
வடக்கில் அடிக்கடி வரட்ெியொன கொலநிமல ஏற்படுவதனொல்
இத்தமகய நீரொதொரங்கமளப் சபணிப் பொதுகொக்க சவண்டிய
தபொறுப்பு இன்றியமையொததொக இருக்கின்றது. எனசவ,
சைற்படி ெட்டவிசரொதைொன தெயற்பொடுகள் உடனடியொகத்
தடுத்து நிறுத்தப்பட சவண்டியது அவெியைொகும்.
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குறிப்பிட்ட ஆற்றின் கமரசயொரங்களில் இடம்தபற்று
வருகின்ற
ெட்டவிசரொதச்
தெயற்பொடுகமள
உடன்
நிறுத்துவதற்கும் தற்சபொது அப்பகுதியில் சைற்தகொள்ளப்
பட்டுள்ள
செதங்கமள
நிவர்த்தி
தெய்து
அதமனப்
பொதுகொப்பதற்கும்
சைலும்
இத்தமகய
தெயற்பொடுகள்
அப்பகுதிகளில் ஏற்படொத வமகயில் பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகமள
சைற்தகொள்வதற்கும் நடவடிக்மக எடுக்க முடியுைொ?
சைற்படி எனது சகள்விக்கொன பதிமல தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்கள் வழங்குவொர் என்று எதிர்பொர்க்கின்சறன்.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Member, the reply for that Question will be
given later.
ගරු ඩේලසන සද්වානන්දා ෙහතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Okay, thank you.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ට ළෙට, අමාතයාං
බුේධ ාසන අමාතය මමා.

නිශ දන. අධිකරණ අමාතය සහ

ශ්රී ලංකාසේ අකරකරණසස සනවාධීනවයවය
ිළිතව ව ්ක්සවය ජාතීන්සේ සංවිධානසස
විසශ්ේෂ නිසයෝජිත නිකුවය කළ වාර්තාව
අකරකරණ අොතයුරොසේ ප්රකාශ්ය

இலங்மக நீதித்துமறயின் சுதந்திரம் பற்றிய
ஐ.நொ. ெமபயின் விசெட பிரதிநிதியினது
அறிக்மக: நீதி அமைச்ெொினது கூற்று
REPORT ON INDEPENDENCE OF SRI LANKA'S
JUDICIARY ISSUED BY UN SPECIAL
RAPPORTEUR: STATEMENT BY MINISTER OF
JUSTICE
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා (අකරකරණ
අොතය සහ බුද්ධශ්ාසන අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ
அமைச்ெரும் புத்தெொென அமைச்ெரும்)

ரொஜபக்ஷ

-

நீதி

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Minister of Buddhasasana)
ගරු කගානායක මමනි, "ශ්රී ලංකාශ අධිකරණය සහ තිවිඥ
වෘවීවිශආ සාවා  නවීවය" පිළිබඳව ශසොයා බලා වාර්තාවක්
සැපය ම සඳහා එක්සවී ජාතීන්ශ සංවිධානය විදුන් ශ්රී ලංකාවට
පවී කර එවන ලද විශ ෂ
ේ නිශයෝජිතවරියක වූ, ශමොනිකා පින්ශටෝ
මැවිනිය 01ආ. මාර් ම 0ඌවැනි දින නිකුවී කරන ලද වාර්තාව
පිළිබඳව ශ්රී ලංකා රජය ශලස අපශ ්රවිචාරය දැක්මම අතයව ය
කාරණයක් බවට පවීව ඇත.

එ මමිය විශ ෂ
ේ නිශයෝජිතශයකු ශලස 01ආ) අශ්රේ ල් මස
09වැනි දින ලංකාවට පැමිණ මැයි 1.වන දින දක්වා, දින .ක් ශ්රී
ලංකාශ ගත කළ අතර අුවරාධපුර, යාපනය සහ මහුවවර
නගරවලට ගමන් කරන ල ජ. ඒ අතර ඇය මමද, විශේ කටතු ම
ඇමවි මමා හා තිවිපවි මමා ඇ මළු තවවී ආයතන ගණනාවක
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වගකිව තුවීතන් සමෙ සාකච් ා පවවීවන්නට ශයවනිය. එම
වාර්තාශ යම් යම් කාරණා සම්බන්ධශයන් සාධතිය කරුණු
කීපයක් ඇතවී, ශ්රී ලංකාශ වර්තමානශආ පවවින තවීවීවය
විකෘවි කරමින් අශේ රශට් ශගෞරවයට සහ කීර්විනාමයට හානිකර
වන්නා වූ කරුණු ගණනාවක් එහි ඇ මළවී කිමේම පිළිබඳව අපශ
කනගාුව මුලින්ම ්රකා කරමු.
2016 මැයි මස 1.වන දින එ මමියශ අධයයන සංචාරය නිම
කළ පසු ශමවැනි වාර්තාවක් නිකුවී කිමේම සඳහා ඇය මාස ආ1
½කට වැඩි කාලයක් ගත කශළේ මන්දැයි යන ්ර න
ා ය අප හට
ඇයශගන් ඇදුය තු මව ඇත. ඇයශ වාර්තාශ මුල් ශකොටශසේ
වැඩි ව ශයන් සඳහන් කර ඇවීශවී, අශේ රශට් ආඩුක්රම
වයවසාගාශ සන්දර්භය සහ අධිකරණ වයුහය පිළිබඳ කරුණු සහ
පුේගල තිවි පිළිබඳව පවවින නනවික රාමුවන් ය. මානව හිමිකම්
පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතීන් වයවසාගාදායකය මඟින් සම්මත කර
ක්රියාවීමක කිමේම පිළිබඳව ස මු විය ශනොහැකි බව එම වාර්තාශ
සඳහන් ුවවවී, එවන් වූ ජාතයන්තර සම්මුතීන් වැඩිම ්රමාණයක්
ක්රියාවීමක කරන කලාපශආ ්රගම රට ශ්රී ලංකාව බව ඇය අමතක
කර විබීම ශහෝ හිතාමතා සඳහන් ශනොශකොට විබීම පිළිබඳව ද අපි
කනගාු ශවමු.
වර්ෂ 01ආ0 සහ 01ආඌ කාල වකවාුවව  මළ දුවන වූ
ශරේෂාඨාධිකරණශආ අග විනිසුරු මමිය ඉවවී කිරිම සම්බන්ධශයන්
ඉදිරිපවී වූ ශදෝෂාභිශයෝගයට අදාළ කනගාුදායක තවීවීවය එම
වාර්තාශ සඳහන් කිමේම පිළිබඳව අප ශදොසා ශනොපවරන නමුවී,
ඉන් පසු අධිකරණශආ සාවා  නවීවය ආරක්ෂා කිමේම සඳහා ගන්නා
ලද ඓවිහාදුක සහ වැදගවී ශේ පාලන ක්රියාවලිය පිළිබඳව
ඇගය මක් කිමේමට ඇයට වග කීමක් විබූ බව අපි අවධාරණය
ශකොට කියා දුටිමු.
ආඩුක්රම වයවසාගා සභාශ සාමාජිකයන් වැඩි සංඛ්යාවක්
ශේ පාලනඥයන් මම පිළිබඳව ඇය විශ චනාවීමක සඳහනක් කර
ඇතවී, මුල් අවසාගාශ එම සභාශ සාමාජිකයන් හවීශදනකු
ශේ පාලනඥයන් ශනොවන තැනැවීතන්ශගන් සමන්විත විය තු ම
බවට අප ඉදිරිපවී කළ ශකුම්පත පසුව ශවනසකට භාජන කරන
ලේශේ මහජන නිශයෝජිතයන්ශ ඉල්ීමම මතය. රටක තිවියක්
පනවුව ලබන්ශන් ඒ රශට් මහ ජනතාවශ ශුභ දුේධිය සහ
අභිලාෂයන් අුවව මිස විශේශීය රාජය ශහෝ විශේශීය ආයතනවල
නියම කිමේම මත ශනොවන බවවී, එම වගකීම ඇවි මහජන
නිශයෝජිතයන්ශ මතය අුවව වපාවී සුවනසු රමය අපි අුවගමනය
කළ බවවී සඳහන් කිමේමට කැමැවීශතමු. ආඩුක්රම වයවසාගා
සභාශ බහුතරය ශේ පාලනඥයන් ුවවවී, එහි ක්රියාකාරිවීවය
පිළිබඳව ශමශතක් ශමරට බරපතළ ශලස ශදෝෂ දර් නයට
ලක්මමක් දුවන ම ශනොමැවි බවවී, තිවිය යුව කාීමන අව යතාව
අුවව ශවනසා ශවමින් ගමන් ගන්නා වූ ශදයක් බවවී, එය එක
තැන පල් විය තු ම එකක් ශනොවන බවවී ්රජාතන්ත්රවා ජ දුයලුම
රටවල් පිළිගන්නා වූ යගාර්ගයකි.
අධිකරණශආ විනි ච
ා යකාරවරුන් පවී කිමේශම් රමශ දය
පිළිබඳව ඉදිරිපවී කර ඇවි විශ චනය පදනම් විරහිත, අසාධාරණ
්රකා යක් වන අතර උසසාමම් ක්රියා පටිපාටිය තවවනරටවී
සංශ ෝධනය විය තු ම බව පිළිගන්නා අපට වර්තමානශආ පවවින
තවීවීවය පිළිබඳව එශසේ දැඩි විශ චනයක් ඉදිරිපවී කිමේම කුමන
පදනමක් මත දුවන වූවක්ද යන්න ශවීරුම් ගත හැකිය.
වසර හතරකට වරක් විනි ච
ා යකාරවරුන් ශසේවා සාගානවලින්
මාරු කිමේශම් රමය ඇයශ ශදෝෂ දර් නයට ලක්ව විබීම පුවනම
සහගත කාරණයක්ය. ශලෝකශආ සෑම රටකම මුල් අවසාගා
අධිකරණවල විනි ාචයකාරවරුන් වසර කිහිපශයන් කිහිපයට
මාරු කිමේශම් රමශ දය අධිකරණශආ සාවා  නවීවය ආරක්ෂා කර
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[ගරු (ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

ගැතිශම් වැප පිළිශවළක් ශලස අුවගමනය කරන බැවින්, ශමවැනි
විශ චනයක් ඉදිරිපවී කිමේම ඇය එකී කරුණු සම්බන්ධශයන්
ශනොදැුවවවීභාවශයන් දුවන කළ ශදයක් බව අපි වි ාවාස
කරමු. අපශ
උපරිමාධිකරණවල -ශරේෂාඨාධිකරණශආ සහ
අභියාචනාධිකරණශආ- විනිසුරුවන් ආඩුක්රම වයවසාගා සභාශ
අුවමැවිය ඇවිව ජනාධිපවිවරයා විදුන් පවී කිමේම ස මුදායක
ශනොවන රමයක් ශලස ඇය හඳුන්වා  ජ ඇවි නමුවී, ඊට සමාන වූ
රමයක් මත ශසශනට් සභාශ අුවමැවියට යටවීව ඇශමරිකා
එක්සවී ජනපදශආ ජනාධිපවිවරයා, එරට ශරේෂඨ
ා ාධිකරණශආ
විනිසුරුවන් පවී කිමේශම් රමය ශදෝෂ සහගත යැයි ඇය
ශනොපවසන්ශන් මන්දැයි අපි ඇයශගන් ්ර ාන කර දුටින්ශනමු.
ශමරට මුල් අවසාගා අධිකරණවල විනි ාචයකාරවරුන් බඳවා
ගැතිශම් ජ වසර  මනක පළපුරුේදක් මත බඳවා ගැතිම් දුවන කරන
බව ඇයශ වාර්තාශ සඳහන්ව විබීම අසතය කරුණකි.
අධිකරණ ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව වසර පහකට වපා
වෘවීතීයමය පළපුරුේදක් ඇවි සහ තිවිඥ වෘවීතීශආ ශගෞරවය
ැදක ගන්නා වූ චරිතවවී වූ තැනැවීතන් විවෘත තරග විභාගයට
ඉදිරිපවී කිමේශමන් පසුව ශතෝරාගුව ලබන අතර එය ඉතා
පාරදෘෂයභාවයකින් තු මව දුවන කරන්නකි.

එ මමියශ
වාර්තාශ
තිවිපවි
ශදපාර්තශම්න් මශ
ක්රියාකලාපය සම්බන්ධශයන් ද නිවැරදි ශනොවන්නා ුව කරුණු
ගණනාවක්
ඇ මළවී කර ඇත. තිවිපවිවරයා පවී කිමේම
ශේ පාලන තීරණ අුවව දුවන වන්නක් බවට කරුණු ම ම කර
විබුණ ද, තිවිපවිවරයා පවී කිමේම ආඩුක්රම වයවසාගාශ
්රවිපාදන අුවව ආඩුක්රම වයවසාගා සභාශ අුවමවිය ඇවිව
ජනාධිපවිවරයා විදුන් දුවන කරුව ලබන ක්රියාවලියක් බව ශවීරුම්
ගැතිමට ඇය අශපොශහොසවී ම ඇත. තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මශ
නක් පැවමේම සහ පවවීවාශගන යාම පිළිබඳව ්රමාදයක් පවවින
බව සතයයක් නමුවී එ මමිය ශ්රී ලංකාශවන් පිටව ගිය පසු ශමම
වාර්තාව නිකුවී කරන දිනය දක්වා මාස දහයහමාරක කාලසීමාව
 මළ නක් කටතු මවල ්රමාදය වැළැක්මම සඳහා අප විදුන් ශගන
ඇවි පියවර ශබොශහෝය. දුවිල් නක් විධාන සං්රහය සංශ ෝධනය
කිමේම, සමග මඩුපල පනත සංශ ෝධනය කිමේම, දිනපතා නක්
ඇසීම සඳහා අධිකරණ ශසේවා ශකොමිසම මඟින් චරශල්ඛ්
නිකුවීශකොට ක්රියාවීමක කිමේම යනා ජ කරුණු ශමම වාර්තාශ
ඇ මළවී ශනොමම
 මළ එ මමියශ
යල් පැන ගිය වාර්තාව
වර්තමාන ලංකාශ පවවින තවීවීවය ව ශයන් ශපන්වා  ජමට
ඇය උවීසාහ
ගැතිම
ඉතාම වැරදිසහගත සහ බරපතළ
කාරණයකි. විශ ෂ
ේ ශයන් තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මශ පසු ගිය
වසරක කාලය  මළ ්රවිවයුහගත කිමේම  මළ ්රමාද ම විබු නක්
වි ාල සංඛ්යාවක් ශම් වන විටවී අවසන් කිමේම සඳහා පියවර
ශගන ඇවි බව ද සඳහන් කිමේමට කැමැවීශතමි.
තිවිපවි
ශදපාර්තශම්න් මශ දුටින තිවිඥවරුන්ශ සංඛ්යාව ්රමාණවවී
නැවි බවට එ මමියශ වාර්තාශ
සඳහන් ුවවවී, පසු ගිය
කාලසීමාව  මළ තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මවට අලුවින් තිවිඥවරුන්
.. ශදශනකු බඳවා ගැතිමට ශම් වන විට පියවර ශගන ඇත.
විශ ේෂශයන් එ මමියශ වාර්තාශ සඳහන් කාරණය වන්ශන්
අපරාධ නක් සම්බන්ධව තිනිපවි ශදපාර්තශම්න් මවට විමර් නය
කිමේමට බලයක් ශනොවිබීම අක් පාක්වක්ව පවවින බවය. ශලෝකශආ
කිදුවන ්රජාතන්ත්රවා ජ රටක අපරාධ විමර් නය කිමේශම් බලයක්
තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මවකට පවරා ශනොමැවි අතර එශසේ
විමර් නය කිමේම සඳහා අව ය නිශයෝග සහ උපශදසා ලබා ජශම්
බලයක් පමණක් තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මවට පැවමේ විබීම
ජාතයන්තරව පිළිගවී සම්මුවියකි.
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එවන් තවීවීවයක් යටශවී අපශ තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මශ
අය ශදෝෂ දර් නයට ලක් කිමේම ශහේ මශවන් ඇය ස ම දැුවම
පිළිබඳව අපට ්ර ාන සහගතය. ඇශමරිකා එක්සවී ජනපදශආ
තිවිපවිවරයා කැිනනට් මඩුපලශආ සාමාජිකශයකු වන කාරණය
පිළිබඳව ශමොනිකා පින්ශටෝ මැවිනියට අවශබෝධයක් විබුශඩු
නම්, ශමවන් අසතය වාර්තාවක් අප රට සම්බන්ධශයන් ඉදිරිපවී
කිමේමට ශනොශපලශ න බව මශ වි ව
ා ාසයයි. ඇය විදුන් නිකුවී
කර ඇවි වාර්තාව රශට් සානවමේභාවයට බරපතළ හානි ඇවි
කිමේමට ඉවහල් වන්නා වූ වැැදදි සහ අසතය ශතොර මරුවලින් ගහන
ම ඇත. උ මරු සහ නැශෙනහිර පළාවී ශදශක් අධිකරණ
පවවීවාශගන යාම සහ නක් තීන්වන නිකුවී කිමේම දුංහල භාෂාශවන්
පමණක් දුවන කරන බවවී, එමඟින් ජනතාවට අසාධාරණයක් දුවන
වන බවවී ඇය සඳහන් කිමේම බරපතළ අසතයයක් බව මම සඳහන්
කරනවා.

අධිකරණවල නක් තීන්වන සම්බන්ධව සඳහන් කරන්ශන් නම්,
උපරිමාධිකරණය විදුන් දුයලුම නක් තීන්වන ්රකා යට පවී
කරන්ශන් ඉංග්රීදු භාෂාශවන් පමිය. එවන් තවීවීවයක් යටශවී
භාෂාමය ව ශයන් අසාධාරණයක් දුවනවන ශලස අප සලකනවා
නම් දුංහල, දමිළ, මුසාලිම් දුයලු ජන ශකොටසාවලට එය
අසාධාරණයක් යැයි ශකනකුට තර්කයක් ශගොපනැඟීමට හැකියාව
විශේ. එශහවී දුයවසා ගණනාවක් විසාශසේ අශේ රශට් හුරුපුරුවන ම
ඇවි ශමම රමය දිගින් දිගටම පවවීවාශගන යාම බරපතළ
ගැටලුවක්ව ඇවි බවට ශම් රශට් ජනතාව සලකා ශනොමැත.
තිවිඥවරුන් සාවා  න ශලස නක් කටතු මවලට ශපති දුටීමට යම්
යම් බාධා ඇවි බව එහි සඳහන් ුවවවී, පසු ගිය වසර ශදකක
කාලය  මළ එවන් කිදුවන දුවනමමක් වාර්තා ශනොවූ බවට සඳහන්
කිමේමට කැමැවීශතමි.
ශමරට පවවින ත්රසාතවාදය වැළැක්මශම් පනත ශවනසා කළ
තු ම බවට ඇය සඳහන් කළවී, වර්තමානශආ මානව හිමිකම්
පිළිබඳව වැඩි උනන්වනවකින් කගා කළ බටහිර රටවලට එල්ල ම
ඇවි භයානක ත්රසාතවා ජ ්රහාර ඉදිරිශආ යම් යම් රටවල් මානව
හිමිකම් ඉතා දැඩි ශලස යටපවී කරන්නා වූ අණපනවී පනවමින්
දුටින බව ඇය අවධාරණය කර ගත තු ම බව සඳහන් කරමි.
ශලෝකශආ දරුණුතම ත්රසාතවා ජ සංවිධානය යටපවී කිමේම සඳහා
ශමරට පැවවි තිවිවලට වපා බරපතළ ගණශආ දරුණු තිවි-මේවි
එම රටවල්  මළින් ම මමශම් ්රවණතාව අද ශලොව පුරා දක්නට
ඇත. ට ට දවසා පහකට ශපර ජපානශආ පාර්ලිශම්න් මව සම්මත
කරන්නට ශයවනණු, අපරාධ කුමන්ත්රණ තිවිය - Criminal
Conspiracy Law - මඟින් ත්රසාතවාදයට  මක් ශදන්නා වූ අපරාධ
0..ක් තිවිය මඟින් තහනම් කර සම්මත කළ අතර, එම අපරාධ
සම්බන්ධශයන් ශපොීමදුයට ඕනෑම අශයකු අවී අපංගුවට ගැතිශම්
බලය ලබා  ජ ඇත.
රාජය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇවි වන්නා වූ කුමන ශහෝ
කාරණයක් සම්බන්ධව "Facebook" සහ "Twitter" වැනි සමාජ
ශවේ අපවිවල යමක් පළ කිමේම පමණක් ශනොව, එශසේ පළ කරුව
ලබන කාරණයට ්රවිචාර දැක්මම - “Like” කිමේම - පවා වහා
ශපොලිසා අවී අපංගුවට ගැතිමට හැකි අපරාධයක් ශලස එරට
තිවිගත කරන්නට ශයවනශඩු දින පහකට ශපරය. එවැනි
තවීවීවයක් යටශවී ත්රසාතවාදයට එශරහිව රශට් පවවින තිවි
ලිහිල් කිමේමට කරුව ලබන ශයෝජනා මඟින් දුවන වුවශආ, මානව
සංහවිය ආරක්ෂා කිමේම ශනොව මානව සංහවිය විනා ය කරා
ශගන යාම බවද අද මානව හිමිකම් අයිවිවාදුකම් පිළිබඳව උදම්
ඇනූ රටවල් පවා පිළිගන්නට ශය ජ ඇත. අපරාධ නක් සඳහා
ශපොලිසා අවී අපංගුවට ගුව ලබන පුේගලයන් ශවුවශවන්
තිවිඥවරුන්ට ඇවි අයිවිය ශමරට ශපොලිසා චරශල්ඛ්යක් මඟින්
ක්රියාවීමක ශවමින් පවතී. එය වයවසාගාදායකය මඟින් දුවන කළ
තු ම බවට පසු ගිය කාලය  මළ  ජර් සාකච් ා පවවීවන්නට
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ශයවනණු අතර, සැකකරුශවකු අවී අපංගුවට ගවී ශමොශහොශවීම
තිවිඥවරයන්ට ඔුවන් මුණ ගැසී, ඔුවන් ශවුවශවන් කරුණු
ඉදිරිපවී කිමේමට අවසාගාවක් දිය තු ම යැයි එ මමියශ වාර්තාශ ද
ශයෝජනා ශකොට ඇත. එශහවී, මහා බ්රිතානයශආ බරපතළ අපරාධ
ශචෝදනාවක් ලවී සැකකරුවකු ශවුවශවන් තිවිඥ සහාය ලබා
ගැතිම පැය ඌ)ක් ගත ශවන ශතක් ්රමාද කිමේමට පවවින තිවි
්රවිපවීවිය ශවනසා කරන ශලසට ඇය මහා බ්රිතානයයට නිර්ශේ
ශනොකරන්ශන් මන්ද කියා අපි ්ර න
ා කරන්ශනමු.
ශලොව පවවින බලග මම සම්මුවිවා ජ ජාතයන්තර සංවිධානය
වන එක්සවී ජාතීන්ශ සංවිධානය ශමවැනි කාරණයන් ඉු කිමේම
සඳහා නිශයෝජිතයන් පවී කිමේශම් ජ ඒ සඳහා වගකීම දැමේමට සුවනසු
පුේගලයන් පවී කිමේම ඔුවන්ශ වගකීමක් ශකොට සැලකිය තු ම
යැයි මම අවධාරණය ශකොට කියා දුටිමි.
තුේධය පැවවි වසර විහකට ආසන්න කාලය  මළ ගැුම්
වැළැක්මම ශහෝ අවම කිමේම සඳහා එක්සවී ජාතීන්ශ සංවිධානය
සක්රිය ශලස දායක ශනොවූ බවට අපි දිගින් දිගටම ශචෝදනා කශළමු.
අපශ
ශචෝදනා එකල පිළිශනොගවීතවී, එක්සවී ජාතීන්ශ
සංවිධානශආ හිටපු මහ ශල්කම් බැන් කි මූන් මහතා විරාම යන
අවසාගාශ  ජවවී, එ මමා ලංකාව සම්බන්ධශයන් ඔුවන්ශගන්
බරපතළ අක් පාක් දුවන වූ බව ්රකා කිමේම ගැන අපි ස මු ශවමු.
තවද, පසු ගිය සවි කිහිපය  මළ ශමරට දුංහල සහ මුසාලිම්
ජනතාව අතර ශේද ඇවි කිමේම සඳහා යම් යම් බලශ ග
ක්රියාවීමකමමක් පිළිබඳව මම කනගාු ශවමි.
ශමරට ජීවවීවන දුයලු ජන ශකොටසාවලට දුය භාෂාව කගා
කිමේමට, දුය ආගම ඇදහීමට සහ තමාශ සංසාකෘවික අනනයතාව
ැදක ගැතිමට ඇවි අයිවිය ආරක්ෂා කිමේම ශවුවශවන් අපි
නිරන්තරශයන් කැප ම කටතු ම කශළමු. ට ට ශපර අවසාගා
කිහිපයක ජ එවැනි ගැුම් ඇවි මශම් ්රවණතාවක් ඇවි වූ
අවසාගාශ
අදාළ පාර් ව
ා යන් සමෙ සාකච් ා ශකොට එවන් වූ
අවසාගා ඇවි මම වළක්වා ගැතිමට අපි උපරිම ශලස කැප ම
කටතු ම කශළමු. නමුවී, මා ශ්රී ලංකාශවන් බැහැරව දුටි පසු ගිය
සවි ශදකක කාලය  මළ ශබොවන බල ශසේනාශ , පූජය
ගලශගොපඅවීශවී ඥානසාර හිමියන් මා විදුන් සෙවා ශගන දුටින
බව ශමරට මුසාලිම් අන්තවා ජන් කිහිප ශදශනකු මාධය සාකච් ා
පවවීවමින් ්රකා නිකුවී කිමේම පිළිබඳව මාශ කනගාුව ්රකා
කර දුටිමි. ඔුවන් එම ශචෝදනාව ඉදිරිපවී කරන්ශන් මා අධිකරණ
අමාතය ුරරශආ බලය භාවිත කිමේම මඟින් එවැන්නක් දුවන කරන බව
සඳහන් කරමිනි.
පසු ගිය මාස කිහිපයට වපා ඉතා බරපතළ ගණශආ දුවනමම් දුවන
වූශආ 01ආ1 දුට 01ආ1 දක්වා වකවාුවව  මළය. එම කාලය  මළ
අලුවීගම, දර්ගා නගරය වැනි ්රශේ වල බරපතළ ගණශආ දුේධි
වාර්තා ුවවවී පූජය ගලශගොපඅවීශවී ඥානසාර හිමියන් අවී
අපංගුවට ගැතිමක් ශහෝ නක් පැවමේමක් දුවන ශනොවූශආ මාශ
පූර්වගාට  සශහෝදර ගරු අමාතය රුවෆා හකීම් මැවි මමා අධිකරණ
අමාතය ුරරය දරන සමශආ ඔහු විදුන් පූජය ගලශගොපඅවීශවී
ඥානසාර හිමියන් සෙවා ශගන දුටි නිසාදැයි මම ්ර න
ා කරමි.
රශට් දුවන වන අපරාධ සම්බන්ධව සැකකරුවන් අවී අපංගුවට
ගැතිශම් බලය ඇවීශවී අධිකරණ ඇමවිවරයාට ශනොව,
ශපොීමදුයටය. ශම් වන විටවී එවැනි ශචෝදනා ලවී ආ1ශදනකු
ශපොීමදුය මඟින් අවී අපංගුවට ශගන තිවිය ක්රියාවීමක කිමේම
සඳහා පියවර ශගන ඇවි බව සඳහන් කරමි. ශබොශහොම සා මවියි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!
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ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු කගානායක මමනි, පැහැදිලි කර ගැතිමක් විශබනවා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු ඇමවි මමනි, ගරු චන්ද්රදුරි ගජ ජර මන්ත්රී මමා පැහැදිලි
කිමේමක් ඉල්ලා දුටිනවා. ඔබ මමා කැමැවියි ද?

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ශහොඳයි.

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු ඇමවි මමනි, ශමොනිකා පින්ශටෝ මැවිනියශ වාර්තාව
සම්බන්ධශයන් ඔබ මමා  ජර් විසාතරයක් ශම් පාර්ලිශම්න් මවට
කළා. ඇවීත ව ශයන්ම අපි සන්ශතෝෂ වනවා, අශේ රශට්
සාවා  නවීවය, අධිකරණය, තිවිපවි ශදපාර්තශම්න් මව සහ ඒ
පේධතීන් විශ චනය කිමේම පිළිබඳව ඔබ මමා ශම් වාශ වි්රහයක්
කිමේම ගැන.

දැන් ශම් වාර්තාව ඔබ මමා පාර්ලිශම්න් මවට ඉදිරිපවී කරනවා
වාශ මානව හිමිකම් ශකොමිසමට ඉදිරිපවී කශළොවී එතැනවී යම්
කිදු චිත්රයක් ඇවි ශ වි. ශමොකද, ඔබ මමා පැහැදිලිව කියා
විශබනවා, ශම්ක එන්.ජී.ඕ.කාරයන්ශ ුවවමනාවක් මත දුවනවූවක්
කියලා. ඒක යල් පැන ගිය අදහසා ඉදිරිපවී කිමේමක්. ශම් ්ර න
ා ය
අශේ රශට් සාවාධිපතය පිළිබඳ කාරණයක් නිසා ශමය අපි පාර්ලිශම්න් මව - සාකච් ා කළ තු ම ්ර න
ා යක් ශන්ද?

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)
ගරු කගානායක මමනි, පින්ශටො මැවිනිය ලංකාශ ගත කශළේ
දින .යි. මම විශේ කටතු ම අමාතය මමා සහ තිවි ක්ශෂේත්රයට
අදාළ කීපශදශනකු මුණ ගැසුණා. දවසා හතක් වාශ කාලයක්  මළ
ශම් වාශ වාර්තාවක් ඉදිරිපවී කරන්න -අුවන්ශ රටකට
ඇවිල්ලා එවැනි අවශබෝධයක් ලබා ගන්න- පුළුවන් නම්, ශමොනිකා
පින්ශටො මැවිනියට අක් ගණශන් සක් ශදවියන්ශ ශමොළයවවී
විශබන්න ඕනෑ. එම නිසා ශබොශහොම පැහැදිලිව මම කියනවා, ඒ
වාර්තාව ලි ශ ශමොනිකා පින්ශටො ශනොශවයි කියා. ශපොලර්වලින්
යැශපන පරපුු NGO කාරශයෝ පිරිසක් ශම් රශට් ඉන්නවා. ඒ
NGO කාරයන්  ජපු වාර්තාව තමයි එක්සවී ජාතීන්ශ මානව
හිමිකම් කමිුවට පින්ශටො මැවිනිය යවා විශබන්ශන්. ගරු
කගානායක මමනි, ශමය දැන ගවී වහාම අපි අශේ රශට් නියම
සාගාවරය පැහැදිලි කර අශේ නිමේක්ෂණ විශේ
කටතු ම
අමාතයාං ය මඟින් අශේ තානාපවි ශසේවයට ලබා  ජ විශබනවා,
එම කරුණු එක්සවී ජාවින්ශ සංවිධානයට ඉදිරිපවී කරන්න
කියා.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ශබොශහොම සා මවියි.

ට ළෙට, අමාතයාං නිශ දනය දුවන කිමේමට නියමිතව ඇවීශවී,
ශසෞඛ්ය අමාතය ගරු රාජිත ශසේනාරවීන අමාතය මමායි. සාගාවර
නිශයෝග අුවව, එ මමා පැමිශණන ශතක් අපට මිනිවී ම කීපයකට

1571

1572

පාර්ලිශම්න් මව

රැසනවීෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අවය හිටුවන ලදින් අ. භා.
3.12 නැවත පවවයවන ලදී.

[ගරු කගානායක මමා]

සභාශ වැප කටතු ම තාවකාලිකව අවී හිුවන්න දුවන වනවා.
Does the House agree?

ගරු ෙන්ත්රීවරු

அதன்படி அைர்வு பி. ப. 3.12 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு,
ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று.
Sitting accordingly suspended till 3.12 p.m. and then resumed,

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(Hon. Members)

(The Hon. Speaker)
Order, please! අමාතයාං
ශසේනාරවීන මහතා.

Aye.

ගරු කථානායකුරො

නිශ දන, ගරු (නවදය රාජිත

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Then, we are going to suspend the Sitting -

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරසසේන ෙහතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரசென)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රී මමා, ශමොකක්ද point of Order එක?

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරසසේන ෙහතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரசென)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ගරු කගානායක මමනි, පසු ගිය දිනයක මම වනුවා, ලංකාශ
පහළ වූ අසාර්ගකම කගානායකවරයා ඔබ මමා

[මූලාසනසස අණ පරිදි ඉවවය කරන ලදී.]

[அக்கிரொெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

යැයි සඳහන් කරලා පැඟිරි, ළපටි මන්ත්රී මශමකු මාධය
සාකච් ාවක ජ ්රකා යක් කරනවා. [බාධා කිමේමක්] ගරු
කගානායක මමනි, මට කියන්න අව ය වන්ශන් ශම් කාරණයයි.
කාලයක් විසාශසේ හිටපු -අුවරුවන 01ක්, 03ක්, ඌ1ක් හිටපුමන්ත්රීවරයකුට නම්, කගානායකවරුන් ගණනාවක් එක්ක වැප
කරපු පුේගලයකුට නම් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්, ඔබ මමා
ශකොතැනද, ශවනවී අය ශකොතැනද කියා. අප වාශ ම ඊශආ
ශපශර්දා පාර්ලිශම්න් මවට ආ මන්ත්රීවරයකු -

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා (සසෞඛය
සපෝෂණ හා සද්ශීය වවදය අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன
சுகொதொரம், சபொெமண ைற்றும் சுசதெ ைருத்துவ அமைச்ெர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)
ගරු කගානායක මමනි, ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා
සාගාවර නිශයෝග 0ඌ (0 යටශවී ශම් වාශ ම ශම් පිළිබඳවම
මශගන් ්ර ානයක් අහලා මම මැයි මාසශආ 0)ශවනි දා පිළි මරු
වනන්නා. අද මට දැුවම්  ජලා නැහැ, ශම් සභාශ ශම් විධිශආ
්ර න
ා යක් නෙනවා කියලා. පසුව අද සවස 0.11ට පමණ තමයි
මට ආරංචි ුවශඩු ගරු අ්රාමාතය මමාශගන් ්ර න
ා යක් අහලා
එ මමා පැය 01ක් කාලය ගවීතා කියලා. ශමොකද, එ මමාට ගරු
ජනාධිපවි මමා සමෙ විශ ේෂ ැදසාමමක් විශබන නිසා. මමවී දැන්
යන්නට ඕනෑ. ශමොකද, අපි ශකොළ දිසා්රික්කශආ පළාවී පාලන
ආයතන නිලධාරින් සහ බසානාහිර පළාවී සභාශ
මහ
ඇමවිවරයා කැඳවලා විශබනවා, පළාවී පාලන ආයතන ශම්
සම්බන්ධශයන් ගත තු ම තීන්වන තීරණ ගැන කගා කරන්නට.

ගරු කගානායක මමනි, අද දින සාගාවර නිශයෝග 0ඌ (0
යටශවී ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා අසුව ලැබූ ්ර ාන
මාලාශ ශපංගු ශරෝගය සම්බන්ධශයන් අසුව ලැබූ ්ර ානවලට මා
පිළි මරු ලබා ශදනවා.
01.

ශකොළ දිසා්රික්කශආ ්රධාන ශරෝහල්වල ්රවිකාර ලබමින්
දුටින ශපංගු ශනොවන සහ බරපතළ තවීවීවශආ ශනොවන
ශරෝගීන් පර්යන්තශආ ශරෝහල්වලට මාරු කිමේම;
පර්යන්තශආ ශරෝහල්වල ශපංගු ශරෝගශආ මූලික
අවසාගාශ දුටින ශරෝගීන් සඳහා ්රවිකාර මධයසාගාන
පිහිුමම.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමා, ඒක එ මමාශ
ගණන් ගන්ශන් නැහැ.

මතය වන්න පුළුවන්. මා එය

ගරු ුරෂාර ඉඳුනිේ අෙරසසේන ෙහතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரசென)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
ට ට අුවරුවන කීපයකට කලින් එ මමාවී මමවී එකටයි
පාර්ලිශම්න් මවට ආශ . [බාධා කිමේමක්]

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ඒ ගැන විවාදයක් අව ය වන්ශන් නැහැ. එ මමාශ මතය
එ මමා ්රකා කළා. ඒක මට ්ර න
ා යක් ශනොශවයි. [බාධා කිමේම්]
අපි දැන් පාර්ලිශම්න් මශ වැප කටතු ම මිනිවී ම කීපයකට
තාවකාලිකව අවී හිුවනවා.

ගරු කගානායක මමනි, අශේ විශ ේෂ ශපංගු මර්දන ඒකක
ශදකක් විශබනවා. විශ ේෂඥ නවදය විශේවිරම යටශවී IDH
ශරෝහලවී, විශ ේෂඥ නවදය ලක්කුමාර් ්රනාන්වන යටශවී ට ගමු
ශරෝහලවී විශබනවා. ශම් විශ ෂ
ේ ඥ නවදයවරු ශදශදනාටම
තායිලන්තයට යවලා විශ ෂ
ේ පුහුණුවක් ලබා  ජලා විශබනවා,
ශපංගු ශරෝගයට ්රවිකාර කිමේම පිළිබඳව. ඒ එක්කම IDH
ශරෝහශල් ඉප කප මදි ශවමින් විබුණා. ඒ අුවව අපි ළෙම විශබන
තලංගම ශරෝහල සහ වෑතර ශරෝහල ලබා ගවීතා. ඒ ශරෝහල්
ශදක කළුශබෝවිල ශරෝහල සමෙ ඒකාබේධ කරලා, - එක cluster
එකකට දාලා - දුයලුම ශරෝගීන් සාගානගත කරලා ්රවිකාර කිමේම
පටන් ගවීතා.
ට ගමුව ශරෝහශල් තදබදය අක් කිමේම සඳහා අපි පසුගිය
දවසාවල ට ගමුව ශරෝහශල් ශවනම ඒකකයක් හැවනවා. දැනට අපි
ඒශක් තමයි ශපංගු මර්දන ඒකකය සාගානගත කරලා විශබන්ශන්.
අපි ්රසව හා නාරි නවදයවරුන් සමෙ කතා කරලා ඒ සඳහා
විබුණු වාට්ු ශදශකන් එකක් ශපංගු ශරෝගීන් සඳහා ලබා ගවීතා.
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2017 ජුනි 01

ශමොකද ඒ වාට්ු ශදශක් ඇඳන්වල දුයයට 31 බැඟින් තමයි
ශරෝගීන් හිටිශආ. ඒ වාශ ම විජය කුමාර මංග ශරෝහශල් විශබන
වාට්ුවී අපි ශපංගු ශරෝගීන් සඳහා ලබා ගවීතා. ඒ විධියට අපි
නවදය ශසේවාව පුළුල් කළා.
ශකොළ ්රධාන ශරෝහල්වල දුටින ශපංගු පිළිබඳ පුහුණු
නවදයවරුන් එම ශරෝහල්වල ශසේවයට අවිශර්කව පර්යන්ත
ශරෝහල්වල ්රවිකාර සඳහා ශයොමු කළා. ශමොකද, සමහර
නවදයවරු ශම් සඳහා විශ ෂ
ේ පුහුණුවක් ලබා විශබනවා. ඒ අයට
නියමිත ශරෝහලට අමතරව තවවී ශරෝහල් භාර වනන්නා, ඒ
ශරෝහල්වල ්රවිකාර කිමේශම් ක්රියා මාර්ග ගැනවී බලන්න.
ශපංගු ශරෝගීන්ට ්රවිකාර කිමේම සඳහා ශහදියන් සහ
නවදයවරුන් වැඩි ව ශයන් පුහුණු කිමේම කරනවා. ශපංගු
මර්දනය සඳහාම විශ ෂ
ේ වූ පාඨමාලාවන්  ජලා ඔුවන් පුහුණු
කරනවා. ඒ වාශ ම පුහුණු කාල සීමාව අවසන් ම පවීමම් ලබා
 ජමට බලාශපොශරොවී මශවන් දුටින නවදයවරුන් සහ ශහදියන්
ශපංගු ශරෝගීන්ට ්රවිකාර කිමේම සඳහා ශපංගු ශරෝගීන් දුටින
ශරෝහල්වල ශසේවයට අුවතුක්ත කරනවා. ලබන සවිශආ අලුවින්
batches ශදකක් පිට ශවනවා. ඒ ශදශගොල්ලන්ම ශපංගු ශරෝගය
වැඩිශයන්ම පැවිශරන ්රශේ වල
ශරෝහල්වලට අුවතුක්ත
කරනවා.
ගරු කගානායක මමනි, ට ට අමතරව 01ආ) වසශර් රුපියල්
ිනලියන 0ක් භාඩුපාගාරශයන් අරශගන හැම ශරෝහලකටම රුධිර
පමේක්ෂණ කිමේම සඳහා auto analysers ලබා වනන්නා. ශමොකද,
ශපංගු ශරෝගය හඳුනා ගැතිම සඳහා රුධිර පමේක්ෂණය කරලා පැය
ශදකක් ඇ මළත වාර්තාව දමලා, ්රවිකාර කරන්න ඕනෑ. එතශකොට
ඒ ශරෝගියාශ ජීවිතය ශේරා ගත හැකියි. ඒ auto analyser
එශකන් තවීපර ඌ1කට ශල් වාර්තා ආ)ක් වාර්තා ශවනවා. එවැනි
තවීවීවයක් කලින් විබුශඩු නැහැ. මම ඒ පිළිබඳව ශකොළ  ජ
පළමුවැනි project එක කරලා, රජයට කගා කරලා ඒ සඳහා
රුපියල් ිනලියන 0ක් ශවන් කර ශගන, ඒ විධියට ශල් වාර්තා ලබා
ගන්න අද ලංකාව පුරාම හැම රසායනාගාරයකම auto analysers
ශයොදා විශබනවා.
ඒක නිසා තමයි ඇවීතටම අපි ශම්
ශරෝගීන්ශ ජීවිත ශේරා ගැතිශම් තවීවීවය බැලුවාම ඉතාම ඉහළ
මට්ටමකට ගිහිල්ලා විශබන්ශන්. ඒ කියන්ශන් මරණ සංඛ්යාව
්රවි තයක් ව ශයන් අක් ශවලා විශබනවා.
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දුකුරාදා ශපර වරු 9.ඌ1 දුට ආ1.ඌ1 දක්වා මාධය සමෙ රට පුරා
ශපංගු මර්දන වැප පිළිශවළ ක්රියාවීමක කරනවා.
හැම දවසකම උශේ 9.ඌ1 දුට ආ1.ඌ1 දක්වා කාලශආ ජ
තමන්ශ පරිසරය පිරිදුවන කිමේශම් වැප පිළිශවළ මාධය සමෙ
සජීමව සම්බන්ධ ශවලා ක්රියාවීමක කරන්න කියලා අපි රාජය
ආයතන දුයල්ලටම නිශයෝග  ජලා විශබනවා. අපට අද පසා වරු
ඌ.11ටවී ශපංගු ශරෝගශආ වයාේවිය හා සම්බන්ධ ැදසාමමක්
ජනාධිපවි මමා සමෙ පවවීවන්න විශබනවා.
2017 වර්ෂශආ ශම් දක්වා ශපංගු ශරෝගය වයාේත මම වළක්වා
ගැතිමට අපි නිවිපතා වැපසටහන් ක්රියාවීමක කළා. ඔබ මමන්ලා
දැනගන්න, ශපංගු ශරෝගය කියන එක පැවිමේමට ්රධාන ශහේ මවක්
තමයි, ශේ ගුියක සාධකය. මා ළෙ ට ට අදාළ chart එකක්
විශබනවා. ශම් රශට් ශේ ගුියක විපර්යාස දුවනවන හැම
අවසාගාවකම ශපංගු ශරෝගශආ වයාේවිය වැඩි ුවණා. වි ාල ශලස
ශපංගු ශරෝගය වයාේත මම දුවනුවණු අුවරුේද තමයි, 0119 අුවරුේද.
0119 අුවරුේශේ මරණ ඌ19ක් වාර්තා ුවණා. ඒ කියන්ශන් දුයයට
එක් ශකශනකු මැරුණා. අද ඒ මරණ සංඛ්යාව දුයයට ද ම ඌකට
අක් ශවලා විශබනවා. පසුගිය කාලශආ ඒක ද ම 0කට අක් ශවලා
විබුණා. දැන් ද මයක් වැඩි ශවලා විශබනවා. නමුවී, තවමවී ද ම
ඌක මට්ටමක අපට ශම් මරණ සංඛ්යාව තබා ගන්න පුළුවන් ශවලා
විශබනවා. ශපංගු මරණ සංඛ්යාව ද ම ඌක පවවීවා ගැතිම
සම්බන්ධශයන් ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානය අපට ්ර ංසා කරනවා.
ශමොකද, ශපංගු මරණ ්රවි තය අනික් හැම රටකම ඊට වපා
වැඩියි. ගිය අුවරුේශේ මැශල්දුයාශ ශපංගු ශරෝගීන් ආ,0),111ක්
හම්බ ුවණා. ඒ සංඛ්යාශවන් 111ක් මිය ගියා. දුංගේපූරුශ ශපංගු
ශරෝගීන් ඌ1,111ක් හම්බ ුවණා. ඒ ඌ1,111න් සෑශහන ්රවි තයක්
මිය ගියා. නමුවී, අපි ඒ ්රවි තය අක් කර ශගන විශබනවා. ඒක
තමයි ශරෝහල්වලින් කරන්නට පුළුවන් මූලිකම ්රවිකාරය. ශපංගු
ශරෝගශආ වයාේවිය වැඩි වන්ශන් ගංව මරවී, අනික් පැවීශතන්
කසළ ්ර න
ා යවී නිසායි. ඒ ශදකම එක ම ශවලා තමයි ශපංගු
ශරෝගයට අදාළ ශරෝග කාරකය වර්ධනය කරන්ශන්.

ශපෞේගලික රසායනාගාරවල ශපංගු ්රවිශේහජනකය පමේක්ෂා
කිමේශම් ගාසා ම රුපියල් ආ111 දක්වා අක් කිමේමට කටතු ම කර
විශබනවා. ඒ වාශ ම සම්පූර්ණ රුධිර පමේක්ෂාව සඳහා වන
ගාසා මවද රුපියල් 031 දක්වා අක් කිමේමට කටතු ම කර විශබනවා.
කලින් රුපියල් ඌ,911ක් අය කළ ගාසා මව අද රුපියල් ආ111 දක්වා
අක් කර විශබනවා. අශනක් පමේක්ෂණ ගාසා මව රුපියල් .11ක්
විතර ුවණා. ඒකවී රුපියල් 031 දක්වා අක් කර විශබනවා.
ශමොකද, අද ශරෝගීන් වි ාල සංඛ්යාවක් ශපෞේගලික අං ශආ
ශරෝහල්වලින් ශම් පමේක්ෂණ කර ගන්න යනවා. හැම උණ
ශරෝගිශයක්ම ගිහිල්ලා ශම් රුධිර පමේක්ෂණ කරනවා. පළමුවැනි
දවශසේ බැලුවාට පසාශසේ ශදවැනි දවශසේවී නැවතවී බලා ගන්න
ඕනෑ; repeat test එක කරන්න ඕනෑ. එතශකොට තමයි ශපංගු
ශරෝගය විශබනවාද නැේද කියලා සාථිර වන්ශන්. ඒ කියන්ශන් ඒ
සඳහා ශම් වාශ ශදගුණයක මුදලක් යනවා. කලින් රුපියල්
.111ක් ශහෝ .311ක් ගියා නම්, අද ඒක රුපියල් 0111කට කර
ගන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි නිශයෝග  ජලා දැන් ඒක දුවන
ශවනවා.

අධිඅවදානම් ්රාම නිලධාරි වසම් ඉලක්කශකොට විශ ෂ
ේ මවනරු
මර්දන වැපසටහන් 1ක් ශම් මාස කිහිපයට අපි ක්රියාවීමක කරලා
විශබනවා. ඒ වාශ ම 01ආ. වර්ෂශආ මාර් ම මාසශආ 09 සහ
අශ්රේල් මාසශආ 11 දක්වා අපි වි ාල ක්රියාන්විතයක් ශලස  ජප
වයාේත මවනරු මර්දන සවියක් ක්රියාවීමක කළා. ්රිවිධ හමුදාව,
ශපොීමදුය, ජනාධිපවි කාර්ය සාධක බලකාය කියන අං
ඔක්ශකෝම එක ම කරලා ශපංගු කීටයන් ශබෝ වනවාද යන්න
ශසොයා බැීමමට පරිර ලක්ෂ .ක් අපි පමේක්ෂා කළා. ඒ සංඛ්යාශවන්
දුයයට 01ක ශපංගු කීටයන් ශබෝවන තැන් විබුණා. ඒවායින්
වැඩිම ්රමාණයක් විබුශඩු වර්ෂාවට ශපරයි. ඇවීතටම
හම්බන්ශතොට, කළුතර සහ මාතර දිසා්රික්කවල   වර වරායන්වල
මවනරුවන් ශබෝ වන තැන් හුෙක් විබුණා. ශමොකද, ශබෝට්ුවල
ජලය එක් ැදසාමම නිසා. හම්බන්ශතොට, ්රිකුණාමලය, මන්නාරම
සහ මපකලපුව දිසා්රික්කවල ගෘහසාග පරිර  මළවී ජලය එක්
ැදසාමම විබුණා. කින්නියා ්රශේ ශආ සහ මපකලපුශ ළිං ආශ්රිතව
ශම් තවීවීවය විබුණා. අනික් එක, සාමානයශයන් ශපංගු
නවරසශආ ආ සහ 1 කාඩුපයන් තමයි ලංකාශ ශමශතක්
ශපංගුවලට විබුශඩු. නමුවී, ශම් වසශර් ඇවීතටම ශපංගු නවරස
0 කාඩුපය අලුශතන් introduce ශවලා විබුණා. ඒ second type
dengue virus එක ලංකාවට ඇවිල්ලා විබුණා. එම කාඩුපවල
ශරෝගී තවීවීවය කලින් විබුණු කාඩුපවල ශරෝගී තවීවීවයට වපා
ටිකක් උවීසන්නයි.

ගරු කගානායක මමනි, ශපංගු ශරෝගීන්ට ්රවිකාර කිමේශම් ජ
රජශආ ශරෝහල්වල දුටින ශරෝගීන්ශ රුධිර පමේක්ෂාවන් ඉතා
ඉක්මනින් දුවන කිමේමට කටතු ම කරනවා. ඒ වාශ ම සෑම සවියකම

අපට අලුවින් එම වැප කටතුවීතට ලෑසාවි ශවන්න දුවන ුවණා.
පාසල් සහ උසසා අධයාපන ආයතන, රජශආ සහ ශපෞේගලික
ආයතන, ආගමික සාගාන, නිවාස පරිර, ඉදිකිමේම් පරිර සහ

1575

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු (නවදය රාජිත ශසේනාරවීන මහතා]

ජනමාධය හරහා අපි ඇවීතටම ජනතාව දැුවවවී කිමේශම් කටතු ම
දිගටම කරශගන යනවා. ඉවිහාසය ගවී විට 0119 අුවරුේද තමයි
ශපංගු ශරෝගීන්ශ පැවීශතන් බැලුවාම නරකම අුවරුේද. 0119
අුවරුේශේ ශපංගු ශරෝගය නිසා මරණ ඌ19ක් දුවන ුවණා. ්රවි තයක්
හැටියට ගවී විට එය දුයයට එකක ්රමාණයක්. ශම් වනශකොට ඒ
්රමාණය අපි දුයයට ද ම ඌක් දක්වා අක් කරශගන විශබනවා.
නමුවී ඒ ්රමාණය සම්බන්ධශයන් අපට ස මු ශවන්න බැහැ. අපි
ශම් සඳහා ශනොශයකුවී දැඩි ක්රියා මාර්ග අරශගන විශබනවා. ශම්
වනශකොට කසළ කළමනාකරණයවී ශහොඳ මට්ටමකට ඇවිල්ලා
විශබනවා. නගර සභා සහ අනික් පළාවී පාලන ආයතන ශපරට
වපා ශම් කටතු මවලට මැදිහවී ම දුටිනවා.
ඇවීතටම ශපංගු ශරෝගීන්ශ වැඩි මම දැන් තමයි අපට
බලාශපොශරොවී ම ශවන්න පුළුවන්. ගංව මර බැහැලා යනශකොට
තමයි ශපංගු ශරෝගීන්ශ සංඛ්යාව වැඩි ශවන්ශන්. එක එක
තැන්වල ව මර එක්කහු ුවණාම ඒ ව මර විශබන තැන්වල තමයි
මවනරු කීටශයෝ ඇවි ශවන්ශන්. ට ට අමතරව ශරෝහල් සඳහා ශයොමු
වන ශපංගු ශරෝගීන් අතරින් ශරෝහල්ගත කිමේම අව ය ශනොවන
ශරෝගීන්ට ්රවිකාර හා උපශදසා ලබා  ජ ඔුවන් නිශවසා ශවත ශයොමු
කරන අතර, එම ශරෝගීන්ට බරපතළ තවීවීවශආ ශරෝග ලක්ෂණ
පහළ ුවවශහොවී වහාම ශරෝහල ශවත ැදශගන එන ශලසවී, විශ ෂ
ේ
කුවන්ටරයක් හරහා ඔුවන් ඉතා ඉක්මනින් ශරෝහල්ගත කිමේමට
කටතු ම කිමේමට ක්රියා කරන බවවී ඔබ මමාට මා ශම් අවසාගාශ  ජ
කියන්න කැමවියි, ගරු කගානායක මමනි. ඒ වාශ ම ්රාම ශසේවක
නිලධාරින්ශ හා ්රිවිධ හමුදාශ සහශයෝගය ලබා ගනිමින්
ශසෞඛ්ය නවදය නිලධාරි බල ්රශේ වල අධිඅවදානම් කලාප
ආශ්රිතව ශපංගු නිවාරණ වැපසටහන් ක්රියාවීමක කිමේම දුවන
කරනවා.
අපි ජර්මනිශයන් ශහොඳම වනම් ගසන යන්ත්ර 311ක් ශගනැල්ලා
විවිධ ්රශේ වලට ශබදා හැරලා විශබනවා. ශකොශහේවවී ඒ වනම්
ගසන යන්ත්රවල අක් පාක්වක් නැහැ. ශම් ක්රියාන්විතය දුවන කිමේම
සඳහා බසානාහිර පළාතට අලුවින් ශසේවකයන් 311ක් බඳවාශගන
විශබනවා. ඒ වාශ ම නිවාසවල ශපංගු ශරෝගය ශබෝ වන සාගාන
පමේක්ෂා කිමේමට ්රිවිධ හමුදාශ සහාය ලබාශගන විශබනවා.
පාසල් දුසුන් හා ්රජාව දැුවවවී කිමේශම් වැපසටහන් පුළුල් කරලා
විශබනවා.
විශ ේෂඥ නවදය හදුත විශසේරා මහතා තමයි ශපංගු මර්දන
ඒකකශආ අධයක්ෂවරයා හැටියට දිගටම කටතු ම කශළේ. එ මමා
පසුගිය දවසාවල ඕසාශේලියාවට ගියා. ශපංගු මවනරුවන් මර්දනය
කිමේම සඳහා ඕසාශේලියාව අලුවී බැක්ටීරියාවක් ශසොයාශගන
විශබනවා. ඒ බැක්ටීරියාව ්රචලිත කිමේම මඟින් ශපංගු මවනරුවා
මර්දනය - විනා - කිමේම දුවන කරනවා.
ඒ කටතුවීත
ඕසාශේලියාශ ඉතාම සාර්ගකව දුවන කරශගන යනවා. එ මමා
වාශ ම ඕසාශේලියාශ ශසෞඛ්ය ඇමවි මමාවී කියලා විබුණා,
"ශසෞඛ්ය ඇමවි මමා ආරාධනා කශළොවී ලංකාවට එන්නම්.
ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ සම්බන්ධශයන් වැපසටහන් පවවීවලා, ඒ
බැක්ටීරියාව ලංකාවට ලබා ශදන්න කටතු ම කරන්නම්." කියලා.
දැනට අශේ නවදය පර්ශආෂණ ආයතනශයන් - MRI එශකන් ශම් සම්බන්ධශයන් පර්ශආෂණ කටතු ම දුවන කරනවා. ඒ ශගොල්ලන්
ාක භක්ෂක මවනරුශවක් ශහොයාශගන විශබනවා. ඒ ාක භක්ෂක
මවනරු කීටයන් ශපංගු මවනරු කීටයන් එක දිගට අුවභව කරනවා.
ඒ කීටයන් ශබෝ කරලා ව මර ඇවි ඕනෑම පරිරයකට දැම්මාම
එහි ඉන්න දුයලුම කීටයින් කා දමනවා. අපි දැන් අලුශතන් ඒ වැප
පිළිශවළවී ආරම්භ කරනවා. ශම් සඳහා ගත හැකි සෑම ක්රියා
මාර්ගයක්ම අපි ගන්නවා. නවදය ාසාත්රය අුවව අලුශතන්
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හඳුන්වා  ජ විශබන දුයලුම වැපසටහන් ශම් රශට්වී ක්රියාවීමක
කරනවා.
මතක තබා ගන්න, 01ආ) වසශර් ශපංගු ශරෝගය ශකොයි තරම්
පැවිරුණාද කියනවා නම්, ඇශමරිකාශවන් නිකුවී කළ dengue
alerts 900න් 111ක්ම නිකුවී කරලා විශබන්ශන් දකුණු
ආදුයාවික රටවලට. පළමුවන වතාවට ඇශමරිකාශ ෆාශලොමේපා,
ශටක්සාසා, කැලිශෆෝනියා ඇ මළු ්රාන්ත ගණනාවක ශපංගු
ශරෝගය ආරම්භ ශවලා විශබනවා. ඒ කියන්ශන් ශලෝකශආ හැම
තැනකම අලුශතන් ශපංගු ශරෝගය ආරම්භ ශවලා විශබනවා. අශේ
රශටවී දැන් එහි උවීසන්න තවීවීවයක් විශබනවා. අපි ඒකට
මුහුණ ශදන්න ඕනෑ. අශේ නවදයවරුන්, ශහදියන් ඇ මළු කාර්ය
මඩුපලය ඒ සඳහා අව ය දුයලුම ක්රියා මාර්ග ගන්නවා. ඒ
සමෙම දුයලුම පළාවී පාලන ආයතන, ්රිවිධ හමුදාව, ශපොීමදුය
සහ ක්ශෂේත්ර නිලධාරින් ඇ මළු දුයලුමශදනා එක ම කරශගන අපි
ශම් වැප පිළිශවළ කරශගන යනවා.

ගරු (වවදය) රසම්ෂන පතිරණ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரசைஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)
ගරු ඇමවි මමනි, ධූමායනය සඳහා අව ය උපකරණ
ශගන්වූවා කියලා ඔබ මමා සඳහන් කළාට ශසෞඛ්ය නවදය
නිලධාරින් ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, ඒ සඳහා අව ය
වාහන සහ රියැවනරන් ශනොමැවි මම ඉතාම ්රබල අක්වක් කියලා.
අපට ආරංචි ුවණා, සමහර නවදය නිලධාරි කාර්යාලවලට 'ඩිශමෝ
බට්ටා' කියන කුපා වාහනය ලබා  ජලා විශබනවා කියලා. හැබැයි
ඒ නිලධාරින් පැවසුවා, ඒක ්රමාණවවී නැහැ කියලා. ඔබ මමා
කියපු කරුණුවලට අමතරව කීට නවීවය -Brito Index එක්රගම වතාවට තමයි 31 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා විශබන්ශන්.
ශකොළ අවට ්රශේ වල මවනරුවන් ගහනය ඉතා අධික ශලස වැඩි
ශවලා විශබනවා. මම හිතන විධියට න අපද්රවය බැහැර කිමේශම්
රමශ දශආ විශබන ්රබල වනර්වලතා ශම්කට ශහේ ම ශවලා
විශබනවා. ශම් කරුණ පිළිබඳව සැලකිලිමවී ශවන්න.

ඊට අමතරව ඔබ මමාට සඳහන් කරන්න අව ය තවවී
කාරණයක් විශබනවා. ශපංගු මවනරුවාශගන් ශම් ශරෝගය තවවී
ශකනකුට ශබෝවන්ශන් ශරෝගී පුේගලයකුශගන් ඒ මවනරුවා ලබා
ගන්නා රුධිරය තිශරෝගී පුේගලයාශ
මේරග මශමන්. පසු ගිය
කාලශආ අපි දැක්කා, ශරෝහල්වල ශපංගු ශරෝගීන්ට bed nets ලබා
 ජලා විබුණු බව. හැබැයි දැන් කිදුම ශරෝහලක මවනරු ආවරණ
විශබනවා දකින්න නැහැ. ශම් දැවැන්ත ශරෝගී තවීවීවය යටශවී
මවනරු ආවරණ -මවනරු දැල්- සෑම ශරෝගියකුටම ලබා ශදනවා නම්
යම් ්රමාණයකට වාහකයා මඟින් තවවී ශකශනකුට ශරෝගය
පැවිර යාම වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ශම් කරුණු ශදක
පිළිබඳවවී ඔබ මමා අවධානය ශයොමු කරන්න කියලා ඉල්ීමමක්
කරනවා.

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
සා මවියි, නවදය රශම්ෂා පවිරණ මැවි මමනි.

දුයලුම වනම් ගහන යන්ත්ර අපි ජර්මනිශයන්ම ශගනාශ .
ශමොකද, ඒ ශගොල්ලන් කි වා, ඒවා අුවරුවන 01ක් විතර පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන්, අශනක් යන්ත්ර හිටපු ගමන් කැශපන්න පුළුවන්
කියලා. ඒවාට අමතරව අපි ඩිශමෝ බට්ටා රග 31ක් ලබා  ජලා
විශබනවා. ඒ ශගොල්ලන්ම තමයි ඉල්ලුශ . ක්ශෂේත්ර නිලධාරින්
එක්ක කගා කළාම ඒ ශගොල්ලන් කි වා, වාහන ශහොඳයි කියලා.
අපි දැන් ඒ වාහන ආනයනය කරලා එයින් 31ක් නිකුවී කරලා
විශබනවා. නමුවී රියැවනරන් සම්බන්ධශයන් ්ර ානයක් විශබනවා.
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ශම් සඳහා කාලය ගතවන නිසා රියැවනරු licence එක විශබන
ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශආ කාර්යාලවල දුටින කාර්යාල කාර්ය
සහායක සහ කම්කරු පිරිස පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි කි වා.
පසු කලක ඒ අයට පවීමම් ලබාශදන්න අපට පුළුවන්.
ශදවුවව, bed nets පිළිබඳ ්ර න
ා ය. අපි හැම තැනකටම bed
nets ලබා ජ විශබනවා. නමුවී, එක ඇශඳේ ශරෝගීන් ශදශදශනක්
පමණ දුටීම තමයි දැන් විශබන ්ර න
ා ය. එක ඇශඳේ ශදශදශනක්
දුටින නිසා bed net එකක් දාලා ආවරණය කරගන්න ඒ අය
කැමැවි නැහැ. අන්න එතැන තමයි ්ර න
ා ය විශබන්ශන්. ඒ අය
අකැමැවි නිසා අපට ඒ කටතුවීත කරන්න බැහැ. දැනට විශබන
තවීවීවය අුවව හැම ඇඳකම ශරෝගීන් ශදශදශනක් ඉන්නවා. ඒ
නිසා තමයි එම bed nets පාවිච්චි ශවන්ශන් නැවීශවී.

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු කගානායක මමනි,-

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු චන්ද්රදුරි ගජ ජර මන්ත්රී මමා.

ගරු චන්ද්රසරි ගජදීර ෙහතා

(ைொண்புைிகு ெந்திரெிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)
ගරු ඇමවි මමනි, ශමම ශරෝගය පාලනය කිමේම සඳහා දැනට
ශේශීය ආතුර්ශ දශආ රමශ දයක් නැේද? ගසාලබු ශකොළ තුෂ
පාවිච්චි කරලා ශපංගු ශරෝගය පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා
දැන් ්රචාරයන් දුේධ ශවනවා. ඒ විධිශආ අවීහදා බැීමමක් ශහෝ
විශබනවාද කියා මම දැනගන්න කැමැවියි.

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
නවදයවරුන් විදුන් එවැනි අවීහදා බැීමමක් කරනවා. ඒ
පිළිබඳව මට ශපන්ුවවා. ඉතා ඉක්මනින් පමේක්ෂණ කරලා අපට
භාර ශදන්න කියලා දැන් අපි එය නාවින්න පර්ශආෂණායතනයට
භාර ජ විශබනවා. ශමොකද, ඒ පිළිබදව ශවන ශකොශහේවවී සඳහන්
ශවලා නැහැ; ඉන්දියාශ ආතුර්ශ දශආවී සඳහන් ශවලා නැහැ.
ශපංගු ශරෝගය හැවනණාම පැශපොල් ශකොළශආ තුෂ පාවිච්චි කළාම
ශහොඳයි. මමවී එය සමහර ශරෝගීන්ට ලබා ජ විශබනවා. ඒ අයවී
ශහොඳයි කියලා කියනවා. සමහර අයට ඒක ශහොඳින් ක්රියා කරනවා,
සමහර අයට ශහොඳින් ක්රියා කරන්ශන් නැහැ. ශමොකද ශහේ මව,
ඒශකන් කරන්ශන් platelet count එක වැඩි කරන එකයි. නමුවී,
platelet count එකම ශනොශවයි ශරෝගය සුවමමට බලපාන්ශන්.
දැනට හම්බශවලා විශබන 1වැනි කාඩුපශආ මවනරුවාශගන් ඇවිම
විශබන උවීසන්න තවීවීවය අුවව platelets වැඩි ුවණා කියලා
ශවනදා වාශ ඒ මඟින්ම ශපංගු ශරෝගශයන් ශේශරන්න බැහැ.
සමහර අය platelets ්රමාණය වැඩි වන විටවී මරණයට
පවීශවනවා. එතැන තමයි ්ර න
ා ය විශබන්ශන්. ඒ නිසා ශපංගු
ශරෝගය උවීසන්නම තවීවීවශආ නැවි අයට ඒක ශහොඳ ශේශීය
ඖෂධයක්. ඒක ශමශහේ නිෂාපාදනය කිමේම මම ආරම්භ කරලා
විශබනවා. එය නිෂාපාදනය කිමේශමන් පසු ඉතා ඉක්මනින් ශවශළඳ
ශපොළට නිකුවී කරනවා. එශතක් papaya ayurvedic medicine
එක ඉන්දියාශ දුට ශගන්වලා ඔසුසල හරහා ශබදාහැරියා. ශමශහේ
කරන නිෂාපාදනය පිළිබඳව ලාංකික නවදයවරශයක් මට ශපන්වා
වනන්නා. අපි ඒක NMRA එකට යවලා පමේක්ෂණ කරලා ශවශළඳ
ශපොළට නිකුවී කරනවා.
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ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැඟී සටිසසය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රී මමාවී පැහැදිලි කිමේමක්
බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඇමවි මමාට පැහැදිලි කිමේමක් කරන්න
පුළුවන්ද?

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
පුළුවන්.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රී මමා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු කගානායක මමනි, ශම් පිළිබඳ විශ ෂ
ේ ඥ නවදයවරශයක්
වන IDH ශරෝහල භාරව දුටින ආනන්ද විශේවිරම මහතා කියා
විබුණා, "ශම්කට විශබන එකම විසඳුම මවනරු කීටයන් ඇවිවන
සාගාන ශසොයාශගන ගිහිල්ලා මවනරු කීටයන් විනා කිමේම" කියලා.
ශවන මාර්ගයක් නැහැ. ්රවිකාර කිමේම ශවන එකක්. දැන් ගරු
ඇමවි මමා කි වා, ශම් සඳහා පරිර එක් ලක්ෂ ගණනක්
පමේක්ෂණයට ලක් කළාය කියලා.

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ලක්ෂ හතක්.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ලක්ෂ හතක් පමේක්ෂණයට ලක් කළාය, ඒවාශආ දුටි කීටයන්
විනා යට ලක් කළාය කියලා ගරු ඇමවි මමා කි වා. ්ර න
ා ය
ශම්කයි. ශම් කියන්නා වූ දිසා්රික්කවල, ශපංගු ශරෝගී වසංගතයක්
වැනි තවීවීවයක් පැවිමේ යන තැන්වල ශමවැනි පරිර ශකොපමණ
විශබනවාද, ඇවීතටම අපි පමේක්ෂාවට ලක් කළ තු ම? ලක්ෂ හතක්
පමේක්ෂණයට ලක් කළා. එශසේ පමේක්ෂණයට ලක් කරපු පරිර  මළ
පමේක්ෂණය කරපු දවශසේ ශනොවිබුණු තවීවීවයක් ඊළෙ දවශසේ ඇවි
ශවනවා. ඒ නිසා අවිවි ාල ජන කඩුපායමක් ශම් සඳහා අව යයි.
ශම් සඳහා එම ්රශේ වලින්ම ්රජා සහභාගිවීවය එක ම කර
ගනිමින් එවැනි තැන් ශසොයා ශගන යෑමවී, 'බීටීඅයි' බැක්ටීරියාව ඒ
තැන්වලට ඉසීමවී කියන ශම් කටතුවීත නිරන්තරශයන්
ශනොකපවා කරශගන යන ක්රියාදාමයක් බවට පවී කිමේමට
සැලැසාමක් නැවීනම් අපි ශම් දරන පරිරමය අශනක් පැවීශතන්
නිශෂේධ ශවලා යනවා. ඒ නිසා ශම් සඳහා ුවවමනා කරන ඒ වි ාල
ජන සහභාගිවීවය එක ම කර ගැතිමට හා ඒ වාශ ම ශමයට
ුවවමනා කරන්නා වූ ඒ දැවැන්ත ශමශහතුම සඳහා සැලැසාමක්
ඔබ මමා දැනට ූ දානම් කර ශගන විශබනවාද, නැවීනම් ූ දානම්
කරන්න ලැහැසාවිද කියලා මම ඔබ මමාශගන් අහන්න කැමැවියි.
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මහතා]

ශමොකද, තුේධයක් කරනවා වාශ යි, ශම් කටතුවීතවී කරශගන
යන්න විශබන්ශන්. ඒ වාශ ම ලංකාවට 'බීටීඅයි' බැක්ටීරියා
ශතොග අන්විමට ශගන්වූශආ කවදාද කියාවී මම අවසාන ව ශයන්
දැන ගන්න කැමැවියි.

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශගන්වපු දවස මම දන්ශන් නැහැ. අප ස මව 'බීටීඅයි'
බැක්ටීරියාව හුොක් විශබනවා; stocks විශබනවා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මම ශකළින්ම ්ර න
ා ය අහන්නම්. අුවරුවන ශදකකින් විතර
'බීටිඅයි' බැක්ටීරියාව ලංකාවට ශගනැල්ලා නැහැ කියන කගාව -

ගරු (වවදය) රාජිත සසේනාරවයන ෙහතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித செனொரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)
ශකොශහොම ශහෝ අපි ළෙ ශහොඳ stock එකක් විශබනවා. අපි
ශම් ශ ලාශ වී 'බීටීඅයි' බැක්ටීරියාව හැම තැනකටම නිකුවී කර
විශබනවා. Dr. Hasitha Tissera කියලා, MSD එශක් ගබපාශ
විිනලා තවවී stock එකක් අපි issue කළා. 'බීටීඅයි' බැක්ටීරියා එක
 ජර් කාීමනව ලංකාවට ශගනැල්ලා ඒ තරම් සාර්ගකවීවයක්
ශනොවිබීමට ශහේ මව ශම්කයි. ඇවීතටම කිතුබාශ කශළේ, 'බීටීඅයි'
බැක්ටීරියාව ගුවනින් ඉසීමයි. එශසේ කිමේශමන් 'බීටීඅයි' බැක්ටීරියා
වි ාල ්රමාණයක් විනා ශවනවා; සුළු ්රමාණයක් තමයි ව මර
විශබන සාගානවලට වැශටන්ශන්. ඉ මරු ටික වහලවල් සහ
ශනොශයකුවී තැන්වලට වැශටනවා. ඔුවන්ට ඒ පාක්ව දරා ගන්න
පුළුවන්. ශමොකද, ඔුවන්ශ රශට්ම එය නිෂාපාදනය කරන නිසා.
නමුවී, ඒක අශේ රටට එනශකොට වි ාල මුදලක් වැය ශවනවා.

ශදවැනි කාරණය ශම්කයි. කිතුබාව ශම් උවවනරට සාර්ගකව
මුහුණ වනන් රටක්. නමුවී, කිතුබාවවී ශම් සඳහා දැඩි තිවි
අුවගමනය කළා. ඔුවන් BTI bacteria එශකන්ම විතරක්
ශනොශවයි ශම් උවවනර මර්දනය කශළේ. කිතුබාව තීන්වනවක් ගවීතා,
යම්කිදු ශගදරක ඇවි ව මර පරිරයක ශම් කීටයන් හම්බ ුවශණොවී
එම ශගදර ශපොශළොවට සමතලා කරන්න; ඒ මුළු පුවශල්ම අය අවී
අපංගුවට ගන්න. අන්න ඒ වාශ දැඩි තිවිවලින් තමයි කිතුබාව
මහජනයා ඒ සඳහා ශයොමු ශකශර ශ . ඒ වාශ ශේවල් දවසා ශදක
 මන television එශකන් දකින ශකොට මුළු රශට්ම මිනිසුන් එළියට
බැහැලා, ව මර විශබන තැන් ශසොයලා, රම හමුදාවක් වාශ තම
නිශවසා ආශ්රිත සාගාන පිරිදුවන කළා. එශහම කශළේ තමන්ශ නිවස
ශේරාගැතිම සඳහායි. එවැනි දැඩි තිවි, ක්රියා මාර්ග අශේ රශට්
ක්රියාවීමක කරන්න බැහැ. ගරු වාසුශේව නානායක්කාර
මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමා කි වා වාශ , අපට ඒ සඳහා කරන්න
විශබන්ශන් රම හමුදාව වැඩි කරශගන ශම් ශවුවශවන් කටතු ම
කරන්නයි. ඒකට තමයි අදවී ශම් ශනොශයකුවී දුවිල් සංවිධාන
කැඳවා විශබන්ශන්. ්රාම නිලධාරි මහවීමයාවී එක්ක එක ම
ශවලා, ්රිවිධ හමුදාවවී, ශපොීමදුයවී, අනිකුවී සංවිධානවී එක ම
කරලා ශම් වැප පිළිශවළට අප දැන් අවතීර්ණ ශවලා විශබන්ශන්
ඒ අුවවයි.

ගරු කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ට ළෙට, ්රධාන කටතු ම ආරම්භශආ ජ පනවී ශකුම්පවී
පිළිගැන්මම.

ඊ
ප්රථෙ ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො මූලාසනය
පැමිසණනවා ඇති.
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනසයන් ඉවවය වුසයන්
නිසයෝජය

කථානායකුරො

සුෙතිපාල

ෙහතා]

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
ெபொநொயகர்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, பிரதிச் ெபொநொயகர்
[ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and
SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]
Chair.

அவர்கள்
அவர்கள்

මූලාසනාරූඪ විය.

[ගරු

තිලංග

DEPUTY
took the

පනවය සකටුම්පවය ිළිතගැන්වීෙ

ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூலங்கள்
BILLS PRESENTED

ජාතිය සගොඩනැගීසම් වදු (සංසශ්ෝධන) පනවය
සකටුම්පත
நொட்மடக் கட்டிதயழுப்புதல் வொி (திருத்தம்)
ெட்டமூலம்
NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL
"0119 අංක 9 දරන ජාවිය ශගොපනැගීශම් බවන පනත සංශ ෝධනය කිමේම
සඳහා වූ පනවී ශකුම්පතකි."
(අමාතය මඩුපලශආ අුවමවිය දන්වා විශේ.

ිළිතගන්වන ලද්සද් මුදේ හා ජනොධය අොතයුරො සවනුව ගරු
ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා විසනි.
2017 ජූලි 04 වන අඟහරුවාදා සද වන වර කියවිය යුුරයයි ද ්ය
මුද්රණය කළ යුුරයයි ද අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
සයොමු කළ යුුරයයි ද නිසයෝග කරන ලදී.
நிதி ைற்றும் தவகுென ஊடக அமைச்ெர் ெொர்பொக ைொண்புைிகு
கயந்த கருணொதிலக்க அவர்களொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2017 யூமல 04, தெவ்வொய்க்கிழமை
இரண்டொம் முமற
ைதிப்பிடப்பட சவண்டுதைனவும் அச்ெிடப்பட சவண்டுதைனவும் உொிய
துமறெொர்
சைற்பொர்மவக்
குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்பட
சவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the
Minister of Finance and Mass Media; to be read a Second time upon
Tuesday,04th July, 2017 and to be printed; and to be referred to the
relevant Sectoral Oversight Committee.

පළාවය පාලන ආයතන ඡන්ද විෙසීම් (සංසශ්ෝධන)
පනවය සකටුම්පත
உள்ளூர் அதிகொரெமபகள் சதொோ்தல்கள் (திருத்தம்)
ெட்டமூலம்
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL
"(262 වන අධිකාරය වූ පළාවී පාලන ආයතන
සංශ ෝධනය කිමේම සඳහා වූ පනවී ශකුම්පතකි."

න්ද විමසීම් ආඥාපනත

(අමාතය මඩුපලශආ අුවමවිය දන්වා විශේ.

ිළිතගන්වන ලද්සද් පළාවය සභා හා පළාවය පාලන අොතයුරො
සවනුව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා විසනි.
2017 ජූලි 04 වන අඟහරුවාදා සද වන වර කියවිය යුුරයයි ද ්ය
මුද්රණය කළ යුුරයයි ද අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව
සයොමු කළ යුුරයයි ද නිසයෝග කරන ලදී.
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ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர் ெொர்பொக
ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க அவர்களொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டது.
2017 யூமல 04, தெவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற
ைதிப்பிடப்பட சவண்டுதைனவும் அச்ெிடப்பட சவண்டுதைனவும் உொிய
துமறெொர்
சைற்பொர்மவக்
குழுவுக்கு
ஆற்றுப்படுத்தப்பட
சவண்டுதைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka, on behalf of the
Minister of Provincial Councils and Local Government; to be read a
Second time upon Tuesday, 04th July, 2017 and to be printed; and to be
referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැඟී සටිසසය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, අුවරුවන ශදකකින් පළාවී
පාලන න්දය පවවීවා නැහැ. ශම් පනවී ශකුම්පත අද ඉදිරිපවී
කරලා සම්මත කරන්න බලාශපොශරොවී ම වන්ශන් කවදාද, පළාවී
පාලන න්දය පවවීවන්ශන් කවදාද කියා මම දැනගන්න
කැමැවියි.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු සභානායක මමා.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
අශේ හිටපු පළාවී සභා හා පළාවී පාලන රාජය ඇමවි මමාවී
දැන් ශම් ගරු සභාශ ඉන්නවා.

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අවිගරු ජනාධිපවි මමා, අගමැවි මමා සහ ශ්රී ලංකා නිදහසා
පක්ෂශආවී, එක්සවී ජාවික පක්ෂශආවී මන්ත්රීවරුවී දුයලු ශදනාම
එක ම ශවලා ඊශආ රා්රිශආ සාකච් ාවක් පැවැවීවූවා. එම
මැවිවරණය ඉතා ඉක්මනින් පවවීවන්න අප තීරණය කළා, ගරු
මන්ත්රී මමනි.

ගරු දිසන්ෂන ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
කවදාද එම න්දය පවවීවන්ශන්, ගරු සභානායක මමනි?

ගරු ලක්ෂනෙන් කිරිඇේල ෙහතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ශකොට්ඨාස 8,111 දුට 1,311 දක්වා අක් කරන්නවී අප තීරණය
කළා. [බාධා කිමේමක්] එය ඉතාම ඉක්මනින් පවවීවන්නවී අප
තීරණය කළා. [බාධා කිමේමක්] ශබොශහෝවනරට එශහම ශවයි, ගරු
දිශන්ෂා ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමනි.

සපෞද්ගලික ෙන්ත්රීන්සේ පනවය සකටුම්පවය
தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

ආනන්ද අලුවයගෙසේ සංවර්ධන සොජ සවයකාරක
හා පණයාධාර පදනෙ (සංසනථාගත කිීමසම්)
පනවය සකටුම්පත

ஆனந்த அலுத்கைசக அபிவிருத்தி, ெமூக செமவகள்,
அறக்கட்டமள ைன்றம் (கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூலம்
ANANDA ALUTHGAMAGE DEVELOPMENT, SOCIAL SERVICES
AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු සසර කුොර අසේසසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெிெிர குைொர அசபசெகர)

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව
ඉදිරිපවී කරනවා:
“ආනන්ද අලුවීගමශ සංවර්ධන, සමාජ සවීකාරක හා පුණයාධාර පදනම
සංසාගාගත කිමේම සඳහා වූ පනවී ශකුම්පත ඉදිරිපවී කිමේමට අවසර දිය
තු ම ය."

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙසේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைசக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

විසන් සනථිර කරන ලදී.
ஆசைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.
පනවය සකටුම්පත ඊ අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින් ්ය
මුද්රණය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිීමෙ ස හා 47(5) වන සනථාවර නිසයෝගය ය සවය පනවය
සකටුම්පත සොජ සවිවල ගැන්වීම් හා සුභසාධන හා කන්ද උඩර
උරුෙය ිළිතව අොතයුරො සවත පවරන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி
ெமூக
வலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் அமைச்ெருக்கு
அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது.
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 Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage
for report.

ශ්ාන්ත අසේසසේකර සංවර්ධන සොජ සවයකාරක
හා පණයාධාර පදනෙ (සංසනථාගත කිීමසම්)
පනවය සකටුම්පත

ெொந்த அசபசெகர அபிவிருத்தி, ெமூக செமவகள்
அறக்கட்டமள ைன்றம் (கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூலம்
SHANTHA ABEYSEKARA DEVELOPMENT, SOCIAL
SERVICES AND CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු ආනන්ද අලුවයගෙසේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைசக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව
ඉදිරිපවී කරනවා:

1583

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු ආනන්ද අලුවීගමශ මහතා]
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ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)
“ ාන්ත අශේශසේකර සංවර්ධන, සමාජ සවීකාරක හා පුණයාධාර පදනම
සංසාගාගත කිමේම සඳහා වූ පනවී ශකුම්පත ඉදිරිපවී කිමේමට අවසර දිය
තු ම ය."

[අ.භා. ඌ.ඌ9]

ගරු සසර කුොර අසේසසේකර ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெிெிர குைொர அசபசெகர)

ගරු සුජීව සසේනසංහ ෙහතා (ජාතයන්තර සවසළ
අොතයුරො)

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara)
ஆசைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.
පනවය සකටුම්පත ඊ අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින් ්ය
මුද්රණය කිීමෙ නිසයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිීමෙ ස හා 47(5) වන සනථාවර නිසයෝගය ය සවය පනවය
සකටුම්පත සොජ සවිවල ගැන්වීම් හා සුභසාධන හා කන්ද උඩර
උරුෙය ිළිතව අොතයුරො සවත පවරන ලදී.

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 47(5) இன்படி
ெமூக
வலுவூட்டல், நலன்புொி ைற்றும் கண்டி ைரபுொிமைகள் அமைச்ெருக்கு
அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது.

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 Social Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage
for report.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශයෝජනා පිළිබඳ දැුවම්  ජම සහ දිනට නියමිත කටතු ම.

අද දින නයාය පත්රශආ විෂය අංක ආ සහ 0 ඉදිරිපවී කිමේම,
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතය මමා.

ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත
නිසයෝගය

இலங்மக ஏற்றுைதி அபிவிருத்திச் ெட்டம்:
கட்டமள
SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER
ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා (සංවර්ධන උපාය ොර්ග හා
ජාතයන්තර සවසළ අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை - அபிவிருத்தி உபொய முமறகள்
ைற்றும் ெர்வசதெ வர்த்தக அமைச்ெர்)

of

Hon. Deputy Speaker, I move,

That the Order made by the Minister of Development Strategies and
International Trade under Section 14 of the Sri Lanka Export
Development Act, No.40 of 1979 relating to Cess and published in
the Gazette Extraordinary No. 2011/9 of 21st March 2017, which
was presented on 23.05.2017 be approved.
(Cabinet approval signified.)"

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

රාජය

(ைொண்புைிகு சுஜீவ செனெிங்க - ெர்வசதெ வர்த்தக இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

විසන් සනථිර කරන ලදී.

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු සුජීව ශසේනදුංහ රාජය අමාතය මමා.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of
International Trade)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතයාං ය යටශවී, ශ්රී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනත යටශවී නිශයෝගය සහ එම අමාතයාං ය
යටශවීම ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී නිශයෝග
අුවමැවිය සඳහා ශම් අවසාගාශ  ජ ඉදිරිපවී කරුව ලබනවා.

ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, යහ පාලනය සාගාපනය
කරලා දැනට අුවරුවන ශදකක කාලයක් වනවා. අුවරුවන 01ක වාශ
කාලයක්  මළ අශේ රශට් අපනයනය සම්බන්ධශයන් වි ාල පහත
වැටීමක් විශබනවා. අපනයනය සම්බන්ධශයන් අශේ රශට්
වයවසායකයින් උනන්වන කිමේමට අපි බලාශපොශරොවී ම වනවා. අශේ
කාර්මික ශවශළඳ කලාප  මළින් අපට ලැශබන අපනයන ආදායම
ශපොලර් ිනලියන දහයහමාරක වාශ ්රමාණයක්. ඒක ශපොලර්
ිනලියන 01ක ඉලක්කයක් කරා ශගන යාශම් කාර්යභාරය අප ශම්
වන විට ක්රියාවීමක කිමේමට පටන් ශගන විශබනවා. ශම්
අවසාගාශ  ජ අපි ශසසා බේද සම්බන්ධශයන් තීන්වන කිහිපයක්
අරශගන විශබනවා.
ශම් වන විට අශේ රශට් industrial tyresවලට වි ාල
ඉල්ලුමක් ලැබී විශබනවා. අශේ රශට් ටයර් ශලෝකශආ ්රධාන
ශපශළේ අපනයනයක් බවට ඉතා ඉහළ මට්ටමකට ශම් වන විට
පවවීවා ශගන යනවා. ශමහි ජ ශමම අං ය තවවනරටවී දිතුණු
කිමේමවී, ශම් කර්මාන්තශආ ශය ජ දුටින අශනකුවී වයවසායකයින්
උනන්වන කරමමවී අශේ පරමාර්ගයයි.

ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ටයර් නිෂාපාදනය කිමේම
සඳහා tyre casings අමුද්රවයයක් ව ශයන් ශගන ඒශම් ජ ශසසා බේද
ඉවවී කරන්න අපට ඉල්ීමම් ලැිනලා විශබනවා. ඒ අුවව අපි දුයලු
කරුණු සලකා බැීමශමන් පසුව ටයර් නිෂාපාදනය තව තවවී
සාර්ගක කර ගැතිමටවී, එම නිෂාපාදනකරුවන් උනන්වන කිමේම
සඳහාවී ශමම ශසසා බේද ඉවවී කිමේමට තීන්වන කරලා විශබනවා.
අපි පරණ ටයර් ශගනැල්ලා ඒ ටයර් අලුවීවැඩියා කරලා පිටරට
යැමශම් කර්මාන්තයටවී ශයොමු ශවලා හිටියා. අපි ඒක
අනධර්යවවී කරලා, අමුද්රවය ශගනැල්ලා බලාශපොශරොවී ම
ශවන්ශන්, අගය එක ම කරලා - value add කරලා- ටයර්
නිෂාපාදනය කරලා ශම් රටට ලැශබන ආදායම වැඩි කර ගැතිශම්
රමශ දයක් සැකසීමයි. ඒ අුවව, එම tyre casing එක ශගන්වා
ගැතිම සඳහා ශසසා බේද ඉවවී කරලා ලංකාශ නිෂාපාදන වැඩි
කර ගැතිමටවී, ශමම අමුද්රවය ශයොදා ශගන ටයර් නිෂාපාදනය කර
අශේ අපනයන වැඩි කිමේම සහ අශේ සාමානය ශවශළඳ ශපොළටවී
ශමම ටයර් දැට මටවී, ටයර් පිට රටින් ශගන්වා ගැතිම
අනධර්යවවී කිමේම සඳහාවී ශමම පියවර අරශගන විශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශදවන අංගය ව ශයන්
යකප bars සහ යකප rods ශගන්වලා වාහනවල වනුව ශමහි
නිෂාපාදනය කිමේමට පියවර අරශගන විශබනවා. මම දන්ශන්
නැහැ, "rods" කියන වචනයට දුංහශලන් කියන වචනය
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ශමොකක්ද කියලා. ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, වනුව විශබන
වාහන දැන් අක්යි කියලා ඔබ මමා දන්නවා. ශබොශහෝ ශ ලාවට
එන්ශන් වනුව නැවි air suspension වාහන. හැබැයි, පරණ
වාහනවලටවී අපට වි ාල ්රමාණයක් වනුව අව ය ශවලා
විශබනවා. ශමම වනුව පිට රටින් ශගන්මම අනධර්යවවී කිමේම
සඳහාවී, ශමම අමුද්රවය ශගන්වලා වනුව ශමහි නිෂාපාදනය කරලා,
ලංකාශ වයවසායකයින්ට ඒ වාදුය ලබා  ජම සඳහාවී ශමම
පියවර අරශගන විශබනවා. අමුද්රවයයක් ව ශයන් අගය එක ම
කිමේශම් ජ ඒශකන් ශසසා බේද ඉවවී කිමේමටවී, එම අමුද්රවය පුළු
පුළුවන් විධියට ලබා ශගන එමඟින් නිමි භාඩුප නිෂාපාදනය
කරලා, වි ාල ආදායමක් ලැශබන පරිදි ලංකාව නිෂාපාදන රටක්
ව ශයන් ඉදිරියට ශගන ඒමටවී අපි බලාශපොශරොවී ම වනවා. ගරු
නිශයෝජය කගානායක මමනි, අපි ඉන්දියාවවී සමෙ සංසන්දනය
කශළොවී, අන්විම අුවරුවන 01  මළ දකින්න නැවි තරමටම ශම් රශට්
කිදුම නිෂාපාදනයක් අලුශතන් දුවන ුවශඩු නැහැ.
අුවරුවන විදුපහකට විහකට කලින් ඇෙලුම් කර්මාන්තවී,
අශනකුවී කර්මාන්තවී ආරම්භ කළාට පසාශසේ පසු ගිය අුවරුවන
විසාස  මළ කිදුම කර්මාන්තයක් ශම් රශට් ආරම්භ ුවශඩු නැහැ.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, අශේ දළ ජාවික නිෂාපාදනයට
සාශේක්ෂව 0113 වර්ෂශආ ජ අශේ අපනයන දුයයට ඌ1ක් ශලස
විබුණා. 01ආ3 වන විට එය දුයයට ආ1 දක්වා දුයයට 01ක
්රමාණයකින් අක් මමක් විශබනවා. ලංකාශ අශේ දළ ජාවික
නිෂාපාදනය වැඩි මම නිසා ශම් ශවනස ඇවි ම විශබනවාය කියලා
හිතන්න පුළුවන්. නමුවී එශහම ශනොශවයි ඒක දුේධ ශවලා
විශබන්ශන්. ශලෝක ශවශළඳශපොශළේ දුයයට 1.19ක් හැටියට
විබුණු අශේ අපනයනය දුයයට 1.11ට පහත වැටී විශබන නිසායි
එශහම ශවලා විශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශම්
තවීවීවය නිසා තමයි අපි ඉදිරි අනාගතශආ ජ අක්කර විදුදාහක
වාශ ්රමාණයක කාර්මික ශවශළඳ කළාප ඇවි කරලා, ශම්
රශට්ම නිෂාපාදන කරලා, “Made in Sri Lanka”
කියන්න
පුළුවන් තවීවීවයට ලංකාශ නිෂාපාදනයට තැනක් ලබාශගන,
ලංකාව දකුණු ආදුයාශ ්රමුඛ් තැනක් බවට පවී කරන්න අව ය
වැපකටතු ම ශම් ශවනශකොට අවසන් කර විශබන්ශන්.
අපි ඉදිරි අුවරුවන ශදක  මන  මළ ශපොලර් ිනලියන ආ1ක වාශ
වි ාල ආදායම් ්රමාණයක් බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. අශේ ගරු
ඇමවි මමාවී, අපිවී ඒ ගැන සාකච් ා කළා. ශම් ආශයෝජන ශගන
ඒම සඳහා විශ ේෂ වැප පිළිශවළ කිහිපයක් ගරු ඇමවි මමා සහ
අශේ අමාතයාං ය මගින් ශයොදවා විශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, අශේ ආර්ථිකය දිතුණු
කරන්නවී, අශේ අපනයන දිතුණු කරන්නවී ආධාර ව ශයන්
හාවඩ් වි ව
ා විදයාලය ශපොලර් මිලියන 3ක වාශ ්රාමණයක් ශම්
වන විට ලබා  ජලා විශබනවා. ඒ වාශ ම තුශරෝපා ආර්ථික හුවල
ශපොලර් මිලියන 3ක මුදලක් -[බාධා කිමේමක්] ශම්වා ආධාර. ශම්වා
ණය ශනොශවයි. ඉදිරි සංවර්ධනය සඳහා අපි ශයොදන මුදල්
ආඩුක්වට බරක් කරන්ශන් නැහැ. විශ ේෂශයන් ජනාධිපවි මමා,
අගමැවි මමා ඇ මළු අපි දුයලු ශදනාම බලන්ශන් රශට් ජනතාවට
බරක් ශනොම ශම් කාර්යභාරය කරන්නයි. අශේ ශේශීය නිෂාපාදන
උනන්වන කරමමවී අශේ ඒ කාර්යභාරශආ එක් අංගයක් ව ශයන්
අපි සලකනවා.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ඒ වාශ ම ශම්  මන්වන
අංගයවී ඉතා වැදගවී ශවනවා.  මන්ශවනි අංගය තමයි, lowdensity polythene කියන කාරණය. ශම්ක ශපොලිතීන් එකක්.
විශ ේෂශයන්ම කියන්න ඕනෑ, ශමය biodegradable බව. ශමය
ඉශේම පසට එක ම ශවන, ශපොලිතීන් ව ශයන් ඉවිරි වන්ශන්
නැවි, අපද්රවය ව ශයන් ඉවිරි වන්ශන් නැවි ශදයක්. ශම්වා
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ලංකාශ නිෂාපාදනය කරන්න අමාරුයි. ශම් ශපොලිතීන් විශ ෂ
ේ ය
ශයොදා ගන්ශන් සවීව ආහාර සඳහා. තණශකොළ, බප ඉරිඟු සහ
අශනකුවී ද්රවය සුලබ අවසාගාවල එක ම කරශගන ඒවායින්
Animal Feed Act එක යටශවී අුවමත ගව ආහාර හා අශනකුවී
සවීව ආහාර නිෂාපාදනය කරන්න බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඒවා
මාස හතක් අටක් වියාගන්න පුළුවන්. ශම් මිරණය කිරි ගවයන්ට
සහ අශනකුවී ස මන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ශමය අපශවී
යන්ශන් නැහැ. ශමය ඉතා දුනිඳු ශපොලිවින් වර්ගයක්, ඉශේ
විනා
වන ශපොලිවින් වර්ගයක්. ශමයින් පරිසරයට
අහිතකරභාවයකුවී නැහැ. ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි,
සවීව කර්මාන්තය සහ අශනකුවී කර්මාන්ත දිතුණු කිමේමට
දිරි ජශමන් රශට් නිෂාපාදනය වැඩිකිමේම තමයි අපි විශ ෂ
ේ ශයන් ශම්
හරහා බලාශපොශරොවී ම ශවන්ශන්.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, හතරවන අංගයට අුවව
pump trucks සම්බන්ධව කියන්න ඕනෑ. ඔබ මමාවී දන්නා
විධියට අශේ රශට් දිගටම වර්ධනය වන ශදයක් තමයි,
construction. ශගොපනැඟිලි ඉදිකිමේම. ශම් කර්මාන්තයට අත
 ජමක්, දිරිමවී කිමේමක් ව ශයන් අුවරුවන දහය දක්වා පරණ pump
trucks කිදුම licence එකකින් ශතොරව ශගන්වා ගැතිශම්
නිදහස දැන් විශබනවා. -කලින් හැකියාව විබුශඩු අුවරුවන හත
දක්වා පරණ ඒවා ශගන්වන්න පමණයි- ශම් හරහා අශේ
ශගොපනැඟිලි කර්මාන්තය තවවනරටවී ශීඝ්ර වර්ධනයක් ලබනවා.
අශේ රශට් සංචාරක කර්මාන්තය වාශ ම වැඩි ව ශයන්
සංවර්ධනය වන කර්මාන්තයක් තමයි ශගොපනැඟිලි කර්මාන්තය.
ශම් කර්මාන්ත උනන්වනකිමේමක් ව ශයන් ශම් පියවර ශගන
විශබනවා. අුවරුවන දහයට වපා පැරිය ඒ යන්ත්ර ශගන්වනවා නම්
licence එකක් ගන්න ඕනෑ ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි.
විශ ේෂශයන්ම ශම් ශවනශකොට අශේ අමාතයාං ශආ අපනයන
්රවිපවීවිය නිසා ශලෝක ශවශළඳ හුවශලන් - International Trade
Centre- තුශරෝ මිලියන පහක ආධාර ්රමාණයක් අපට ලැබී
විශබනවා. ඒ මුදල මිලියන අට දක්වා වැඩි කර ගැතිමටවී කටතු ම
කරශගන යනවා. ශම් දුයල්ල  මළින් බලාශපොශරොවී ම වන්ශන්
ඉදිරි අනාගතශආ ජ අශේ අපනයනය සම්බන්ධශයන් හරියට
ක්රියාවීමක වන යම් රමශ දයක් හැ ජමයි. අශේ අපනයනය
ිනලියන ආආට ළං ශවලායි විශබන්ශන්. 0101 වර්ෂය ශවේ ජ එය
ිනලියන 01 දක්වා වර්ධනය කර ගන්න බලාශපොශරොවී ම ශවනවා.
ඒ සඳහා ශම් වන විටවී අපි කටතු ම ශයොදලා විශබනවා.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ඒ වාශ ම අපි මවීසය
තහනම ඉවවී කර ගවීතා. ශම් රශට් දුයලු ජනතාව ඒක දන්නවා.
ශම් යහ පාලන ආඩුක්ශ විශබන කාර්ය ශූර බව නිසා මවීසය
තහනම ඉවවී කර ගවීතා. ඒ නිසා අපට දැන් තුශරෝපයට මසුන්
අපනයනය කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ශනොශවයි, භාඩුප
.,111ට පමණ වි ාල තීරු බවන සහනයක් GSP ලබා ගැතිම හරහා
අපට ලැබුණා. නමුවී ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශම්
පිළිබඳ අශේ සන්නිශ දනය ශපොඩ්පක් අක්යි. මම ශකොළ
දිසා්රික්කශආ කාන්තා සංවිධානශආ කාන්තාවන් 01,111ක්
අපනයන සඳහා සාවයං ැදකියා රමශ දයකට පුහුණු කරමින්
පවවිනවා. GSP සහනය කියන්ශන් ශමොකක්ද කියලා ශම්
කාන්තාවන්ශගන් ඇහුවාම, ඔුවන්ශගන් දුයයට දුයයක
්රමාණයක් GSP සහනය කියන්ශන් ශමොකක්ද කියලා දන්ශන්
නැහැ. මම හිතන හැටියට ඒක අශේ ආඩුක්ශ අක් පාක්වක්. අපි ඒ
ගැන ජනතාව දැුවවවී කරන්න ඕනෑ. දැන් අපට GSP සහනය
හරහා භාඩුප .,111ක් පමණ තීරු බවන රහිතව තුශරෝපයට යවන්න
පුළුවන්. අපට ඒ  මළින් ශවනවී ශවශළඳ ශපොළවලට වැඩිය දුයයට
ආ3ක, දුයයට 01ක වාශ ්රමාණයක ඉවිරි කිමේමක් -වාදුයක්ලබා ගන්න පුළුවන්.

1587

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු සුජීව ශසේනදුංහ මහතා]

ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශබොශහෝ අවසාගාවල ''ශම්
අඩුක්ව ශමොකක්ද කශළේ" කියලා ශබොශහෝ අය අහනවා. ශම්
ආඩුක්ව කරපු ශේ තමයි ශම් අවීවිවාරම දැට ම. යහ පාලන
ආඩුක්ව ඉතා අපහසුශවන් රශට් දිතුණුවට අවීවිවාරමක් දැම්මා.
විශ ේෂශයන් ශකොමිෂන් සභා නවයක් ඇවි කළා. ශතොර මරු දැන
ගැතිශම් පනත ගැන කලින් ආඩුක් කගා කළාට, ඒ කිදුම
ආඩුක්වක් ක්රියාකාරිව ඒ පනත ශගනාශ නැහැ. අපි අශේ ඉදිරි
ගමන කැප කරලා අුවරුේදක්  මළ අමාරුශවන් එවැනි පනවී
ශගනැල්ලා, ශකොමිෂන් සභා පිහිුවලා රශට් ශහොඳ අවීවිවාරමක්
දැම්මා. විශ ේෂශයන් ශලෝක බලව මන් හවීශදනාශ ැදසාමශම් ජ
ලංකාව හැඳින්වූශ “Champions of Democracy” කියලා.
විශ ේෂශයන් ජනාධිපවි මමා, අගමැවි මමා සහ ඒ කාර්යභාරයට
උදුව කරපු ශම් පාර්ලිශම්න් මශ මන්ත්රීවරු ඇ මළු දුයලු ශදනා
රටක් ව ශයන් ආපම්බර ශවන්න ඕනෑ, අපට එශහම අගයක්
ලැබීම පිළිබඳව. ඒ අගශආ ්රවිලලයක් තමයි මවීසය තහනම ඉවවී
කර ගැතිම සහ GSP සහනය ලබා ගැතිම.
ගරු
නිශයෝජය
කගානායක මමනි,
0111
වසශර් ජ
බං ලාශේ ශආ ඇෙලුම් කර්මාන්තශආ අපනයන වටිනාකම
ිනලියන 0.3යි. ලංකාශ ඇෙලුම් අපනයන වටිනාකම ිනලියන
ඌ.3යි. දැන් බං ලාශේ ශආ ඇෙලුම් කර්මාන්තශආ අපනයන
වටිනාකම ිනලියන 0.යි. ඒවී, ලංකාශ ිනලියන ඌ.3මයි. ඒ නිසා
විශ ේෂශයන්, GSP සහනය  මළින් අපට ඇෙලුම් කර්මාන්තශආ
ආදායම පමණක් ශදගුණයක් බවට පවී කර ගන්න පුළුවන් ශවයි
කියලා බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඇෙලුම් කර්මාන්තශයන් ලබන
ආදායම ඉදිරි අනාගතශආ ජ GSP සහනය  මළින් ිනලියන 8 දක්වා
වර්ධනය කර ගන්න අපි බලාශපොශරොවී ම ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, අශේ රශට් පිහිටීම අුවව
ලංකාවට විශ ෂ
ේ අවධානයක් ශයොමු ශවලා විශබනවා. චීනශආ ෂී
ජින්පින් ජනාධිපවි මමා “One Belt, One Road" කියන
වැපසටහන යටශවී ශසේද මාර්ගය නැවතවී ආරම්භ කිමේමට පුනර්ජීවනය
කිමේමට- ලංකාව
්රධාන සාගානයක්
ශක්න්ද්රසාගානයක්- ශලස ශතෝරා ශගන විශබනවා. ඒ පළමුවැනි
අදියර තමයි හම්බන්ශතොට වරාය සම්බන්ධශයන් අප ගවීත
තීන්වනව. ිනලියන එක හමාරක වාශ ණය ්රමාණයක් අයින්
කරශගන, ඒ වරාය සංවර්ධනය කිමේම  මළින් රටට අව ය
සංවර්ධනය ශගන එන්න පුළුවන් අවසාගාවක් අපට උදා ශවනවා,
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි. චීනයයි, අපියි එක ම ශවලා
Public-Private Partnership එකකින් ශම් කටතුවීත කරන්න
පුළුවන් ුවශණොවී, හම්බන්ශතොට වරාශයන් ලැශබන ආදායම
වාශ 01 ගුණයක ආදායමක් රට  මළට ගන්න පුළුවන්, ගරු
නිශයෝජය කගානායක මමනි. ඉවින්, චීනය අපවී එක්ක එක ම
ුවශණොවී අනිවාර්ශයන්ම ශම් වරාය ආශ්රිත ්රශේ ය දිතුණු
කරනවා. ශවනවී මාර්ගවලින් යන චීන නැ පවා අශේ
හම්බන්ශතොට වරායට, ්රිකුණාමල වරායට, ශකොළ වරායට
ශගශනන්න ඒ හරහා අපට අවසාගාව උදා ශවනවා. චීනය ශම්
වයාපෘවියට සම්බන්ධ මමවී සමෙ අපට ශම් රට වි ාල
සංවර්ධනයක් කරා ශගන යන්න අවසාගාව ලැශබනවා.
ගරු
නිශයෝජය
කගානායක මමනි,
හම්බන්ශතොට
දිසා්රික්කශයන් අක්කර ඌ111ක්, ශමොණරාගල දිසා්රික්කශයන්
අක්කර .,111ක්, ගාල්ල සහ මාතර දිසා්රික්කවලින් අක්කර 0,111
ගණශන් සහ කළුතර දිසා්රික්කශයන් අක්කර 0,111ක් ව ශයන්
ශම් සඳහා ශවන් කිමේමට අපි බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඇමැවි මමා
සහ අපි සාකච් ා කළාට පසුව තායිලන්තශආ "ශරෝජනා" කියන
සමාගමක් අශේ රශට් කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න කැමැවීත
්රකා කරලා විශබනවා. ඒ ශරෝජනා කියන ආයතනයට
තායිලන්තශආ කාර්මික ශවශළඳ කලාප .ක් විශබනවා. ඔුවන්
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ලංකාවට විශබන ආදරය නිසා, ලංකාශ විශබන යහ පාලනය
නිසා සහ ලංකාශ වයාපාර කිමේමට සුවනසු වාතාවරණයක් විශබන
නිසා ඊළෙ අුවරුේද අවසන් වන විට අක්කර 0,111ක්  මළ
කර්මාන්ත 011ක ශවශළඳ කලාපයක් ආරම්භ කරන්න
බලාශපොශරොවී ම ශවනවා.

ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, විශ ේෂශයන් ඉන්දියාව,
චීනය, මලයාදුයාව, තායිලන්තය, දුංගේපුරුව වාශ රටවල්
එක්ක ඇවි කර ගන්නා ගිවිසුම්  මළින් අපි ශම් කටතු ම
තවවී දිතුණු කරන්න බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ශම්වා
ජනාධිපවි මමාටවවී, අගමැවි මමාටවවී, ඇමැවි මමාටවවී, මටවවී
වාදු ලැශබන, අපට යමක් ලැශබන ශේවල් ශනොශවයි. ශම්
වයාපෘවි රශට් ඉදිරි අනාගතයටයි. ශම් ශවශළඳ ගිවිසුම් අවීසන්
කළාට පසු අශේ රටට ිනලියන 1 ආ/0ක ශවශළඳ ශපොළක්
ලැශබනවා. ශම් රශට් භාඩුප වි ාල ්රමාණයක් නිෂාපාදනය
කරලා තීරු බවන රහිතව ඒ ිනලියන හතරහමාශර් ශවශළඳ ශපොළට
අශළවි කිමේශම් අවසාගාව අපට ලැශබනවා. ඒ අවසාගාව අපට උදා
කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අවසාගාශවන් අපට ්රශයෝජන ලබා ගන්න
පුළුවන්, ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි. ශම් විශේ ආයතන
ලංකාශ  ජ භාඩුප නිෂාපාදනය කරලා, ලංකාශවන් අපනයනය
කිමේශම් කාර්යාවලියට වි ාල උනන්වනවක්, කැමැවීතක් පළ කරලා,
ඉදිරි අනාගතශආ ජ ශම් රශට් වි ාල ්රමාණශආ කර්මාන්ත පටන්
ගන්න අපිවී එක්ක කගා කරලා විශබනවා.
ඒ වාශ ම ගරු ඇමවි මමා සඳහන් කළ ආකාරයට oil
refinery එකක්, LNG turbine power plants ශදකක්, දුශමන්වි
කර්මාන්ත ශදක  මනක්, නැ අලුවීවැඩියා කිමේශම් කර්මාන්ත ඇවි
කරන්න බලාශපොශරොවී ම වනවා. ශමන්න ශම් කාර්යභාරය
කරශගන යෑශම් ජ විශ ෂ
ේ ශයන්ම අපි කලින් පැවවි තීන්වන ශවනසා
කළා. ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ගල් අඟුරු හරහා
ශමගාශවොට් 311 විවනලි බලාගාර ශදකක් සෑ ජමට විබුණු ඒ
ශයෝජනාව, ශම් රශට් ඉදිරි අනාගතය ශවුවශවන් අපි ශවනසා
කළා. ශමොකද, අපි හම්බන්ශතොට සහ ්රිකුණාමලශආ ඒ ගල්
අඟුරු බලාගාර ආරම්භ කළා නම්, ඒ අවට අශනකුවී කර්මාන්ත
සඳහා අවසාගාව ශනොලැශබන නිසා. ගරු නිශයෝජය
කගානායක මමනි, අපි ඒ ශයෝජනාව ශවනසා කරලා ඒ ශවුවවට
LNG බලාගාර ශදකක් හදනවා. ඒ  මළින් වි ාල නිෂාපාදන
ජාලයක් ඇවි කරනවා. ඒ අුවව, ඉදිරි අුවරුවන  මන  මළ ජනතාව
බලාශගන දුටින වි ාල සංවර්ධනය ශවුවශවන් අපි අවීවිවාරම
දමලා හමාරයි.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශම් අුවරුවන ශදක  මළ වි ාල
ශවනසක් ඇවි ුවශඩු නැහැ. ඒ අුවරුවන ශදක  මළ අපි යහ පාලන
පදනම ඇවි කරලා, ක්විමවී ආඩුක්වක්, ඒ වාශ ම ක්විමවී
ආර්ථිකයක පදනමක් ඇවි කළා. ඉදිරි අනාගතශආ අුවරුවන  මනක්
යනශකොට ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ශපොලර් 1,111ට
ළො ශවලා විශබන අශේ ඒක පුේගල ආදායම ශපොලර් ),111
දක්වා උසසා කර ගන්නවී අපි බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඒ
කියන්ශන් ජනතාවශ ජීවන තවීවීවය උසසා ශවනවා කියන
එකයි. ශපොලර් ිනලියන ආ1ක වාශ ්රමාණයක් අපට අුවරුවන හතර
පහක් ඇ මළත ලැබුශණොවී ශම් දුයලු සංවර්ධන කටතු ම කරනවා.
ඒ වාශ ම යටිතල පහසුකම් දිතුණු කරනවා. මහුවවරට,
්රිකුණාමලයට, යාපනයට අධිශ ගී මාර්ග හදනවා. ඒ වාශ ම,
ශකොළ ශකොන් ආ1 යා කරන සැහැල්ලු ශර්ල්ලු ශසේවයක් ආරම්භ
කරනවා. ශම් ආ ජ කටතු මවලින් ඉදිරි ආනාගතශආ ජ ඒ ක්විමවී
ආර්ථිකය ඇවි කරගන්න අපි බලාශපොශරොවී ම වනවා. ඒ සඳහා
අශේ අමාතයාං යටවී, අවිගරු ජනාධිපවි මමාටවී, ගරු
අගමැවි මමාටවී, අශේ ආඩුක්වටවී හැකියාව ලැශේවායි ්රාර්ගනා
කරමින් මශ වචන සාවල්පය අවසන් කරනවා.
ශබොශහොම සා මවියි.
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ගරු ්සන. ශ්රීතරන් ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, ஏற்றுைதி,
இறக்குைதிக் கட்டுப்பொட்டுச் ெட்டத்தின் கீழ் நொட்டின்
தபொருளொதொரத்மத சைம்படுத்துகின்ற, நொட்டின் தபொருளொ
தொரத்துக்கொன வளங்கமளக் தகொண்டுவருகின்ற விடயங்கள்
பற்றிப் சபெப்படுகின்ற இந்த சநரத்தில், இந்த நொட்டிசல ஒரு
பகுதி ைக்கள் தங்களுமடய கடன் சுமைகமளச் தெலுத்த
முடியொைல் அல்லொடுகின்ற ஒரு சூழமல அவதொனிக்கக்
கூடியதொக இருக்கின்றது. குறிப்பொக, வடக்கிலும் கிழக்கிலும்
வொழ்கின்ற கிரொைிய ைக்களிடம் அவர்களுமடய தபொருளொ
தொரங்கமளச் சுரண்டும் வமகயிசல, ைத்திய வங்கியின்
அனுைதிதபற்ற
ெில
நிறுவனங்களும்
அனுைதிதபறொத
நிறுவனங்களும் ஒரு முமறப்படுத்தப்படொத கடன்கமள
வழங்குகின்றன.
Leasing
அடிப்பமடயில்
அல்லது
microfinance scheme - நுண்நிதிக் கடன் என்ற அடிப்பமடயில்
அவர்களுக்குக் கடன்கமள வழங்கி, அந்தக் கடன்களூடொக
ைக்கள் ஓட்டொண்டிகளொகப் பட்டினியொக வொழ்கின்ற ஒரு
சூழமல உருவொக்கிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
வடக்கு, கிழக்கிசல தபரும்பொலொன ததொழிற்ெொமலகள்
இல்மல என்பது இந்த நொட்டிசல இருக்கின்ற ஒவ்தவொரு
தமலவருக்கும் ைிகத் ததளிவொகத் ததொியும். அங்குள்ள ைக்கள்
ததொழில்களுக்குச் தெல்வதற்கொன வழிமுமறகள் அங்சக
இல்மல. அங்சக சவமலயற்ற பட்டதொொிகள் ததொடர்ந்து
சபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள். எங்களுமடய கட்ெியின்
தமலவரொல் கடந்த வொரம் "பட்டதொொிகளுக்கொன சவமலகமள
வழங்குங்கள்"
என்று
இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தில்
ஓர்
ஒத்திமவப்பு சவமளப் பிசரரமணகூட தகொண்டுவரப்பட்டது.
ஆனொல், சவமல வொய்ப்புக்கமள வழங்கக்கூடிய அளவிசல
தனியொர் துமறகள் அங்கு ெொியொன முமறயில் விருத்தி
தெய்யப்படவில்மல. உதொரணைொக, 1983க்கு முன் இயங்கிய
கொங்சகென்துமற
ெீதைந்துத்
ததொழிற்ெொமல
அல்லது
பரந்தனிசல இருந்த இரெொயனத் ததொழிற்ெொமல, ஆமனயிறவு
உப்பளம்,
ஒட்டுசுட்டொன்
ஓட்டுத்
ததொழிற்ெொமல,
வட்டக்கச்ெியிசல இருக்கின்ற அரெினர் விவெொயப் பண்மண,
வொமழச்செமன கொகிதத் ததொழிற்ெொமல சபொன்றவற்மறக்
குறிப்பிடலொம். ஆயிரக்கணக்கொனவர்கள் பணிபுொிந்த இந்தத்
ததொழிற்ெொமலகள், நிறுவனங்கள் எல்லொம் மூடப்பட்டதன்
கொரணைொகவும்
யுத்தம்
முடிவமடந்து
இதுவமர
7
ஆண்டுகமளக் கடந்தும் இவற்மற ைீள ஆரம்பிப்பதற்கொன
எந்த முயற்ெியும் சைற்தகொள்ளப்படொததன் கொரணைொகவும்தொன்
அங்கு சவமலயில்லொத் திண்டொட்டம் என்பது பொொியளவிசல
கொணப்படுகின்றது.
யுத்தத்தின் கொரணைொக இமளஞர், யுவதிகள் பலரும்
இரொணுவத்தினர்,
தபொலிெொர்,
கடற்பமடயினர்
ைீது
தகொண்டிருக்கின்ற பயம், தவறுப்பு கொரணைொக அவர்கமள
அந்நியப் பமடகளொகப் பொர்ப்பசதொடு, அந்தப் பமடகளிசல
அங்கத்தவர்களொகச்
செொோ் வதற்கும்
அவர்கள்
தயக்கம்
கொட்டுகின்றொர்கள். கடந்த கொலங்களில் அவ்வொறு பமட
களிசல இருந்தவர்கமளப் பமடயினசர சுட்டுக் தகொன்றது
அல்லது பமடகளிலிருந்து நீக்கியது, ைற்றும் கட்டொய ஓய்விசல
தெல்ல மவத்தது சபொன்ற விடயங்களொல் இப்தபொழுதும்கூட
அந்த ைக்களிடம், குறிப்பொக அங்கிருக் கின்ற இமளஞர்களிடம்,
அந்தப் பயம் அதிகைொகசவ கொணப்படுகின்றது. இதனொல்தொன்
ததன்பகுதியிசல இருக் கின்ற
இமளஞர், யுவதிகள் பலர்
ஊர்கொவற் பமடயிசலொ, இரொணுவத்திசலொ, கடற்பமடயிசலொ,
தபொலிஸ்
பமடயிசலொ
செொோ்கின்ற
அளவுக்குத்
தைிழ்
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இமளஞர்கள் செர முடியொத சூழல் கொணப்படுகிறது. அந்தப்
புொிதல் இன்னமும் இந்த நொட்டிசல இல்மல என்பமதத்தொன்
நொன் இந்த இடத்திசல ததளிவொகச் தெொல்ல விரும்புகின்சறன்.
இந்த அடிப்பமடயில்தொன் வறுமையும் சவமலயில்லொப்
பிரச்ெிமனயும் இன்மறய வடக்கு, கிழக்கிசல வொழ்கின்ற
தைிழர்களிடம் பொொியளவிசல கொணப்படுகின்றது.
தகளரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, வறுமையுடனும்
இவ்வொறொன செொகத்துடனும் வொழ்ந்து வருகின்ற இந்த ைக்கள்
யுத்தத்தொல் அதிகைொகப் பொதிக்கப்பட்டவர்கள். குறிப்பொக
முல்மலத்தீவு,
கிளிதநொச்ெி
ைொவட்டங்கள்,
ைன்னொர்
ைொவட்டத்தின் வடக்குப் பகுதிகள், வவுனியொவின் வடக்குப்
பகுதிகள் ைற்றும் யொழ்ப்பொணத்தின் வடைரொட்ெி கிழக்குப்
பகுதிகளில் இருந்த 4,20,000க்கும் சைற்பட்ட ைக்கள் அந்த
இடங்களிலிருந்து இடம்தபயர்ந்து அகதிகளொக முள்ளிவொய்க்
கொல்வமர
தென்று
வவுனியொவிலுள்ள
முகொம்களிசல
வொழ்ந்துதொன் ைீண் டும் தங்களுமடய தெொந்த இடங்களுக்குச்
தென்று குடிசயறினொர்கள். ஆனொல், அவர்களுக்கொன வீட்டுத்
திட்டங்கள்
இன்னமும்
ெொியொக
நமடமுமறப்படுத்தப்
படவில்மல. அவர்கள் தங்களுமடய தெொந்த இடங்களுக்குச்
தென்று முழுமையொகக் குடிசயறவில்மல. அங்கு கொணொைல்
சபொனவர்களுமடய தபற்சறொர் இன்று தங்கள் பிள்மள
களுக்கொக
ஏங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்;
ெிமறயிசல
இருக்கின்றவர்கள் அங்கு வொடிக் தகொண்டிருக் கின்றொர்கள்.
அந்த ைக்கள் இவ்வொறொன ஒரு தபொிய தவளிக்குள் அதொவது
அரெியல் தவளிக்குள், தபொருளொதொர தவளிக்குள்தொன் இன்று
வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
இந்த
நிமலயில்தொன்
குறுங்கடன்கமள
வழங்குகின்ற
பல்சவறுபட்ட
நிதி
நிறுவனங்கள் அங்கு தென்று பொொிய அளவிசல இந்த ைக்கமள
சநொக்கித் தங்களுமடய பொய்ச்ெல்கமள விொித்திருப்பமதக்
கொணமுடிகின்றது. இது ைிகைிக ஆபத்தொனது.
2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்
துக்குச்
தென்று
குடிசயறித்
தங்களுமடய
வியொபொர
நிமலயங்கமள நடத்திய ஏழு வர்த்தகர்கள் தற்தகொமல
தெய்திருக்கின்றொர்கள். வொழ முடியொைல், கடன் சுமைகமளத்
தொங்கமுடியொைல் வர்த்தகர்கள் தற்தகொமல தெய்த வரலொறு
கிளிதநொச்ெி ைண்ணிசல கொணப்படுகின்றது. ெந்மதயிசல ெிறு
வர்த்தகர்களொக
இருந்தவர்கள்
ைட்டுைல்ல,
தபொிய
வர்த்தகர்களொக
இருந்தவர்கள்கூட
இவ்வொறு
பொதிக்கப்
பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
இதமனவிடப்
பல
வர்த்தகர்கள்
தங்களுமடய வியொபொரம் முடக்கப்பட்ட நிமலயில் வியொபொரம்
தெய்ய முடியொத ஒரு சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
குறிப்பொக
கிளிதநொச்ெியிசல
இருந்த
412
வர்த்தக
நிமலயங்கள், முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திசல இருந்த 280க்கும்
சைற்பட்ட வர்த்தக நிமலயங்கள், ைன்னொர் ைொவட்டத்தின்
ததற்குப் பகுதியிலுள்ள ைடுவிசல இருந்த 80க்கும் சைற்பட்ட
வர்த்தக நிமலயங்கள் முற்றொகசவ அழிக்கப்பட்டன. ஆனொல்,
இதுவமர அரெொங்கத்தினொல் அந்த ைொவட்டங்களிசல வொழ்ந்த
வர்த்தகர்களுக்கு எதுவித நிவொரணக் கடனும் வழங்கப்
படவில்மல என்பதுதொன் துரதிஷ்டவெைொனது.
விடுதமலப் புலிகளிடைிருந்த நமககமள ெரத் தபொன்செகொ
உட்பட சகொத்தொபய ரொஜபக்ஷ வமர எடுத்துக்தகொண்டதொகக்
கூறப்படுகின்றது. அமவ அப்சபொதிருந்த அரெொங்கத்திடம்
இருக்கின்றதொ?
இப்சபொதிருக்கின்ற
அரெொங்கத்திடம்
இருக்கின்றதொ? என்று ததொியொது. அப்சபொதிருந்த ைஹிந்த
அரெொங்கம் தைிழர் புனர்வொழ்வுக் கழகத்தினுமடய 300 சகொடி
ரூபொய்க்கு சைற்பட்ட நிதிமய முடக்கிக்தகொண்டது. அதொவது,
தைிழர் புனர்வொழ்வுக் கழகம் வங்கிகளிசல ெட்டொீதியொக
மவத்திருந்த 300 சகொடி ரூபொய்க்கு சைற்பட்ட நிதிமய
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அப்சபொதிருந்த
ைஹிந்த
அரசு
தொனொகசவ
பிடுங்கிக்
தகொண்டது. இந்தப் பணத்மதயொவது அந்த வர்த்தகர்களுக்கு
வழங்கியிருந்தொல்
அவர்கள்
தற்தகொமல
நிமலக்குச்
தென்றிருக்கைொட்டொர்கள். இந்த நொட்டிசல இந்த நிமலமை
புமரசயொடிப்சபொயிருக்கின்றது. அவர்களுமடய பணத்மதக்
கூட அவர்களுக்கு வழங்க முடியொத ஒரு சூழல் இன்று
கொணப்படுகின்றது.
இமவ எல்லொவற்மறயும் கடந்துவந்து, தைல்ல தைல்லத்
தங்களுமடய நிலங்களிசல அவர்கள் குடிசயறி வொழ்கின்ற
தபொழுது, ெிறுெிறு குழுக்களொக அந்த ைக்கமளப் பிொித்து
அவர்களுக்கு இந்த நிதி நிறுவனங்கள் கடன்கமள வழங்கி
வருகின்றன. அந்த வமகயில் குறித்த ஒரு நிறுவனத்தினொல்
ஒருவருக்கு ஓர் இலட்ெம் ரூபொய் கடன் வழங்கிவிட்டு, அதற்கு
28 வீதம் வட்டி அறவிடப்படும் என்று தெொல்லப்படுகின்றது.
ெம்பந்தப்பட்டவர் அந்த நிறுவனத்துக்கு ஒரு வருட முடிவிசல
ஓர் இலட்ெத்து 28 ஆயிரம் ரூபொமயச் தெலுத்தசவண்டி
யிருக்கின்றது. ஆனொல், ஓர் இலட்ெத்து 28 ஆயிரத்சதொடு அது
முடியவில்மல. 52 வொரங்களில் முதல் இரண்டு வொரங்களும்
வட்டி
இல்லொைல்
அவர்களிடைிருந்து
கடன்கமள
வசூலிக்கின்றொர்கள். அடுத்த 50 வொரங்களுக்கும் அறவிடுகின்ற
வட்டியும் கடனும் என்று பொர்த்தொல், கிட்டத்தட்ட 60 வீதைொன
ததொமக அவர்களிடம் அறவிடப்படுகின்றது. ஆனொல், குறித்த
நிதி நிறுவனம் வழங்குகின்ற கடன்களிசல மூன்றில் ஒரு
பகுதிமய
தபற்றுக்தகொண்டொசல
அந்த
நிறுவனத்திற்கு
இலொபம் என்ற அடிப்பமடயில்தொன் அந்த ைக்களிடம் கடன்
வசூலிக்கப்படுகின்றது.

தென்ற வொரம் நொன் கிளிதநொச்ெியிலுள்ள பன்னங்கண்டிப்
பகுதியில்
பயணம்
தெய்துதகொண்டிருந்தசபொது,
ஒரு
வொய்க்கொலில் மவத்து மூன்று நபர்கள் ஒரு தபண்ணிடம்
எதற்கொகசவொ
ெச்ெரவு
தெய்வமத
அவதொனித்சதன்.
அவ்சவமளயில் நொன் எனது வொகனத்மத நிறுத்தி யொர்
அவர்கள்? என்று அங்கு விெொொித்தசபொது, அவர்கள் கடன்
வழங்குகின்ற ஒரு தனியொர் நிறுவனத்தினர் என்றும் அந்தப்
தபண்ணுக்கு இவர்கள் தகொடுத்த கடமன ெொியொன திகதியில்
அவர்
கட்டொததனொல் அவமரப் பின்ததொடர்ந்து வந்து,
தண்ணீர் பொய்கின்ற ஒரு வொய்க்கொலில் நிறுத்தி மவத்து அந்தக்
கடமன
கட்டுைொறு
அந்நபர்கள்
கட்டொயப்படுத்திக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள் என்றும் அறிந்சதன். இதுதொன் இந்த
நொட்டிசல நடக்கின்ற ைிகக்கூடிய அவைொனத்துக்குொிய தெயல்.
அங்குள்ள ைக்களுமடய வொழ்வொதொரம் ைிகக்கூடிய அளவிசல
பொதிக்கப்பட்டிருப்பதனொல்தொன்
நொன்
இவ்வொறு
தெொல்கின்சறன்.
இலங்மக
ைத்திய
வங்கி
எவ்வொறு
இதமனப்
பொர்க்கின்றது? கிளிதநொச்ெியிசல ைத்திய வங்கிக்கு ஒரு கிமள
இருக்கின்றது. அதற்குக் கீசழ என்தனன்ன நடவடிக்மககள்
சைற்தகொள்ளப்படுகின்றன?
ெில நிதி முகவர்கள் கிரொைங்
களுக்குச்
தென்று
மூன்று
தபண்கமள
அமடயொளம்
கொண்பொர்கள். அதொவது, முதலில் ஒரு தபண்மண அமடயொளம்
கண்டபின்னர்
அவருடன் செர்ந்து இன்னும் இரண்டு
தபண்கமள அமடயொளம் கொண்பொர்கள். பிறகு அவர்கமள
ஆறு சபரொக்குவொர்கள். அந்த மூன்று சபரும் ைொறிைொறிப்
பிமண மவத்தொல் அந்தக் கடன் வழங்கப்படும். இந்த நிதி
நிறுவனங்கள்
இவ்வொறுதொன்
இவர்களுக்குக்
கடன்
தகொடுக்கின்றன. அந்த கடன் உச்ெ ததொமகயொக இருக்கின்றது.
அவர்கள் வொரந்சதொறும் ஒவ்தவொரு கடன் களுக்கும் வட்டி
தெலுத்துவதற்கொக
தங்களுமடய
வொழ்க்மக
மயப்
சபொட்டுமடக்கின்ற நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக் கிறொர்கள்.
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தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, முன்னர் ைகளிர்
விவகொர பிரதி அமைச்ெரொக இருந்த ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்கள்
வடக்கு, கிழக்கிசல 90,000 பதிவுதெய்யப்பட்ட விதமவகள்
இருக்கிறொர்கதளன்று
ஏற்தகனசவ
இந்தச்
ெமபயில்
தெொன்னொர். வடக்கு, கிழக்கிசல குடும்பத் தமலவிகளொக
உள்ள
விதமவப்
தபண்கள்
இவ்வொறொன
கடன்களுக்கூடொகத்தொன் ெிறுெிறு ததொழில்கமளச் தெய்ய
முமனகின்றொர்கள். ஆனொல், அவர்களொல் தபறப்படுகின்ற
கடன்களுக்கொன வட்டிமயக் கட்ட முடியொைல், ஜீரணிக்க
முடியொைல் குடும்பங்கள் ததருவுக்கு வருகின்ற சூழலுக்குத்
தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். தபரும்பொலொன வர்த்தகர்களுமடய
நிமலயும்
இதுதொன்!குடும்பப்
தபண்களுமடய
நிமல,
குடும்பங்களுமடய நிமலமைகதளல்லொம் ைிக சைொெைொக
ைொறியிருக்கிறது.
யுத்தம் முடிந்த பிற்பொடு வயல்களிசல அொிவி - தநல்மல
தவட்டுவதற்கொன
தவட்டு
தைெின்கமள
பல
'லீெிங்
கம்பனி'கள் தகொண்டுவந்து தகொடுத்தன. விவெொயிகளுக்கு
சவமலயொட்கள் இல்லொத நிமலயில், லீெிங் அடிப்பமடயில்
அவர்கள் தவட்டு தைெின்கமள, உழவு இயந்திரங்கமள
வொங்கினொர்கள். 2-3 வருடங்களொக ததொடர்ந்து அவர்கள்
அதற்கொன பணத்மதச் தெலுத்திவந்தொர்கள். அதற்கொன
முதமல கிட்டத்தட்ட அவர்கள் கட்டி முடித்துவிட்டொர்கள்.
வட்டிதொன் கட்டசவண்டி யிருக்கின்றது. இந்த நிமலயில் அந்த
உழவு இயந்திரங்கமள, தவட்டு 'தைெின்'கமளதயல்லொம்
அந்தக் கம்பனிகள் பறித்துச் தென்றுவிட்டன. இப்தபொழுது
கட்டிய கொசும் இல்மல, 'லீெிங்' அடிப்பமடயில் அவர்கள்
வொங்கிய தைெினும் இல்மல. எந்த அனுைொனங்களும்
இல்லொைல் அங்கிருக்கின்ற விவெொயிகள் ததருவுக்கு வருகின்ற
நிமலமைதொன் இருக்கின்றது. வடக்கு, கிழக்கினுமடய
தபொருளொதொர நிமலமை இதுதொன்! தபொருளொதொரம் என்று
சபசுகின்றதபொழுது, சூழல் பொதிக்கப்பட்டொலும் பரவொயில்மல,
ஏதொவததொரு
வமகயில்
அங்கிருக்கின்ற
வளங்கமளச்
சுரண்டலொைொ,
என்றவொறொன
விடயங்கள்தொன்
சநொக்கப்படுகின்றசத தவிர, வடக்கு, கிழக்கிசல இருக்கின்ற
ைக்களுமடய
தபொருளொதொரத்மத
சைம்படுத்தக்கூடிய
சவமலத்திட்டங்கள்
ெொியொன
முமறயில்
முன்தனடுக்கப்படவில்மல என்பமதத்தொன் நொன் இந்த
இடத்திசல ைிக முக்கியைொகச் தெொல்ல விரும்புகின்சறன்.
இன்மறய 'தினக்குரல்' பத்திொிமகயில் தபொருளொதொர
ஆய்வொளர் அகிலன் கதிர்கொைர் அவர்கள் எழுதிய ஒரு
கருத்துமரமய நொன் இங்கு முன்மவக்க விரும்புகின்சறன்.
‘இன்மறய கடன் சுறொக்கள்’ என்ற தமலப்பிசல அவர் ஒரு
கட்டுமரமய முன்மவத்திருக்கிறொர். அந்த கட்டுமரயில் அவர்
ெில விடயங்கமளக் குறிப்பிடுகின்றொர். ெிறு நிதித் திட்டங்கள்
ததொடர்பொக உறுதியொன வட்டி வீதத்மதக் தகொண்டிருப்பதற்
கொன முன்நகர்வுகமள நவ தொரொளவொத புத்திஜீவிகளும்
தபொறியியலொளர்களும் எதிர்க்கின்றனர். வருடொந்த வட்டி 20
ெதவீதத்துக்கும்
சைலொக
இருக்கின்றது.
இதமனவிட,
நிதிக்கம்பனிகளின் கருத்தின் அடிப்பமடயில் தபண்கள்தொன்
அதிகம் பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். 28 - 69 ெதவீதம்வமர வட்டி
அறவிடப்படுகின்றது என்பமத தபொருளொதொர ஆய்வொளரொக
இருக்கின்ற அகிலன் கதிர்கொைர் அவர்கள் தன்னுமடய
கட்டுமரயிசல ைிகத் ததளிவொகக் குறிப்பிடுகின்றொர்.
இலங்மகயிசல
1824இல்
கூட்டுறவு
இயக்கங்கள்
உருவொக்கப்பட்டொலும்
1910களில்தொன்
முதன்முதல்
இலங்மகயிசல கூட்டுறவுச் ெங்கங்களின் கடன் ெங்கங்கள்
உருவொக்கப்பட்டன.
அதொவது,
1910களில்
கூட்டுறவுச்
ெங்கங்களுக்கூடொக
கடன்
திட்டங்கள்
ைக்களுக்கு
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அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 50 ஆண்டுகள் கடந்து 1961ஆம்
ஆண்டு இலங்மகயிசல ைக்கள் வங்கி உருவொக்கப்பட்டது.
அங்கீகொிக்கப்பட்ட நிதி நிறுவனங்களொன இந்த ைக்கள்
வங்கியும், கூட்டுறவுக் கடன் ெங்கங்களும் ைக்களுக்கு
கடன்கமள வழங்கின. அப்தபொழுது அந்த ைக்களுக்கு கடன்
சுமைகள்
இருக்கவில்மல.
சுயைொகத்
தங்களுமடய
தபொருளொதொரத்மதக்
கட்டிதயழுப்பக்கூடிய,
சுயைொகத்
தங்களுமடய தபொருளொதொரத்திசல தங்கி வொழுகின்ற, அமத
வளர்க்கக்கூடிய வல்லமை அவர்களிடம் இருந்தது. இந்த
நிமலமை 1972 வமர ைிக சைசலொங்கி இருந்தது. அந்தக்
கொலத்திசல அந்த ைக்கள் பொணுக்கொக வொிமெயிசல நின்றொலும்
ைரவள்ளிக் கிழங்குக்கொக அடிபட்டிருந்தொலும் இலங்மகயின்
தபொருளொதொரம்
ெிறந்ததொகத்தொன்
இருந்தது.
குறிப்பொக
யொழ்ப்பொண
ைண்ணின்
தவங்கொயமும்
ைிளகொயும்
ைட்டக்களப்பிலிருந்து
வருகின்ற
ைீன்
வமககளும்
திருசகொணைமலயிலிருந்து வருகின்ற கடல் வளங்களும்
நொட்டின் ஏமனய பகுதிகளில் இருக்கின்ற வளங்களும்
ஒன்றிமணந்த வமகயில் இலங்மகயின் தபொருளொதொரம்
வளரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்தது. 1977ஆம் ஆண்டு திறந்த
தபொருளொதொர முமறமை ஏற்படுத்தப்பட்ட பிற்பொடு இங்கிருந்த
ைக்களுமடய சூழல் ைொறியது. 1983ஆம் ஆண்டு கலவரம்
நடந்ததபொழுது வடக்கு, கிழக்கினுமடய தபொருளொதொரம்
இன்னும் அதலபொதொளத்துக்குச் தென்றது. இதமனசய அகிலன்
கதிர்கொைர் அவர்கள் சுட்டிக்கொட்டுகிறொர்.

வடக்கு, கிழக்கு ைண்ணிசல 30 ஆண்டுகளொக யுத்தம்
நடந்தது. அந்த ைக்களொல் யுத்த சூழலுக்குள் தங்களுமடய
தபொருளொதொரத்மதக் கட்டிதயழுப்ப முடியவில்மல. ெந்திொிகொ
அம்மையொர் பதவியில் இருந்ததபொழுதிலும் ெொி, சஜ.ஆர்.
ஜயவர்தன பதவியில் இருந்ததபொழுதிலும் ெொி, பொொிய
தபொருளொதொரத் தமட வடக்கு, கிழக்கிசல அமுலில் இருந்தது.
வொிமெயில் நின்றும் ெொதொரண ஒரு பற்றறிமயக்கூட ைக்களொல்
வொங்க முடியொத ஒரு சூழல் இருந்தது. ெவர்க்கொரத்மத வொங்க
முடியொைல்
பனிச்ெங்கொய்களொலும்
பனங்களியினொலும்
உடுப்புகமளத்
சதொய்த்த
வரலொறு
அந்த
நொட்களிசல
கொணப்பட்டது. அந்த வமகயில் அங்கு தபொருளொதொரம் 100
ெதவீதம்
முடக்கப்பட்டிருந்தது.
30
ஆண்டு
கொலைொக
அரெொங்கத்தொல்
திட்டைிட்டு
தபொருளொதொரம்
முடக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சூழலில் யுத்தம் முடிந்த பிற்பொடு
தங்களுமடய தபொருளொதொரத்மத அவர்களொல் எவ்வொறு
கட்டிவளர்க்க முடியும்? இந்த நிமலயில், இந்தச் ெிறுததொமகக்
கடன்கமள - ெிறுதிட்டக் கடன்கமள வழங்குகின்ற இந்த
நிறுவனங்கள் இவ்வொறு ைக்கமளச் சுரண்டுகின்றதபொழுது
அசநகைொக தபண் தமலமைத்துவக் குடும்பங்கள் தற்தகொமல
தெய்யும் நிமலமைக்குத் தள்ளப்படுகின்றன; இது ைிகப்
பயங்கரைொனது.
இதமனத்தொன் அண்மையிசல
வடக்கு
ைொகொண ெமப உறுப்பினர் தகௌரவ பசுபதிப்பிள்மள
அவர்கள், “தன்னுமடய கண்களுக்கு முன்னொல் பல தபண்கள்
உயிொிழக்கும் அபொயத்திற்குச் தென்றிருக்கிறொர்கள்” என்று
ைிகத் ததளிவொகச் தெொல்லியிருந்தொர். இவ்வொறு பலரும்
சுட்டிக்கொட்டுகின்றசபொதும் வடக்கு, கிழக்கிசல வொழுகின்ற
ைக்களின்
தபொருளொதொர
நிமலயில்
இந்தக்
கடன்
திட்டங்கமளக்
கட்டொயப்படுத்தி
வழங்குகின்ற
இந்த
நிறுவனங்கள் ததொடர்பொக ைத்திய வங்கி ஏன் கவனம்
தெலுத்தவில்மல? என்பமத இந்த உயர்ந்த ெமபயிசல
சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, இந்த ைக்களுமடய
தபொருளொதொரம் சைம்படுத்தப்பட சவண்டும். அவர்களுமடய
வொழ்க்மகயிசல ைொற்றங்கள் தகொண்டுவரப்பட சவண்டும்.
இது
ைிக
முக்கியைொனது.
அவர்கள்
ததருக்களிசல
அநொமதகமளப்சபொல்
இருக்கிறொர்கள்.
அவர்களுமடய
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வொழ்க்மக கண்ணீருடன் செர்ந்ததொக இருக்கிறது. ஏற்தகனசவ
அரெொங்கம்
அவர்கள்
ைீது
தபொருளொதொரத்
தமடமய
விதித்திருந்தது. அங்குள்ள ைக்களில் எத்தமனசயொ சபர்
விடுதமலப் புலிகளின் தைிழீழ மவப்பகங்களிசல அடகுமவத்த
நமககளுக்கொன பற்றுச்ெீட்டுகமள மவத்திருக் கிறொர்கள்.
அதமனவிட,
அவர்கள்
பல
வங்கிகளிசல
மவப்புச்
தெய்திருந்தொர்கள். ஆயினும், மவப்புச் தெய்தமைக்கொன
ஆவணங்கமளத் ததொமலத்திருக்கிறொர்கள். இதனொல் தொங்கள்
மவப்புச்
தெய்த
மவப்புகமள
ைீளப்தபற
முடியொைல்
இருக்கிறொர்கள்.
இவ்வொறொன
கடுமையொன
தநருக்கடி
களுக்குள் வொழுகின்ற இந்த ைக்களுமடய தபொருளொதொரத்மதச்
சுரண்டுகின்ற இந்தச் ெிறு நிறுவனங்கள் ைிகக்கூடிய அளவில்
இந்த ைக்கமளப் பொதிப்பமடயச் தெய்கின்றன என்பமத நொன்
இந்த இடத்திசல குறிப்பிட விரும்புகின்சறன்.
இன்மறய தினம் இந்த உயர்ந்த ெமபயிசல தகௌரவ நிதி
அமைச்ெர் அவர்கள் இல்மலதயன்றொலும், நிதி இரொஜொங்க
அமைச்ெர் அவர்கள் இங்சக இருக்கிறொர். தகளரவ நிதி
இரொஜொங்க அமைச்ெர்
அவர்கசள! ஏமனய ெிசரஷ்ட
அமைச்ெர்கசள!இந்த விடயத்தில் நீங்கள் அமனவரும் கூடிய
கவனம் எடுக்க சவண்டும். வடக்கு, கிழக்கிசல வொழுகின்ற
ைக்கள் தபொருளொதொர நிமலயிலும் அரெியல் நிமலயிலும்
ைிகைிகப் பின்தங்கிய நிமலக்குச்
தென்றுதகொண்டிருக்
கிறொர்கள். அவர்களுமடய தபொருளொதொரம் சைம்படுத்தப்பட
சவண்டும். அவர்களுமடய ததொழிற்ெொமலகள் இயக்கப்பட
சவண்டும். அவர்கள் சுயைொகத் ததொழில்கமளச் தெய்யக்கூடிய
வமகயில்
வொழ்க்மக
முமற
ைொற்றப்பட
சவண்டும்.
சவமலயற்ற
பட்டதொொிகளுக்கு
சவமலவொய்ப்புக்கமள
வழங்குவதற்குொிய முயற்ெிகள் சைற்தகொள்ளப்பட சவண்டும்.
அப்தபொழுதுதொன் இந்த நொட்டிசல தபொருளொதொரைொனது
ெைநிமலப்படுத்தப்பட்டதொக இருக்கும். அது ஏற்றுைதியொக
இருக்கலொம், இறக்குைதியொக இருக்கலொம்.
இன்று ைருந்தூட்டப்பட்ட பப்பொளிப் பழங்கமளயும்
வொமழப்பழங்கமளயும்தொன்
நொங்கள்
ெொப்பிடுகின்சறொம்.
எங்களொல் இயல்பொக உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட கத்தொிக்கொய்
கமளசயொ
அல்லது கிருைிநொெினிகள் பொவிக்கப்படொைல்
சுயஅடிப்பமடயில்
செதன
வளைொக்கிகமளக்
தகொண்டு
உற்பத்தி தெய்யப்பட்ட தபொருட்கமளசயொ கொண முடிவ
தில்மல. கொரணம், எல்லொசை வர்த்தகத்மத சநொக்கியதொக
இருப்பதுதொன். யொழ்ப்பொணத்தினது தவங்கொயம், தெத்தல்
ைிளகொய் ைற்றும் கிளிதநொச்ெியினதும் ைட்டக்களப்பினதும்
தநல் இதுவமர ெொியொன முமறயில் பயன்படுத்தப்படொைல்
இருப்பதற்குக் கொரணம் என்ன? இறக்குைதி தெய்யப்படுகின்ற
அொிெி, தவங்கொயம், ைிளகொய் வமககள் இந்த நொட்டு ைக்களின்
தபொருளொதொரத்மதப் பின்தள்ளுகின்றன. இறக்குைதிகளொல்
அந்த ைக்கள் தபொருளொதொர ொீதியொக வளர்ச்ெியமடய
முடியொைல்
இருக்கின்றனர்.
விவெொயிகள்
பின்தங்கிய
நிமலக்குச் தென்றுதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளொக அங்கு கடும் வரட்ெி நிலவுகின்றது. இதன்
கொரணைொக தநற்தெய்மக கடுமையொகப் பொதிக்கப்பட்டிருக்
கின்றது.
இம்முமற ெிறுசபொக தநற்தெய்மகக்கொக கிளிதநொச்ெி
ைொவட்டத்திசல இரமணைடுக்குளத் திட்டத்தின் கீசழயுள்ள
கொணிகளில் 920 ஏக்கர் கொணி ைொத்திரசை வழங்கப்
பட்டிருக்கின்றது. கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்திலுள்ள 40,000
ஏக்கர் தநற்கொணிகளில் 20,000 ஏக்கருக்கு நீர் பொய்ச்ெக்கூடிய
வெதி இருந்தும், 920 ஏக்கர் கொணி ைொத்திரசை ெிறுசபொக
தநற்தெய்மகக்கு வழங்கப்படுகின்றது என்றொல், எப்படி அந்த
விவெொயிகளொல்
வொழ
முடியும்?
ெற்று
ெிந்தியுங்கள்!
கிளிதநொச்ெியில் இரமணைடுக்குளத் திட்டத்துக்குக் கீழ் 42,000
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු එසා. ශ්රීතරන් මහතා]

ஏக்கர் கொணி இருக்கின்றது. அதில் 22,000 ஏக்கருக்கு ஏற்று
நீர்ப்பொெனம் உட்பட வொய்க்கொல்களொல் நீர் வழங்க முடியும்.
ஆனொல், குளத்திசல தண்ணீர் இல்லொத கொரணத்தினொல்,
தநற்தெய்மகக்கொக 920 ஏக்கர் கொணிகளுக்கு ைட்டும்தொன் நீர்
வழங்கப்படுகின்றது.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have one more minute.

ගරු ්සන. ශ්රීතරන් ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

இப்படிதயன்றொல், இந்த ைொவட்ட விவெொயிகள் எவ்வொறு
தங்கள் தபொருளொதொரத்மத வளர்த்துக்தகொள்ள முடியும்?
எவ்வொறு இவர்களொல் வொழ முடியும்? இசத நிமலதொன்
எல்லொத்துமறகளிலும் கொணப்படுகின்றது. இந்த வரட்ெி
யொனது,
கிளிதநொச்ெி,
முல்மலத்தீவு
ைொவட்டங்கமளக்
கடுமையொகப்
பொதித்திருக்கின்றது.
இலங்மகயிசல
ைிக
வறட்ெியொன
ைொவட்டைொன
ைன்னொர்
ைொவட்டத்மதயும்
கடுமையொகப் பொதித்திருக்கின்றது. இதற்கொன நிவொரணங்கள்
உடனடியொகசவ வழங்கப்படல் சவண்டும். தவறினொல், இந்த
ைக்களில் அசநகைொனவர்கள் வொழ முடியொத நிமலக்குத்
தள்ளப்படுவொர்கள்.
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, ஏற்றுைதி,
இறக்குைதி என்பதற்கு அப்பொல், இது ஒரு நொட்டினுமடய
தபொருளொதொரத்மதத் தீர்ைொனிக்கின்ற விடயைொக இருக்கின்றது
என்பமத நொன் இந்த இடத்தில் பதிவுதெய்து தகொள்ள
விரும்புகின்சறன். ஆகசவ, தயவுதெய்து யுத்தத்மதச் ெந்தித்து
இரத்தம் ெிந்திய, வொழ்க்மகயிசல அனுபவிக்கக்கூடொத பல
துன்பங்கமளச் ெந்தித்த, இந்த நொட்டின் ஓர் அங்கைொக
இருக்கின்ற ைக்கள் தபொருளொதொரத்திசல முன்சனறுவதற்குத்
தமடயொக இருக்கின்ற, அவர்களுமடய தபொருளொதொரத்மதக்
தகொள்மளயடிக்கின்ற இன்மறய இந்தக் கடன் சுறொக்கமள
இல்லொைல் தெய்யுங்கள்! அகிலன் கதிர்கொைர் அவர்கள்
குறிப்பிடுவதுசபொல, இந்த ைக்கமளச் சுரண்டுகின்ற சுறொக்கள்
இல்லொத நிமலமைக்கு நொடு தெல்லசவண்டும் எனக் கூறி,
எனது உமரமய நிமறவுதெய்கின்சறன். நன்றி.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ට ළෙට, ගරු බන්වනල ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා.

[අ.භා. 1.ආඌ]

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ
ආංශික අ  ක්ෂණ කාරක සභාශ  ජ මමවී, ගරු වාසුශේව
නානායක්කාර මන්ත්රී මමාවී අපනයන සංවර්ධනය ශපරදැරි
කරගවී ශයෝජනාවලට අුවමැවිය ලබා වනන්නා. ඒ මක්නිසාද යවී,
අශේ රශට් අපනයන සංවර්ධනයක් දුවන විය තු මයි; අපනයන
ඉපතුම් වැඩි කර ගත තු මයි; ඒ  මළින් රශට් නිමැුවම, ආදායම,
ශසේවා නිතුක්විය, මිල මට්ටම, ශගුවම් ශ ේෂය, ඉ මරුම් හා
ආශයෝජනය යනා ජ සාර්ව ආර්ථික විචලයයන්වලට යහපවී
බලපෑමක් ඇවි කළ තු මයි කියන ටික අපි ශදපාර් ව
ා යම
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්රවිපවීවියක් ව ශයන් පිළිගන්න නිසා. මට ශපර කගා කරපු ගරු
සුජීව ශසේනදුංහ රාජය අමාතය මමා සඳහන් කළා, පසු ගිය කාල
පරිච්ශේදය  මළ ජ අශේ රශට් කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශආ කිදුම
සංවර්ධනයක් දුවන ශනොුවණ බව. එ මමා උගවී තිවිඥශයක් නිසා,
අශේ රශට් ආර්ථික ඉවිහාසය පිළිබඳව ටිකක් වැඩිපුර කියවනවා
නම් ශහොඳයි.
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, නිදහදුන් පසාශසේ ලංකාශ
ආ9.. වන ශතක් පැව මශඩු, ආවෘත ආනයන ්රවිපවීවියක්. ඒ
 මළ අභයන්තරාභිමුඛ් ආර්ථික ්රවිපවීවියක් -inward looking
policy එකක්- තමයි ක්රියාවීමක ුවශඩු. විශ ේෂශයන් ආ93)න්
පසාශසේ, -ශපොවනජන තුගය ඇවි ුවණාට පසාශසේ- අශේ රශට් ශේශීය
කර්මාන්ත, ශේශීය වයාපාර ආරම්භ කරන්න ඕනෑ කියලා, ඒ
සඳහා වන වි ාල කාර්ට ක පදනමක් සමාජවා ජ රටවල් සමෙ ඇවි
ුවණා. ඒ සඳහා ශසෝවියට් ශේ යවී, ශලෝකශආ ශවනවී රටවලුවී
අපට වි ාල ව ශයන් ආධාර කළා. ඒ අුවව වාශන් කර්මාන්තය,
ටයර් කර්මාන්තය,  මති ලෑීම කර්මාන්තය, පිෙන් කර්මාන්තය හා
දුශමන්වි කර්මාන්තය යනාදි ව ශයන් වි ාල කර්මාන්ත
පේධවියක් -මහ පරිමාණ බැර කර්මාන්ත රාශියක්- ලංකාශ
රාජය අං ය යටශවී ආරම්භ ුවණා. ඔබ මමන්ලා දන්නවා,
පිළියන්දල පිෙන් සංසාගාව. පිළියන්දල පිෙන් සංසාගාව මහ
පරිමාණශයන් පිෙන් භාඩුප නිෂාපාදනය කරලා, අපනයන
තවීවීවයට පවී ුවණා. ඉන් පසුව තමයි, ජපානශආ ශනොරිටාශක්
වාශ සමාගම් ඇවිල්ලා, අපිවී එක්ක එක ම ශවලා, හුවල්
වයාපාරයක් විධියට පවවීවාශගන ගිශආ. ශනොරිටාශක් පිෙන්
භාඩුපවලට ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ මිලක් ලබා ගැතිම සඳහා
කටතු ම දුේධ ුවශඩු ඒ ආකාරයටයි. ඒ අුවව ආ93)න් පසාශසේ
විශේ යන්ශගන් ආනයනය කරන භාඩුප ශවුවවට ශම් රශට්
නිෂාපාදිත කර්මාන්ත පේධවියක් ඇවි ුවණා. අදවී ඉන්දියාශ අවී
යන්ත්ර ශේෂ කර්මාන්තය වි ාල ශලස ශකශරනවා. ඒ කාලශආ
අශේ රශට් හැම ගමකම වාශ අවී යන්ත්ර ශේෂ කර්මාන්තය
ශකරුණා. ඒශකන් ්රාට ය සාවයං ැදකියා වි ාල ්රමාණයක් ජනිත
ශවලා විබුණා. ගශම් weaving machine එකක් වියාශගන
ශකොශහන් හරි warp එක දාශගන ඇවිල්ලා ශරදි වියලා-

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා (විසශ්ේෂ කාර්යභාර
අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு
(கலொநிதி)
ெரத்
அமுனுகைபணிப்தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்ெர்)

விசெட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)
ඒවා කරන්න බැහැ. ශේශීය ශවශළඳ ශපොළක් නැහැ ශන්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශේශීය ශවශළඳ ශපොළක් නැහැ. නමුවී, ඔබ මමා දන්නවා ඇවි
බාබරා සන්ශසෝනි කියන ශරදිපිළි ශමෝසාතර නිර්මාණ ශිල්පිනියව.
ඇයට අපනයනය සඳහා වන අවී යන්ත්ර ශරදිපිළි කර්මාන්තය මත
පදනම් ුවණු ඉතා වි ාල විශේ ශවශළඳ ශපොළක් විශබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒක ආර්ථිකයට බලපාන්ශන් නැහැ.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නමුවී, ශලොකු ශවශළඳ ශපොළක් විශබනවා.
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ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, මම කියාශගන ආශ
ආ93)න් පසු කර්මාන්ත අං ශආ වර්ධනය ගැනයි. ආ9.. ජ විවෘත
ශවශළඳ ශපොළ ආර්ථිකය ඇවි ුවණා. ඉන් පසුව රාජය සංසාගා,
වයවසාගාපිත මඩුපල දුයල්ල ශපෞේගීමකරණය කළා. ශ්රේමදාස
ජනාධිපවි මමාශ අවධිශආ ජ, එ මමා කර්මාන්ත ්රවිපවීවියක්
හැවනවා. ශම් ්රවිපවීවිය වාශ ශනොශවයි. NIC රටක් ශවන්න ඉතා
පුළුල් ්රවිපවීවියක් ඕනෑ කියලා, "Newly Industrialized
Country" කියලා ශවනම වැප පිළිශවළක් හැවනවා. එ මමා "නව
කාර්ට කරණ රටක්" මම සඳහා අව ය වන වැප පිළිශවළ ආරම්භ
කළා. නමුවී, අපි අද වන ශතක් "Newly Industrialized Country"
එකක් ුවශඩු නැහැ. ශම් ්ර න
ා ය  මළ ජාතයන්තර ව ශයන් තරග
කළ හැකි ශවළඳ ශපොළක් ඇවි කර ගැතිමට සුවනසු වාතාවරණයක
අපි ඉන්නවාද කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ.
අශේ ්රධාන සාම්්රදායික අපනයන ශභෝගයක් තමයි ශපොල්.
ශපොල් ගස, තාලවර්ගයට අයවී ගසක් ය; මුහුවන බප ්රශේ වල
සශ්රීකව වැශ ; එය "කේරුක" යුවශවන් හඳුන්වනවා කියා අපට
උගන්වා විශබනවා. ශපොල් නිෂාපාදන සඳහා අද ශලෝකශආ ඇවි
ශවලා විශබන ශවළඳශපොළ එශහම පිටින්ම පාවිච්චි කරන්ශන්
කුවද? ඒ තායිලන්තය සහ ශපොල් නිපදවන අනික් රටවල්. අද
ඇශමරිකා එක්සවී ජනපදය වැනි රටවල් ශහොයාශගන විශබනවා,
ශපොල් ව මර කියන්ශන් 100 per cent natural energy drink
එකක් බව. ඒක ඉතාම අක් මිලට ගන්න පුළුවන් බව. ශපොල්
ව මර ශපොලර් ශදකහමාරක් ශවනවා. එතශකොට අුවරුවන දහසා
ගණනක් විසාශසේ ලංකාශ ශම් කර්මාන්තය පවවිනවා. නමුවී
මෑතක ජ තමයි ශපොල් ව මර නිෂාපාදන අපනයනය කිමේම ආරම්භ
කරලා විශබන්ශන්. තායිලන්තය අපට වපා ශගොපක් කල් ඉඳන්
ශපොල් ව මර energy drink
එකක් විධියට විකුණනවා.
අන්තර්ජාලයට ගිහින් බලන්න, ශපොල් නිෂාපාදන ගැන. ඇශමරිකා
එක්සවී ජනපදශආ ඇෙ දුහින් ශවන ශපවීතක් විධියට යන්ශන්
ශපොල් ශතල්.

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඕවායින් ආර්ථිකයක් දිතුණු කරන්න පුළුවන් ද?

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ආර්ථිකය දිතුණු කරමින් ඒවා අපනයනය කරන්ශන් නැේද?
එතශකොට ඒ රටවල් ශපොල් නිෂාපාදන අපනයනය කරලා නැේද?
ඔබ මමා පුවනම කගාවක් ශන් කියන්ශන්. සාම්්රදායික ශපොල් ගස
නැ මව අපට අපනයන ආර්ථිකය දිතුණු කරන්න පුළුවන්
ශමොනවායින්ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ශලෝකශආ ආර්ථිකයන් දිතුණු ුවශඩු ශපොල් ව මර විකුණලා
ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රී මමා. ඒවා කරන්න ශලොකු කර්මාන්ත
හදන්න ඕනෑ. ශවන රටවලින් අමුද්රවය ශගනැල්ලා හරි ශම් රශට්
නිෂාපාදනය කරලා පිටරටට විකුණන්න ඕනෑ. සුළු පරිමාණශආ
වැප දැන් කරන්න බැහැ.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
සුළු පරිමාණශආ වැප ශනොශවයි, දැන් මහා පරිමාණශයන්
කරලා අපනයනශආ ශමොකක්ද කරලා විශබන්ශන්? එශහම
කරන්න පුළුවන් ශමොකක්ද? දැන් ශම් රටට ආශයෝජකශයක්,

1598

කර්මාන්තකරුශවක්
ශගශනන්න
පුළුවන්
ශකොන්ශේදුය
ශමොකක්ද? ශලෝකශආ ඔක්ශකෝම කාර්මික රටවල විශබන බැංකු
ශපොීම අුවපාතය තමුන්නාන්ශසේ පිළිගන්න ඕනෑ. [බාධා කිමේමක්]
ගරු ඇමවි මමා, ශකොශහොමවී හම්බන්ශතොටට කර්මාන්ත
ශගශනනවා ශන්. හම්බන්ශතොට වරායක් සහ ගුවන්ශතොුශපොළක්
හැවනශ කර්මාන්ත කලාපයක් හදන්න ශන්. ඒක හරි.
මම කියන්ශන් ශම් රශට් කර්මාන්තයක් සාගානගත ශවන්න
අව ය කරන ආශයෝජකයන් ශගන්වා ගන්න, ශේශීය
කර්මාන්තකරුවන් ශගන්වා ගන්න ශම් ්රවිපවීවියට බැහැ
කියලායි. මම ගරු ඇමවි මමාට සඳහන් කරන්න කැමැවියි, අද
අශේ රශට් සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවාට සහ
ආශයෝජකයන්ට විශබන ්රධාන ්ර ානය ශපොීම අුවපාතය පිළිබඳ
්ර න
ා ය බව. එ මමා වයාපාරිකශයක් ශලස දන්නවා, ඕනෑ රටකට
විශබන ්රධාන ්ර න
ා ය තමයි ්රා ධනය. මැශල්දුයාව ගවීතවී,
දුංගේපූරුව ගවීතවී, ජපානය ගවීතවී, ශකොයි රට ගවීතවී ශපොීම
අුවපාතය දුයයට 3, ), ., 8ට ණයක් ගන්න පුළුවන්. ඊටවී වපා
අක්වට ගන්න පුළුවන්.
අද ලංකාශ බැංකුකරුවන් තැන්පවී බාර ගන්ශන් දුයයට
ආ8ක ශපොලියකටයි. බැංකුකරුවන් කියනවා, තමන්ශ බැංකුවල
තැන්පවී කරන්න කියලා. දුයයට ආ8ට තැන්පවී බාර ගන්නවා
නම් දුයයට 01, 00 ශපොීම අුවපාවිකයට කර්මාන්තයක් පටන්
ගන්න පුළුවන්ද; වයාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද? රටක සාර්ව
ආර්ථික විචලයයන්ශ විශබන ශපොීම අුවපාතය තනි ඉලක්කශම්
සංඛ්යාවක් බවට පවී කරන්ශන් නැවීනම්, කිදුම වයාපාර
ආයතනයකට සාර්ගකව ඉදිරියට යන්න බැහැ. අද මහා පරිමාණ
කර්මාන්තයක් කරනවාට වපා තැන්පවී කරන එක ලාභයි.
බැංකුශවන් දුයයට ආ8ක ශපොලියක් ශදනවා නම්, බවන නැවිව ශුේධ
ලාභ දුයයට ආ8ක් එනවා නම්, ආශයෝජනය කරන්ශන් නැවිව
එශහම ශපොලියක් ගන්න එක ලාභයි. අනික, ශපෞේගලික අං ශආ
ආශයෝජකයන් කරන්න පුළුවන් කියනශකොට අපි කල්පනා
කරන්න ඕනෑ ශේශීය ආර්ථිකය  මළ ජාවික වයාපාරික පන්වියක්
ඉන්න බව. හම්බන්ශතොට වරාය විකුණන්න හදන අවසාගාශ  ජ
ඔුවන් සම්පූර්ණ පවීතර පිුවක දැන්මමක් දාලා ඔබ මමන්ලාශගන්
ඉල්ලා දුටියා, "ශම්ක අපට කරන්න පුළුවන්. අපි ශම් රශට්
ඉපදිච්ච, ශම් රටට ආදරය කරන ශම් රශට් වයවසායකයන්. අපට
ඒ ටික ශදන්න. අපි එක ම ශවලා ශම් වයාපෘවිය කරන්නම්."
කියලා. ශේශීය වයවසායකයන්ට අශේ රශට් විශබන සම්පවී ලබා
 ජලා, රාජය අුව්රහය දක්වලා විනිවිද ශපශනන ආකාරයට පටන්
ගන්න කි ශවොවී, එශහම අන්තර්ජාවික ශවශළඳ ශපොළට ගිහිල්ලා
මහා පරිමාණශයන් කරන්න පුළුවන් ශේශීය වයවසායකයන් අශේ
රශට් ඉන්නවා. අශේ රශට් ශජෝන් කීල්සා සමාගම මාලදිවයිශන්
ශහෝටල් කරන්ශන් නැේද? කරනවා. දම්ශරෝ සමාගම ඉන්දියාවට
ගිහිල්ලා වයාපාර කරන්ශන් නැේද? එශහම කරන්න පුළුවන් අය
ඉන්නවා. අද සාවජාවික වයාපාර ශකශරහි වි ාවාසයක් රඳවන්ශන්
ශකොශහොමද? ගරු මලික් සමරවිරම මැවි මමනි, මම ශම්
අවංකවමයි කියන්ශන්. මූලය අපරාධ විමර් න ශකොට්ඨාසය,
"අ්රාමාතය මමාශ කාර්යාලය යටශවී" කියන වචනයට මුවා
ශවලා අද මුදල් විශුේධිකරණය සහ මුදල් ශසොයා ගවී ආකාරය
පිළිබඳව විභාග කරන්න කියලා වයාපාරිකශයෝ ශකොයි තරම්
පිරිසක් FCID එකට කැඳවලා විශබනවා ද? මූලය අපරාධ
ශකොට්ඨාසයට ගියාම ශපොීමදුශආ බංකුවක් උප වාඩි
කරවනශකොට, බංකුවක් උප වාඩි ශවලා ඉන්න ශමොන සමාගශම්
සභාපවිවරයා ද කැමැවි ශවන්ශන්? කී ශදශනක් අද මූලය අපරාධ
විමර් න ශකොට්ඨාසයට අරශගන ගිහිල්ලා විශබනවාද? ජීවිශවීට
ශපොීමදුයකට ගිශආ නැවි අපනයනකරුශවකුශගන් ඇහුශවොවී,
"අපනයනය කරනශකොට 'උඩුඩියල්' රමයට සල්ලි යවලා
විශබනවාද; 'හවාලා' කරලා විශබනවාද?" කියලා, ජාතයන්තරව
ශවශළඳාම කරන ඕනෑම වයාපාරිකශයක් ශම් අහන ්ර ානවලට
හිරිවැටිලා යනවා. ශමොකද, ඒ අයට ඒක පුරුවන නැහැ. පුරුවන නැවි

1599

1600

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු බන්වනල ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

තැනට ගියාම ඒක ශවනසා වාදු සඳහා මූලය අපරාධ,-[බාධා
කිමේමක්]

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔබ මමා ඔය විධියට කියලා හරියන්ශන් නැහැ. අශේ
ආර්ථිකයට ඒක නරක විධියට බලපෑශ ශකොශහොමද? කුවද
එශහම බංකුවක වාඩි කරවලා විශබන්ශන් කියලා විසාතර
කියන්න ශකෝ.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
වාසුශේව නානායක්කාර මැවි මමාශගන් අහන්න ශකෝ,
එ මමාශ සශහෝදරයා අරශගන ගිශආ නැේද කියලා. කරුණාකර
ශම්ක ශවීරුම් ගන්න. රශට් ශමවැනි ්ර ානයක් විශබනවා.
තමුන්නාන්ශසේට ්ර න
ා යක් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේ මූලය අපරාධ
ශකොට්ඨාසයට ශගනියන්ශන් නැහැ. අපව මූලය අපරාධ විමර් න
ශකොට්ඨාසයට ශගන ගිහින් නැහැ. නමුවී, වයාපාරිකයන්ට
්ර න
ා යක් විශබනවා. වයාපාරිකයන් මූලය අපරාධ ශකොට්ඨාසයට
ශගන ගිහින් තමන්ශ මුදල් විශුේධිකරණය හරි, ශවනවී අයගා
ක්රියා හරි, මුදල් ගුව-ශදුව කියලා හරි ්ර න
ා
කරනවා.
වයාපාරිකයන් කියන්ශන් එශහම අය ශනොශවයි. මහා පරිමාණ
සමාගම්වල සභාපවිවරු ජීවිශවීට ගියපු නැවි තැන්වලට ඒ අය
ශගන ගිශආ නැේද කියලා එශහම ලැයිසා මවක් ශගනැල්ලා
ආරක්ෂක ඇමවිශගන් අහන්න. ඔබ මමා දන්ශන් නැවි ුවණාට
රශට් එශහම ශවනවා. ඔබ මමන්ලා ඉන්ශන් ශවන ශලෝකයක ශන්.
මහ ශපොශළොශ යගාර්ගයට බැහැලා බලන්න. අශේ අපනයන
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. ජාවික වයාපාර පන්වියට ඔබ මමන්ලා
ශනොදැුවවවීව ශබොශහෝ ශේ දුේධ ශවනවා. මා ළෙ විශබන
ශල්ඛ්නය ශදස බලන්න. ශම් ශල්ඛ්නශආ ඉදිරිපවී කරලා
විශබනවා, ඩී.ආර්. විශේවර්ධන මාවත පිළිබඳව. මම ශවශළඳ,
අශලවි සංවර්ධන, සමූපකාර හා පාරිශභෝගික ශසේවා අමාතයවරයා
ව ශයන් දුටි කාලශආ ජ සශතොස, රාජය වාියජ විවිධ තිවිගත
සංසාගාව සහ අශනකුවී රාජය ආයතන ස ම රාජය ශේශපොළ
ගශපොලකින්වවී අක් කරන්න සම්මාදම් ශවච්ච නැවි
ඇමවිවරශයක්. මලික් සමරවිරම ඇමවි මමාවී පිළිගන්නවා,
ජාවික මරවරශයක් ුවණු ඩී.ආර්. විශේවර්ධන මාවත "ශල්ක්හුවසා"
එක ළඟින් පටන් අරශගන පරණ ගාමිිය ශහෝල් එක ළඟින් ඉවර
ශවන, ශේශර් වැව ළෙ විශබන්ශන් ශකෝටි ්රශකෝටි සංඛ්යාත ඉතා
වටිනාකමක් සහිත ශේශපොළක් බව. ඒ ශේශපොළ අංක: 3), අංක:
.1 සහ අංක: ආ0., ඩී.ආර්. විශේවර්ධන මාවත, ශකොළ 0.
Owner - Cooperative Wholesale Establishment -CWE- එක.
Land එක අක්කර ඌ.ආයි. Invest කරන්න යන්ශන්, J Hotels (Pvt.)
Limited, Chennai, India. Proposed Plan - Mixed
development. Structure Details: Mixed-use Development, 75
floors; Apartment Complex, 60 floors. - [Interruption.].

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ගරු මන්ත්රී මමනි, තවම ශම්වාට අුවමැවිය  ජලා නැහැ.

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ඔය එකක්වවී තවම අුවමත කරලා නැහැ; approval එක
ඇවිල්ලවී නැහැ.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
එතශකොට කුවද Cabinet Paper
විශබන්ශන්?

සකසා කරලා

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
Proposal එකක් ඇවිවී විශබනවා. අපි තවම ඒක අුවමත කර
නැහැ. අදවී අපි ඒ ගැන සාකච් ා කළා. ඒක ඒ විධියට
ශකශරන්ශන් නැහැ. ඒක බලලා ශවන රමයකට තමයි කරනවා
නම් කරන්ශන්. ඔබ මමා කියපු විධියට නම් ශනොශවයි කරන්ශන්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඔබ මමා කියනවා නම් ඒ විධියට කරන්ශන් නැහැ කියලා මම
ඒ ගැන සා මවිවන්ත ශවනවා. ශමොකද ඔබ මමා දන්නවා ඇවි,
Havelock Town එශක් සළුසල විබුශඩු වි ාල ශගොපනැඟිල්ලක
බව. ඒ කාලශආ රශට් අන්විම නරක තුේධය විශබන අවසාගාශ  ජ
ශකොළ ආරක්ෂාව සඳහා ශපොීමදුය දමන්න එතැන අව යයි
කියලා ආරක්ෂක ශල්කම්වරයා කි වාම මා ඒකට ඉප වනන්නා.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඔබ මමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ශම් කගාව විතරක් කියලා විනාඩි 0කින් මශ කගාව මම
අවසන් කරනවා. Town Hall එක ළෙ, ඔසු සලට එහා පැවීශවී
සශතොස ්රධාන ශගොපනැඟිල්ල විබුණා. ශකොළ නගරශආ
ශබෝම්බ පුපුරන කාලශආ, ඒ ශගොපනැඟිල්ල ශපොීමදුයට අව යයි
කි වා. මා ඒක වනන්නා. ඊට පසාශසේ කි වා, "ශල්ක්හුවසා" එකට
එහා පැවීශවී විශබන CWE එශක් ශකොටසක් අව යයි කියලා.
ඒකවී වනන්නා. ඔබ මමන්ලා ශමශහම කරනවා නම් සම්පූර්ණශයන්ම ශවනසා වයාපෘවියකට ඩී.ආර්. විශේවර්ධන
මාවත ශදනවා නම්,- හැමශදනාටම කියලා ්රදුේධිශආ ශයෝජනා
කැඳවන්න. දිල්ලිශආ, කල්කටාවල අර ශහෝල්ඩිංසා සමාගම
කියලා proposals හදන්ශන් නැ මව, අලුවී ආශයෝජකයන්
කැඳවන්න. ඒ කැඳවන ආශයෝජකයන්ශ වපාම ශහොඳ ශයෝජනාව
ශවීරුශ නැවීනම් - [බාධා කිමේමක්] මා ඒ ගැන ඔබ මමාට
සා මවිවන්ත වනවා. එවැනි ශයෝජනා සම්බන්ධශයන් ඇවි ශම්
ශල්ඛ්න මම ශම් අවසාගාශ  ජ සභාගත* කරනවා. එතශකොට
ඔබ මමාට බලන්න පුළුවන්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
මම ශම් කියන්ශන් අුවමැවිය ශදන්න සකසා කරලා විශබන
ඒවා ගැනයි. මම ශම් ශල්ඛ්නය සභාගත කරන්නම්. දැන් ශම්ක
ඇශමරිකාුව ශපොලර් මිලියන )3.ක් ශවනවා.

එක

—————————
* පසනතකාලසස තවා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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එක එක අමාතයවරුන් ශමශහම ශයෝජනා ඉදිරිපවී කළාම
ඒශකන් දුේධ ශවන්ශන් රටට හානියක්.
රශට් විශබන ලලදාය  සම්පවී, උපනූපන් පරම්පරාවලට
හිමිශවන්න ඕනෑ ජාවික වසා මව, වපා ලලදාය  ශලස ශයොදා ගැතිම
සඳහා මැදිහවී -

ගරු දයා ගෙසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைசக )

(The Hon. Daya Gamage)
ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමා කියන එක නිවැැදදියි. පසු ගිය
ආඩුක්ව කාලශආ තමයි එවැනි proposalsවලට projects වි ාල
්රමාණයක් කරලා විබුශඩු. දැන් අලුවින් proposal එකක්
ආපුවහම කැිනනට් මඩුපලශයන් කියා විශබන්ශන් ඒක "Swiss
Challenge" රමයට දමන්න කියලායි. කාශගන් ශහෝ proposal
එකක් ආශවොවී, අපි එය "Swiss Challenge" රමයට දමනවා.
එතශකොට ඕනෑම ආශයෝජකයකු, ඕනෑම වයවසායකයකු ඒ මුදලට
වපා අක් මුදලකට කරනවා නම්, අපි අවසාගාවක් ශදනවා, ඒ මුදලට
කරනවා නම් කරන්නය කියලා. එශහම නැවීනම් අක්ම මුදලක්
සඳහන් කරපු එක් ශකනාට තමයි අපි ශදන්ශන්. ඒ වාශ
විනිවිදභාවයකින් තමයි දැන් ශම් වැප ටික කරශගන යන්ශන්.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඒ proposal එක එවන්න ඕනෑ, කැිනනට් ප්රිකාවක්
ව ශයන්ද? කැිනනට් ප්රිකාවක් ව ශයන් ආවාට පසාශසේද, අර
කියන "Swiss Challenge" රමයට යවන්ශන්?

ගරු දයා ගෙසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைசக)

(The Hon. Daya Gamage)
ශයෝජනාවක් ඉදිරිපවී කරන්න පුළුවන්.

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
නැහැ, නැහැ.

ගරු දයා ගෙසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைசக)

(The Hon. Daya Gamage)
කුවරුන් ශහෝ proposal එකක් ඉදිරිපවී කශළොවී, ඒ proposal
එක කැිනනට් මඩුපලයට ඉදිරිපවී කළාට, කැිනනට් එශකන්
ඕනෑම එකකට අුවමැවිය ශදන්ශන් ඒක "Swiss Challenge"
රමයට දමන්න කියලායි. එතශකොට අනිවාර්යශයන්ම "Swiss
Challenge" රමයට දමන්න ඕනෑ. ශමොකද, ආශයෝජකයන්
ආපුවහම ඒ ආශයෝජකයන් පලවා හරින්න අව යතාවක් නැහැ.
එතශකොට ඊට වපා ලාභ විධියකට අපි ඒක කරන්න බලනවා.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
එ මමා කි ව කාරණයට විතරක් උවීතරයක්  ජලා මශ කගාව
අවසන් කරන්නම්. ආශයෝජකයන් පලවා හරිනවා ශනොශවයි.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ අමාතය මමා
දන්නවා, 01ආ3 - 01ආ) වර්ෂශආ Foreign Direct Investments අක්
ුවණා; විශේ ආශයෝජන අක් ුවණා කියලා. ආශයෝජන අක් ුවශඩු
ශමොකද කියලා අහලා, ලලදාය  ශලස ආශයෝජනය වැඩි කරගැතිම
සඳහා එවැනි විනිවිද ශපශනන ්රවිපවීවියක් අුවගමනය
කරන්නය කියන ඉල්ීමම තමයි මා කරන්ශන්. එශසේ කියමින් මශ
වචන සාවල්පය අවසන් කරනවා.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඊළෙට, ගරු සරවී අමුණුගම අමාතය මමා.

[අ.භා. 1.ඌ1]

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා (විසශ්ේෂ කාර්යභාර
අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு
(கலொநிதி)
ெரத்
அமுனுகைபணிப்தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்ெர்)

விசெட

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special
Assignment)
ගරු නිශයෝජය කගානායක මමනි, මශ හිතවවී බන්වනල
ගුණවර්ධන මැවි මමාට මා ශබශහවින් සා මවිවන්ත වනවා. ශමොකද,
එක් එක් රජයන්හි පසු ිනම  මළින් එ මමා තර්ක ඉදිරිපවී කළා, ශම්
්ර න
ා යට, ඒ කියන්ශන් ආනයන අපනයන ්ර න
ා යට එළශ න්ශන්
ශකශසේද කියලා.

අර්ග
ාසාත්රය අුවව බැලුශවොවී අපට ශපශනනවා,
විශ ේෂශයන් රටක සංවර්ධනයට අව ය ්රා ධනය, සමාජ ශුභ
සාධනයට අව ය ්රා ධනය ලබාගන්න විශබන්ශන් රම  මනයි
කියලා. එක රමයක් තමයි, ණය ගැතිම. අව ය යටිතල පහසුකම්
සඳහා ශකටි කාීමනව ්රා ධනය ශසොයා ගන්න පුළුවන්. ඇවීත
ව ශයන් ශවනවී ශවනවී රටවලින් ණය ශගන ඒ වැප කරන්න
පුළුවන්. පසු ගිය රජයවී ශබොශහෝ වනරට ඒ උපාය මාර්ගය අුවව
තමයි කටතු ම කශළේ. එය ශකටි කාීමනව වාදුසහගත ුවණවී,  ජර්
කාීමනව ණය උගුලකට රට යටවී කරනවා. ශමොකද, ඒ සහන
කාලය ඉවර ුවණාට පසාශසේ ඒ පිළිගවී ණය රමය අුවව මුල්
්රා ධනය විතරක් ශනොශවයි, එයට ශපොලියකුවී ශගවන්න දුේධ
වනවා. දැන් ලංකාශ ්ර ානය, ණය බර වැඩිමම නිසා අද අපට ඒ
මාර්ගයට ගිහින් ණය ශගන සංවර්ධනයට යන්න පුළුවන්
අවකා ය ඉතා අක්යි. ඉසාසර වි ාල මුදල් ්රමාණයක් ගන්න
පුළුවන් ුවණාට දැන් ඒ අවකා ය අක්යි. ජාතයන්තර මූලය ආයතන
ශවන්න පුළුවන්, බැංකු ශවන්න පුළුවන්, ඒ ශගොල්ලන් අශේ රටට
ණය ව ශයන් ගන්න ඉප ශදන ්රමාණය සීමිතයි.
ශදවැනි රමය තමයි, අභයන්තර ව ශයන් බවන ගැසීම. ඇවීත
ව ශයන්ම එශහම කරන්න පසු ගිය රජය කැමවිවී නැහැ; අශේ
රජය කැමැවිවී නැහැ. අභයන්තර ව ශයන් බවන ගැසීම  මළින් ඒ
්රා ධනය අව ය ්රමාණයට අපට ලබා ගන්නවී බැහැ, ගරු
මන්ත්රී මමනි. අශනක් එක, එයින් සමාජය ය ්ර න
ා වී ඇවි ශවනවා.
ශමොකද, මිනිසාසු කුවරුවී කැමවි නැහැ, බවන ශගවන්න. ශකොශහොම
ුවණවී ශම් රශට් ධනපවි ශකොටස ව ශයන් වි ාල ්රමාණයක්
නැහැ. ඒක නිසා ඒ බවන මාර්ගශයන් ගිහිල්ලාවී අපට අව ය
්රා ධනය ශහොයා ගන්න අමාරුයි. එක පැවීතකින්, ණය ගන්න
්රවණතාවවී අපට දැන් සීමා ශවලා විශබනවා. අශනක් පැවීශතන්,
ශේශීය බවන ගැතිම පසු ගිය අුවරුවන ශදක  මළ වි ාල ව ශයන්
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු (ආචාර්ය සරවී අමුණුගම මහතා]

වැඩියි. එය දුයයට ආ8කින් වැඩි කරලා විශබනවා. මශ අදහස
හැටියට ඒ පාශරවී තව වැඩි වනර යන්න බැහැ. ජාතයන්තර මූලය
අරමුදල ශමොනවා කි වවී, ශවන ශවන අය ශමොනවා කි වවී ඒ
මාර්ගශආ අපට වැඩි වනර යන්න බැහැ, සමාජය ය ්ර න
ා ඇවි
ශවනවා. අශනක් එක, ඒ තරම් මුදල් ්රමාණයකුවී නැහැ. එශහම
නම් අපට යන්න ශවනවා,  මන්වැනි විකල්පයට. ශමොකක්ද ඒ
 මන්වැනි විකල්පය?
ගරු මන්ත්රී මමනි, මම ශබොශහොම සන්ශතෝෂ ශවනවා,
ඔබ මමාශ
්රකා ය ගැන. පක්ෂ ශේදයක් නැ මව අපට
ඔබ මමාශ ඒ ්රකා ය පිළිගන්න ශවනවා. අශේ අපනයනයන්
දිතුණු කිමේම තමයි අපට විශබන එකම විකල්පය. ශවන පක්ෂයක්
කියන්න පුළුවන්, "අපි ශපොශළොශ පසා කාශගන යන්තම් ජීවවී
ශවන්න පුළුවන් සමාජයක්" කියලා. ඉසාසර කාලයක කි වා, "ශම්
රශට්ම හාල් නිෂාපාදනය කරශගන, ශම් රශට්ම නිෂාපාදනය කරන
ලුණු ටිකක් එක්ක ශපොල් සම්ශබෝලයක් හදාශගන කාලා අපට
ජීවවී ශවන්න පුළුවන්" කියලා. ඒකට කියන්ශන් "්රාගමික
සමාජවාදය" කියලා. ්රාගමික සමාජවාදය ගැන එක කාලයක
රටවල් කගා කළා. නමුවී අද නූතන පුරවැදුයන් ඒකට එකෙ
ශවන්ශන් නැහැ. අපි දුයලු ශදනාටම ගරු මන්ත්රී මමාශ ්රකා යට
එකෙ ශවන්න පුළුවන්. මම ශබොශහොම සා මවිවන්ත ශවනවා, අශේ
බන්වනල ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමාට. එ මමා ඒ යගාර්ගය පිළිගවීතා.
අපි ශම් රශට් නිෂාපාදනය කරලා පිට රටවලට භාඩුප
විකුණන්න ඕනෑ. නමුවී, එතශකොට එක ්ර න
ා යක් ඇවි ශවනවා.
ශම් රශට් අව ය සම්පවී විශබනවාද, ඒ මහා පරිමාණශආ මුදල්
ලබා ගන්න? එක්ශකෝ, ශම් රශට් විශබන සම්පවී අපි ඉහළ
මට්ටමක නිෂාපාදනයකට ශගනැවිවී විකුණන්න ඕනෑ. එශහම
නැවීනම් ශවන විකල්ප මාර්ගයකට යන්න ඕනෑ. ශවනවී
රටවලින් ශහෝ අමුද්රවය ශගනැල්ලා ශම් රට  මළ නිෂාපාදනය කර
අගය වැඩි කරලා - value add කරලා - දිතුණු ුවණු ආර්ථිකයකට
යන්න ඕනෑ. ඒ මාර්ග  මශනන් එකක් තමයි අපට ශතෝරා ගන්න
ශවන්ශන්, ගරු මන්ත්රී මමනි. එක්ශකෝ, ණය ගන්න ඕනෑ; එශහම
නැවීනම්, රශට් මිනිසුන්ට බවන ගහන්න ඕනෑ; එශහම නැවීනම්
අපනයනය වැඩි කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි ශතෝරාශගන විශබනවා,
ඒ අපනයනය වැඩි කිමේශම් ජ කරන්න ඕනෑ ශමොනවාද කියලා.

1604

ඕනෑය කියලා කුවරුවී පිළිගන්නවා. ඔබ මමා කි වා වාශ ඒකට
ක්රියාවීමක ශවන්න නම් ඒ සඳහා අව ය වරාය හදන එක, ගුවන්
ශතොුශපොළවල් හදන එක අතයව යයි කියන එක මම නම්
පිළිගන්නවා.
ඒ වාශ ම, රට ඇ මශළේ විශබන යටිතල පහසුකම් වැඩි කිමේම
අතයව යයි. ඒ පළමු පියවරට යන්ශන් නැවිව ශදවැනි පියවරකට
යන්න බැහැ. ඒ මුල් පියවරට - infrastructure development
සඳහා - ගිශආ නැවීනම්, ඒ ශක්න්ද්රීය අව යතාව, හැකියාව,
සම්පත දිතුණු කර ගන්න බැහැ. ඒක කරලා විශබනවා. අපි
බලන්න ඕනෑ, ශම්ක පාවිච්චි කරලා අශේ රටට ශහොඳ ආදායමක්
ලබා ශදන්ශන් ශකොශහොමද කියලා.
ගරු බන්වනල ගුණවර්ධන මැවි මමා කි වා ශවී, රබර්, ශපොල්
ගැන. ඉසාසර ඉඳලාම ශවී, රබර්, ශපොල් තමයි අශේ රශට්
අපනයන ආර්ථිකය ුවශඩු. නමුවී, ඔබ මමා 01ආ) මහ බැංකු
වාර්තාව බැලුශවොවී ඒශක් පැහැදිලිවම කියනවා, විශ ෂ
ේ ශයන්
කෘෂිකර්ම අපනයනයන් අශේ අපනයන ආදායශමන් හතශරන්
පංගුවක් විතරයි කියලා. තමුන්නාන්ශසේලා ශම් වාර්තාව
කියවන්න. ශම් වාර්තාව අුවව පසු ගිය අුවරුේශේ අශේ ශවී
අපනයනය අක් ශවලා විශබනවා. ඒ වාර්තාශවන් මම ශම්
ශකොටස කියවන්නම්.
''්රධාන ව ශයන් මුළු අපනයන ආදායශමන් හතශරන් එකක්
පමණ වන කෘෂිකාර්මික අපනයන ආදායම අක්මම සමසාත
අපනයන ආදායම පහළ යාමට ශහේ ම විය.''
ශම් වාර්තාවට අුවව 0119 වසශරන් පසුව ශවී අපනයන
ආදායම සඳහා වාර්තා වූ අක්ම අගය පසු ගිය අුවරුේශේයි වාර්තා
ශවලා විශබන්ශන්. ඒ වාර්තාශ තවවනරටවී ශම් විධියට සඳහන්
වනවා.
''ශවී නිෂාපාදනය ශමන්ම ඉල්ලුම අක්මම ශහේ මශවන් මුළු ශවී
අපනයන පරිමාව කිශලෝ්රෑම් මිලියන 089ක් දක්වා, දුයයට
3.9කින් පහළ ගිශආය.''
ඒ අුවව, පසු ගිය කාලශආ අශේ අපනයන ආර්ථිකශආ ශවී
කර්මාන්තය සඳහා විබුණු තැන දැන් නැවි ශ ශගන යනවා.

ශදවැනි කාරණය තමයි, - [බාධා කිමේමක්]
සමහර දූපවී රාජයයන් ගවීශතොවී -දුංගේපූරුව ගවීශතොවී,
ශහොංශකොං ගවීශතොවී, ලංකාව ගවීශතොවී- ඒවාශආ ශේශීය සම්පවී
ඒ තරම්ම නැහැ, මහා පරිමාණශආ ආදායමක් ගන්න. මම
ඔබ මමාශ කගාව පිළිගන්නවා. විශබන සම්ප මවී අපි හරියට
උපශයෝගි කර ගන්ශන් නැ මවා ශවන්න ඇවි. අශේ භූගත සම්පවී
විශබනවා; සාගර සම්පවී විශබනවා. ඒවා අපි ්රශයෝජනයට
ගන්න ඕනෑ. නමුවී ඒ විශබන සම්පවී මතම අපිට ඔය හිතන
ආර්ථික පිම්ම ගහන්න බැහැ. එශහම නම් අපට විශබන ශලොකුම
සම්පත ශමොකක්ද? ශලොකුම සම්පත තමයි අශේ රශට් භූශගෝීමය
පිහිටීම.
ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමාවී කගා කළා, cost of production
එශක් වැදගවීකම පිළිබඳශව වාශ ම ශපොීම අුවපාතය වැඩි මම
නිසා විශබන ඒ ්ර න
ා ගැන. ්ර න
ා විශබනවා. නමුවී අපට
විශබනවා, සම්පතක්. අශේ සම්පත තමයි, ශම් රශට් පිහිටීම;
ශක්න්ද්රීය සාගානය.
ඇවීත ව ශයන්ම පසු ගිය රජයවී, ශම් රජයවී අතරවී
ශවනසක් නැහැ. පසු ගිය රජයන්වල අය වැය කගා කියවන ශකොට
පැහැදිලිවම විශබනවා, ශම් ශක්න්ද්රීය සංකල්පය ගැන. ලංකාව
ශක්න්ද්රීය පිහිටීම මුල් කරශගන අපනයන ආර්ථිකයකට යන්න

ගරු වන්දුල ගුණවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ගරු ඇමවි මමා, සම්්රදායික ශවී, රබර්, ශපොල් කර්මාන්ත මත
රඳන්න කියනවා ශනොශවයි. ඒවා විවිධාංගීකරණය හා නමකරණය
කරලා, එක ම කළ අගයක් සහිතව ශවනසා කරන්න; ශවශළඳ
ශපොළ ශවනසා කරන්න-

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
මම දන්නවා ඔබ මමා කියන්න හදන ශේ. මම වාද කරන්න
හදනවා ශනොශවයි. නමුවී ඒ ්රමාණය මදි. ඒකයි මම කියන්ශන්.
සම්්රදායික අශේ අපනයනයන් -ඇෙලුම් කර්මාන්තය ඇ මළුවතව ටිකක් අපට ඉසාසරහට ශගනියන්න පුළුවන්; value addition
කරන්න පුළුවන්. නමුවී ඒ ඔක්ශකෝම කළවී, ශහොඳම scenario
එක විබුණවී, ඒ  මළින් අපට අශේක්ෂිත ආදායම ගන්න බැහැ.
ඒක සංඛ්යා ශල්ඛ්න පිළිබඳ ්ර න
ා යක්. ඒ නිසා අපට නව
සැලැසාමකට යන්න දුේධ ශවනවා. නව සැලැසාමකට යන ශකොට
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අපට බලන්න ශවනවා, දැන් අශේ විශබන සම්පවී -ශේශීය
සම්පවී, විශ ෂ
ේ ශයන්ම infrastructure-  මළින් අපි පිම්මක්
පනින්ශන් ශකොශහොමද කියලා.
අශේ ගරු අගමැවි මමායි, මලික් සමරවිරම ඇමවි මමායි, මමයි
චීනයට ගිය ශවලාශ චීනශආ අගමැවි මමායි ශම් කාරණය කි ශ .
''ඔබ මමන්ලා ශමශතක් කල් කගා කරපු සම්්රදායික අපනයන
ශවන්නවී පුළුවන්; එශහම නැවීනම් දැන් දුහින මවන IT services
සම්්රදාය ශවන්නවී පුළුවන්; ශසේවා අං ය ශවන්නවී පුළුවන්. ඒ
ශදකවී ශහොඳයි, කරශගන යන්න'' කියලා එ මමා කි වා. නමුවී,
නියම රටක් හැටියට දිතුණු ශවන්න අව ය නම් කර්මාන්ත
ක්ශෂේත්රයට යන්න ඕනෑ බව එ මමා සඳහන් කළා. ඕනෑම
ආර්ථිකයක පිට ශකොන්ද, ක්විය විශබන්ශන් ඒ අයට සුළු, මධයම
සහ උසසා ගනශආ කර්මාන්තවලට යන්න පුළුවන් නම් පමණයි.
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ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු ඇමවි මමනි, ඔබ මමාශගන් කාරණයක් දැන ගන්න
කැමැවියි. චීනශආ පැවැවි සාගතශයන් ශකෝටි ගණනක් පීපාවට
පවී ුවශඩු ආ919ට කලින් වැපවසම් රමශආ විබුණු තවීවීවය නිසා
ශන්ද? ඒක ශවනසා කරන්න මාඕ ශසේ මංලා ශගන ගිය වැප
පිළිශවළ නිසා ශන්ද ඔය මට්ටමින් හරි ශේරුශඩු?

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නැහැ, නැහැ.

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

උසසා -ඉහළම- කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රයට යාම අශේ රජශආ උපාය
මාර්ගය ශවනවා. ඒ ශමොනවාද? නැ සෑ ජම සහ repair කිමේම, LG
plants, ඒ වාශ ම විශ ෂ
ේ ශයන්ම ශතල් ගබපා කර විකිණීම, වරාය
ශසේවාවන්, ඒ වාශ ම අහසා යාත්රා ශක්න්ද්රසාගානයක් හැටියට ඉහළ
මට්ටශම් - upper bracket- ශසේවාවන්වලට අපි යන්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන්ම, පරිශභෝජන අව යතා -consumer items- පමණක්
සම්පූර්ණ කරන, පහළ මට්ටශම් ඒවාට යන්න අමාරුයි. ශමොකද,
තරගය ශගොපක් වැඩියි. ගරු බන්වනල ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා, ඒ
මහා පරිමාණශආ කර්මාන්ත අපට ගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා
බලන්න. ඔබ මමා ශහොඳ ශදයක් කි වා. ආ93) ජවී ඒ දුහිනය
විබුණා.
විශ ේෂශයන් ටී.බී. සුබදුංහ මැවි මමා කර්මාන්ත ඇමවිවරයා
ශවලා හිටපු කාලශආ කි වා, "අපිවී ශම් රශට් ශතල්
කර්මාන්තයක් හදන්න ඕනෑ. අපවී ටයර් කර්මාන්ත ාලා වැනි
ශලොකු කර්මාන්ත ාලා හදන්න ඕනෑ" කියලා. ඒ, අුවරුවන 31කට
විතර කලින් විබුණු නූතනවීවශආ අදහසා. "ඒවාට අපි යන්න ඕනෑ"
කි වා. ඒක හරි. අශේ රශට් පිහිටීම පාවිච්චි කරශගන ඉහළම
මට්ටශම් අපනයන කර්මාන්ත නිෂාපාදනයට අපි යන්න ඕනෑ.
එශහම නැවිව අශනක් ශේවල් කළාට කෘමි ජීවිත වාශ ශපොඩි
ජීවිත තමයි ගත කරන්න ශවන්ශන්. කූඹින්ට වාශ එශහේ ශමශහේ
යන්න පුළුවන්, කැරශපොවීතන්ට වාශ එශහේ ශමශහේ යන්න
පුළුවන්, ට යන් වාශ එශහේ ශමශහේ ශමොනවා ශහෝ ටිකක් කරන්න
පුළුවන්. ඒවා ශපොඩි ජීවිත. ඒ වාශ ජීවිතවලින් ශම් රශට්
ජනගහනයට අව ය ජීවිතයක් ලබා ශදන්න බැහැ. දුංගේපූරුව,
ශහොංශකොං විතරක් ශනොශවයි, අද චීනය අරශගන බලන්න.
චීනයවී ශපන් ෂියා ඕ පිං නායකයා ශවන්න ඉසාශසල්ලා ්රාගමික
ආර්ථිකශආ හිටපු රටක්. චීනශආ වි ාල ශේශීය ශවශළඳ ශපොළක්
විශබනවා. ඒ විිනය ජවී ඒ තවීවීවශආයි විබුශඩු. ඉන්දියාශ
ුවණවී වි ාල ශේශීය ශවශළඳ ශපොළක් විශබනවා. [බාධා කිමේමක්]
ඒ මට්ටමින් ශනොශවයි මා කියන්ශන්. මා කියන්ශන් අර්ග ාසාත්රය
අවිුවයි. ඒ කාලශආ ශබොශහොම අමාරුයි.
ඔබ මමා දන්නවාද, මෑත තුගශආ එනම්, 01වැනි සහ 0ආවැනි
ත වර්ෂශආ ශලොකුම වනර්භික්ෂය විබුශඩු චීනශආයි. ඒක ඒ
ශගොල්ලන් පිළිගන්නවා. ඇවීතම කියනවා නම් මාඕ ශසේ මංශ
්රවිපවීවි නිසා මිනිසුන් ශකෝටි ්රශකෝටි ගණනක් හාමශවී
මැරුණා. නමුවී, ඒවා ශවනසා කළා. ශවනසා කරලා මහා
කර්මාන්තවලට ගියා. මහා කර්මාන්තවලට යන ශකොට අපට
අනිවාර්යශයන් විශේශීය ආශයෝජනවලට -Foreign Direct
Investmentsවලට- යන්න ශවනවා. දුයයට දුයයක් චීන ආර්ථිකය
දිතුණු කශළේ විශේ ආශයෝජන නිසායි කියන එක මම භය නැවිව
කියනවා. දැන් තමයි ඒ ශගොල්ලන් ශේශීය ශවශළඳ ශපොළ ගැන
බලන්ශන්. අද ශලෝකශආ විශබන හැටියට ශපොඩි රටකට-

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔබ මමා කියන විධියට මාඕ ශසේ මංශ වැප පිළිශවළ නිසා
චීනශආ මිනිසුන් බපගින්ශන් මැරුණා නම් ආ919 ඉඳලා ශම් අුවරුවන
31 ඇ මළත ශම් තරම් සංවර්ධනයක් අවීපවී කර ගවීශවී ශමොන
උපරමය නිසාද?

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒ, ශපං ෂියා ඕ පිං ශ නව උපරමය-

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශපං ෂියා ඕ පිං ශ උපරමයයි, ශකොමිතුනිසාට් පක්ෂ
නායකවීවය යටශවී ඇවි ුවණු ශවනසාකම් එක්කයි. එකම වැප
පිළිශවළ. ශමොකක්ද ආඩුක්ව? ශමොන ආඩුක්ව ද දැන්
විශබන්ශන්?

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
එකම වැප පිළිශවළ ශනොශවයි. ඔබ මමා අහලා නැේද "Gang
of Four" ගැන. හතර ශදනාශ කල්ලිය ශමොකක්ද? හතර
ශදනාශ කල්ලිය හැවනශ මාඕ ශසේ මංශ ්රවිපවීවි ශගන
යන්නයි. ඉතාම වනේපවී ආර්ථිකයක් ශගන යන්නයි. ඊට පසාශසේ
ශමොකද කශළේ? ඒ හතර ශදනාම හිශර්ට දැම්මා. [බාධා කිමේමක්]
ඔ . ඒවා ශපොවී පවීවල විශබනවා. කියවා බලන්න. මාඕ
ශසේ මංශ මාවත නිශයෝජනය කරමින් හතර ශදශනකු ආවා බලය
අල්ලන්න. ඊට පසාශසේ තුද හමුදාවවී, ශපං ෂියා ඕ පිං මැවි මමාවී
එක ම ශවලා ඔක්ශකෝම හිශර්ට දැම්මා. හතර ශදනාම හිර ශගදර ජ
මිය ගිහිල්ලා. ඒකයි ඇවීත කගාව.

ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Edward Gunasekara to the Chair?

ගරු දයා ගෙසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு தயொ கைசக)

(The Hon. Daya Gamage)

Sir, I propose that the Hon. Edward Gunasekara do
now take the Chair.
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිශම්න් මව

අනුරරුව ගරු නිසයෝජය කථානායකුරො මූලාසනසයන් ඉවවය
වුසයන් ගරු ්ඩ්වඩ් ගුණසසේකර ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிரதிச்
ெபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குணசெகர
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ගරු (ආචාර්ය) සරවය අමුුගෙ ෙහතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் அமுனுகை)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අද චීනශආ ක්රියාවීමක කරශගන යන්ශන් මාඕ ශසේ මංශ
්රවිපවීවි ශනොශවයි, ශපං ෂියා ඕ පිං ශ ්රවිපවීවියි. ගරු
මන්ත්රී මමා මා කියන ශේ වි ව
ා ාස කරන්න. එ මමාශ පරපුර තමයි
අද රශට් ශලොකු ශවනසක් ඇවි කර විශබන්ශන්. [බාධා කිමේමක්]
ඔ . අපි ශකොමිතුනිසාට් පක්ෂයට විරුේධ නැහැ. ඒ ශකොමිතුනිසාට්
පක්ෂශආ අදහස අුවව තමයි ඒ කටතු ම දුේධ ශවලා විශබන්ශන්.
නමුවී, මා බලන්ශන් රට දිතුණු කරන ආර්ථික රමය ශමොකක්ද
කියලායි. ශකොමිතුනිසාට් පක්ෂය තමයි කි ශ අපට ඇශමරිකාුව
ආශයෝජන ඕනෑයි කියලා. ශකොමිතුනිසාට් පක්ෂය තමයි තිවි
ඔක්ශකෝම ශවනසා කරලා ්රවිපවීවි ශවනසා කශළේ. ශකොමිතුනිසාට්
පක්ෂය තමයි කි ශ අපි වෘවීතීය සමිවිවලට ඉප ශදන්ශන්
නැහැයි කියලා. මා හිතනවා, JVP එකවී ශම්වා ඉශගන ශගන,
ශම්වා ගැන ශහොඳට ශහොයා බලා කටතු ම කරාවි කියලා. ජනතා
විමුක්වි ශපරමුණ දැන් ශපං ෂියා ඕ පිං ශකනකුව ශහොයනවා. ඒ
පක්ෂශආ ්රවිපවීවිවලට අුවව සමහර විට නව ශපං ෂියා ඕ පිං
සුනිල් හඳුන්ශනවීවි මැවි මමා ශවන්න පුළුවන්. නමුවී, ජනතා
විමුක්වි ශපරමුශණන් ශපං ෂියා ඕ පිං ශකශනකු එන්න ඕනෑ.
අලුවී විධියට ආර්ථිකයට නව අරුතක් ශදන්න. ශමොකද, ඒකයි
ශලෝකශආ අව යතාව.

ඔබ මමා බලන්න, අද චීනශආ ශලොකු ඇශමරිකාුව ශකොම්පැනි
දුයල්ලම විශබනවා. ඒශගොල්ල චීනශආ සල්ලි ආශයෝජනය
කරලා.
ශකොමිතුනිසාට් පක්ෂය තමයි කි ශ , 'ජාතයන්තර
ධනපවියන්ට රටවල් නැහැ, ඒශගොල්ලන්ට ශකොයි රටවී එකයි'
කියලා. ධනපවි රටවල් මුදල් අරශගන ගිහින් ශවනවී රටවලින්
මුදල් හම්බ කරනවා. ඒ තවීවීව යටශවී ශම් රටට තීරණය
කරන්නට ශවනවා ඇවීත කගාව ශමොකක්ද කියලා. අපට විශේ
ධන ආශයෝජනය අව යද කියලා තීරණය කරන්න ශවනවා.
එශහම කශළොවී තමයි අපට ශම් රශට් විශබන සම්පවී දිතුණු
කරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්.
ගරු කුමාර ශවල්ගම මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමා ඒ ගැන ශහොඳට
දන්නවා. ඔබ මමා business ගැන ශහොඳට දන්න ශකශනක්ශන්.
ඔබ මමා ශම්වා ගැන ශහොඳට ශසොයලා බලලා විශබනවා. ඔබ මමා
පරම්පරාගතවම business දන්න ශකශනක්. ඔබ මමා විතරක්
ශනොශවයි, අපි ඔබ මමාශ පිය මමාවී හඳුනනවා. එ මමාශ
කාලශආවී ශම් ගැන කල්පනා කළා. මම හිතන හැටියට ගරු
කුමාර ශවල්ගම මන්ත්රී මමාශ පියා ශම් රශට් මරශයක්. එ මමා
මහන්දු ශවලා වැප කළා. ශවන මිනිසුන් පැය 8ක් වැප කරන විට
එ මමා පැය ආ)ක් වැප කළා. එශහම ශන්ද මන්ත්රී මමා? එ මමා දිවා
රෑ ශවශහදුලා වැප කළා. ගරු කුමාර ශවල්ගම මන්ත්රී මමාශ
පිය මමාට වාහනයක ඕනෑම කෑල්ලක් ගලවන්නට පුළුවන්. එ මමා
තමුන් කළ business එශක් "අ" දුට සෑම ශදයක්ම දන්නවා. මට
මතකයි, ඔබ මමාවී දවසක් ශම් පාර්ලිශම්න් මශ  ජ කි වා, "මා
රවට්ටන්න බැහැ. ශම් එන්ජින් එක මම ගලවලා ශපන්වන්නම්"
කියලා. ඔබ මමා එශහම කි වා ශන්ද? ඒක තමයි විිනය තු ම ශේ.
ඒක තමයි තමුන්ශ කාර්යයට කැපමම. තමුන් ආශයෝජනය කරන
මුදල්වලින් උපරිම ්රශයෝජනය ලබා ශදන රමය ශමොකක්ද?
කුවරුවී පිළිගන්නවා, ආශයෝජනය කරන පුේගලයාට උපරිම
්රශයෝජනයක්
ගන්නට
අවසාගාවක්
වනන්ශන්
නැවීනම්
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නිලධාරිවාදය ඇවි ශවන බව. රුදුයාව, චීනය, නැශෙනහිර
තුශරෝපය කපාශගන වැුශඩු ඇයි? නිලධාරිවාදය නිසා.
බලපත්රයක් ගන්නට නිලධාරිශයකු ගාවට යන්න ඕනෑ. එවිට හැම
ශදයක්ම නිලධාරිවාදයට යටවී ශවනවා. ඒ නිසා ශම් රශට් විශබන
සම්පවී, විශ ෂ
ේ ශයන් මානව සම්පවී දිතුණු කරන්න අපට
ආශයෝජන අව යයි.
සමහර අය හිතනවා, -අශේ මිත්රශයෝවී ශවන්න පුළුවන්පුළුවන් තරම් ශේශීය බවන වැඩි කර ගන්න ඕනෑ කියලා. නමුවී අපි
එකෙ ශවන්ශන් නැහැ ඒකට. ශේශීය බවනවලින් විතරක් ශම් රට
දිතුණු කරන්න බැහැ; ණය අරශගන දිතුණු කරන්නවී බැහැ.
එශහම නම් දැන් අපට ඉවිරි ශවලා විශබන එකම ශේ Foreign
Direct Investments පමණයි. පිට රටවලින් ශම් රටට ආශයෝජන
ශගනැල්ලා, අශේ සම්පවී දිතුණු කරලා, ශම් රශට් ශේවල්වලට
value addition එකක් ලබා ශදන්න ඕනෑ. අශේ මිනිසුන්ශ
හැකියාව, දක්ෂකම  මළින් නිෂාපාදනවල වටිනාකම වැඩි කරලා
අපි ජාතයන්තර ශවශළඳ ශපොළට යන්න ඕනෑ. ශපොඩි රටකට
ශේශීය ශවශළඳ ශපොළක් නැහැ. අපි අකමැවි ශවනවාද අශේම
මිනිසුන් ශනොශයක් ශේවල් හදලා දිතුණු ශවනවාට? නැහැ, අපි
කැමැවියි. නමුවී ඒශකන් ශම් ්ර න
ා යට විසඳුමක් ශදන්න බැහැ.
අපි යන්නට ඕනෑ මහා කර්මාන්තවලට. අශේ නැ ශතොටවල්
පාවිච්චි කරමින් අප රශට් ශක්න්ද්රීය සාගාන -hub status්රශයෝජනයට අරශගන අපි අපනයන ශලෝකයකට ඇ මළු ශවන්න
ඕනෑ.
අශේ ජනගහනය වැඩි ශවනවා, ඒ වාශ ම මිනිසුන්ශ
අශේක්ෂාවන් වැඩි ශවනවා, බලාශපොශරොවී ම වැඩි ශවනවා. නමුවී
භූමි ්රමාණය වැඩි ශවන්ශන් නැහැ. බලන්න, අද ජනතාව ට ට
අුවරුවන 31කට කලින්  ජපු ශේවලින් ස මු ශවනවාද? නැහැ.
ඒශගොල්ල ශවනම ශලෝකයකට යනවා. එශහම නම්, ඒ ශලෝකයට
ගැළශපන විධිශආ ධනයක්, වවීකමක්, ්රා ධනයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් අපනයන මුල් කර ගවී ආර්ථිකයකට අපි යන්න ඕනෑය
කියමින්, මශ වචන සාවල්පය අවසන් කරනවා.
ශබොශහොම සා මවියි.

[4.51p.m.]

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා (සංවර්ධන උපාය ොර්ග හා
ජාතයන්තර සවසළ අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை - அபிவிருத்தி
முமறகள் ைற்றும் ெர்வசதெ வர்த்தக அமைச்ெர்)

உபொய

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister
Development Strategies and International Trade)

of

Hon. Presiding Member, as you may be aware, Sri
Lanka is now facing many challenges of economic
growth. Sri Lanka’s economy has been experiencing a
lower growth averaging around 4.4 per cent during the
past four years. An external environment characterized by
sluggish growth amidst slow international trade coupled
with unfortunate and unfavourable domestic conditions
such as drought and floods reduced the momentum of its
growth. The expansion in GDP has primarily been due to
the growth in non-tradable activities while the
contribution from exports to GDP growth has been
insignificant. A policy framework which included an
overvalued exchange rate that was often uncompetitive
with para-tariffs that increase effective protection
contributed to a strong anti-export bias in the economy.
Persistent fiscal deficits, high Government debt levels
and external current account deficits have resulted in poor
investor confidence and low levels of Foreign Direct
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Investments and private investments. In addition, the
structural rigidities in the labour market have also
hindered growth in our economy.
Realizing these challenges of growth and the need for
macroeconomic stability, our Government, in the recent
past, has forged ahead with reforms to the
macroeconomic policy. Sri Lanka’s macroeconomic
policy strategy rests on three pillars. The first pillar is the
fiscal policy reform. Through this, we expect higher
government revenues, rationalization of expenditure,
lowering the budget deficit, reforms to State-owned
enterprises and stronger public financial management.
This is now being undertaken by the Ministry of Finance
and Mass Media. The second pillar is the monetary policy
reform, which is being undertaken by the Central Bank
with the Ministry of National Policies and Economic
Affairs. Here, a lower inflation will be a high priority and
we are looking at a market-based, flexible exchange rate
policy that will maintain competiveness. The third pillar
is the trade and investment policy reform, which is being
undertaken by our Ministry. It is our objective to enhance
exports from the current US Dollars 11 billion to US
Dollars 20 billion in 2020, increase Foreign Direct
Investments and further liberalization of the trade regime.

A buoyant export performance is imperative for
sustaining the growth momentum of the economy. Sri
Lanka’s share of the global exports has reduced from 0.09
per cent in 2000 to 0.06 per cent in 2016. Exports as a
share of the GDP have declined from 33.3 per cent in
2000 to 12.7 per cent in 2016. Given the size and
purchasing power of our domestic market, an export-led
strategy is absolutely essential for achieving the targets
set for growth in the country’s medium-term trajectory.
Our export structure is largely dependent on a few
export products such as apparel, tea and rubber-based
products while traditional markets such as Europe and the
United States account for about two-thirds of our total
exports. This situation is certainly not good enough. The
diversification and enhancement of export earnings is
essential to arrest the declining trend seen in exports.
Export diversification entails enhancing the sophistication
of products with more value addition and the use of new
technology while penetrating into new markets and
harnessing the full potential of preferential trade
agreements.
Sri Lanka needs to re-launch the manufacturing sector
as an engine of growth to promote growth and
employment generation. A comprehensive integrated
industrial strategy is needed taking into account trade,
fiscal and labour market policies. Para- tariffs imposed for
revenue purposes increase the cost of imports which may
be used as inputs in the production of exports. Therefore,
these exports can be uncompetitive in the international
markets. We need to establish cluster- based industrial
zones and this is already being addressed by the Board of
Investment. We need to establish Technology Business
Incubators to promote start-ups. These Technology
Business Incubators - TBIs - provide a host of services
such as business planning and training, technical
assistance, information dissemination on product ideas
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and technologies, finances, common facilities such as labs
and computers and workspace for a limited period.
We also have to increase the value addition through
proper application of R and D - Research and
Development. We need to use high-tech methods such as
Nanotechnology to increase the value addition or
commodity exports through research institutions such as
SLINTEC and it is also important for us to build a brand
for Sri Lankan products. In this regard, the Export
Development Board in collaboration with the
International Trade Centre has formulated a new export
strategy and their idea is to have 2,000 new exporters by
2020. This project was launched in Jaffna and we are
hopeful that every industry in Sri Lanka will be an
exporter.
We also need to negotiate bilateral agreements with
China, India, Singapore and with the UK after they leave
the European Union. While doing this, we must also
target key industries to benefit from the GSP Plus
restoration which we recently received and at the same
time, we are aware that some of these industries will be
affected and as such, we need to implement a trade
adjustment package to improve competitiveness of
domestic industries and retrain labour. We may have to
look at helping these industries, bringing in new
machinery and new technology so that they can also
compete in the world market. At the same time, we need
legislative protection for domestic industries and, in the
very near future we will bring in the anti-dumping bill to
safeguard the Sri Lankan industries from cheap imports. I
think this will be brought in by the Ministry of Industries
and Commerce in the next few weeks. We also introduce
a new trade policy and this has been discussed with all the
stakeholders, the professional associations, the trade
chambers, the private sector and within a short period, the
new policy will be submitted to the Cabinet of Ministers
and once it is approved, it will be tabled in Parliament.

I think we also have to look at the service sector. We
have got to improve the Sri Lankan service exports in the
fields of the KPOs - Knowledge Process Outsourcingand the BPOs - Business Process Outsourcing - so that we
can bring in more revenue to the country. We also got to
move up the ICT value chain to supply global businesses
with solutions. These are the areas that we can compete
with the rest of the world and as mentioned by the Hon.
(Dr.) Sarath Amunugama, it is absolutely important for us
to attract more FDIs and to do so, it is important to create
an environment conducive for FDIs, focused on
improving the investment climates by addressing
bureaucratic constraints, establishing and maintaining
consistent policies, improving trade logistics such as
warehousing, access to ports and airports and customs
clearing. We have also set up a taskforce to undertake this
project and it will be launched towards the end of this
month. While doing so, we have also got to address the
labour shortage and skills mismatch in the domestic
labour market. We have got to develop more technical
and vocational training in programmes while encouraging
more students at GCE O/L and GCE A/L to enroll in
these programmes by offering students some kind of
allowance.
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු මලික් සමරවිරම මහතා]

We must also look at improving the female labour
force participation in our industries. Finally, Sir, we have
to look at labour reforms. We have got to relax the
rigidities in the labour market to facilitate the private
sector. We have to look at permitting part-time work and
introduce flexible working hours. Sir, the Government is
fully aware of what has to be done. As mentioned by the
Hon. Amunugama, we can only increase our economic
growth and accelerate it through enhancing our exports
and through FDIs as they will not only bring in the
funding, but they will also bring in the know-how.
Thank you very much.
[අ.භා. 3.13]

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, අපනයන සංවර්ධනයට
අදාළව සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ
අමාතය මමා විදුන් ඉදිරිපවී කර විශබන ශ්රී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනත යටශවී නිශයෝගය සහ ආනයන හා අපනයන
(පාලන පනත යටශවී නිශයෝගය පිළිබඳව විවාද කරන ශවලාශ
මම බලාශපොශරොවී ම ුවණා, විෂය භාර අමාතය මමා හැටියට එ මමා
ශම් නිශයෝග ශදක ගැනවී, ඒවාශආ අපංගුව ගැනවී යම් කරුණු
්රමාණයක් කගා කරාවිය කියා. එශහම කගා කළා නම් අපට
තර්කාුවකූලව ශම් විවාදයට එක ම ශවන්න පුළුවන්. නමුවී
එ මමාශ පැවීශතන් ශබොශහෝ ශවලාවට දුේධ ුවශඩු හිටපු මුදල්
අමාතයවරශයක් හැටියට සරවී අමුණුගම ඇමවි මමා කළ කගාවම
ටිකක් සාරවවී විධියට ඉදිරිපවී කිමේමයි.

ශම මමන්ලාශ ආර්ථික ්රවිපවීවිය අුවව ගවීතාම, සරවී
අමුණුගම ඇමවි මමා කියන ආකාරයට දැන් බලාශපොශරොවී ම
වන්ශන් කුමක්ද? බවන වැඩි කළා, ඒක හරියන ගමනක් ශනොශවයි;
ණය ගවීතා, ඒකවී හරියන ගමනක් ශනොශවයි. ශදකම
අසාර්ගකයි. හැබැයි, මා දන්නා තරමට ඔය බවන වැඩි කරන එක,
ණය ගන්න එක හරිම ශේවල් කියලා, ඒවා ශහොඳම ශේවල්
කියලවී ආඩුක් කිහිපයක ඉඳ ගනිමින් මුදල් අමාතයවරයා හැටියට
එ මමාම කගා කර විශබනවා. ඒ ශවලාවල එ මමා ඒ ශවුවශවන්
ශපති ඉඳලා විශබනවා. අක් තරමින් දැන් ඒක වැැදදියි කියලා;
නිවැරදිම රමය ශනොශවයි කියලා එ මමන්ලා පිළිගන්නවා නම්
අපි ස මු ශවනවා.  මන්වැනි රමය විධියට තවවී එකක් විශබනවා
කියලා එ මමා කියන්න උවීසාහ කළා. අර විවනලිබල මඩුපලය
කියන රකුසා ඉන්නවාය කියලා එ මමා කියනවා ශන්. එ මමාට
රාක්ෂශයෝ වාශ ශපශනන ඒ වාශ ආයතන ටිකක් විශබනවා
ශන්. මම භය ුවණා නැවතවී කියාවිය කියා, ඒවා විකුණන්න ඕනෑ
කියලා. ශමොකද, එ මමාශ  මන්වැනි රමය ශවලා විබුශඩු ඒකයි.
පළමුවැනි රමය බවන ගැහීම. ශදවැනි රමය ණය ගැතිම. අමුණුගම
ඇමවි මමන්ලා පුනරුච් ාරණය කරමින් කි ව  මන්වැනි රමය
තමයි විකිණීම. අද ඒක ශනොකියා එ මමා කි වා අපනයන දිතුණු
කිමේම තමයි දැන් විශබන රමය කියලා.
ඔබ මමා ඒකට
එක ම කිමේමක්
කළා, අපනයන
විවිධාංගීකරණය කරන්න ඕනෑ; අගය එක ම කරන්න ඕනෑ; නමන
තාක්ෂණය ශ න්න ඕනෑ; ඒවාට ගැලශපන ආකාරයට
ශවශළඳශපොළ විවෘත කරන්න ඕනෑ ආ ජ ව ශයන්. ශම්වා ශහොඳ
සුන්දර වචන. මම ඒවාට "සුන්දර අදහසා " කියලා කියන්ශන්
ඒවාට විශබන විෂය බේධ වටිනාකමයි, ඒවා ්රාශයෝගිකව
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ක්රියාවීමක කරන යගාර්ගයයි ගවීතාම අහසට ශපොශළොව වාශ
නිසායි. ඔබ මමා අපනයන විවිධාංගීකරණය, අගය එක ම කිමේම,
නමන තාක්ෂණය ගැන කගා කළා. ඔබ මමන්ලාශ රජයට
අුවරුවන ශදකහමාරක් ගත ශවලාවී තවම කුලියාපිටිශආ
''ශවොක්සාවැගන්'' කර්මාන්ත ාලාව හදන්න පටන් ගවීත තැන
ශපොල් ගසා කපාපු එක විතරයි කරලා විශබන්ශන්. ඒ හිසා ඉපම
තමයි තවම විශබන්ශන්.
කුලියාපිටිය නගරශයන් ශපොඩ්පක් එහාට යන ශකොට, ශහොඳට
වැක්ණු ශපොල් ගසා ටික කපාපු හිසා ඉපමක් විශබනවා. තවම
''ශවොක්සාවැගන්'' කාර් විවිධාංගීකරණය ශවන්ශන් නැහැ. එතැනට
තවම නමන තාක්ෂණය එන්ශන් නැහැ. එතැනට තවම අගය
එක ම ශවන්ශන් නැහැ. මම ශම් කි ශ සරල උදාහරණයක්.
තමුන්නාන්ශසේලා මහා ශලොකුවට කි ව එකක් තමයි
''ශවොක්සාවැගන්'' කාර් හදනවා කියලා. මම ශම්ක කි ශ ශවනවී
ශදයකට ශනොශවයි. ඔබ මමන්ලාශ
ළෙ විශබන අදහසයි,
යගාර්ගශආ ක්රියාවීමක මමයි ගවීතාම අහසට ශපොශළොව වාශගයි.
හැබැයි, ඔබ මමන්ලා පිළිගන්නා විධියට; සරවී අමුණුගම
ඇමවි මමා කියන විධියට ශවී, රබර්, ශපොල් කියන ඒවා
සම්්රදායික ්රාගමික අපනයන ශන්. කාලයකට ශපර විවෘත
ආර්ථිකය හඳුන්වා ශදන ශකොට තමුන්නාන්ශසේලා කි වා, ඒවා
සම්්රදායිකයි, ඒ නිසා නමන ශභෝග විවිධාංගීකරණයට යන්න
ඕනෑ කියලා. ඒ ශවුවවට සුළු අපනයන ශභෝග විවිධාංගීකරණය
කරන්න ඕනෑ කි වා. ඒ ශවුවශවන් අපනයන ගම්මාන ඇවි කළා.
අපනයන ගම්මාන සංකල්පයවී ඔබ මමන්ලාශ එක්සවී ජාවික
පක්ෂ ආඩුක්ශවන්ම ආපු සංකල්පයක්. අද ඒවාට ශවලා
විශබන්ශන් ශමොකක්ද?
මම ඔබ මමාශ අවධානය ශයොමු කරවනවා, අද ශම් ගරු
සභාශ සභාගත කළ, විගණකාධිපවි මමා අුවමත ශනොකළ මුදල්
අමාතයාං ශආ වාර්තාවට. වාර්ෂික වාර්තාව - 01ආ). එම
වාර්තාශ ඌඌවැනි පිුව ඔබ මමා බලන්න.
එහි ශතෝරාගවී කාර්මික අපනයන යටශවී විශබනවා,
"රබර් නිෂාපාදන, මැියක්, දියමන්වි ආභරණ, යන්ත්ර හා
යාන්්රික උපකරණ, ඛ්නිජ ශතල් නිෂාපාදන, පිෙන් මැටි
නිෂාපාදන."
ශම්වා තමයි අශේ රශට් කර්මාන්ත.
2014 වර්ෂශආ අපට ලැබුණු ආදායම ඇශමරිකාුව ශපොලර්
මිලියන 0,)8ඌයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි. ශම් අුවරුවන
ශදකට, ශම් යහ පාලන ආඩුක්ශ පාලන කාලය  මළ 01ආ) වන
ශකොට එය වැටී විශබනවා, ඇශමරිකාුව ශපොලර් මිලියන 0,ඌ..
දක්වා. 0,)8ඌ ඉඳලා 0,ඌ.. දක්වා ශපොලර් මිලියන ඌ11කින් පමණ
එය කපා වැටී විශබනවා. නමන තාක්ෂණය ලබා  ජම,
විවිධාංගිකරණය, අගය එක ම කිමේම ආදි ව ශයන් ඔබ මමන්ලා
කරන්න උවීසාහ කරන අශේ කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රය ශපොලර්
මිලියන ඌ11කින් ශම් අුවරුවන ශදකක කාලය  මළ -ශම් වන ශකොටකපා වැටී විශබනවා.
ගරු අමාතය මමනි, ඔබ මමා   වර අං ශආ කාර්ය සාධනය
ශගන බලන්න;   වර ක්ශෂේත්රශආ අපනයන ශගන බලන්න. 01ආ1
වසර අවසානශආ ජ මවීසය අපනයන ්රමාණය ශම්රික්ශටොන්
0),ඌ01යි; 01ආ) වන ශකොට එම ්රමාණය ශම්රික්ශටොන් ආ.,39ඌයි.
අුවරුවන ශදක  මළ කපා වැටීම ශම්රික්ශටොන් 8,.0.යි. මවීසය
අපනයන වටිනාකම ගවීශතොවී, එහි අක් මම, රුපියල් මිලියන
.,993යි. 01ආ1 වර්ෂශආ ජ මවීසය අපනයන වටිනාකම ශලස
විබුණා, රුපියල් මිලියන ඌ1,.9.ක්. 01ආ) වර්ෂශආ ජ එම ්රමාණය,
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රුපියල් මිලියන 0),810යි. එශහම නම්,   වර ක්ශෂේත්රශආ කපා
වැටීමක් විශබනවා. කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශආ කපා වැටීමක්
විශබනවා.
ඊළෙට ශගන බලන්න, ඔබ මමන්ලා විවිධාංගිකරණය කරපු
කෘෂි ශභෝග නිෂාපාදනය. කුරුඳු, ගම්මිරිසා, ශකොශකෝවා, කරදමුංගු,
කරාබු නැටි, සාදික්කා අපනයන ්රමාණය, ඒ අපනයන්හි එක මව
ශගන බලන්න. 01ආ3 වර්ෂශආ ජ ගම්මිරිසා නිෂාපාදන අපනයනය
ශලස විබුණා, ශම්රික්ශටොන් ආ),)3.ක්. 01ආ) වර්ෂය වන ශකොට
ශම්රික් ශටොන් .,8.9ක් දක්වා එම ්රමාණය කපා වැුණා. අශේ
ගම්මිරිසා අපනයනය අුවරුේදක් ඇ මළත දුයයට 31කින් කපා වැටී
විශබනවා. ශම්රික් ශටොන් ආ),111 ශම්රික් ශටොන් .,811 ශවලා.
ශහේ මව ශමොකක්ද, ගරු අමාතය මමා? ශහේ මව, ශම් වන ශකොට
ඉන්දියාශවන් සහ අශනක් රටවලින් ගම්මිරිසා ලංකාවට ශගන්වා
්රවි අපනයනය කිමේමයි. එවිට, අශේ ශවළඳ ශපොළ කපා
වැශටනවා. ගරු අමාතය මමනි, ශම් වන ශකොට ශවළඳ ශපොශළේ
ගම්මිරිසා නිෂාපාදකයන්ශ
ශලොකු මැදුවිල්ලක් නැශෙනවා.
සාමානයශයන් රුපියල් ආ,011ක් රුපියල් ආ,811ක් ලැබුණු
ගම්මිරිසා කිශලෝවකට අද ලැශබන්ශන් රුපියල් .11යි; 811යි. ගරු
අමාතය මමනි, ඔබ මමා ඒ ගැන ශසොයා බලන්න.

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ගරු මන්ත්රී මමා, ුවවර පැවීශවී දැන් එම මිල රුපියල් ආ,111යි.

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒ ශකොශහේද? ුවවර ගම්මිරිසා ශවන්න ඇවි ශන්ද?

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ඔ .

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මා ශම් කි ශ , ගම්මිරිසාවලට ශගවන, රට පුරා පවවින මිලයි.
ශම් කර්මාන්තය ශකශර් විශ ේෂ බලපෑමක් විශබනවා. ගරු
අමාතය මමනි, ඔබ මමා ඒ ගැන ශසොයා බලන්න. අපනයන
සංවර්ධන මඩුපලයට අද අපනයනය සංවර්ධනය කරනවා
වාශ ම කරන්න තවවී ශදයක් විශබනවා. ඒ තමයි, ආනයනවලින්
එන අපනයන නිෂාපාදනවලට විශබන බලපෑශමන් ශේශීය
නිෂාපාදකයා ආරක්ෂා කරගැතිම. ඒක ශලොකුම ශදයක්. ශමොකද,
එක් පැවීතකින් අපනයන දිරිමවී කරන්න උවීසාහ කරන ශකොට
ඒ අපනයන ක්ශෂේත්රශආ දුටින අය -වගා කරන අය ශවන්න
පුළුවන්, නිෂාපාදකයන් ශවන්න පුළුවන්, කර්මාන්තකරුවන්
ශවන්න පුළුවන්- ආරක්ෂා ශවන්න ඕනෑ, ඒ තරගකාරි
ආනයනවලින්; ශවළඳ ශපොළට එන ආනයන ්රවි අපනයන
ක්රියාවලිශයන්. ගරු
අමාතය මමනි,
ඔබ මමා
දන්නවා,
කරුංකාවලට ශවච්ච ශේ. කරුංකා එක උදාහරණයක් විතරයි.

කරුංකා විතරක් ශනොශවයි. ඒ වාශ ශගොපක් ශේවල්
විශබනවා. කරුංකාවලට ශවච්ච ශේම අද ගම්මිරිසාවලට දුේධ
ශවමින් යනවා. එය කුරුඳුවලටවී ශවන්න පුළුවන්. ශමොකද, අශේ
රශට් ඒවාට විශබන නම ්රවි අපනයනකරුවන් ශවනවී රටවල
පාවිච්චි කරනවා, විශ ෂ
ේ ශයන් අශේ ශවළඳ ශපොළ ජාතයන්තර
මට්ටමින් අල්ලාගන්න. අද ජාතයන්තර ශවළඳ ශපොළ එක ශවළඳ
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ශපොළක්. ගරු අමාතය මමා, ජාතයන්තර ශවළඳ ශපොළ එක ශවළඳ
ශපොළක් ශවේ ජ ්රවි අපනයන ක්රියාවලිශයන් -යළි සකසා කරලා
කරන අපනයන ක්රියාවලිශයන්- වැඩිම පීපාවට ලක් වන්ශන්,
ශේශීය නිෂාපාදකයන්, ශේශීය කර්මාන්තකරුවන්. ඇවීතටම
ඔුවන් තමයි අපනයන සංවර්ධන මඩුපලශආ, එශහම නැවීනම්
ඔබ මමාශ අමාතයාං ශආ ්රධාන හරය. ලංකාවට පසු ගිය අුවරුවන
ශදශක් ජ ආ ආශයෝජකයන් ගැන දු මශවොවී, නිෂාපාදන කර්මාන්ත
ආරම්භ කරන්න ලංකාවට ශගන ආ ආශයෝජන ගැන දු මශවොවී,
ලංකාව සමෙ අලුවින් ගිවිසුම් අවීසන් කරපු ආශයෝජකයන් ගැන
දු මශවොවී, රශට් ආර්ථිකශආ වැඩි පංගුව ඒ ්රමාණය ද; එශහම
නැවීනම්, ලංකාව  මළ ඉඳශගන ඔබ මමන්ලා -ශම් පාර්ලිශම්න් මව
- පනවන අණපනවී දරා ගනිමින්, බවන, දප ආදි ඔක්ශකොම කමින්
ශේශීය ව ශයන් ආර්ථිකශආ යම් පංගුවක් නිශයෝජනය කරන
ශේශීය නිෂාපාදකයා ද, ශේශීය කර්මාන්තකරුවා ද? නමුවී
ඔබ මමන්ලා හැම දාම කල්පනා කළා, විශේ ආශයෝජකයා තමයි
දිරිමවී කරන්න ඕනෑ කියා.
අපි කියන්ශන් විශේ ආශයෝජකශයෝ ඕනෑ නැහැයි කියලා
ශනොශවයි. විශේ ආශයෝජකශයෝ එන්න ඕනෑ; ඒ අය ආර්ථිකශආ
වැඩි පංගුවකට දායක කර ගන්න ඕනෑ; ආශයෝජන ශ න්න ඕනෑ.
හැබැයි, ඒ වාශ ම ඒ විශේ
ආශයෝජනවලින් ශේශීය
කර්මාන්තකරුවන්ටවී ආශයෝජකයින්ටවී ඇවිවන තර්ජනය
පිළිබඳව, ශේශීය වයාපාරවලට ඇවිවන තර්ජනය පිළිබඳව වූ
ආරක්ෂණ රමයක් පිළිබඳවවී හිතන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන මඩුපලශආ ශහොඳම සංවර්ධනය විධියට මා වි ව
ා ාස
කරන්ශන් අපනයනකරුවන්ව ආරක්ෂා කිමේමයි. ඒ ශවුවශවන්
ඔබ මමන්ලාට විශබන ආරක්ෂණ රමශ දය ශමොකක්ද? ගරු
ඇමවි මමනි, ඔබ මමා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර
ශවශළඳ ඇමවිවරයා හැටියට අපනයනකරුවන් ශගන්වා, තරුණ
වයවසායකයින් ශගන්වා, ශේශීය කර්මාන්තකරුවන් ශගන්වා
අහන්න, ඔුවන්ශ ශයෝජනා ශමොනවාද කියලා. ශමොකද, ශමතැන
වැදගවී වන්ශන් ඒකයි. අවසානශආ ඔබ මමන්ලාට අශේ
ආර්ථිකශආ වි ාලම පංගුව ආරක්ෂා කරලා ශදන්ශන් ඒ අය
කියලා තවමවී අපි වි ව
ා ාස කරනවා. එම නිසා ශම් සඳහා ඒ
අයශ ශයෝජනා තමයි වැදගවී වන්ශන්.

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
අපි නව අපනයන නයායක් සකසා කර ශගන යනවා. ශම්
මාසශආ අන්විම ශවනශකොට ඒක ඉදිරිපවී කරනවා.

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
අපනයන නයායක්.

ගරු ෙලික් සෙරවික්රෙ ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைலிக் ெைரவிக்ரை)

(The Hon. Malik Samarawickrama)
ඔ . A new exports strategy.

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු ඇමවි මමනි, ශම් මාසය අවසාන ශවනශකොට ඔබ මමා
නව අපනයන නයායක් සකසා කරනවා. ඔබ මමන්ලාශ පාලන
කාලය අවසාන වන්න කලින් අක් තරමින් ඒක අපට දකින්නවවී
ලැශේවි කියලා මා වි ව
ා ාස කරනවා. ශමොකද ශහේ මව, "බාලගිරි
ශදෝෂය" වාශ හැම දාම අලුවී ඒවා එනවා කියලා ගරු ඇමවි මමා
කියනවා. හැබැයි, ඒවා එනශකොට ශම් ආඩුක් කාලා ගිහිල්ලා

1615

පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ශනවීවි මහතා]

අවසන්. ශම්වායින් වැජශ න, සැප ගන්නා, ශම්වායින් හම්බ කර
ශගන කන පිරිසක් හැශදනවා. ගිය ආඩුක්ශ  ජ ශම්වායින් හැවනණු
පිරිසකට දැන් නක් වැශටනශකොට ශම් ආඩුක්ශවන් හැශදන
පිරිසකට පසාශසේ නක් වැශටනවා. ශම්ක තමයි විශබන අර්බුදය.
මූලය තිවි-මේවි, ශරගුලාදු හැශදන විධිය අුවව, අමාතයාං වල
විෂයයන් ශබශදන විධිය අුවව අශේ අපනයන ක්ශෂේත්රයයි,
ශවශළඳ ශපොළයි ආරක්ෂා කර ගන්න එක ඔබ මමාට ශකොශහොම
කරන්න පුළුවන් ශවයිද කියලා මා දන්ශන් නැහැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමාට තව විනාඩි ශදකක් විශබනවා.

ගරු සුනිේ හඳුන්සනවයති ෙහතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)
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"පිටරට ටිකට් විකුණන්න යනවා. ලන්පන්වල ටිකට්
විකුණන්න යනවා. ශලොතැදයි අශළවි නිශයෝජිතයන් ලන්පන්වල
පවී කරනවා." කියලා අපි කියනවා. බලන්න ශකෝ, දැන්
facebookවල පළශවන ශෆොශටෝ ශමොනවාද කියලා. ශම් කටතු ම
නිසා හෑල්ලු ශවන්ශන් ඇමවිවරශයක් නම් අපට කමක් නැහැ. ශම්
හෑල්ලු ශවන්ශන් මුළු රට; ශ්රී ලංකාව. අපි ශවනවී රටකට ගිහිල්ලා
අහනවා, "ඔයශගොල්ලන්ශ රශට් විශේ කටතු ම අමාතයාං ය
යටශවී විෂයයන් හැටියට කැදුශනෝ විශබනවාද, රුජිශනෝ
විශබනවාද, ජැක් ශපොට් විශබනවාද?" කියලා. ඒක එශහම නම්
පිටරටවල විශේ කටතු ම අමාතයාං ය යටශවී විශබන්ශන්
කැදුශනෝ. නමුවී ලංකාශ විශබන්ශන් ශලොතැදයි. ඒ නිසා ජාවික
ශලොතැදයි මඩුපලය විශේ කටතු ම අමාතයාං ය යටතට දාලා
විශබනවාය කියලා අපට පිළිගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වි ව
ා ාසය
ශගොප නෙන්න නම් අනිවාර්යශයන්ම මූලය ්රවිපවීවි සම්පාදනය
විතරක් ශනොව ඇමවි මඩුපලශආ ඉඳලා වි ාවාසය ශගොප
නැශෙන්න ඕනෑ. වි ාවාසය ශගොප නැශෙන්ශන් නැවිව රට
පිළිබඳව, ආර්ථිකය පිළිබඳව වි ාවාසයක් ශගොප නැඟීම විහිළුවක්.

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු ඇමවි මමනි, ඔබ මමා කියපු වැදගවී ශදයක් පිළිබඳවයි මා
කියන්ශන්. මූලය ක්ශෂේත්රශආ සාගාවරභාවය හා මූලය ්රවිපවීවිවල
සාගාවරභාවය ආරක්ෂා වන්න ඕනෑය කියලා ඔබ මමා කි වා.
හැබැයි, මූලය ක්ශෂේත්රශආ සාගාවරභාවයයි, මූලය ්රවිපවීවිවල
සාගාවරභාවයයි හැශදන්ශන් ඒ අමාතයාං වල ශගොප නැශෙන
වි ව
ා ාසය අුවවයි. මුදල් අමාතයාං ය යටශවී විබුණු ජාවික
ශලොතැදයි මඩුපලය විශේ කටතු ම අමාතයාං යට යැ ශ ශමොන
පදනමින්ද කියලා ඔබ මමන්ලා ශම් රටට කියන්ශන් ශකොශහොමද?
ඕක දිහා මුළු ශලෝකයම බලාශගන ඉන්නවා ශන්?

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

මම ශහොඳට බැලුවා, ජාවික ශලොතැදයි මඩුපල පනත අුවව
විශබනවා; විෂයය භාර අමාතයවරයා මුදල් අමාතයවරයා කියලා.
ඔබ මමන්ලාට ශහට දවශසේ ජාවික ශලොතැදයි මඩුපල පනත
සංශ ෝධනය කිමේමක් මඟින් පාර්ලිශම්න් මවට ශගශනන්න දුේධ
වනවා, "විෂයය භාර අමාතයවරයා විශේ කටතු ම අමාතයවරයා"ය
කියලා. මුදල් අමාතයාං යට විෂයයන් ශබ ජශම් ගැසට් පත්රශආ
විශබනවා, "Creative Helanka Ltd." කියලා ආයතනයක්.
ඔබ මමා ආඩුක්ශ ්රබල ඇමවිවරශයකු හැටියට අපි පිළිගන්නවා;
ඔබ මමා ආර්ථික කළමනාකරණ කමිුවවී නිශයෝජනය කරනවා.
විෂයයන් ශබ ජශම් ජ "Creative Helanka Limited" කියලා රජශආ
ආයතනයක් ශකොශහේද විශබන්ශන් කියලා ඔබ මමාට පුළුවන් නම්
මට කියන්න. ශම්ක තනිකරම පසු ගිය ආඩුක්වට ශහොඳටම කශඩ්
ගිය සු්රදුේධ නළුශවකුශ ආයතනයක්. Creative Helanka
Limited ආයතනය මුදල් අමාතයාං ය යටතට ආශ ශකොශහොමද?
ශම් සම්බන්ධශයන් කල්පනා කරලා බලන්න. ශම් ආයතනය මුදල්
අමාතයාං ය යටතට එන්න විධියක් නැහැ ශන්? Creative
Helanka Limited ආයතනය මුදල් අමාතයාං යට එනවා. මුදල්
අමාතයාං ය යටශවී විබුණු ජාවික ශලොතැදයි මඩුපලය විශේ
කටතු ම අමාතයාං යට යනවා. ශම් ආයතන උප පාශවනවා.
එතශකොට ගරු ඇමවි මමනි, ඔබ මමාශ කගාශ  ජ ඉතා වැදගවී,
හරවවී, බරවවී විධියට කියපු මූලය ්රවිපවීවි පිළිබඳව රශට්
වි ව
ා ාසයක් ශගොප නැශෙන්ශන් ශකොශහොමද? මූලය පාලනය
පිළිබඳව රශට් වි ාවාසයක් ශගොප නැශෙන්ශන් ශකොශහොමද? ඒ
වි ව
ා ාසය ශගොප නෙන්න නම්, පළමුශවන්ම මුදල් අමාතයාං ය
යටශවී විශබන ආයතන මුදල් අමාතයාං ය යටශවී විශබන්න
ඕනෑ. ඒවාට අණ පනවී විශබනවා. ඒ අණ පනවී අුවව තමයි ඒවා
හදලා විශබන්ශන්. තවම ශම් රජශආ කිදුම ඇමවිවරශයකුවවී,
විෂයය
භාර
අමාතයවරශයකුවවී,
අගමැවි මමාවවී,
ජනාධිපවි මමාවවී රටට කි ශ නැහැ, මුදල් අමාතයාං ය යටශවී
විබුණු ජාවික ශලොතැදයි මඩුපලය විශේ කටතු ම අමාතයාං යට
ශගන ගිශආ ශමොන පදනමින්ද කියලා. [බාධා කිමේමක්]

(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ - சதெிய தகொள்மககள்
ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබොශහොම සා මවියි.

ට ළෙට, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා රාජය ඇමවි මමා.

[අ.භා. 3.01]

ගරු නිසරෝෂන් සපසර්රා ෙහතා (ජාතික ප්රතිපවයති හා
ආර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී නිශයෝග
පිළිබඳව අද දින ශකශරන විවාදයට සම්බන්ධ මමට හැකි මම ගැන
මා දුයලු ශදනාට පළමුශවන්ම සා මවිවන්ත වනවා. විශ ේෂශයන්ම
ලංකාශ ආර්ථිකය ශගෝීමය ආර්ථිකයට බේධ කරලා, ඒ  මළින්
ක්විමවී ආර්ථිකයක් ශගොප නැඟීම සඳහා අද වනශකොට වි ාල
වැප පිළිශවළක් අපි දියවී කරලා විශබනවා. එදා අපි නිදහස
ලබනශකොට ශවී, ශපොල්, රබර් මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් තමයි
අශේ රශට් විබුශඩු. අුවරුවන .1ක් ගතශවලා යම් යම් සුළු
ශවනසාකම්වලට භාජනය ුවණවී, අද පවවින සමාජශආ
අශේක්ෂාවන් ඉෂාට කිමේම සඳහා ඒ ආර්ථිකය ්රමාණවවී නැහැයි
කියන එක තමයි මශ අදහස වන්ශන්.

අද වනශකොට ලංකාශ තාරුණයශආ පසු වන පිරිස වි ාල
අශේක්ෂාවකින් ඉන්නවා, තමන්ශ අනාගතය සාර්ගක කර
ගැතිම සඳහා ඒ ශගොල්ලන්ට සුවනසු ආර්ථික රමයක් ශම් රශට්
ක්රියාවීමක ශවයි කියලා. ශලෝකශආ අනිකුවී රටවල් ශම් වාශ
පීපනයක් ආවාම ආර්ථික රම ්රවිසංවිධානය කරලා, ශගෝීමය
ආර්ථිකය සමෙ සම්බන්ධ කරලා, තරගකාරි ශලස අනිකුවී
රටවල් අිනබවා ගිහිල්ලා කර්මාන්ත හා ශසේවා පදනම යටශවී
තමන්ශ රටවලට සම්පවී ශගනැල්ලා විශබන බව අපි දන්නවා.
තමන්ශ හැකියාශවන් සහ මහන්දුශයන් අනාගතය සාර්ගක කර
ගැතිම සඳහා අුවගමනය කරන සාධාරණ සමාජ රමයක් ඒ
රටවල්  මළ ක්රියාවීමක මම  මළින් ඒ සමාජය තවවී ක්විමවී
ශවලා ඉදිරියට ගිහිල්ලා විශබනවාය කියා මා හිතනවා.
අපනයනය දිරිගැන්මම ගැන අපි
කගා කළා. අුවරුවන
ගණනාවක ඉඳලා අශේ රශට් අපනයනය, දළ ශේශීය
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නිෂාපාදනශආ ්රවි තයක් ශලස පහත වැශටමින් පවවින බව අපි
දන්නවා. අපි ශකොච්චර පඩි වැඩි කළවී, ශකොච්චර නව
තාක්ෂණයට, නව ශේවල්වලට යනවාය කියලා කි වවී අශේ
කාර්යක්ෂමතාව එන්න එන්නම පහත වැශටන ්රවණතාවක් තමයි
අපට ශපශනන්න විශබන්ශන්. අද ශලෝකශආ ඇවිශවලා විශබන
ශේ ගුියක ශවනසාමම නිසා අපට නිතර නිතර ආපදා
තවීවීවයන්ට මුහුණ  ජමට දුවන වනවා. ඒ නිසා කෘෂිකර්මය වාශ ම
අනිකුවී වගාවන්හි වර්ධනයක් ශපන්ුවම් කරන්ශන් නැවි
තවීවීවයක් තමයි අපට ශපශනන්න විශබන්ශන්. අපනයනය ගැන
කගා කරනශකොට අපි ශලෝක ශවශළඳ ශපොළ ගැන අවධානය
ශයොමු කළ තු මයි.
අපි දැක්කා, පසු ගිය රජය සමශආ ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ
අපට විබුණු අවසාගා නැවි ුවණු බව. GSP Plus බවන සහනය
ගවීතවී, තුශරෝපයට මවීසය අපනයනය ගවීතවී, නැවීනම්
ශවශළඳ ශපොළ ආශ්රිතව අපට විබුණු අශනකුවී අවසාගා -ශවීවලට
විබුණු අවසාගාව වැනි අවසාගා- ගවීතවී අපි හුෙක් වනරට ඒවා නැවි
කර ගවීතා. ඒවා නැවි කර ගවීතාය කියලා අපි විපක්ෂශආ
ඉන්නශකොට කියේ ජවී සමහර නායකශයෝ කි වා, ඒක එතරම්
ශලොකු ්ර න
ා යක් ශනොශවයි කියලා. නමුවී අද වන විට අපට ලැබී
විශබන සංඛ්යා ශල්ඛ්නවලින් ශපති යනවා, ශම් ශවළඳ ශපොළ
නැවි ම යාශමන් නගරවල විතරක් ශනොශවයි, අශේ ගම්බද
ආර්ථිකයටවී ශකතරම් ්රහාරයක් එල්ල ම විශබනවාද, ශකතරම්
ආදායම් මාර්ග නැවි ශවලා විශබනවාද කියලා. සමහර අය
හිතනවා, GSP Plus බවන සහනය හම්බ ුවණාම, නැවීනම් මවීසය
අපනයනය කරන්න හම්බ ුවණාම දවශසන් ශදශකන් ඒ දුයල්ලම
හරි යාවි කියලා. නමුවී අපි මතක තබා ගන්න ඕනෑ, ශවශළඳ
ශපොළ නැවි ුවණාම ඒ ශවශළඳ ශපොළට ශවනවී රටවල් එන බව.

ඒ රටවල් ඒ ශවශළඳ ශපොළ මාර්ගශයන් ඇවිල්ලා හම්බ කර
ගන්නා මුදල්වලින් ඒ රටවල විශබන කර්මාන්ත ාලා සහ වයාපාර
දිතුණු ශවලා ක්විමවී ශවලා විශබන අවසාගාවක තමයි අද අපට
GSP Plus බවන සහනය හම්බ ශවන්ශන්. ඒ නිසා අද අපට GSP
Plus බවන සහනය හම්බ ුවණවී, ිනන්වනශ ඉඳලා නැවතවී ඒ රටවල්
එක්ක තරග කරන්නට අපට දුවන ශවලා විශබනවා. ඒ නිසා GSP
Plus බවන සහනය හම්බ ුවණා කියලා ශම්ක ඉතාම ශලශහදු
කාරණයක් කියලා අපට හිතන්න බැහැ. සමහර ශවලාවට
කියනවා, ශම් කර්මාන්තය කාර්යක්ෂම කශළොවී අපට තරග
කරන්න පුළුවන්; අර කර්මාන්තය කාර්යක්ෂම කශළොවී තරග
කරන්න පුළුවන්; අර ශසේවාව කාර්යක්ෂම කශළොවී තරග කරන්න
පුළුවන් කියලා. නැහැ. සමසාත රටම, සමසාත ආර්ථිකයම
කාර්යක්ෂම කරන්න අපට දුවන ශවනවා. අපි දන්නවා, රටක්
හැටියට අපට විවිධ වියදම් විශබන බව. ඒ වියදම් පියවා ගන්න අපි
ආදායම් මාර්ග හදා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ශබොශහෝ ශවලාවට අපි
කරන්ශන් බවන අය කිමේම. අපි ජනතාවශගන් බවන අය කරනවා.
එතශකොට ජනතාව අනිවාර්යශයන්ම ඊටවී වපා ඉහළ වැුපක්
ඉල්ලනවා. බවන ශගවනශකොට තමන්ශ ජීවන තවීවීවය පවවීවා
ගන්න ඊටවී වපා ඉහළ වැුපක් රාජය ශසේවකශයොවී ඉල්ලනවා. ඒ
වාශ ශේවල් සමනය කරන්න නම් අපි අනිවාර්යශයන්ම අශේ
ආර්ථිකය කාර්යක්ෂම කළ තු මයි. ඒ සඳහා එක ක්ශෂේත්රයක් ගැන
විතරක් බලලා මදි. අපි මුළු ලංකාවම දිහා බලලා ඒ  මළින් ඉදිරියට
යන්න ඕනෑ බව මම ශම් අවසාගාශ  ජ දුයලුශදනාටම මතක්
කරනවා.
ශම් අවසාගාශ  ජ විශ ේෂශයන්ම ආශයෝජන දිරි ගන්වනවා
වාශ ම අපනයනය ගැනවී, ඒ වාශ ම ආනයනය ගැනවී, එහි
සම්බන්ධතාව ගැනවී අශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න ඕනෑ.
සමහර ශවලාවට අපනයනය වැඩි කිමේම සඳහා යම් යම් මූලික ද්රවය
ආනයනය කරන්න අපට දුවන ශවනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි විශ ෂ
ේ
අවධානයක් ශයොමු කරලා, ශගෝීමය ආර්ථිකශආ ශකොටසක්
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හැටියට අශේ රට ශහොඳ තැනක සාගාපනය කරන්න පුළුවන් නම්,
අපි ්රාර්ගනා කරන ැදකියා දස ලක්ෂශආ වැපසටහන ක්විමවී
ශලස ඉදිරියට ශගන යන්නවී, ඒ වාශ ම තමන්ශ දැුවම පාවිච්චි
කරලා තරුණයන්හට වයාපාරයක්, නැවීනම් ැදකියාවක් කරශගන
ශම් රශට් සාර්ගක ශලස ජීවවී ශවන්න පුළුවන් ආර්ථික රමයක්
සාගාපනය කරන්නවී අපට පුළුවන්. එහි ්රධාන අංගය හැටියට අපි
අපනයනය මත පදනම් ුවණු ආර්ථික රමයක් ඉදිරියට ශගන
යන්න ඕනෑය කියමින් මාශ කගාව අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 5.29]

ගරු ඉ. චාේසන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
இலங்மக ஏற்றுைதி அபிவிருத்திச் ெட்டத்தின் கீழ் 'தெஸ்' வொி
ததொடர்பொக ஆக்கப்பட்ட கட்டமளகள் பற்றிய இன்மறய
விவொதத்தில் சபசுவதற்கு எனக்குச் ெந்தர்ப்பைளித்தமைக்கொக
முதலில் நன்றி ததொிவித்துக்தகொள்கின்சறன். இந்த நொட்டின்
தபொருளொதொரத்மத சைம்படுத்தும் சநொக்கில் இச்ெட்டம்
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இது ெம்பந்தைொகப் சபெிய ெர்வசதெ
வர்த்தக இரொஜொங்க அமைச்ெர் ைொண்புைிகு சுஜீவ செனெிங்க
அவர்கள், “கடந்த 2 வருட ஆட்ெிக் கொலத்தில் மகத்ததொழிலில்
ைிகப்தபொிய அத்திவொரத்மத இட்டிருக்கின்சறொம்” என்று
குறிப்பிட்டிருந்தொர். அவ்வொதறனில், குறிப்பொக வடக்கு,
கிழக்கில் மகத்ததொழில் அத்திவொரத்மத எப்சபொது, எங்கு
இட்டொர்? என்பமத அவர் இந்த ெமபக்குத் ததளிவுபடுத்த
சவண்டும். ஏதனன்றொல், இங்கிருக்கின்ற அமைச்ெர்கள் பலர்
தங்களுமடய அமைச்சுகளில் திட்டங்கமள வகுக்கின்றசபொது
அதன்மூலைொகத் தங்களுமடய ததொகுதிகளில் தங்களுமடய
வொக்குகமளத் எப்படித் தக்கமவத்துக்தகொள்ளலொம் என்ற
அடிப்பமடயில்தொன் ெிந்திக்கின்றொர்கள். அந்த வமகயில்,
குறிப்பொக
வடக்கில்
பமழய
மகத்ததொழிற்ெொமலகள்
இன்னமும்
திறக்கப்படொைல்
இருக்கின்ற
நிமலயில்,
இரொஜொங்க
அமைச்ெர்
அவர்கள்
இலங்மகயிசல
மகத்ததொழிலில் ைிகப்தபொிய அத்திவொரத்மத இட்டிருப்பதொகக்
குறிப்பிட்டது, வடக்மக விட்டு ைற்மறய பிரசதெங்களிலொ?
அல்லது வடக்மகயும் செர்த்தொ? என்பமத அவர் ததளிவுபடுத்த
சவண்டும்.
சைலும், தகொழும்பு பிரசதெத்தில் 20,000 தபண்களுக்குக்
மகத்ததொழில் பயிற்ெி வழங்கப்படுவதொகவும் அவர்
ஒரு
கருத்மதத்
ததொிவித்திருந்தொர்.
கடந்த
வரவு-தெலவுத்
திட்டத்தின்சபொது,
தபண்கமளத்
தமலமைத்துவைொகக்
தகொண்ட குடும்பங்கள் வடக்கில் எவ்வளசவொ இருக்கின்றன
என்றும் அவர்களுமடய மகத்ததொழில்கமள ஊக்குவிக்க
சவண்டுதைன்று நொன் குறிப்பிட்டசபொது, ெிறு மகத்ததொழில்
அமைச்ெர் தகௌரவ தயொ கைசக அவர்கள் எழுந்து நின்று,
“வடக்கில் இருக்கின்ற தபண் தமலமைத்துவக் குடும்பங்
களுக்கு மகத்ததொழிற் பயிற்ெி வழங்குவதற்கு அல்லது
அவர்களுமடய மகத்ததொழில்கமள ஊக்குவிப்பதற்கு நொன்
தயொரொக இருக்கிசறன்” என்று குறிப்பிட்டொர். ஆனொல், இன்று
ஆறு ைொதங்கள் கடந்தும் இன்றுவமர ெிறு மகத்ததொழில்
அமைச்ெர் தயொ கைசக அவர்கள் வடக்கில் அது ததொடர்பில்
எந்தவிதைொன நடவடிக்மகயும் எடுக்கவில்மல என்பமத நொன்
இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். தகொழும்பில் 20,000
தபண்களுக்கு மகத்ததொழிற் பயிற்ெி வழங்குகின்ற இந்த
அரெொங்கம், வடக்கிலுள்ள பொதிக்கப்பட்ட தபண்களுக்கு ஏன்
அதமன வழங்க முடியொது?
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු ඉ. චාල්සා නිර්මලනාදන් මහතා]

உண்மையிசல
வடக்கில்
தபண்
தமலமைத்துவக்
குடும்பங்கள் - அது யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட குடும்பங்
களொக இருக்கலொம், அல்லது புனர்வொழ்வு தபற்ற முன்னொள்
சபொரொளிகளுமடய
குடும்பங்களொக
இருக்கலொம்
அவர்களுக்குக்
மகத்ததொழிற்
பயிற்ெி
வழங்கி,
அரெ
வங்கிகளில் குமறந்தளவு வட்டி வீதத்தில் கடன் வெதிகமள
வழங்கி, அவர்களும் இந்தச் ெமுதொயத்தில் ைதிக்கத்தக்க
ைனிதர்களொக
வொழ்வதற்கு
ஏன்,
இந்த
அரெொங்கம்
திட்டைிடவில்மல? நொங்கள் இது ததொடர்பில் சகட்கும்
சபொததல்லொம்
"ெொி,
ெொி"
என்று
தெொல்லிக்தகொண்டு
தங்களுமடய ததொகுதிகமளயும் வொக்குகமளயும் தக்கமவத்துக்
தகொள்வதற்கொக தங்கள் துமறெொர்ந்த அமைச்ெின்மூலம்
தெய்கின்ற
அபிவிருத்திகமள
ஒவ்சவொர்
அமைச்ெரும்
தங்களுமடய பிரசதெங்களில் தெய்துதகொண்டிருக்கிறொர்கசள
ஒழிய,
இந்த
நொட்டின்
ஒட்டுதைொத்த
இனத்மதயும்
கருத்திதலடுத்துச் தெயற்படுவதில்மல. குறிப்பொக, யுத்தத்தொல்
பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய பிரசதெ ைக்களிள் கருத்துக்கமள
ஏன், முன்னிமலப்படுத்தவில்மல? என்று நொன் இந்தச்
ெமபமயப் பொர்த்துக் சகட்க விரும்புகின்சறன்.
தகௌரவ
தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர்
அவர்கசள,
உண்மையில்
யுத்தத்தொல்
தபண்கள்
தமலமைதொங்கும்
நிமலமைக்குள்ளொன
குடும்பங்கள்,
அல்லது
புனர்வொழ்வளிக்கப்பட்ட முன்னொள் சபொரொளிகள் இந்தச்
ெமூகத்சதொடு
இமணந்து
தங்களுமடய
குடும்பத்துடன்,
தங்களுமடய
பிள்மளகளுடன்
வொழ்வதற்குத்
தயொரொக
இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், அவர்கள் முன்னொல் இருக்கின்ற
சகள்வி, அவர்களுமடய வொழ்வொதொரம் பற்றியது. அந்த
வொழ்வொதொரத்மத அமைத்துக்தகொடுக்க சவண்டிய தபொறுப்பு
இந்த அரெொங்கத்மதசய ெொரும். அந்தவமகயில், தகொழும்பில்
மகத்ததொழிற்பயிற்ெி நடத்துகின்ற இந்த அரெொங்கம் ஏன்
எங்களுமடய பிரசதெத்தில்
தெய்யவில்மல என்பமதக்
சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.
முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்களுமடய
அரெொங்கக் கொலத்தில் முன்னொள் சபொரொளிகளுக்கு இரண்டு
இலட்ெம் ரூபொய் ைொனியைொக வழங்குவதொக அறிவிக்கப்
பட்டது. எங்களுமடய முன்னொள் சபொரொளிகளும் தங்களுமடய
வொழ்வொதொரத்மத சைம்படுத்துவதற்கொகச் ெிறு ததொழிலில்
தொங்கள் ஈடுபட முடியும் என்ற சநொக்கத்திற்கொக அந்த இரண்டு
இலட்ெம்
ரூபொய்
பணத்மதப்
தபற்றுக்தகொள்வதற்கு
வந்திருந்தொர்கள். அலொி ைொளிமகயில் இது ததொடர்பொகப்
தபொியததொரு
விழொசவ
நமடதபற்றததன்று
நொன்
நிமனக்கின்சறன். முன்னொள் ஜனொதிபதி ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ
அவர்கள், தொன் முன்னொள் சபொரொளிகளுக்கு நன்தகொமடயொக
ரூபொய் இரண்டு இலட்ெம் தகொடுப்பதொக அறிவித்தொர். ஆனொல்,
இரசவொடிரவொக அந்த முன்னொள் சபொரொளிகமள அலொி
ைொளிமகக்கு அமழத்துவந்து, அவர்களிடம் அன்றிரவு 12.00 1.00 ைணியளவில் ஒரு வங்கியிலிருந்து கடனொக இரண்டு
இலட்ெம் ரூபொமயப் தபற்றுக்தகொள்வதொகக் மகதயொப்பம்
வொங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தத் ததொமக தங்களுக்குக்
கடனொகத்தொன்
கிமடக்கின்றததன்று உண்மை யில் அந்த
முன்னொள்
சபொரொளிகளுக்குத்
ததொியொது.
அப்சபொமதய
அமைச்ெரும் தற்சபொமதய பொரொளுைன்ற உறுப்பினருைொன
ெந்திரெிறி கஜதீர அவர்கள்கூட, இந்தப் பணம் அவர்களுக்கு
இனொைொக
வழங்கப்படுகின்றது
என்று
உறுதிதைொழி
வழங்கியிருந்தொர். அண்மையில் நொன் அவமர சநரடியொகச்
ெந்தித்தசபொது, "நீங்கள் அந்தப் சபொரொளிகளுக்குக் தகொடுத்த
பணம் கடனொக வழங்கப்பட்டதொ, அல்லது ைொனியைொக
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வழங்கப்பட்டதொ? முன்னொள் சபொரொளிகளுக்குச் ெொியொன
தகவமலக் தகொடுக்கொைல் அந்தப் பணத்மத அவர்களுக்குக்
தகொடுத்திருக்கின்றீர்களொ?" என்று சகட்டதற்கு "இப்சபொது
எங்களுமடய அரெொங்கம் பதவியில் இருந்திருந்தொல் அந்தப்
சபொரொளிகள் அக்கடமனச் தெலுத்தத் சதமவயில்மல" என்று
குறிப்பிட்டொர். ஆனொல், இந்த விடயத்தில் கடந்த அரெொங்கம்
முன்னொள் சபொரொளிகளுக்கு ைொனியம் வழங்குவதொகக் கூறி
அவர்கமள ஏைொற்றி யிருக்கின்றது. அதொவது, அவர்கமள
அன்று இரசவொடிரவொக அலொி ைொளிமகக்குக் கூட்டிக்தகொண்டு
தென்று அங்கு ஒரு தபொிய விழொமவ நடத்தி, தொங்கள்
முன்னொள்
சபொரொளிகளுக்கு
உதவி
தெய்வதொக
ஒரு
பிரமைமயச் ெர்வசதெத்திற்கு உருவொக்கிவிட்டு, அவர்கமளக்
கடன் சுமைக்குள் தள்ளியிருக்கின்றது. ஆகசவ, இந்த
அரெொங்கம் அந்தக் கடன் ததொடர்பொக ைீள்பொிெீலமன தெய்ய
சவண்டும். ெில முன்னொள் சபொரொளிகளுக்கு தொங்கள் இந்தப்
பணத் ததொமகமயக் கடனொகப் தபற்றிருக்கின்சறொம் என்பது
6 ைொதங்களுக்குப் பின்புதொன் ததொியும். அதொவது இந்தப்
பணம்
வங்கியின்
ஊடொகத்தொன்
தங்களுக்கு
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது; அதமன தொங்கள் ைீளச் தெலுத்த
சவண்டும்
என்பது
அவர்களுக்கு
வங்கியிலிருந்து
எழுத்துமூலைொன
அறிவித்தல்
தென்ற
பின்புதொன்
ததொியவந்துள்ளது. அப்படியொன ஒரு சூழ்நிமல தொன்
தற்சபொதும் இருக்கின்றது.
இந்த நொட்டின் ஏற்றுைதி, இறக்குைதி ைற்றும் தபொருளொதொர
அபிவிருத்திமயப் தபொறுத்தவமரயில், எனக்கு முன்பு சபெிய
அமைச்ெர் ெரத் அமுனுகை அவர்கள் வொிமய அதிகொிக்கொைல்,
தவளிநொட்டு முதலீடுகமள ஊக்குவிப்பதன்மூலம் நொட்டின்
தபொருளொதொரத்மத
சைம்படுத்த
முடியும்
என்று
குறிப்பிட்டிருந்தொர். தவளிநொட்டு ஏற்றுைதிமய, முதலீடுகமள
ஊக்குவிக்க
சவண்டும்
என்பமத
நொமும்
ஏற்றுக்
தகொள்கின்சறொம். ஆனொல், எங்களுமடய பிரசதெங்களிலுள்ள
கிரொைங்களில் ஒரு விவெொயப் புரட்ெிமய ஏன், ஏற்படுத்த
முடியொது? உண்மையில் விவெொயத்தில் பின்தங்கியிருந்த
அபிவிருத்தியமடயொத
பல
நொடுகள்
விவெொயப்
புரட்ெியின்மூலம் இன்மறக்கு அபிவிருத்தியமடந்த நொடுகளொக
ைொறியிருக்கின்றன. அப்படியொனொல் எங்களுமடய ைக்களுக்கு
ைத்தியிலும் அரெொங்கம் விவெொயப் புரட்ெிமயத் திட்டைிட்டு
ஊக்குவிக்க ஏன், முன்வரக்கூடொது? நொட்டிலுள்ள அமனத்து
ைக்களும்
பயன்தபறுகின்ற
வமகயில்,
தனிைனித
வருைொனத்மத
அதிகொிக்கின்றசபொதுதொன்
நொட்டினுமடய
தபொருளொதொரம் சைம்படும். அமதவிடுத்து, தவளிநொட்டு
முதலீடுகமள
ைட்டும்
நம்பியிருந்தொல்
முதலொளித்துவக்
கம்பனிகள், முதலொளித்துவத் தனிநபர்கள் ைற்றும் அரெொங்க
ெொர்பு பினொைிகள்தொன் நொட்டின் ைிகப்தபொிய தெல்வந்தர்களொக
ைொறுவொர்கசளதயொழிய, தனிநபர் வருைொனத்மத அல்லது
கிரொைங்களிலுள்ள
ெொதொரண
விவெொயிகளுமடய
வருைொனத்மத, அவர்களின் வொழ்வொதொரத்மத எந்த வமக
யிலும் அதிகொிக்க முடியொது.
அசதசபொன்று ைீன்பிடித் ததொழிமலப் தபொறுத்தவமரயில்,
ஜீ.எஸ்.பீ. ெலுமகமூலம் குமறந்த வொி அடிப்பமடயில் ைீன்
உற்பத்திமய ஏற்றுைதி தெய்யலொம் என்று கூறுகின்றொர்கள்.
நொங்கள் அமத வரசவற்கின்சறொம். ஆனொல், ைீனவர்கள்
எதிர்சநொக்குகின்ற பிரச்ெிமனகமள இந்த அரெொங்கம் ஏன்
முன்னின்று தீர்த்து மவக்கொைல் இருக்கின்றது? குறிப்பொக,
வடக்கில்
இந்திய
ைீன்பிடிப்
படகுகள்
தகொடுக்கின்ற
ததொல்மலமய ஏன், கட்டுப்படுத்த முடியொைல் இருக்கின்றது?
உண்மையில் எங்களுமடய ைக்கள் அப்படியொன ஒரு
சூழ்நிமலயில்தொன்
வொழ்ந்து
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
ஆகசவ,
இந்த
நொட்டினுமடய
அபிவிருத்திமயப்
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தபொறுத்தவமரயில், தனிசய தவளிநொட்டு முதலீடுகளில்
ைட்டும்
தங்கியிருக்கொைல்
உள்நொட்டு
உற்பத்திகமள
ஊக்குவிக்கின்ற தெயற்றிட் டங்களிலும் அரெொங்கம் ஈடுபட
சவண்டும்; ஒவ்தவொரு துமறெொர்ந்த அமைச்ெரும் நொட்டின்
நலன் கருதிசய தன்னுமடய அமைச்சு ொீதியொன முடிவுகமள
சைற்தகொள்ள சவண்டும். ஆனொல், இங்கு இருக்கின்ற
அமைச்ெர்கள் தங்களுமடய ததொகுதி, அங்குள்ள வொக்குகள்,
எப்படித் தன்னுமடய அமைச்மெ மவத்துத் தன்மனப்
பலப்படுத்திக் தகொள்ள முடியும் என்ற வமகயிலொன ஒரு
திட்டைிடலின் மூலம்தொன் தெயற்படுகின்றொர்கள். அப்படி
அவர்கள் தெயற் பட்டொல், உண்மையில் இந்த நொட்டின்
தபொருளொதொரம் சைம்படொது என்பமத நொன் இந்தச் ெமபயில்
கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.
நொங்கள் இன்று நொட்டின் தபொருளொதொரம் ெம்பந்தைொகப்
சபெிக்தகொண்டிருக்கிசறொம். ஆனொல், எங்களுமடய பிரசதெங்
களில் ைக்கள் தங்களுமடய தெொந்த நிலங்களுக்குச் தெல்ல
முடியொைல் இருக்கின்றொர்கள்; அதற்கொகத் தங்களுமடய
தெொந்த நிலங்களுக்கு முன்பொக வீதிகளில் உட்கொர்ந்திருந்து
சபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள். குறிப்பொக, சகப்பொப்புலவு
ைக்கள்
தங்களுமடய தெொந்த
நிலங்கமள தங்களிடம்
ஒப்பமடக்க சவண்டுதைன்று கூறி, கடந்த நூறு நொட்களுக்கும்
சைலொகப் சபொரொட்டம் நடத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்; ஆறு
வொர கொலத்துக்குள் அவர்களுமடய குறித்தளவு நிலங்கள்
ஒப்பமடக்கப்படுதைன்று இரொணுவத்தினர் கூறியிருந்தொர்கள்.
ஆனொல், இன்று ஆறு வொரங்கள் கழிந்த நிமலயிலும்
சகப்பொப்புலவு ைக்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்ட நிலங்கள்
இன்னமும் ஒப்பமடக்கப்படவில்மல. உண்மையில் தங்களு
மடய தெொந்த நிலத்தில் குடிசயறக்கூட முடியொைல் எங்களு
மடய ைக்கள் வீதிகளில் சபொரொட்டம் நடத்துகின்றொர்கள்.
அசதசபொன்று
இரமணதீவில்
இருக்கின்ற
ைக்கள்
தங்களுமடய தெொந்த நிலங்களுக்குச் தெல்லசவண்டுதைன்று
சகொொி, கடந்த ஐம்பது நொட்களுக்கும் சைலொகப் சபொரொட்டம்
நடத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගරු ඉ. චාේසන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

මට විනාඩියක කාලයක් ශදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රී මමනි.
இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில்
அது ெம்பந்தைொன
ஓர்
ஒத்திமவப்புப் பிசரரமணகூட தகொண்டுவரப்பட்டது. பொது
கொப்பு இரொஜொங்க அமைச்ெர் ருவன் விஜயவர்த்தன அவர்கள்
அங்கு சநரடியொக வருவதொக அப்சபொது உறுதியளித்தொர்.
ஆனொல், இன்றுவமர அவர் அங்கு வரவில்மல. எங்கள்
ைக்களுமடய சபொரொட்டங்கமள தகொச்மெப்படுத்த சவண்டொம்!
அவர்களும்
இந்த
நொட்டினுமடய
பிரமஜகள்.
அந்த
ைக்களுமடய சபொரொட்டத்துக்கொன நியொயைொன சகொொிக்மக
கமள இந்த அரெொங்கம் கவனத்திதலடுத்து ைிக விமரவில்
அவர்களுக்குத்
தீர்வு
வழங்கசவண்டுதைன்று
சகட்டுக்
தகொள்கின்சறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ට ළෙට, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මන්ත්රී මමා.
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ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
සා මවියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි.

ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී නිශයෝග
පිළිබඳවයි අප අද දින විවාද කරන්ශන්. ආනයනය කරලා, ඒවා
මත පදනම් ශවලා අපනයනය කරලා අපි ලබාගන්නා වූ විශේ
ආදායම ගැන තමයි ශමතැන ජ කරුණු ම මශවන්ශන්. අක් ගණශන්
"ශමන්න ශම් ශරගුලාදු, ශම් ශසසා බවන ඉවවී කිමේශමන් ආඩුක්වට
අහිමි වන ආදායම ශමන්න ශම් විධියට පිරිමැශහනවා කියලා"
ඇමවිවරු අපට කියයි කියලා අපි හි මවා. නමුවී ඒ විධිශආ සංඛ්යා
ශල්ඛ්නයක් අපට වනන්ශන් නැහැ. ශම් ශහේ මව නිසා ආනයනය
කරන ශේවල් පදනම් කරශගන අපනයනය කරන ්රමාණයන්, ඒ
වාශ ම වැඩිවිය හැකි අපනයන ්රමාණයන්, ඒ වාශ ම ශසසා බේද
අතහැමේශමන් දුවනවන්නා වූ අලාභය පිරිමැශහනවාද ඒ ආ ජ විධියට
ගණන් හිලුව ශපන්මමක් කශළේ නැහැ. නිකම් අන්ධශයෝ වාශ
අපට ශම්ක භාරගන්න කියලා කියන්ශන්. ශකශසේ නමුවී, මට
විශබන ශලොකුම ්ර න
ා ය මම කියන්නම්. මශ
න්ද දායකයන්
මට කි වා, "ඔබ මමාට පාර්ලිශම්න් මශ  ජ කගා කරන්න ලැශබන
පළමුවැනි අවසාගාශ  ජම අපට ශවලා විශබන විපවීවිය ගැන කගා
කරන්න" කියලා. ශම්ක ශමම විවාදයට සම්බන්ධ කාරණයකුවී
ශනොශවයි. නමුවී, වහාම මට මශ
න්ද දායකයින්ශ ඉල්ීමම
ඉුකරන්න ශවලා විශබනවා.
පසු ගිය ආඩුක්ශවන් නිවාස ආධාරයක් හැටියට
සමෘේධිලාභින්ට රුපියල් 0,311ක් වනන්නා. එශසේ නිවාස ආධාරයක්
හැටියට ලබාවනන් මුදල ශම් ආඩුක්ව ආවාට පසාශසේ වාරිකවලින්
කපාගවීතා. ගංව මරට හසුශවලා, නායයෑම්වලට හසුශවලා,
දරුවන්,
සාමාජිකයන්
මැරිලා
විශබන
පුවල්වල
සමෘේධිලාභින්ශගුවවී එම වාරිකය අක් කරගන්න තරම්
අසවීපුරුෂකමක්, වනෂාටකමක්, අලුශගෝසුකමක් ශම් ආඩුක්වට
විශබනවාද කියලා අපි අහන්න කැමැවියි. ශම්ක හරියට
"ගංව මශරන් වැටිලා ඉන්න මිනිසාසුන්ට සමාජ ආරක්ෂණ අං ශආ
ශගොනා ඇවිල්ලා ඇන්නා වාශ " වැපක්. ශම් කාරණය මම කිව
තු මයි. අක් ගණශන් ශම් පිළිබඳව නැවත කල්පනා කර බැලිය
තු මයි. ගංව මර සහ නායයෑම් විපවීවලට හසුවූ සමෘේධිලාභින්ශ
පුවල්වලින් ශමවැනි අය කිමේමක් ශනොකිමේමට තරම් ශීලාචාරකමක්
සමාජ ආරක්ෂණ අං යට විිනය තු මයි, පපු කැනැවීතක් නැවි
ුවණවී.

ඊළෙට, මට මශ
න්දදායකයින්ශගන් ලැබුණු නිශයෝගය
අුවව ශම් කාරණය පාර්ලිශම්න් මශවන් ඇදුය තු මයි.
අන මරුදායක තවීවීවයන් නිසා ඉවවී ශවන්න කියපු ජනයා
ඉන්නවා. "ශම් ්රශේ ය අන මරුදායකයි, ඒ නිසා ඉවවීශවන්න"
කියනවා. කැමැවීශතන් ශහෝ අකමැවීශතන් ඉවවීශවන්න ඕනෑ.
ඊළෙට, නායගිය නිසා ඉවවී ශවන්න ඕනෑ. ශගවල්
සම්පූර්ණශයන්ම කැඩිලා ගිය නිසා ඉවවී ශවන්න ඕනෑ. ඒ
වාශ ම ශගවල් භාශගට කැඩිලා විබීම ශහේ මශවන් ඒවාශආ ඉන්න
බැරි නිසා ඉවවී ශවන්න ඕනෑ. ඇහැලියශගොප න්ද ශකොට්ඨාසශආ
විතරක් එශසේ ඉවවී ුවණු මිනිසුන් ආ,111කට වැඩිය ඉන්නවා. ඒ
අුවව ශම් ්රමාණය හිතාගන්න. ්රාශේශීය ශල්කම් ශකොට්ඨාස
ආ1ක පමණ ශම් තවීවීවයයි විශබන්ශන්. එශසේ ඉවවී ුවණු
මිනිසුන් ශකොශහේද ඉන්ශන්? නෑයින්ශ , හිතව මන්ශ ශගවල්වල
ඉන්ශන්. එශහම කරන්න බැරි මිනිසුන්, ඉතාම වනේපවී මිනිසුන්
ඉන්ශන් ්රජා ාලාවක, එශහම නැවීනම් පන්සලක. දැන්
පන්සල්වල කඨින පිංකම් පටන්ගන්න කාලය එනවා. එතශකොට ඒ
මිනිසාසුන්ට පන්සල්වල ඉන්න බැහැ. ඔය ශදනවාය කියන ඉපම්
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මහතා]

ලැිනලා, ඒවාශආ ශගවල් හදලා, එම නිවාසවල වැප අවසන් ශවලා,
ඒවාට යන්න ලැශබන  මරු වහාම ගිහින් ශකොශහේ ශහෝ තැනක්
ශහොයාශගන පදිංචි ශවන්න කියලා ඒ මිනිසාසුන්ට ශගවල් කුලියක්
ශදන්න ඕනෑ.
අද තව වන  මරු ශගවල් කුීම ලැිනලා නැහැ. ඒ ගැන මම
ඇමවි මමාශගන් ඇහුවා. ඇමවි මමා කි වා, ලබන සුමාශන් ඉඳලා
ශගවල් කුීම ශදනවා කියලා. අවතැන්ශවලා දුටින ඒ දුයලුම
ජනයාට - ඒ අය නෑ හිතව මන්ශ ශගවල්වල ඉන්නවා ශවන්න
පුළුවන්; පන්සශල්, එශහම නැවීනම් ්රජා ාලාවල ඉන්නවා
ශවන්න පුළුවන් - ලබන සුමානශආ ඉඳලා ශගවල් කුීම
ලැශබන්නට ඕනෑ. ඒ මිනිසාසුන්ශ නැවි ුවණු බක්මුට්ු ්රමාණය
ශමච්චරයි කියලා තක්ශසේරු කිමේමක් නැහැ. දුයලුම ශදනාට
රුපියල් ආ1,111 ගණශන් ශදනවා කියනවා. ඒකවී ශම් සඳුදා ඉඳලා
ආරම්භ ුවණා කියලා කියනවා. ඒවා ඒ විධියටම ක්රියාවීමක ුවණාද
කියලා තවමවී අපට ශතොර මරු ව ශයන් ලැිනලා නැහැ.
ශම්වාශආ විශබන හදිදු අව යතාව නිසායි මම අද ශම් විවාදය
 මළ ජ ශම් ්ර න
ා කගා කරන්ශන්. අද ඒ මිනිසුන්ශ ජීවශනෝපාය
මාර්ග නැවි ශවලා විශබනවා. ඒ මිනිසුන් වළං කර්මාන්තශයන්
ජීවවී ුවශඩු; ඒවා ඔක්ශකෝම නැවි ශවලා ගිහිල්ලා. ඒ මිනිසුන්
ශවී කර්මාන්තශයන් ජීවවී ුවශඩු; ඒවා ඔක්ශකෝම යට ශවලා
ගිහිල්ලා. ඒ මිනිසාසු ශවී පැළ නැවත ඉන්දන්න ඕනෑ. ශම්
මිනිසුන්ශ නැවි ුවණු ජීවශනෝපාය ශවුවශවන් වන්දි ශදනවාය
කි වා. ඒකට ඕනෑ තරම් මුදල් විශබනවාය කි වා. කිදුම අක්
පාක්වක් නැහැ කි වා. ඔය කියන වන්දි ඔක්ශකෝම ශදන්න පුළුවන්
කි වා. අගමැවි මමා එශහම කි වා. හැබැයි, 01ආ) වසශර් ව මරට
යට ුවණු මිනිසුන්ශ වන්දිවවී තවම  ජලා නැහැ. ඒ ශගවල්වලට
දුවන ුවණු හානි සඳහා වන්දි  ජලා නැහැ. ඒ මිනිසුන්ශ ජීවශනෝපාය
හානියට වන්දි  ජලා නැහැ. ශම් වාශ ආඩුක්වක් එක්කයි අද අපට
ගුවශදුව කරන්න ශවලා විශබන්ශන්. ඒ නිසා අපට ශදසා-ශදශවොල්
වියන්නයි,
ාප කරන්නයි විතරයි පුළුවන්, ශම් වාශ
ආඩුක්වකට. දැන් ශම් මිනිසාසු නිකම් බලාශගන ඉන්ශන් නැහැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශහොඳමයි.

මම කියාශගන ආශ ශම්කයි. දැන් Exports, exports කියලා
කගා කරනවා. ඊට ඉසාශසල්ලා ශම් විපතට පවී මිනිසුන්ට ලබා
ශදනවාය කියපු ශගවල් කුීම ලබා ශදන්න. ඊළෙට, ශම්
මිනිසුන්ශ ජීවශනෝපාය සඳහා වන්දි ශදන්න, ශම් මිනිසුන්ට
ඉපම් ශදන්න. ශම් ව ම ඉපම් ගන්න තටම-තටමා ඉන්න ඕනෑ
නැහැ. ශම් ව ම ඉපම්වල රන් ශකොටසා අයිවිය විශබන්ශන්
ආඩුක්වට. ඒ නිසා ඒ මිනිසුන්ට වහාම ඉපම් ලබා ශදන්න
පුළුවන්. අශේ පළාවීවල ව මවල මුක් ඉපම් අක්කර දහසා ගණනක්
විශබනවා. ඒ නිසා ඒ මිනිසාසු ඒ දුටින ්රශේ වලින්ම ඒ ඉපම්
ලබා ශදන්න පුළුවන්.
දැන් ආඩුක්ව Export ගැන ශලොකුවට කගා කරනවා. මම ඒ
ගැනවී කියලා මශ කගාව නවවීවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රී මමනි, පසුගිය අුවරුවන දහය  මළ ශපොලර් ිනලියන 01ක්
ලංකාශවන් ශහොශරන් පිට රටට ශගන ශගොසා විශබනවා. ශපොලර්
ිනලියන 01ක්! ඒ කියන්ශන් ශකොපමණක්ද? 01ආ) වසශර්
අපනයන ආදායශමන් දුයයට ))ක්. ශම් විධියට එක අුවරුේදකට
ලංකාශවන් අයගා ශලස මුදල් ශකොපමණ පිට ශවලා යනවාද? ඒ
වාශ ම තිවි විශරෝධි ශලස ශම් රටින් එක අුවරුේදකට ිනලියන
ආ.99ක් පිට ශවනවා. ඉවින් ශමොන මඟුලටද, භාඩුප export
කරලා සල්ලි හම්බ කරන්ශන්? සල්ලි හම්බ කරන්න අපි පුළුවන්
තරම් වැඩිශයන් අපනයනය කරනවා. නමුවී අක්-අක්ශවන් අපට
ආදායම ලැශබනවා. ඇයි ඒ? ඒකට ශහේ මව ශලෝකශආ ශවශළඳ
ශපොශළේ විශබන අයහපවී තවීවීවයයි. ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ
පවවින අයහපවී තවීවීවය නිසා අපි වැඩිශයන් export කළවී,
අක්ශවන් ආදායම් ලැශබනවා. ඒ මදිවාට, ශම් රශට් හම්බ කරන
මුදල් ශහොශරන් පිට රටට අරශගන යනවා. ඉවින් අශේ රශට්
රුපියශල් වටිනාකම අක් ශවන එක පුවනමයක්ද? රුපියශල්
වටිනාකම අක් ශවන එක ශහොඳයි කියලා කියනවා. එතශකොට
උේධමනය අක් ශවනවාය කියනවා. නමුවී එතශකොට මිනිසුන්ශ
ශබල්ල හිර ශවනවා. ශම්ක තමයි ශම් ආඩුක්ශ විශබන
අලුශගෝසු ්රවිපවීවිය. ශම්කට විරුේධව මම උපුටා දක්වන ශදය
සභාගත කිමේමට ඔබ මමාශගන් අවසර ඉල්ලනවා.

You have only one more minute.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(The Hon. Presiding Member)
ශහොඳයි. සභාගත කරන්න.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මට ලබා  ජ විශබන කාලය ඉවරද?

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
තව විනාඩියක් විශබනවා.

ගරු වාසුසද්ව නානායක්කාර ෙහතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

"Washington-based Global Financial Integrity releases
startling report" යටශවී කරන උපුටා දැක්මම ඔබ මමාශ
අවසරය ඇ මව මම සභාගත* කරනවා. අපි හම්බ කරන මුදල්
ශමොකටද, ශමපමණ වි ාල මුදලක් ශම් රටින් පිට ශවලා යනවා
නම්? ඇබය ගහන්න ඕනෑ එතැනටයි.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
තව විනාඩියද?

සා මවියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

—————————
* පසනතකාලසස තවා ඇත.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ඔ .
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* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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[අ.භා. 3.31]

ගරු (ෙහාචාර්ය) ආශු ොරසංහ ෙහතා

(ைொண்புைிகு (சபரொெிொியர்) ஆசு ைொரெிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයාං ශයන්, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටශවී සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී
ශගශනන නිශයෝග පිළිබඳව මටවී කගා කිමේමට ලැබීම ගැන
සන්ශතෝෂයට පවී ශවනවා.

මට කලින් කගා කරපු විරුේධ පක්ෂශආ ගරු වාසුශේව
නානායක්කාර මන්ත්රී මමා අද පැහැදිලිවම අපට ඉදිරිපවී කළා,
ඕනෑම මාතෘකාවක් යටශවී ඕනෑම ශදයක් කගා කිමේමට පුළුවන්
කියන කාරණය. මුලින්ම එ මමාට මතක් කරලා ශදන්න ඕනෑ, පසු
ගිය කාලශආ ඇවි වූ ගංව මර උවවනශරන් පසුව අපි ඒ අව ය වැප
පිළිශවළ අනිවාර්යශයන් ක්රියාවීමක කරන බව. අද කගා කරන
මාතෘකාවට එය අදාළ ශනොශවන නිසා මම ඒ ගැන වැඩිශයන් කගා
කරන්න යන්ශන් නැහැ. නමුවී එ මමාට මතක් කරලා ශදන්න
ඕනෑ, ඒ ශේවල් “Helping Hambantota” වාශ ශවන්ශන් නැවි
බව. ශම් ආඩුක්ව හරියාකාරව කළ තු ම ශේවල් ටික කරනවා. ගරු
මන්ත්රී මමනි, ඒ නිසා ඔබ මමාට බය විය තු ම කාරණයක් නැහැ.
අශේ රජශආ වැප “Helping Hambantota” වාශ ශවන්ශන්
නැහැ. ආපදාවට පවී ුවණු ජනතාව ශවුවශවන් අපි පැහැදිලි වැප
පිළිශවළකින් කළ තු ම දුයලු ශේවල් කරන බව ඔබ මමාශ
ආසනශආ ජනතාවට කිව තු මයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, මම දැන් අද මාතෘකාවට
අදාළව කගා කරන්න කැමැවියි. ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටශවී සහ ආනයන හා අපනයන (පාලන පනත යටශවී
කගා කරන ශකොට, අශේ ආඩුක්ව විශ ෂ
ේ ශයන් කල්පනා කරන
ශදයක් තමයි ඍජු විශේ ආශයෝජන -FDI- කියන එක.
රටකට සෘජු විශේ ආශයෝජනවල අව යතාව වැඩි ශවන්න,
වැඩි ශවන්න ඒකට අදාළ වටපිටාව සැකදුය තු ම ශවනවා. ශම්
කාල සීමාව -ශම් අුවරුවන ශදක-  මළ එම ක්ශෂේත්රය දක්ෂ ශලස
හසුරුවන ලද ඇමවිවරු හරහා අපට ඒ හැකියාව ලැබුණා.
වර්තමාන මුදල් ඇමවි මමා විශේ ඇමවිවරයා ශලස කටතු ම
කරන ශකොට ශම් රටට GSP Plus සහන ලබාගන්න ගවීත
මහන්දුය අපට මතකයි. ජාතයන්තරශආ අපට විබුණු විවිධ
අභිශයෝග, විවිධ තහනම් අයින් කරශගන, ජාතයන්තරයවී එක්ක
අපට යන්න පුළුවන් අවසාගාව හදාගන්න එ මමා ගවීත මහන්දුය
අපට අමතක නැහැ. අශේ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර
ශවශළඳ
ඇමවි මමා
විශ ෂ
ේ ශයන්
ශවශළඳ
ගුවශදුව
සම්බන්ධශයන් අව ය වන උපාය මාර්ග සහ රශමෝපාය
අධයයනය කරමින්, ශම් රටට ඉතා අව ය අණ පනවී සම්මත
කරගන්න උවීසාහ කරනවා. ශමය ඉතාම වැදගවී කාර්යයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශම් කාරණය මා මතක්
කරන්ශන් ශම් පිළිබඳව මටවී අවීදැකීම් විශබන නිසායි. ඉසාසර
අපි විශේ ආශයෝජකයන් සමෙ සමහර ශවලාවට සවි 18ක් විතර
උවීසාහ කරනවා, ශම් රශට් BOI Company එකක් පටන් ගන්න.
ඒක තමයි, ශම් රශට් විබුණු තවීවීවය. නමුවී ඒ රමශ දය  මළ
සෘජු විශේ ආශයෝජකයන් එන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශමවැනි
අණ පනවී අව ය වන්ශන්. අව ය කාරණා ටික ඉතාම ඉක්මනට
ඉු කරශගන, තමන් අරශගන එන මුදල් ්රමාණය ආශයෝජනය
කරලා වැපකටතු ම සම්පාදනය කර ගන්න අව ය වටපිටාව විශේ
ආශයෝජකයන්ට අප සකසා කර දිය තු මයි. අද ඉදිරිපවී කර විශබන
ශමම නිශයෝග සම්මත කර ගැතිම  මළින් කරන්න
බලාශපොශරොවී ම වන්ශන් එවැනි වටපිටාවක් හදලා, ශම් රටට
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අව ය සෘජු විශේ ආශයෝජන ටික එක්ැදසා කරගැතිමයි. ඒ සඳහා
අව ය වටපිටාව සැකසීම වාශ ම, දැුවශම් ශක්න්ද්රසාගානයක්
හැටියට අපට ශ්රී ලාංකීය දැුවම උපශයෝගි කරගන්නවී ශමහි ජ
හැකි ශවනවා.
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවශළඳ ඇමවි මමා අද
ශම් ක්ශෂේත්රය ගැන කගා කළා. එ මමා විශේ ැදකියා ගැන කි වා.
අප ශමශතක් කල් දැක්ශක් අශේ රමිකයන් ගෘහ ශසේවය සඳහා
විශේ වලට යවන එකයි. මින් ඉදිරියට ගෘහ ශසේවය සඳහා
විශේ වලට යවන එකට විත තැිනය තු ම ශවනවා. මින් ඉදිරියට
අප කල්පනා කළ තු ම වන්ශන් අශේ රමිකයන් වෘවීවිකයන්
හැටියට විශේ වලට යවන්ශන් ශකොශහොමද, විශේ ආශයෝජනවී
එක්ක ඒකාබේධ ුවණු වැපසටහන් එක්ක අප සම්බන්ධ වන්ශන්
ශකොශහොමද කියායි. ශම් සඳහා අපට ශහොඳ අවසාගාවක් ලැබී
විශබනවා. මම ඊට උදාහරණයක් කියන්නම්.
2017 ශනොවැම්බර් මාසශආ දුට ජපානය තම ශවශළඳ ශපොළ
විවෘත කර විශබනවා, ැදකියා සඳහා වෘවීවිකයන් ලබා ගැතිම
පිියස. ශමයින් අපට ශහොඳ අවසාගාවක් ලැශබනවා, අශේ
රමිකයන් වෘවීවිකයන් හැටියට ජපානයට යවන්න. 01ආ. වසර
අග වනවිට ජපානය අවම ව ශයන් nursesලා ආ,111ක්
බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඊට අමතරව ඔුවන් විවිධ තාක්ෂියක
ශිල්පීන් බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ශම් රටවල් සමෙ ඇවි
කරගන්නා ගිවිසුම් හරහා, ඒ රටවල අලුවින් ඇවිවන අව යතා
හරහා වෘවීවිකයන් ව ශයන් අශේ අය ැදකියා සඳහා ඒ රටවලට
ශයොමු කරන්න ඉදිරිශආ ජ අපට හැකියාව ලැශබනවා.
අශේ ගරු ඇමවි මමාවී සඳහන් කළා වාශ , ශ්රී ලංකාශ
ආශයෝජන සම්බන්ධශයන් විශබන ්රධාන ්ර න
ා යක් තමයි, අව ය
කම්කරුවන්, නැවීනම් පුහුණු රමිකයන් නැවිමම. ඒක ශලොකු
්ර න
ා යක්. ශම් සඳහා විවිධ කඩුපායම් -තරුණ වයවසායකයන්,
කාන්තා වයවසායකයන්- විවිධ වැපසටහන් පටන් ශගන
විශබනවා. ඉන් එක වැපසටහනක් ශලස "Women in
Construction" කියන කාන්තා සංගමය ඉදි කිමේම් ක්ශෂේත්රශආ
වෘවීවිකයන් ශලස කාන්තාව පුහුණු කරන්න කල්පනා කරමින්, ඒ
ගැන කගා කර විශබනවා. ශම් කල්පනා කරන්ශන් වෘවීවිකයන්
හැටියට කාන්තාව පුහුණු කරන්නයි.

්රධාන ව ශයන්ම paintersලා හැටියට කාන්තාවන්
31ශදශනක් මෑත කාලශආ පුහුණු කළා. ගෘහ ශසේවයට යන්ශන්
නැවිව, තමන්ශ රම හැකියාවවී එක්ක ගෘහ ශසේවයට වපා ශහොඳ
ආදායමක් ලබාගන්න ශම් හරහා කාන්තාවන්ට පුළුවන්කම
ලැශබනවා. අනාගත ැදකියා අවසාගා එක්ක ඔුවන්ට ඒ ඉප
්රසාතාව ලැශබනවා.
ඒ වාශ ම අපි අලුවින්
තරුණ
වයවසායකයන් පුහුණු කරනවා. තරුණ වයවසායකයන් හරහාවී
අපට ඒ අවසාගාව ලැශබනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. IT
industry එශක් KPO, BPO වැනි sectorsවලින් ශම්
වයවසායකයන් වැඩිදිතුණු කරගන්න අපට හැකියාව ලැශබනවා.
ආශයෝජකයන් හරහා ශ්රී ලංකාශ ඉදිරි ගමනට ඉතාම ශුභදාය 
වාතාවරණයක් සැලසී විශබනවා. අප එයින් නිදු ලල්රශයෝජන
ශගන ඉදිරියට යා තු මයි කියා සඳහන් කරමින්, මශ කගාව
අවසන් කරනවා. සා මවියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ට ළෙට, ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ධන මන්ත්රී මමා.

ඊට ශපර, කුවරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් මූලාසනය සඳහා
ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්ත්රී මමාශ නම ශයෝජනා කරන්න.
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පාර්ලිශම්න් මව

ගරු ගාමිණී ජයවික්රෙ සපසර්රා ෙහතා (තිරසර සංවර්ධන
හා වනජීවි අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபசரரொ - வலுவொதொர
அபிவிருத்தி ைற்றும் வனெீவரொெிகள் அமைச்ெர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Sustainable Development and Wildlife)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන
මන්ත්රී මමා දැන් මූලාසනය ගත තු මය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරරුව ගරු ්ඩ්වඩ් ගුණසසේකර ෙහතා මූලාසනසයන් ඉවවය
වුසයන් ගරු ලකී ජයවර්ධන ෙහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு எட்வட் குணசெகர அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair
and THE HON. LUCKYJ AYAWARDANA took the Chair.

[අ.භා. 3.3)]

ගරු ෙහින්ද යාපා අසේවර්ධන ෙහතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශම් රශට් ආර්ථිකශආ ඉදිරි
ගමන ශවුවශවන් ඉදිරිපවී කර ඇවි ශමම ඉතාම වැදගවී නිශයෝග
පිළිබඳව කගා කරන්න අවසාගාවක් ලැබීම ගැන මා ස මු ශවනවා.

ශමොකද, ශම් ආඩුක්ව බලයට පවී ුවණු දවශසේ දුට ශම් වන
ශතක් කගා කශළේ අපනයන සංවර්ධනය ගැන. අපනයනය දිතුණු
කරලා අශේ රශට් ආර්ථිකය දිතුණු කරනවා කි වා. ඒශක් කිදුම
සැකයක් නැහැ. අපනයනය දිතුණු කරන්න පුළුවන් නම් රශට්
ආර්ථිකය දිතුණු වනවා. ශම් රශට් ිනහි ුවණු සෑම ආඩුක්වක්ම
උවීසාහ කශළේ අපනයනය වර්ධනය කරන්න. ශම් ආඩුක්වවී
එශහම කගා කරන එශක් වරදක් නැහැ. නමුවී, ක්රියාශවන් ශම්
කාර්ය දුේධ වනවාද කියන එක ගැන තමයි අපට සැකයක්
පවවින්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශම් වන ශතක් හැමදාම කගා
කළා, විශේශීය ආශයෝජන ගැන. "විශේශීය ආශයෝජන ශම් රටට
එනවා, එශසේ ආවාම අපට ශම් විධිශආ ැදකියා අවසාගා ඇවි වනවා,
ැදකියා දස ලක්ෂයක් හැශදනවා, අපට ැදකියා ශදන්න ශකශනක්
නැවිවනවා" වැනි මතයක් ජනතාව  මළ ඇවි කරමින්, ජනතාව
මුළා කරශගන ගිය ගමනක් තමයි ශම් ආඩුක්ව මුල දුටම ගිශආ.
ශම් වනශකොට ශම් රටට පැමිිය විශේශීය ආශයෝජන ශමොනවාද
කියලා කියන්න තරම් අද ශම් ආඩුක්වට ක්වියක් නැහැ. ශමොනම
investment එකක්වවී ආශ නැහැ. කුවරුවවී ශම් රටට ඇවිල්ලා
ආශයෝජනය කශළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ශම් රජය ශගන ගිය
්රවිපවීවිය, ශබොරු ්රචාර, අසාර්ගක වැප පිළිශවළක් හැටියටයි
අපි දකින්ශන්. එශහම නම්, ශම් අපනයන ශකොන්ශේදුවලින් ඇවි
වැපය ශමොකක්ද?
අද දින ශම් සභාශ  ජ ගරු සුනිල් හඳුන්ශනවීවි මන්ත්රී මමා
විදුන් නැඟූ ්ර ානයකට පිළි මරු ශදමින් අශේ ගරු මලික්
සමරවිරම අමාතය මමා කි වා, අද ගම්මිරිසා කිශලෝවක් සඳහා
රුපියල් ආ,111ක මිලක් අද රශට් විශබනවාය කියලා. මම දන්න
විධියට ශම් ලංකාව ඇ මශළේ නම් එශහම මිලක් නැහැ. ශමොකද,
අපිවී ඒ වයාපාරශආ ඉන්නවා; අපවී ඒ වයාපාරය ගැන දන්නවා.
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සුළු අපනයන ශභෝග අපනයන වයාපාරයට අපවී පුළුවන් හැටියට
සම්බන්ධ වනවා. ඒ එක තැනකදිවවී ගම්මිරිසා කිශලෝවකට
රුපියල් ආ,111ක මිලක් ලබා ශදනවා පසු ගිය මාස 8 ඇ මශළේ අපි
දැක විබුශඩු නැහැ. එශහම නම්, ශම මමාට ලැබී විශබන
ශතොර මර වැරදියි. අද සාමානයශයන් ගශම් ගම්මිරිසා කිශලෝවක්
විකුණන්න පුළුවන් මිල රුපියල් 811යි. රුපියල් ආ,011 වන ශතක්
මිලක් විබුණා. ඒක ඇවීත. රුපියල් ආ,111 වන ශතක් ශහොඳ
ගම්මිරිසාවලට මිලක් ලැබුණා. ඒ ට ට මාස ගණනකට කලින්.
ශම් ශමොශහොත වන ශකොට වියට්නාමශයන් ගම්මිරිසා ශහොශරන්
ශගන්වා ශමශහේදි pack කරලා විකුණන වැප පිළිශවළක්
ක්රියාවීමක වනවා. ඒ වැප පිළිශවළ ක්රියාවීමක වන නිසා අශේ
ගම්මිරිසාවලට මිලක් නැවිශවලා විශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රී මමනි, තවමවී අශේ ගම්මිරිසාවලට ශහොඳ මිලක් විශබනවා.
ශමොකද, අශේ piperine content එක වැඩියි. ඒ නිසා ඒ
ගම්මිරිසාවල ඉල්ලුම වැඩියි. ඒවාශආ විශබන quality එක ශහොඳයි.
එම නිසා අපට ඒ මිලවවී ලැශබනවා. එශහම නැවීනම් අශේ
වයාපාරය සම්පූර්ණශයන්ම ඉවරයි.
අද අශේ කුළු බක්වලට සාමානයශයන් ශහොඳ මිලක් විශබනවා.
කුරුඳුවලට ශහොඳ මිලක් විශබනවා; ශවීවලටවී ශහොඳ මිලක්
විශබනවා. ශවීවලට ශහොඳ මිලක් විබුණවී ශවී නිෂාපාදනය
වැුණා. ශම් ශපොවීවල විශබන සංඛ්යා ශල්ඛ්න දිහා බලන්න, ශවී
මිල ශම් කාල සීමාව  මළ ශකොපමණ වැුණාද කියලා. දුයයට
ඌ.)කින් ශවී නිෂාපාදනය වැුණා. එතශකොට ශකොශහොමද අපි
අපනයනය ගැන කගා කරන්ශන්? අපනයනය ගැන අපි ශමොනවාද
කගා කරන්ශන්? ශම් රජය යටශවී අපනයනය කියන්ශන් අමූලික
ශබොරුවක් හැටියටයි මා දකින්ශන්. ශමය ජනතාව මුළා කරන්න
පාවිච්චි කරන වචනයක් පමණයි. අපනයන සංවර්ධනයක් නැහැ.
අපනයනශයන් අපි බලාශපොශරොවී ම ුවණු ඉලක්ක කරා අපට
යන්න බැරි ුවණා. එශහම වැප පිළිශවළකුවී ශම් ආඩුක්වට
නැහැ. ඒකයි අපට කියන්න විශබන්ශන්. ඒ ගැන අශේ
අමාතයවරුන්ට වැටහීමකුවී නැහැ. මලික් සමරවිරම ඇමවි මමා
අර විධියට කියන ශකොට මම පුවනම ුවණා. ශම මමාට ශකොශහොමද
එශහම ශතොර මරක් ආශ කියලා. අද රශට් ඕනෑම තැනක ඇවිදලා
බලන්න, ගම්මිරිසා කිශලෝවක් රුපියල් ආ,111ට ගන්නා තැනක්
විශබනවාද කියලා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ඔබ මමාවී දන්නවා ඇවි;
ඔබ මමාශ පළාශවීවී ගම්මිරිසා ඇවි. ඔබ මමාට පුළුවන් නම්
ගම්මිරිසා ගන්නා කපයකට ගිහිල්ලා අහන්න, දැන් ගම්මිරිසා
කිශලෝවක් ගන්ශන් කීයටද කියලා. ඒක තමයි ඇවීත තවීවීවය.
එම නිසා ශම් තවීවීවය ශවීරුම් ගන්න, ගරු අමාතය මමනි.
අශයෝජනය කරන්න පුළුවන් වි ව
ා ාසවන්ත වයාපාරිකශයෝ
අශේ රශට් ඉන්නවා. ඒ මිනිසාසුන්ට අද අවසාගාවක් නැහැ.
අුවරාධපුරශආ ශසෝයා ශතල් නිෂාපාදනය කරන මා දන්නා
වයාපාරිකයකු ඉන්නවා. ඒ මුවසාසයා අශේ රශට් ශසෝයා වගා
කරලා, මදි හරිය පිට රටිුවවී ශගනැල්ලා ශසෝයා ශතල්
නිෂාපාදනය කරනවා. ඒ නිෂාපාදනය කරන කර්මාන්ත ාලාවට
මම ගියා. ඒ පුේගලයා තවම නිෂාපාදනය කරන්ශන් පරණ යන්ත්ර
ූ ත්ර තබාශගන. තවමවී හරි නිෂාපාදනයක් එ මමාට ලබා ගන්න
බැහැ. දැන් ඒ නිසා එ මමා කල්පනා කරලා විශබනවා, අලුශතන්
යන්ත්ර ූ ත්ර ශගනැල්ලා ශම් කර්මාන්ත ාලාව නමකරණය කරලා
අලුශතන් ආශයෝජනයක් කරන්න. ශම් ආශයෝජනය US Dollars
300 million. ඒ පුේගලයා ඒක කරන්න ූ දානම්. නමුවී, එ මමාට
ුවවමනා කරන පහසුකම් ශම් ආඩුක්ව තවම වනන්ශන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, වරාය ඇ මශළන් අක්කරයක
වාශ ිනම් ්රමාණයක් ඕනෑ කරනවා, ශම් බක් ගබපා කර ගන්න.
ඊ ළෙට, ඒ පුේගලයාට ුවවමනා කරනවා, කර්මාන්ත ාලාව
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සාගාපිත කරන්න මු මරාජශවල පැවීශතන් ශහෝ ශකොශහන් හරි
අක්කර ආ1ක, ආ3ක ඉපමක්. ශම් ශදකම ආඩුක්ව වනන්ශන් නැහැ.

இந்தத் துமறமய சைலும்
ஊக்குவிப்பதனூடொக எைது
இலக்மக சைலும் விொிவுபடுத்தி முன்சனொக்கிப் சபொகமுடியும்.

පසුගිය දවසාවල වරාශආ ඉපමක් අුවරුවන ගණනකට බවන
ශදන්නට tenders call කළා. ඒ ශටන්පර් එශක් ජ ශම් පුේගලයා
වැඩිම මිල ඉදිරිපවී කරලා පළමුශවනියා ුවණා. නමුවී තවම ඉපම
වනන්ශන් නැහැ; ශදන්ශන්වී නැහැ. ශමොකද, ඒ ශටන්පර් එශක් ජ
ආඩුක්වට අව ය පුේගලයා ආශ නැහැ, ඔහු ඉදිරිපවී කරලා
විබුශඩු ඊට වපා අක් මිලක්. එම නිසා ඒ ශපන්පර් එක cancel
කරලා, ආශආමවී කැඳවන්නට හදනවා. ශම්ක තමයි ශම්
ආඩුක්ශවන් අද ශේශීය වයාපාරිකයාට ලැිනලා විශබන දායාදය.

இன்று ெீன நொட்மட எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு
பல்சவறுபட்ட தபொருட்கள் உற்பத்தி தெய்யப்படுகின்றன.
இன்று உலகில் எந்த நொட்டுக்குப் சபொனொலும் அங்கு ெீன
நொட்டின்
உற்பத்திப்
தபொருட்கள்
ெந்மதகமள
ஆக்கிரைித்துக்தகொண்டிருப்பமதக் கொணமுடியும். ஆகசவ,
அந்த அளவுக்கு இன்று ெீன நொட்டின் ஏற்றுைதி ைிக உச்ெ
நிமலயில் இருப்பமதக் கொணலொம். தபொருளொதொர ொீதியொக
அவர்கள் ஒரு புரட்ெிமயத் தற்சபொது சைற்தகொண்டுவருவமத
நொங்கள்
கொணக்கூடியதொக
இருக்கின்றது.
அங்சக
உற்பத்தியொகும் தபொருட்களில் அசநகைொனமவ குடிமெக்
மகத்ததொழில்
என்ற
வமகயிசலசய
உற்பத்தி
தெய்யப்படுகின்றன. ஆயினும், அவற்மறப் பொர்க்கும்சபொது
நவீன இயந்திரத்தினூடொக ைிக நுட்பைொக தயொொிக்கப்பட்ட
தபொருட்கமளப் சபொன்ற ஒரு சதொற்றத்மத எங்களொல்
உணரக்கூடியதொக இருக்கின்றது. அந்த வமகயில், ைனித
வளத்மதச் ெொியொகப் பயன்படுத்தும் ஒரு நொடொக நொங்கள் ெீன
நொட்மடப் பொர்க்கலொம். எங்களுமடய உமழப்பொளர்களும்
அவர்களுக்குச்
ெமளத்தவர்களல்லர்.
இலங்மகமயப்
தபொறுத்தளவிசல
உமழப்பவர்கள்
கடின
உமழப்
பொளிகளொவர். அந்த வமகயில், நொமும் எைது ைக்களின் அந்த
வளத்மத ெொியொகப் பயன்படுத்த சவண்டும். அப்படிப்
பயன்படுத்துவதனூடொக எைது ஏற்றுைதிமய உயர்த்த முடியும்.
ஏற்றுைதியினூடொக நொட்மட வளப்படுத்த முடியும்.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, හැම තැනම දුවන වන්ශන්
ශහොරකම. හැම තැනම මුදල්වලට යට ශවලා විශබන්ශන්. එම
නිසා අද ශේශීය වයාපාරිකයාට නැඟිටින්න අවසාගාවක් නැහැ.
එශහම තවීවීවයක් විිනය ජ තමයි අද ශම් නිශයෝග ශගනැල්ලා
විශබන්ශන්. විවිධාකාර ශහොරකම් සහ අයගා ශලස මුදල් හුවමාරු
ශවන අවසාගාවක්. ඒ නිසා ශම් රට කවදාවවී දිතුණු ශවන්ශන්
නැහැ. අශේ රශට් ආශයෝජකයාට තැනක් නැහැ. අශේ රශට්
ආශයෝජකයාට ආශයෝජනය කරන්නට නධර්යක් නැහැ; ශම්
ආඩුක්ව ඒ අයට නධර්ය ශදන්ශන් නැහැ. ඒ නධර්ය ශදන්ශන්
ආඩුක්වට ුවවමනා කරන උදවියට විතරයි. නමුවී ඒ උදවියවී
ශම්ක කරන්ශන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, එම නිසා
ශම් ශගන එන ලද ශරගුලාදුවලින් ලලක් නැවි බව කියමින් මශ
වචන සාවල්පය අවසන් කරනවා. ශබොශහොම සා මවියි.
[பி.ப. 6.02]

ගරු අ. අරවින්ද් කුොර් ෙහතා

(ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு
நன்றி! இன்று நொங்கள் ஏற்றுைதி, இறக்குைதி ததொடர்பொன
விவொதத்திசல கலந்துதகொண்டு பல்சவறுபட்ட கருத்துக்கமள
முன்மவத்துக்தகொண்டிருக்கின்சறொம்.
எைது
நொடொனது
இயற்மகயொகசவ அமனத்து வளங்கமளயும் தகொண்டதொக
இருக்கின்றது.
இதமனயிட்டு
நொங்கள்
தபருைிதம்
தகொள்ளமுடியும். இது இமறவனொல் தகொடுக்கப்பட்ட ஒரு
தகொமட. விவெொயத்துக்கு ஏற்ற ைமழ, அதற்கு நிகரொன
தவயில் உட்பட ஏமனய இயற்மக வளங்கள் அமனத்மதயும்
தகொண்ட எைது நொடொனது,
ஏற்றுைதி ததொடர்பொன
விடயங்களில் அதிக கவனத்மதச் தெலுத்தினொல், இன்னும்
வளைிக்கதொக ைொறமுடியும் என்பது எனது கருத்தொகும். நொங்கள்
இறக்குைதிமயக் குமறத்து ஏற்றுைதிமய அதிகொிக்கும்சபொது
எைது நொட்டின் வளம் தபருகுவசதொடு, எைது வொழ்க்மகத் தரம்
உயர்ந்து
தபொருளொதொர
நிமலமையும்
சைம்படும்.
அதுைட்டுைல்லொைல்
பல்சவறுபட்ட
அனுகூலங்கமளயும்
நொங்கள் தபற்றுக்தகொள்ள முடியும். அந்த வமகயிசல, இது ஒரு
நல்லொட்ெி அரெொங்கம் என்ற அடிப்பமடயில் ஏற்றுைதியில்
அதிக
அக்கமறமயயும்
கவனத்மதயும்
தெலுத்துவது
தபொருத்தைொனதொக இருக்கும்.
நொங்கள்
இந்த
நொட்டிலிருந்து
ஏற்றுைதி
தெய்யும்
தபொருட்களிசல சதயிமலயும் இறப்பரும் பிரதொனைொனமவ.
அத்சதொடு, ெிறு ஏற்றுைதிப் பயிர்கள் என்ற வமகயில் நொங்கள்
பல்சவறு
வமகயொன
உற்பத்திகமளயும்
ஏற்றுைதி
தெய்கின்சறொம்.
ஆனொல்,
எைது
நொட்டின்
வளத்மதப்
தபொறுத்தளவிசல - எைது நொட்டிற்கு இருக்கும் வொய்ப்மபப்
தபொறுத்தளவிசல இமவ சபொதுைொனதொ என்று பொர்த்தொல்,
இல்மல என்சற நொங்கள் தெொல்லலொம். ஆகசவ, நொங்கள்

அசதசநரத்தில், எைது நொட்டின் ஏற்றுைதியிசல முக்கிய
இடத்மதப் தபறும் இறப்பமரப் பற்றி நொன் ஒருெில
விடயங்கமள இந்த உயொிய ெமபயிசல பகிர்ந்துதகொள்ள
நிமனக்கின்சறன். நொங்கள் இறப்பமரக் குமறந்த விமலக்கு
ஏற்றுைதி தெய்கின்சறொம். எைது இறப்பமரக் குமறந்த
விமலக்கு
வொங்கும்
நொடுகள்
அவற்றினூடொகத்
தயொொிக்கப்பட்ட தபொருட்கமள இந்த நொட்டுக்கு அதிக
விமலக்கு ைீள ஏற்றுைதி தெய்யும் ஒரு நிமலமைமய நொங்கள்
பொர்க்கின்சறொம். அதில் விசெடைொக, வொகனங்களுக்குப்
பயன்படுத்தப்படும் இறப்பர் டயர்கமளக் குறிப்பிடலொம்.
குமறந்த
விமலயிசல
மூலப்தபொருட்கமள
எைது
நொட்டிலிருந்து தபற்றுக்தகொண்டு அவற்றின்மூலம் முடிவுப்
தபொருட்கமளத் தயொொித்து ைீண்டும் எைது நொட்டுக்கு அதிக
விமலக்கு அனுப்புகின்றொர்கள். இதனூடொக நொங்கள் பல்சவறு
நஷ்டங்கமளச் ெந்திக்கின்சறொம். அதிக விமல தகொடுத்து
வொங்கசவண்டிய ஒரு நிமலமை! அதுைொத்திரைன்றி, எைது
தபொருளொதொரத்மத அந்நிய நொடுகளுக்குத் தொமரவொர்த்துக்
தகொடுக்கசவண்டிய ஒரு நிமலமை! இப்படியொக எைக்கு
வொய்ப்பில்லொத
பல்சவறு
அனுகூலைற்ற
விடயங்கமள
நொங்கள் ெந்தித்து வருகின்சறொம். இங்சக டயர் உற்பத்தி
தெய்யப்பட்டொலும்கூட அது சபொதுைொனதொக இல்மல. அந்த
உற்பத்திமய பொொியளவிசல தெய்வதற்கொன எல்லொ வொய்ப்பும்
வெதிகளும் எைது நொட்டில் இருக்கின்றன. அதமன நொங்கள்
ெொியொகப் பயன்படுத்த சவண்டும். தவறுைசன ைனித
வளங்கமள ைொத்திரம் தவளிநொட்டுக்கு ஏற்றுைதி தெய்வமத
நிறுத்தி எைது மூலப்தபொருட்கமள அல்லது எைது நொட்டிசல
தயொர்
தெய்யப்படும்
தபொருட்கமள
தவளிநொடுகளுக்கு
ஏற்றுைதி
தெய்வசத
தபொருத்தைொனதொக
இருக்கும்.
அவர்களூடொக எைது உற்பத்திகமளப் தபருக்கி அவற்மற
ஏற்றுைதி தெய்வசத ெிறந்த அணுகுமுமறயொக இருக்கும். அந்த
வமகயில், இந்த நிமலமைமய நொங்கள் ைொற்றியமைக்க
சவண்டும். எைது இந்த நல்லொட்ெி அரெொங்கம் அமத
ஊக்குவிக்க சவண்டும்.
உற்பத்திமயப் தபருக்குவதற்கொன
எல்லொ நடவடிக்மககளும் எடுக்கப்பட சவண்டும்.
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அதுைொத்திரைல்ல,
நல்லொட்ெிக்குக்
கிமடத்த
ஒரு
வரப்பிரெொதம்தொன்
GSP
Plus
வொிச்
ெலுமக.
இது
இல்லொைற்சபொனதன்
கொரணைொகப்
பல்சவறு
ததொழிற்ெொமலகள்
மூடப்பட்டன;
பல்சவறு
உற்பத்தி
நிமலயங்களுக்குப் பூட்டுப் சபொடப்பட்டது. ஆனொல், அது
ைீண்டும் எைக்குக் கிமடத்ததன் கொரணைொக அந்த நிமலமை
ைொறும் தறுவொய் எைக்குக் கிமடத்திருக்கின்றது; மூடப்பட்ட
ததொழிற்ெொமலகமள ைீண்டும் இயங்க மவக்கக்கூடிய நல்ல
நிமலமை
இப்சபொது
ஏற்பட்டிருக்கின்றது.
அதனூடொக
சவமலவொய்ப்மப ஏற்படுத்தக்கூடிய வொய்ப்பு இப்சபொது
இருக்கின்றது. அதுைொத்திரைன்றி,
எைது
உற்பத்திகமள
தவளிநொடுகளுக்கு அதிகைொனளவில் ஏற்றுைதி தெய்யக்கூடிய
வொய்ப்பும் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகசவ கிமடத்திருக்கின்ற
இந்த வொிச்ெலுமகமய நொங்கள் ெொியொகவும் முமறயொகவும்
பயன்படுத்திக்தகொள்ள சவண்டும்.
இன்று
ைமலயகத்மத
எடுத்துக்தகொண்டொல், அங்கு
நூற்றுக்கும்
சைற்பட்ட
ததொழிற்ெொமலகள்
மூடப்பட்டுக்
கிடக்கின்றன. சதெிய வளங்களொன இந்தத் ததொழிற்ெொமலகள்
அங்கு
தூர்ந்துசபொய்
உளுத்துக்தகொட்டும்
நிமலயில்
இருக்கின்றன. இதற்கு நொங்கள் முற்றுப்புள்ளி மவக்க
சவண்டும். இவ்வொறு நிர்வொகங்களினொல் மகவிடப்பட்ட
ததொழிற்ெொமலகமள நொங்கள் ைீண் டும் இயங்க மவக்க
சவண்டும். அதற்கொக நொன் அங்சக சதயிமலதொன் உற்பத்தி
தெய்யப்பட சவண்டுதைன்று தெொல்ல வரவில்மல. இந்தத்
ததொழிற்ெொமலகளில் தவவ்சவறு விதைொன தபொருட்கமள
உற்பத்தி தெய்வதனூடொக - மகத்ததொழில் சபட்மடகமள
ஏற்படுத்துவனூடொக,
அங்சக
புதிய
ததொழில்நுட்பத்மத
அறிமுகப்படுத்தி புதிய உற்பத்திகமள அதிகொிக்க முடியும்.
இதன்மூலைொக இமளஞர் யுவதிகளுக்கு சவமலவொய்ப்மபயும்
வழங்க முடியும். ஆகசவ, இவ்வொறு மூடப்பட்டிருக்கும்
ததொழிற்ெொமலகமள ைீண்டும் இயங்கமவக்க நடவடிக்மக
எடுக்க சவண்டுதைன்றும் நல்லொட்ெிக்குக் கிமடத்த வொய்ப்மபச்
ெொியொகப் பயன்படுத்த சவண்டுதைன்றும் அரெொங்கத்மதக்
சகட்டு, ெந்தர்ப்பைளித்த அமவத் தமலவர் அவர்களுக்கு
ைீண்டும் நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்சறன். நன்றி.

[අ.භා. ).ආ1]

ගරු චන්දිෙ ගෙසේ ෙහතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைசக)

(The Hon. Chandima Gamage)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටශවී නිශයෝගය සම්බන්ධශයුවවී, ආනයන සහ අපනයන
(පාලන පනත යටශවී නිශයෝග සම්බන්ධශයුවවී අදහසා
දැක්මමට අවසාගාව ලබා  ජම පිළිබඳව ඔබ මමාට සා මවිවන්ත
ශවනවා.

විශ ේෂශයන්ම ශර්ඛීය නවීවශයන් අක් ශපොලිතීන් ආනයනය
සඳහා ශසසා බේද නිදහසා කිමේම සම්බන්ධශයන් මශ ඇගය ම සහ
අදහසා කිහිපයක් ඉදිරිපවී කිමේමට බලාශපොශරොවී ම ශවනවා.
විශ ේෂශයන් පශු සම්පවී ක්ශෂේත්රශආ silage - සවීවීව ආහාර
නිෂාපාදනය සඳහා භාවිත වන ශපොලිඑවිීමන්වල මිල අක් මම
 මළින් එයට වි ාල නමයතාවක් ඇවි ශ ය කියා මා වි ාවාස
කරනවා. අශේ රශට් පශු සම්පවී ක්ශෂේත්රශආ අක්ශවන් භාවිත වන
silage සවීවීව ආහාර ශලෝකශආ ශබොශහෝ රටවල භාවිත වන්ශන්
සවීවීවයන්ශ ප්රියමනාප සවීවීව ආහාරයක් ව ශයන්ය කියන
කරුණ සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාශ ම silage සදහා විවිධ
බැක්ටීරියා වර්ග ශයොදා ගැතිශමන් ඒ ප්රියමනාප තවීවීවය
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තවවනරටවී වර්ධනය කරන්නට හැකියාව ලැශබනවා. ඒ වාශ ම ඒ
සවීවීව නිෂාපාදනවල තවීවීවය සහ ්රමාණාවීමක වර්ධනය
තදින්ම ශම් silage සවීවීව ආහාර  මළින් වර්ධනය කර ගන්නට
හැකියාව විශබනවා. එම නිසා ශමම කටතුවීත කාීමන
අව යතාවයක් ව ශයන් මා දකිනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ඒ වාශ ම tyre casing
සම්බන්ධශයන් ශසසා බේද ඉවවී කිමේම  මළින් ශේශීය ටයර්
කර්මාන්තශආ ්රබල කපඉමක් පසු කළාය කියා මම දකිනවා. ඒ
වාශ ම අක් මිලට ටයර් නිෂාපාදනය කර විශේ වලට අපනයන
කිමේශම් හැකියාව ලැශබනවා. ශම් කරුණු සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ
අවධානය ශයොමු කර කටතු ම කරන්නට ඕනෑය කියන එක මම
කියන්න කැමැවියි.
ශකොන්ක්රීට් ශපොම්ප රග පාවිච්චි කිමේම  මළින් ශම් වන විට
ශම් රශට් ඉදිකිමේම් ක්ශෂේත්රශආ කටතු ම වි ාල ්රමාණයක් දුවන
ශවනවා. විරුේධ පක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන් ශමොනවා කි වවී, අද
ශකොශහේ ගිහින් බැලුවවී ශගොපනැඟිලි ඉදිශවමින් පවවිනවා. ඒවා
එක එක පුවල් පාලනය යටශවී ශනොශවයි දුේධ ශවන්ශන්.
සාධාරණව ශගොප නො ගවී ආයතන හරහායි දුේධ ශවන්ශන්.
ශම්වාශආ ජ ශකොන්ක්රිට් ශපොම්ප රග සඳහා ්රබල ඉල්ලුමක්
විශබනවා. එම නිසා ශම් අවසාගාශ  ජ අදාළ ශසසා බේද අක් කිමේම
සම්බන්ධශයන් ශම් රශට් පුරවැදුයන් විධියට අපි ස මු විය තු මයි.
අද ශම් විවාදශආ ජ මා වනු ශදයක් විශබනවා. ඒ තමයි, ජනතා
විමුක්වි ශපරමුශඩු මන්ත්රී මමන්ලා විෂයට අදාළ ශනොවන මුදල්
අමාතයාං ය, විශේ කටතු ම අමාතයාං ය, ජාවික ශලොතැදයි
මඩුපලය, සංවර්ධන ශලොතැදයි මඩුපලය ගැන කගා කිමේම. ඒ
ගැන මම කකගාු ශවනවා. ඒ පක්ෂශආ මන්ත්රීවරු හැම දාම
එශහමයි. විෂයට අදාළ ශනොවන ශදය තමයි කගා කරන්ශන්.
එ මමන්ලා හැම දාම කගා කරන්ශන් විෂයයට පරිබාහිරවයි.
විෂයයට පරිබාහිරව කගා කරලා එ මමන්ලාට ආඩුක්වක් ආශවොවී
ඒක කර ගන්නටවී බැහැ. ඒ අය ආඩුක්ශ කටතු මවලට
පරිබාහිරව තමයි හැම දාම කගා කරන්ශන්.
ඒ වාශ ම, ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැවි මමා "යන්ශන්
ශකොශහේද මල්ශල් ශහොර ශපොල් කියන්නා වාශ " කගාව පටන්
ගවීශවීම ගංව මශරන්. එ මමා හිතන්ශන් හැම දාම ගංව මර ගැන
කියමින් ඉන්න පුළුවන්ය කියායි. ගංව මශරන් ශේ පාලනය
කරන්න පුළුවන්ය කියා ගරු වාසුශේව නානායක්කාර මැවි මමා
හැම දාම හිතනවා. ගංව මර ආවා. ගංව මර බැහැලා ගියා. සුනාමිය
දැන් මතක නැහැ. විනාඩි විහක කාලයක්වවී සුනාමිය විබුශඩු
නැහැ. ඒ ජනතාවශ ශගවල් ටික තවම හදා නැහැ. දැන් දවසා
පහක් විතර ගංව මරට යටශවලා විබුණු ්රශේ යක් ගැන අද කගා
කරනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැවි මමා එයට සමානම
්රකා යක් කළා. එ මමා කි වා, " සුනාමිය ඇවිවී පැය විදුහතරක්
ඇ මළත ලයිට් වනන්නා. නමුවී ශම් ගංව මරට යටශවච්ච ්රශේ වලට
තවම ලයිට් නැහැ" කියා. ශවීරුම් ගන්න ඕනෑ, විනාඩි විසාසක
විහක සුනාමියක් එනවා වාශ ශනොශවයි, දවසා පහක් විතර
ගංව මශරන් යට ශවලා විබුණාම ඒවා ශගොප නෙන්න හරි අමාරුයි
කියන එක. ඒ ගංව මවරට යට ුව ශගවල්වල වහළවල සර්පශයෝ
පවා ඉන්නවා. ඒවා ඔක්ශකොම ශුේධ පවිත්ර කිමේශම් අව යතාව
විශබනවා. ශම්වා ශවීරුම් ගන්නට බැරි උදවිය තමයි විපක්ෂශආ
ඉඳශගන කෑ ගහන්ශන්. ඒ ශගොල්ශලෝ රට පාලනය කළ කාලශආ
දුයලුම ශේවල් කළා වාශ තමයි කගා කරන්ශන්.
ගරු මහින්ද අශේවර්ධන මැවි මමා කගා කළා වයාපාරිකශයක්
ගැන. ඒ වයාපාරිකයා අුවරාධපුරශආ ඉන්නවාලු. මමවී
අුවරාධපුරශආම තමයි. ඔය වයාපාරිකයා අපිට නම් එශහම
ශමොකුවී කි ශ
නැහැ. අුවරාධපුරශආ දිසා්රික් සංවර්ධන
කමිුශ සම සභාපවිවරශයක් ව ශයන් මා කටතු ම කරනවා.
ඒවා අපට ශයොමු කරන්න එ මමාට හැකියාව විශබනවා. ්රාශේශීය
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සම්බන්  කරණ කමිු විශබනවා. ඒවාට ශයොමු කරන්ශන් නැහැ.
ඒශකුවවී ශේ පාලන වාදුයක් ගන්න බලාශගන ඉන්නවා, ශම්
ශේ පාලනඥශයෝ හරහා. ඕවා ශේශීය වයාපාරිකශයෝ කළ තු ම
ශේවල් ශනොශවයි. ශම් රශට් යහ පාලන ආඩුක්වක් විශබනවා.
ශම් රශට් තිවිය ක්රියාවීමක ශවනවා. දුවිල් පරිපාලනය
ක්රියාවීමක
ශවනවා. ඕනෑම ශදයක් ඇවිවී කියා තමන්ට
සාධාරණය ඉෂාට කර ගන්නට පුළුවන්.
සාධාරණයක් දුවන ශවන්ශන් නැවීනම් ශතොර මරු දැන ගැතිශම්
පනත හරහා ශතොර මරු ලබා ගන්න පුළුවන්; ඒ සඳහා නක්
පවරන්න පුළුවන්; අදාළ තිවිමය කටතු ම කරන්නවී පුළුවන්. ඒ
ඔක්ශකොම පැවීතකින් වියලා, ශේ පාලන වාදුයක් ගන්න
බලනවා. ශම් හැශමෝම බලන්ශන් ශමොකක් ශහෝ ශදයක් අල්ලා
ශගන ශම් රශට් බලය ගන්න මිසක්, ශම් රශට් සංවර්ධන
කටතුවීතක් ගැන ශනොශවයි. ශම්ක තමයි අද ඒකාබේධ කල්ලිශආ
සහ අශනකුවී ආඩුක් විශරෝධි පාර් ව
ා වල ඉලක්කය; නැවීනම්
නයාය පත්රය. ශහොඳට මතක වියා ගන්න. කුවරු ශමොනවා කි වවී
ශම් නයාය පත්රවලින් ගිහින් ශම් රශට් පාලනය නම් ගන්න
ලැශබන්ශන් නැහැ.

විශ ේෂශයන් අද ශපංගු ශරෝගය පිළිබඳ කගා කරනවා අපි
දැක්කා. ශපංගු ශරෝගය ගැන කගා කරන සමහර මන්ත්රීවරුන්ට
උම ම ශරෝගය හැදිලා. උම ම ශරෝගය හැවනණු පිරිස වාශ කෑ ශකෝ
ගහලා තමයි ශමතැන හැදුරුශඩු. ශම් ශවනශකොට ජනාධිපවි මමා,
අගමැවි මමා, ශසෞඛ්ය ඇමැවි මමා විශ ෂ
ේ ැදසාමමක් කැඳවලා
වර්තමාන තවීවීවය ගැන වැප පිළිශවළක් හදනවා කියලා
පැහැදිලිව කියේ ජවී, අහනවා ශමොකක්ද කරන්ශන් කියලා. එම
ැදසාමම නවවීවලා ශමතැනට ඇවිවී කියන්න ඕනෑ, ශමොකක්ද
කශළේ කියලා. ශසෞඛ්ය ඇමැවි මමා ශමතැනට ඇවිවී ඒ
සම්බන්ධශයන් ්රකා යක් කරනශකොට ට ශයෝ වාශ
ේද නැවිව
හිටියා. ඕක තමයි අද විපක්ෂශආ ශේ පාලන නයාය. එම නිසා, ශම්
රශට් ශේ පාලනය කරන්ශන් කුවද, ශම් රට සංවර්ධනය
කරන්ශන් කුවද කියන එක අද අපි ශම් රශට් ජනතාව විධියට
ශහොඳට ශවීරුම් ගන්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන් යහ පාලන රජය 01ආ3 වසශර් බලයට පවී
මශමන් පසුව ශම් රශට් ආර්ථිකශආ හැරුවම් ලක්ෂයක් ශලස 0101
වසර අපට නම් කරන්න පුළුවන්. එක්සවී ජාවික පක්ෂය ආ9..
වසශර් විවෘත ආර්ථික ්රවිපවීවිය හඳුන්වා වනන්නා. ඒ වන විට ඒක
පුේගල ආදායම ඇශමරිකාුව ශපොලර් ඌ31යි. අද වන විට එය
ඇශමරිකාුව ශපොලර් 1111 ඉක්මවලා ගිහින් විශබනවා. අද ශම්
රට මධයම ආදායම් ලබන රටක් බවට පවී ශවලා විශබනවා. 0101
වසර වන විට අපි ශමය ඇශමරිකාුව ශපොලර් 8,111ක් දක්වා
ඉහළට ශගන යන්න බලාශපොශරොවී ම ශවනවා. ඒ සඳහා රජය
සුදානම් ුවවවී, ජාවිවාදය, ආගම්වාදය, නවරය, කුහකවීවය
ප මරවමින් විනා මුඛ්යට රට ඇදශගන යන්න විපක්ෂශආ ඉන්න
උදවිය උවීසාහ කරනවා. ඒ අය හිතනවා ජාවිවාදය, ආගම්වාදය
අුවළුවා ගවීතාට පසුව ශම් ආඩුක්ව ශපරළන්න පුළුවන් කියලා. ඒ
ශගොල්ල 01ආ3 ජනවාරි 18වැනි දා ශදමළ සහ මුසාලිම් ජනතාවට
හිරිහැර කරන්න ගිහින් මට්ු ුවණා. තවමවී ඒශකන් පාපමක්
ඉශගන ශගන නැහැ. ඒ නිසා ශම් අය කවදාවවී හැශදන කට්ටියක්
ශනොශවයි.
අශේ රශට් ආර්ථික වර්ධනය දුවන කිමේශම් ජ මුහුණ ශදන ්රධාන
අභිශයෝගය තමයි, රාජය මූලය සම්බන්ධශයන් පවවින ගැටලු සහ
මූලය කළමනාකරණය දුවන වන්ශන් ශකශසේද කියන එක. වසර
ගණනාවක්  මළ අශේ අවී දැකීම වන්ශන් ශබොශහෝ රාජය වයාපාර
පාක් පිට පාක් ලැබීමයි. රාජය ආයතනවල දුවන වන මූලය අලාභය
පියවා ගන්න දුවන වන්ශන් බවන ආදායශමන්. එම නිසා ආනයන හා
අපනයන (පාලන පනත යටශවී පනවුව ලබන ශසසා බේද අද
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ඉතාමවී වැදගවී. නමුවී, ශේශීය නිෂාපාදකයා ආරක්ෂා කර
ගැතිශම් අරමුියන් තමයි ශම් බවන අක් කරලා විශබන්ශන්. ඒ
වාශ ම බවන නිදහසා භාඩුප ලැයිසා මවක් නම් කරලා විශබන්ශන්වී
ඒ අරමුියන් තමයි. ඇවීශතන්ම බේශදන් නිදහසා ශවන එම
භාඩුප ලැයිසා මවට තවවී අයිතම කිහිපයක් අද ශම් හරහා එක ම
ශවනවා. එම නිසා ශම් වාශ කටතුවීතක් දුවන කරේ ජ කුපා
කඩුපායමක් ශම්ක විශ චනය කරලා, ශම් ආඩුක්ව ගන්න
පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඔන්න ඕක තමයි එ මමන්ලාට වැරවනණු
තැන. මම එ මමන්ලාට කියනවා දැන්වවී වැරවනණු තැන නිවැරදි
කරශගන ඉදිරියට ශම් රශට් බලය ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්
අල්ලා ගන්න කියලා. මාතෘකා නැවීනම් අපට ඇවිවී කියන්න, අපි
මාතෘකාවක් ශසොයලා ශදන්නම්. එම නිසා අද විරුේධ පක්ෂවල
හැදුමේශම් පිළිශවළ පිළිබඳව මම මශ දැඩි අ්රසාදය පළ කරනවා.
ශබොශහොම සා මවියි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශබොශහොම සා මවියි.

ට ළෙට, ගරු ශහේෂාන් විතානශ මන්ත්රී මමා කගා කරන්න.
ඔබ මමාට විනාඩි ආ1ක කාලයක් ලැශබනවා.
[අ.භා. ).ආ9]

ගරු සහේෂාන් විතානසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு சஹெொன் விதொனசக)

(The Hon. Heshan Withanage)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, අද දින විවාදශආ ජ විවිධ වූ
අදහසා පළ ුවණු ශ ලාවක අවසන් ව ශයන් කගා කරන්න ලැබීම
පිළිබඳව මම ස මු ශවනවා. මම විශ ේෂශයන් කියන්න කැමැවියි,
විපක්ෂශආ මන්ත්රී මමන්ලා තවම විපක්ෂයට ඇවිවී අුවරුවන ශදකයි
කියන එක අමතක ශවලා, අුවරුවන ගණනාවක් විපක්ෂශආ හිටියා
වාශ , එ මමන්ලා ආඩුක් කරපු විධිය අමතක ුවණු සාවරූපශයන්
කගා කළ බව. අවිචාරශීීම ආර්ථික පිළිශවතක් නිසා ආර්ථිකය
විනා ුවණු ශම් රට, ඒ අගාධශයන් ශගොප ශගන නියම මාර්ගයට
අරශගන යන ශ ලාවක, අදටවී සැබෑ තවීවීවය වසන් කරමින්,
තමන්ශ හුවන ශේ පාලන අරමුණු ශවුවශවන් ශපළ ගැශහන
කඩුපායමක් තමයි ශමවැනි ආකාරයට ඔුවන්ශ
අදහසා
දක්වන්න උවීසාහ කශළේ කියා ශම් රශට් ජනතාවට අපි කියන්න
ඕනෑ.

හිටපු ශජයෂාඨ අමාතයවරශයක් වන බන්වනල ගුණවර්ධන
මැවි මමා අදහසා දැක්මශම් ජ ශයෝජනාවක් විධියට ශගනාවා, ශම්
රශට් අපනයන වැඩි කිමේමට, ශම් රටට විශේ විනිමය ලබා
ගැතිමට ශපොල් ව මර අපනයනය කරන්න -පිට රට යවන්නපුළුවන් නම් ශහොඳ ආදායමක් ශගශනන්න පුළුවන් කියලා.
හැබැයි, ඒකට සරවී අමුණුගම අමාතය මමා ඒ ශ ලාශ ම පිළි මරු
වනන්නා.
අපි වි ව
ා ාස කරනවා, ඒකවී ශහොඳ ආදායම් මාර්ගයක් බව.
ශම් රශට් ඒ වාශ කර්මාන්ත ාලාවී ඇවි විය තු මයි. හැබැයි, ශම්
බන්වනල ගුණවර්ධන මහවීතයාට මතක නැහැ, ට ට අුවරුවන
ශදකකට ඉසාශසල්ලා එ මමා ශම් රශට් -අුවරුවන දහයක් පහශළොවක්
ආඩුක් කරපු- හිටපු කැිනනට් අමාතයවරශයක් බව. ශම මමා ඒ
කාලශආ ශමොන ශවලාවකවවී ශපොල්ව මර අපනයනය කිමේශම්
ශයෝජනාවක් ශහෝ ශවන පුංචි ශයෝජනාවක් ශහෝ ශගනාශ නැහැ.
නමුවී ශම් රශට් මිනිසුන්ට මතක විශයනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ
මහවීතයා ශම් රශට් අහිංසක මිනිසුන්ට එදා ශ ල කන්න බැරුව
හිරකරලා විශයනශකොට, ආර්ථිකය කපාශගන ිනඳශගන
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පාර්ලිශම්න් මව

[ගරු ශහේෂාන් විතානශ මහතා]

වැශටනශකොට, ජාවික නාලිකා මාධය තමන්ශ අතට අරශගන
නින්දිත විධියට රශට් මාධය හසුරුවනශකොට ශම මමා කිූ  ්රකා .
මට මතකයි, එ මමා ජනතාව ඉසාසරහට ඇවිල්ලා සාමානය
පුවලකට රුපියල් 0,311කින් ශහොඳට ජිවවී ශවන්න පුළුවන්
කියලා ූ ත්රයක් හදලා ශපන්ුවවා. එවැනි ්රකා කරලා ශම් රශට්
ජනතාවශ ජනමතය ශවනසා කරන්න හැදූ මහවීතශයක් අද අශේ
අපනයනය සංවර්ධනය කරන්න, අපනයනය වර්ධනය කරන්න
කගා කරනවා. ඒ වාශ ම බන්වනල ගුණවර්ධන මහවීතයා අද
කියනවා, ශම් රශට් ඉපම් ශම් වර්තමාන ආඩුක්ව තමන්ට අව ය
විධියට වයාපාරිකයන්ට ශදන්න සැලසුම් හදනවා කියලා.
උදාහරණයක් විධියට ඩී.ආර්. විජයවර්ධන මාවශවී ඉපමක්
ගැන කගා කළා. ඒ ඉපම ගැන කගා කරනශකොට ඒ ඉපම දැන්
 ජලා ඉවර විධියටයි එ මමා කගා කශළේ. හැබැයි, මලික් සමරවිරම
අමාතය මමා උවීතර වනන්නා ඒක තවම කැිනනට් මඩුපලයට
proposal එකක්වවී දාපු නැවි ඉපමක් කියලා. එතශකොට ශම මමා
කියනවා, "ආ එශහම නම් කමක් නැහැ; proposal එකක් දාලා
නැවීනම් කමක් නැහැ." කියලා. ශම මමන්ලාට මතක නැහැ,
එදා ශමශහම proposal එකක්වවී දැම්මාද කියලා. එදා
ආශයෝජකයන්ට ශම් රටට ඇවිල්ලා ඔය කියන කැිනනට් ශයෝජනා
හරහා අවසර අරශගන ද වයාපාර කරන්න අවසාගාව වනන්ශන්? ඒවා
අමතක කරලා කගා කරනවා. එදා ඒකාධිපවි වියරුවකින්, එක
පුේගලශයකුට ශදන්ශනකුට අව ය විධියට රශට් තිවිය ක්රියාවීමක
ශවච්ච විධිය, ආර්ථිකය ක්රියාවීමක ුවණ විධිය අමතක විධියට අද
බන්වනල ගුණවර්ධන මන්ත්රී මමා කගා කළා. ඒ නිසා අපි කියනවා,
ඩී.ආර්. විජයවර්ධන මාවශවී ඉපම් අපි නිකම් ශදන්ශන් නැහැ
කියලා. ඒකට අදාළ අමාතයවරයා පිරිදුවන උවීතරයක් වනන්නා. ඒ
වාශ ම අපි අහනවා, එදා Galle Face එක ඉසාසරහා අක්කර
01ක් ෂැන්ග්රි- ලා එකට ශදනශකොට ඒවා ගැන කගා කරන්ශන්
නැ මව ඔබ මමන්ලාශ කටවල් වැහිලා විබුශඩු ඇයි? ශම් රශට්
ජනතාව ඒවා ගැන ශහොඳ අවධානශයන් ඉන්නවා. ශම් රශට්
ජනතාව දන්නවා, ඔබ මමන්ලා එදා කශළේ ශකොන්ත්රාවී මවක් බව.
ඔබ මමන්ලා ශහෝමාගම ජනතාවශ ජනමතය අරශගන, ශකොළ
දිසා්රික්කශආ ජනතාවශ ජනමතය අරශගන ඇවිල්ලා මහින්ද
රාජපක්ෂ මහවීතයාශ
ශකොන්ත්රාවී මවක් කළා. ඒ නිසා
ඔබ මමන්ලා ජනතාව ශවුවශවන් කගා කරන්න ඕනෑ නැහැ. අද
ශපොඩ්පක් ශපන්වන්න හදනවා, අපි ජනතාවා ජ ශේ ශ්රේට න්
විධියට කගා කරනවා කියලා. ඒ නිසා ශම් මහා ශබොරුව ගැන ශම්
රශට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. අදටවී ශමොුවන් ශම් කරන්ශන්
ශම් රට ඉදිරි ගමනක් යන්න හදනශකොට, ශම් රට නිවැරදි
මාවතකට යන්න හදනශකොට පිටිපසාශසන් ඉඳශගන කකුලන්
අදින්න කුමන ශහෝ රමශ දයක් විශයනවාද කියලා ශහොයලා
බලන එකයි. ඒකට ශහොඳ උදාහරණ විශබනවා. අපි ශම් රශට්
අපනයනය වැඩි කරලා ඒ අපනයනය වැඩි කිමේම  මළින් විශේ
මුදල් ශම් රටට අරශගන ඇවිල්ලා -විශේ විනිමය අරශගන
ඇවිල්ලා- ශම් රට දිතුණු කරන්න ඕනෑ කියන ඒ ආර්ථික දැක්මවී
එක්ක ඉදිරියට යන්න පළමුශවනි වැපසටහන හම්බන්ශතොට
ආරම්භ කරනශකොටම ශම් කඩුපායමට බලාශගන ඉන්න බැරුව
කුලේපු ුවණා. ශම් අය බලාශගන ඉන්ශන් ශකොශහොම හරි ශම්
ආඩුක්ව වට්ටන්නයි.
ජනතාවට ශම් ආඩුක්ව යන ශම් දැවැන්ත ගමන පිළිබඳව
අවශබෝධයක් එනශකොට, ශම් රට සංවර්ධිත මාවතට යනශකොට
ශම් අයට බලාශගන ඉන්න බැහැ. අුවරුවන ගණනාවක් විසාශසේ
පැවවි "සංවර්ධනය ශවමින් පවවින රටක්" කියන සලකුශණන්
එහාට එනම් "සංවර්ධිත රටක්" කියන ගමන යනශකොට ශම්
මහවීවරුන්ට බලාශගන ඉන්න බැහැ. ශමොකද, දැන් ශම්
මහවීවරුන් බල තඩුහාවකින්, පිසාසුවකින් ශපශළන නිසා. ට ට
ශපර කගා කරපු අශේ හිටපු ශජයෂාඨ අමාතය මහින්ද යාපා
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අශේවර්ධන මැවි මමා කි වා, "ශම් ශහොරකම, දූෂණය, වංචාව
නිසා අපනයනය ගැන කගා කරන්නවවී බැහැ. ඒක නිකම්
වචනයක් විතරයි." කියලා. නමුවී එ මමාට මතක නැහැ, විශේ
ආශයෝජකයන්ට වියා ශම් රශට් ශේශීය ආශයෝජකශයකුටවවී එදා
ශකොමිසා මුදල් ශනො ජ ශම් රශට් වයාපාර කරන්න බැදුල්
මහවීතයලා ඉප වනන්ශන් නැහැ කියන කාරණය. එදා වයාපාරයක්
කරන්න කුවරු හරි උනන්වන ුවණා නම්, ඉසාශසල්ලාම ශකොමිසා
මුදල ශදන්න ුවණා. ඒ නිසා තමයි දැන් ඔය වරාශයන් අක්කර
ගණන් ඉල්ලන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, වරාශයන් අක්කර ගණන්
ශදන්න පුළුවන් නම්, ඕනෑ තරම් වයාපාරිකයන් එයි. ශම් විධියට
නිකම් විහිළු කගා කරලා ශම් රශට් ජනතාව ශනොමෙ යවන්න
එපා. අුවරුවන ගණනාවක් විසාශසේ ශම් රට ණය බරින් ශපශළන්න
ශහේ මව තමන්ශ තාවකාලික ශේ පාලන අරමුණු ශවුවශවන්,
තමන්ශ ශේ පාලන අනාගතය ශවුවශවන්
තීන්වන තීරණ
ගැතිමයි. ඒ නිසා තමයි අපනයනය වර්ධනය ුවශඩු නැවීශවී;
රශට් විශේ විනිමය ක්විමවී ුවශඩු නැවීශවී; රට ණය බරින්
ශපශළන්න ුවශඩු.

ඒ නිසා අපි කියනවා, මහින්ද මහවීමයාශ ඒ ආර්ථික
්රවිපවීවිය ශනොශවයි අද ශමතැන විශබන්ශන් කියලා. අද යහ
පාලන රජයක්  මළ, රටට පිළිගන්න පුළුවන්  ජර් ගමනකුයි
යන්ශන්. ණය අරශගන, ණයවලින් සුන්දර ශලෝකයක් මවලා,
ණය ටිකකින් අශේ පුංචි අහිංසක මිනිසුන් ටිකක් රවට්ටලා ශකටි
ගමනක් යනවාට වපා, ශම් රටට ක්විමවී ආර්ථික ගමනක්
යන්න පුළුවන් විධියට අශේ අපනයන සංවර්ධනය ශවුවශවන්
වැපසටහනක් දැවැන්ත ශේ පාලන කඩුපායමක් විදුන් ආරම්භ
කරලා විශබනවා. ඒ නිසා ශම්කට අකුල් ශහළන්න, කකුශලන්
අදින්න ඉන්න කඩුපායම් කියන ශම් කිදුම කගාවක් වලංගු
ශවන්ශන් නැවීශවී මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, ශම්
කඩුපායම පසු ගිය අුවරුවන ගණනාව  මළ ශම් රශට් ශමොනවාද
කශළේ කියන එක ගැන අද රශට් ජනතාව පිළිශගන විශබන
නිසායි. ශම් රශට් කරන්න විශබන දුයලුම නින්දිත ආකාරශආ
කටතු ම කරමින්, ශේ පාලනය කර තමන්ශ අව යතා ටික
පිරිමසා ශගන අද ශම් රට ශමතැනට ශගනාවා කියන එකට ශහොඳ
සාක්ෂියක් විශබනවා. මම ඒ සම්බන්ධශයන් සඳහන්ව විශබන
ශල්ඛ්නයක් ශම් ශවලාශ  ජ සභාගත* කරන්න කැමැවියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ
මහවීමයාශ ආර්ථික රටාව ගැන, අපනයනය ගැන කගා කරන
ශකොට දැන් අපට කියනවා, අුවරුවන ශදකක් ගිහිල්ලාවී අපනයනය
වැඩි කරලා නැහැ කියලා. ආඩුක්වක් ශපරළුණු ගමන් අපනයනය
ක්විමවී කරන්න පුළුවන් ද? ශම් මහවීවරු ඒක දන්ශන් නැහැ.
එශහම කරන්න නම්, ශම මමන්ලා කෘෂි කර්මාන්තය අවින් ශම්
රට දිතුණු කරන්න පුළුවන් වට පිටාවක් හදලා විශබන්න ඕනෑ.
කාර්මික භාඩුප අපනයනය කරන්න පුළුවන් වට පිටාවක් හදලා
විශබන්න ඕනෑ. එශහම නැවිව, මාස )කින්, .කින්, අුවරුේදකින්
අපනයනය වර්ධනය කරන්න බැහැ. කෘෂි කාර්මික අපනයනය
වර්ධනය කරන්න නම්, අපි ඒකට අව ය වැප පිළිශවළක් හදන්න
ඕනෑ. අද ගරු දයා ගමශ ඇමවි මමන්ලා ඒ වැප පිළිශවළ
හදනවා. ඒ නිසා කාර්මික පැවීශතන් යම්කිදු අපනයන ක්වියක්
හදාගන්න නම්, අපි ඒ ශවුවශවන් කර්මාන්ත ඇවි කරන්න ඕනෑ.
ඒ නිසා ශම් වැපසටහනට යම් කාලයක් යනවා. ශම් රශට්
අපනයනය වැඩි කරන්න අව ය ක්විය ගරු අ්රාමාතය මමා
්රධාන කැිනනට් මඩුපලය අරශගන විශබනවා. ඒ යන ගමන ශදස

———————————* ලියවිේල ඉදිරිපවය සනොකරන ලදී.
ஆவணம் ெைர்ப்பிக்கப்படவில்மல.
Document not tendered.

1637

1638

2017 ජුනි 01

බලාශගන ඉන්න බැරිවයි ශම මමන්ලා ශම් කගා කියන්ශන්. ශම්වා
ශම් රශට් සාමානය ජනතාව රවට්ටන්න කි වාට, ශම් රශට්
ජනතාව රවට්ටන්න පුළුවන් ශවන්ශන් නැහැ කියන එකවී
විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, හාවර්ඩ් වි ාවවිදයාලශආ
සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතයන්තර ආයතනය කරපු සට ක්ෂණ
වාර්තාවක විශබනවා, 01ආ1 වන  මරු ශම් රශට් අපනයනය ද ම
ගණනකින් වැඩි කරන්නට බැරි මම ගැන. අපනයන ආදායම
ඉහළට වැඩි කර ගන්න බැරි ුවණු මහින්ද මහවීමයාට ශහොඳ
සහවිකයක් ශම් වාර්තාශවන්  ජලා විශබනවා. මට ශම් ගැන
කියවන්න ශවලාව නැවි නිසා මම ශම් වාර්තාව සභාගත*
කරනවා.
අද දිනය පුරා කගා කළ විපක්ෂශආ දුයලු ශදනාශ ම අදහසා
ශදස බැීමශම් ජ අපට ශපති යනවා, ශම් රට නිවැැදදි දිසාවකට යන
ශකොට සුබ පතන්න ඕනෑ කියන හැඟීමකින් කගා කළ විපක්ෂශආ
මන්ත්රීවරු එක්ශකශනක්, ශදන්ශනක් දුටියවී, අශනක් දුයලු
ශදනාශ ම අරමුණ ශවන්ශන්, "අශපන් ගිලිහුණු බලය ශකොශහොම
හරි අපි ලබා ගන්නවා, අපට නැවි ුවණු ක්විය හදා ගන්නවා"
කියන එකයි කියලා. ශම් රට දිතුණුමම ගැන ඔුවන් හිතන්ශන්
නැහැ. අශේ දිසා්රික්කශආ ඇඹිලිපිටිය වාශ ්රශේ වල අහිංසක
මිනිසාසු ශකශසල් වගාව කරලා ශකශසල් කැශනන් ලැශබන
ආදායම ශම් රශට් ජාවික ආදායමට එක ම ශවන ශකොට අපි
ශේ පාලනඥයන් විධියට ස මු ශවනවා.

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත
නිසයෝග

இறக்குைதிகள் ைற்றும் ஏற்றுைதிகள்
(கட்டுப்பொட்டுச்) ெட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
REGULATIONS
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ෙහතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතය මමා ශවුවශවන් මා පහත සඳහන්
ශයෝජනාව ඉදිරිපවී කරනවා:
"ආ983 අංක 18 හා ආ98. අංක 08 දරන පනවී මඟින් සංශ ෝධිත ආ9)9
අංක ආ දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන පනශවී 1 වගන්විශආ (ඌ උප
වගන්විය සහ ආ1 වගන්විය සමෙ කියවිය තු ම එකී පනශවී 01 වගන්විය
යටශවී සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතයන්තර ශවළඳ අමාතයවරයා
විදුන් සාදන ලවනව, 01ආ. මැයි ආ9 දිනැවි අංක 01ආ9/01 දරන අවි විශ ේෂ
ගැසට් පත්රශආ පළ කරුව ලැබ, 01ආ..1).1. දින ඉදිරිපවී කරන ලද
නිශයෝගය අුවමත කළ තු ම ය.
(අමාතය මඩුපලශආ අුවමවිය දන්වා විශේ. "

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු මන්ත්රී මමාට නියමිත කාලය දැන් අවසානයි.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු සහේෂාන් විතානසේ ෙහතා

(ைொண்புைிகு சஹெொன் விதொனசக)

(The Hon. Heshan Withanage)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රී මමනි, මම කගාව අවසන් කරන්නම්.

හැබැයි, ශපෝල් ලංකා වාශ ඇශමරිකාුව සමාගම්වලට
අක්කර ගණන් දුන්නක්කරව බවන වනන්නාට සත පහක ආදායමක්
ශම් රටට එන්ශන් නැහැ. ඔන්න ඔශහොම තමයි පසු ගිය කාලශආ
ආර්ථිකය ක්විමවී කරන්න හැවනශ . ඒ නිසා අපි කියනවා,
මහින්ද රාජපක්ෂ මහවීමයා ශම් රශට් තමන්ට ඕනෑ, ඕනෑ විධියට
හි මවක්කාර විධියට කළ ඒ ආර්ථික සංවර්ධනයට විත වියලා අද
නවමු ගමනක්, රටට ඔිනන ගමනක්, රශට් ජනතාව
බලාශපොශරොවී ම ශවන ගමනක් ආරම්භ කරලා විශබන ශම්
ශවලාශ  ජ ශම්කට අකුල් ශහළන්න, කකුශලන් අදින්න
විපක්ෂශආ කුවරු ශහෝ උනන්වන ශවනවා නම්, ඒවාට ශදන්න
පුළුවන් උවීතර ශදන්න ශම් රජය ූ දානම් කියලා. ශම් අහිංසක
ජනතාව ශම් ආඩුක්ව ශකශරහි විබූ බලාශපොශරොවී මව සලල
කරමින් ශම් රට ජය්රාහී ගමනක අරශගන යන වගකීම ශම්
ආඩුක්ව අරශගන විශබනවා කියන එකවී විශ ෂ
ේ ශයන්ම මම
මතක් කරනවා.

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

———————————* ලියවිේල ඉදිරිපවය සනොකරන ලදී.
ஆவணம் ெைர்ப்பிக்கப்படவில்மல.
Document not tendered.

කේතැබීෙ

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
්කේහි සේලාව අ. භා. 6.30 වූසයන් ගරු මූලාසනාරූඪ
ෙන්ත්රීුරො විසන් ප්රශ්නනය සනොවිෙසා පාර්ලිසම්න්ුරව කේ තවන ලදී.
පාර්ලිසම්න්ුරව ඊ අනුකූලව 2017 ජූනි 21 වන වදාදා අ. භා.
1.00 වන සතක් කේ ගිසස ය.
அப்தபொழுது, பி. ப. 6.30 ைணியொகிவிடசவ ைொண்புைிகு
தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைசலசய
பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.
அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2017 யூன் 21, புதன்கிழமை பி. ப. 1.00
ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது

It being 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday,
21st June, 2017.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශ අවසාන මුද්රණය සඳහා සාවකීය නිවැරදි කළ තු ම තැන් දක්වුව රිදු මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ තු ම
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසවියක් ශනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසාකාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය තු මය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும்.

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
සකොළඹ 5 සපොේසහේන්සගොඩ කිරුළපන පාර අංක 163 දරන සනථානසයහි ිළහිටි
රජසස ප්රවෘවයති සදපාර්තසම්න්ුරසේ ිළහිටි රජසස ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්සයන්
මිල දී ගත හැක.
සෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk සවේ අඩවිසයන්
වාගත හැක.

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும்.
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