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(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected)

අ්දතර් ත ප්ර)ාන කුු
නිගේාන:
කථානායකතුමාශේ සහතිකය

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ාාව ය ගත් ීරරණය :
විගණකාධිපතිවරයාශේ වැටුප හා දීමනා සංශ ෝධනය කිරීම
ඉල්ලා අස් කර ග ඝනා ලදි.

වි ණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

රජගේ මුාල් පිළිබඳ කාරක සභාගේ වාර්තාව
ප්රශ්්නවල වාිකක පිළිතුු
ගපෞද් ලිකව ාැනුම් දීගේද ඇසූ ප්රශ්්නය:
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ජවිශප ්රියාකාන් ඝ තාතනය වීම සබන් ඝධව නීතිය
්රියාමකමක වීම ප්රමා වීම
ශ්රී ලංකා ගසාවා පිස්ස් කනෙනාකරණ ආයතනය ංසංගශ්ෝ)න
පනත් ගකටුම්පත:
ඉල්ලා අස් කර ග ඝනා ලදි.

සුරාබදු ංසංගශ්ෝ)න පනත් ගකටුම්පත:
ශ වන වර සහ තු ඝවන වර කියවා සබනමත කරන ලදි.
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නිෂ්පාාන බදු ංවිගශ්ාෂ විධිවි)ාන පනත:
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—————————-

පූ.භා. 10.00 පාර්ලිගම්්දතුව රැස් විය.
ු නිගයෝජය කාානායකතුො ග ු ග..මම්. ආන්දා ුමොරිරස්
ෙහසතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.
பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு மே.எம். ஆனந்த
குைொரசிறி] தமலமை வகித்தொர்கள்.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA
KUMARASIRI] in the Chair.

නිගේාන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
කාානායකතුොගේ සහසිනකය
சபொநொயகரது சொன்றுமர

වි ණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව

கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT
ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්රී ලංකා ප්රජාතා ඝ්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ්්ඩක්රම
වයවස්ථාශ 8 ((6) වයවස්ථාව ප්රකාරව 018 ුද ල් වර්ෂ්ය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශ ශ වැනි කා්ඩ ශේ XXV
ශකොටස කථානායකතුමා ශවනුශව ඝ මම ඉදින්පමක කරමි.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා ංරාජය වයවසාය හසා
ෙහසනුවර
න ර
සංවර්)න
අොතයතුො
සහස
පාර්ලිගම්්දතුගේ සභානායකතුො
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள்
ைற்றும் கண்டி நகர அபிவிருத்தி அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச்
சமப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ''එී  වාර්තාව ුද්රණය කළ
යුතුය''යි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුද්රණය කන යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered that the Report be printed.

SPEAKER'S CERTIFICATE

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්රී ලංකා ප්රජාතා ඝ්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ්්ඩක්රම
වයවස්ථාශ 9 වයවස්ථාව ප්රකාරව 018 අශගෝස්තු මස 8 වන
දින “්ද්ධ නිවාස අයිතිකබන (විශ ේෂ් විධිවිධාන)” සහ “සාපරාධී
කාරණාවල දී අශනයෝනය සහශයෝිතතාව ැ්වවීශබන (සංශ ෝධන)”
නමැති පනමක ශකටුබනපමකවල
018 අශගෝස්තු 86 දින “එකතු
කළ අගය මත ්දු (සංශ ෝධන)” නමැති පනමක ශකටුබනපශතහි
කථානායකතුමා විසි ඝ සහතිකය සටහ ඝ කරන ල ්ව ැනුබන
දීමට කැමැමකශතමි.

II
පාර්ලිගම්්දතු ක යුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙ
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக்
கூட்டம்
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්ය ශබන ඝතු කටයුතු පිළි්ඳ කාරක සභාශ රැස්වීම්ව 018
අශගෝස්තු මස 03 වන බ්රහස්පති ඝ ා එනබන අ දින අපර භාග
3.11ට ගරු කථානාකයතුමාශේ නිල කාමරශේදී පැවැමකවීමට
නියමිත ්ැවි ඝ එයට පැමිණ සහභාිත වන ශලස ගරු සභික
ම ඝත්රී ඝ සියදෙශ නාට ශමයි ඝ ැනුබන දීමට කැමැමකශතමි.

ලිපි ගල්ඛනාිනය පිළි ැ්දවීෙ

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික
ප්රතිපමකති හා ්ර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0186
වර්ෂ්ය සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රතිපමකති අධයයන ්යතනශේ වාර්ිකක
වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.

එම වාර්තාව ්ර්ිකක සංවර්ධන පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ
කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික
ප්රතිපමකති හා ්ර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0189
වර්ෂ්ය සඳහා සීමා නිර්ණය ශකොමිෂ් ඝ සභාශ වාර්ිකක ප්රගති
වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ල්වෂ්්ම ඝ කින්ඇල්ල මහතා]

එම
වාර්තාව
අභය ඝතර පන්පාලනය
හා
රාජය
කළමනාකරණය පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත
ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ප්රවාහන හා සිවිල් ුවව ඝ
ශසේවා අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0181 අංක 8( රන සිවිල් ුවව ඝ
ශසේවා පනශමක 88(8)(්) 89(0) සහ 38 (ඈ) (ඉ) (ඊ) (උ) සහ
(ඌ) වග ඝති සමඟ කියවිය යුතු එී  පනශමක 889(0)(එ) වග ඝතිය
යටශමක සිවිල් ුවව ඝ ශසේවා නිරුපද්රිතතා කළමනාකරණ නිශයෝග
සබන් ඝධශය ඝ ප්රවාහන හා සිවිල් ුවව ඝ ශසේවා අමාතයවරයා
විසි ඝ සා න ලදුව 018 අශප්රේල් 1 දිනැති අංක 016 /3 රන
අතිවිශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල නිශයෝග මම ඉදින්පමක
කරමි.

එම නිශයෝග ප්රවාහනය හා ස ඝනිශ නය පිළි්ඳ ්ංශික
අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා
කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0188 අංක 8 රන වරාය හා ුවව ඝ
ශතොටුපළ සංවර්ධන ්දු පනශමක 3(3) වග ඝතිය යටශමක වරාය හා
ුවව ඝ ශතොටුපළ සංවර්ධන ්දු සබන් ඝධශය ඝ ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයවරයා විසි ඝ පනවන ලදුව 018 අශප්රේල් 16 දිනැති අංක
016 /(0 රන අතිවිශ ේෂ් ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල නිශයෝගය
මම ඉදින්පමක කරමි.

එම නිශයෝගය රජශේ ුද ල් පිළි්ඳ කාරක සභාව ශවත ශයොුද
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා
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එම වාර්තාව රජශේ ිතණුබන පිළි්ඳ කාරක සභාව ශවත ශයොුද
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි විශද් කටයුතු අමාතයතුමා
ශවනුශව ඝ 0189 වර්ෂ්ය සඳහා විශද් කටයුතු අමාතයාං ශේ
වාර්ිකක කාර්ය සාධන වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.

එම වාර්තාව ජාතය ඝතර ස්ඳතා පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ
කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශස ්ය ශපෝෂ්ණ හා
ශද්ශීය වව ය අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0186 වර්ෂ්ය සඳහා
්යුර්ශ
ශ පාර්තශබන ඝතුශ කාර්ය සාධන වාර්තාව මම
ඉදින්පමක කරමි.

එම වාර්තාව ශස ්ය සහ මානව ුබ්සාධනය, සමාජ
සවි්ලගැ ඝවීම පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත
ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මහානගර හා ්ස්නාහිර
සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0183 සහ 018( වර්ෂ් සඳහා
නාගන්ක සංවර්ධන අධිකාන්ශේ වාර්ිකක වාර්තා මම ඉදින්පමක
කරමි.

එම වාර්තා ්ර්ිකක සංවර්ධන පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ
කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු
නිශයෝජය
කථානායකතුමනි
0186
වර්ෂ්ශේ
පාර්ය ශබන ඝතුශ විප්වෂ් නායක කාර්යාලශේ කාර්ය සාධනය
සබන් ඝධශය ඝ රජශේ ිතණුබන පිළි්ඳ කාරක සභාව විසි ඝ
පාර්ය ශබන ඝතුව ශවත ඉදින්පමක කරන ල වාර්තාශ සඳහ ඝ
කරුණු සබන් ඝධශය ඝ පාර්ය ශබන ඝතුශ ස්ථාවර නිශයෝග අංක
88 (() ප්රකාරව නිරී්වෂ්ණ සහ ගනු ලැූ  ්රියාමාර්ග පිළි්ඳ
වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ධීවර හා ජලජ සබනපමක
සංවර්ධන සහ ්ාීමය ්ර්ිකකය පිළි්ඳ අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ
0180 0183 018 සහ 0186 වර්ෂ් සඳහා ධීවර හා ජලජ සබනපමක
ශ පාර්තශබන ඝතුශ කාර්ය සාධන වාර්තා මම ඉදින්පමක කරමි.
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එම වාර්තා තිරසර සංවර්ධනය සහ පන්සර සහ ස්වාභාවික
සබනපමක පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ
යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

අධයාපන හා උසස් අධයාපන අමාතයවරයා විසි ඝ සා න
ලදුව 8 6 ජනවාන් දිනැති අංක 16/8 රන අති විශ ෂ්
ේ
ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල නියමය;
(v)

1978 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0(අ වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපන වි යා ්යතනය පිහිටුවීම
සබන් ඝධශය ඝ අධයාපන හා උසස් අධයාපන
අමාතයවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 8
ක්වශතෝ්ර් 00
දිනැති අංක 81 1/8( රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ
කරන ල නියමය;

(vi)

1978 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0(අ වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
තා්වෂ්ණ වි යා ්යතනය ශමොරටුව වි ව
් වි යාලය
පිහිටුවීම සබන් ඝධශය ඝ අධයාපන හා උසස් අධයාපන
අමාතයවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 0111 මාර්තු 13 දිනැති
අංක 8808/8 රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන
ල නියමය;

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි උසස් අධයාපන හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0189 වර්ෂ්ය සඳහා
උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ග අමාතයාං ශේ වාර්ිකක කාර්ය
සාධන වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.

එම වාර්තාව අධයාපනය හා මානව සබනපමක සංවර්ධනය පිළි්ඳ
්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත සහ ප්රවාහනය සහ
ස ඝනිශ නය පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත
ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි උසස් අධයාපන හා
සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මම පහත සඳහ ඝ
වාර්තා ඉදින්පමක කරමි.

(i)

2015 වර්ෂ්ය සඳහා ශ්රී ලංකා රජරට වි ව
් වි යාලශේ
වාර්ිකක වාර්තාව හා ිතණුබන;

(ii)

ශ්රී ලංකා ප්රජාතා ඝ්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ්්ඩක්රම
වයවස්ථාශ (( වයවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 8 9 අංක
86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0(අ වග ඝතිය යටශමක
වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
කළමණාකරණය පිළි්ඳ ප චණ
් ාමක උපාධි ්යතනය සහ
පුරාවි යා ප චණ
් ාමක උපාධි ්යතනය පිහිටුවීම
සබන් ඝධශය ඝ ජනාධිපතිවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 8
ශ සැබන්ර් 0( දිනැති අංක 3 8/ රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට්
පත්රශේ පළ කරන ල නියමය ඝ;

(iii) 1995 අංක 8 රන වි ව
් වි යාල (සංශ ෝධන) පනති ඝ
අවස ඝවරට සංශ ෝධිත 8 9 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල
පනශමක 0(අ වග ඝතිය සමඟ කියවිය යුතු 0(් වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
කැලණිය වි ව
් වි යාලයට අනු්ද්ධිත ගබනපහ විරමාර්චි
්යුර්ශ ්යතනය ්යුර්ශ වව ය වි යාව පිළි්ඳ
උසස් අධයාපනය සඳහා  ආ ්යතනය්ව ශලස පිළිගනිමි ඝ
අධයාපන හා උසස් අධයාපන අමාතයවරයා විසි ඝ සා න
ලදුව 8
ශප්රවාන් 03 දිනැති අංක
/80 රන අති
විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල නියමය;
(iv)
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8 9 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0( අ වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
වි යා ප චණ
් ාමක උපාධි ්යතනය පිහිටුවීම සබන් ඝධශය ඝ

(vii) 1978 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0(අ(8) වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා
ශකොළඹ වි ව
් වි යාලය ය පන්ගණක අධි අධයායනායතනය
පිහිටුවීම සබන් ඝධශය ඝ සහ 8 9 අංක 86 රන
වි ව
් වි යාල පනශමක 09(8) වග ඝතිය යටශමක වි ව
් වි යාල
ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විමසා 8 9 සැ්තතැබන්ර් 8(
දිනැති අංක (98/3 රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ
කරන ල නියමය ප්රතයාදිෂ්්ට කරමි ඝ තෘතියික අධයාපන
හා පුහුණු අමාතයවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 0110 අශගෝස්තු
08 දිනැති අංක 80 1/89 රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ
පළ කරන ල නියමය ඝ; සහ
(viii) 1978 අංක 86 රන වි ව
් වි යාල පනශමක 0(අ වග ඝතිය
යටශමක වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව
විමසා ශකොළඹ වි ව
් වි යාලයට අනු්ද්ධිත ශකොළඹ
වි ව
් වි යාලය ය කෘික තා්වෂ්ණික සහ ්ාීමය වි යා
්යතනය පිහිටුවීම සබන් ඝධශය ඝ උසස් අධයාපන
අමාතයවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 011 ක්වශතෝ්ර් 81
දිනැති අංක 8 91/3( රන අති විශ ෂ්
ේ ගැසට් පත්රශේ පළ
කරන ල නියමය.
එම වාර්තාව සහ නියමය ඝ අධයාපනය හා මානව සබනපමක
සංවර්ධනය පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත ශයොුද
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අධයාපන අමාතයතුමා
ශවනුශව ඝ 0186 වර්ෂ්ශේ අධයාපන අමාතයාං ශේ කාර්ය
සාධනය සබන් ඝධශය ඝ රජශේ ිතණුබන පිළි්ඳ කාරක සභාව
විසි ඝ පාර්ය ශබන ඝතුව ශවත ඉදින්පමක කරන ල වාර්තාශ සඳහ ඝ
කරුණු සබන් ඝධශය ඝ පාර්ය ශබන ඝතුශ ස්ථාවර නිශයෝග අංක
88 (() ප්රකාරව නිරී්වෂ්ණ සහ ගනු ලැූ  ්රියාමාර්ග පිළි්ඳ
වාර්තාව මම ඉදින්පමක කරමි.
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එම වාර්තාව රජශේ ිතණුබන පිළි්ඳ කාරක සභාව ශවත ශයොුද
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා
ජාතය ඝතර ශවළඳ අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 8 9 අංක (1 රන
ශ්රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනශමක 8((8) වග ඝතිය යටශමක
ශසස් ්දු සබන් ඝධශය ඝ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතය ඝතර
ශවළඳ අමාතයවරයා විසි ඝ සා න ලදුව 018 ූලය  0( දිනැති අංක
01 8/81 රන අති විශ ේෂ් ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ල නිශයෝගය
මම ඉදින්පමක කරමි.

එම නිශයෝගය ්ර්ිකක සංවර්ධන පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ
කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි තිරසර සංවර්ධන වනීවවී
සහ ප්රාශද්ශීය සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ 0186 වර්ෂ්ය
සඳහා උද්භි උ යාන භාර අරුද ශල් වාර්ිකක වාර්තාව මම
ඉදින්පමක කරමි.

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය හා පන්සරය සහ ස්වභාවික
සබනපමක පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ
යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(iii)

Annual Performance Report of the Ministry of
Parliamentary Reforms and Mass Media for the
year 2016;

(iv)

Annual Report and Statement of Accounts of the
Sri Lanka Press Council for the year 2014;

(v)

Annual Performance Report of the Department of
Government Information for the year 2017;

(vi)

Annual Reports of the Selacine Television
Institute for the years 2014 and 2015;

(vii) Annual Report of the Sri Lanka Broadcasting
Corporation for the year 2014;
(viii) Annual Report of the Independent Television
Network Ltd for the year 2015

which were referred to the said Committee.
සභාගම්සය ෙත ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

රජගේ මුාල් පිළිබඳ කාරක සභාගේ වාර්තාව
அரசொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT
ු මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Speaker, I present the Report of the
Committee on Public Finance on,
(i)

Economic Service Charge (Amendment) Bill;

(ii)

Orders under Excise (Special Provisions) Act;

(iii)

Resolution under Value Added Tax Act;

(iv)

Note on the Supplementary Allocations given
from the Budgetary Support Services and
Contingent Liabilities provision made under the
Department of National Budget as per the
Introduction Note of the Annual Estimates which
were referred to the said Committee.

සභාගම්සය ෙත ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS

ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැඟී ිරටිගේය.

ු මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Chairman of
the Sectoral Oversight Committee On Legal Affairs (Anti
-Corruption) and Media, I present the Report of the
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anticorruption) and Media on,
(i)

Amaradeva Aesthetic and Research Centre Bill;

(ii)

Annual Report of the Associated Newspapers of
Ceylon Limited for the year 2012;

எழுந்தொர்.
rose.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ුබනිල් හඳු ඝශනමකති ම ඝත්රීතුමා.

ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කාරක සභා වාර්තා ඉදින්පමක
කරන ශබන අවස්ථාශ දීම ශපොදු වයාපාර පිළි්ඳ කාරක සභාශ දී

1315

2018 අශගෝස්තු 03

මතු වුණු විශ ෂ්
ේ කාරණාව්ව ගැන ශබන ගරු සභාශ
ශයොුද කරව ඝන මටමක අවස්ථාව්ව ශ  ඝන.

අවධානය

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
මහජන ්ැංුවශ
සාමානයාධිකාන්වරයා අවුරුදු 61 සබනර්ර්ණ වුණාට පස්ශසමක තවමක
වසරක ශසේවා දිුවව්ව සඳහා කරන ල ඉල්ලීම්ව ශපොදු වයාපාර
පිළි්ඳ කාරක සභාවට ඉදින්පමක වුණා. එ ඝ. වස ඝත ුවමාර කියන
එම සාමානයාධිකාන්වරයා 0118 වර්ෂ්ශේදී එම තනතුරට පැමිණ
තිශ් ඝශ ඝ ශකො ඝත්රාමක ප නමි ඝ ල්වෂ්යක වැටුපකටයි. කහු ශබන
වන විට රුපියල් ල්වෂ් 08ක මාසික වැටුප්ව ල්නවා. ශබන කාල
සීමාවට කහු හිටපු සාමානයාධිකාන්වරයාටමක අ ාළ වන විධියට
ල්වෂ් 9 1ක හිඟ වැටු්ත වර්ධකය්ව අරශගන තිශ්නවා. එම නිසා
අවුරුදු
61
සබනර්ර්ණ
වුණු
අශයුවශේ
ශසේවය
සාමානයාධිකාන්වරශය්ව හැයටයට දීර්ත ශනොකර ්ැංුවව තුළි ඝම
එම තනතුර සඳහා ්ඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන ශලස අපි
නිර්ශද් ය්ව ල්ා දු ඝනා. ඒ අනුව එම ශසේවා දිුවව සඳහා  ආ
ඉල්ලීම ශපොදු වයාපාර පිළි්ඳ කාරක සභාව ප්රති්වශෂ්ේප කළා.
ුද ල් අමාතයාං ය ඒ පිළි්ඳව කරුණු සලකා ්ලා ශපොදු වයාපාර
පිළි්ඳ කාරක සභාශ නිර්ශද් ය පිළිශගන තිශ්නවා. ඒ වාශේම
රාජය වයවසාය අමාතයාං යමක එය පිළිශගන වහාම එම
නිර්ශද් ය ්රියාමකමක කිරීමට ක ටයුතු කළ යුතු ්ව  ඝවා
තිශ්නවා. මහජන ්ැංුවශ සභාපතිවරයාට ඒ පිළි්ඳව ය ඛිතව
ැනුබන දී තිශ්නවා. එම නිසා එම කාරණය පිළි්ඳව අවධානය
ශයොුද කරලා එම ශසේවා දිුවව නතර කර කහු ල්න ඒ ල්වෂ්
ගණනක වැටුප ශවනුවට රාජය ්ැංුව සියල්ලටම අ ාළ වන
විධියට ශපොදු රමයට ඒ ්ඳවා ගැනීම කර ඝනය කියන කාරණය
අපි ශබන ගරු සභාවට අවධාරණය කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශබන කාරණය මම ශබන ගරු
සභාවට අවධාරණය කශළේ විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ුද ල් අමාතයාං යමක
එම එකඟතාව පිළිශගන තිශ්න නිසායි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
අ දිනශේදීමක ුද ල් අමාතයාං යට සබන් ඝධ කාරණා
කිහිපය්ව ගැනයි අප සාක්චඡා කර ඝශ ඝ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
අශ්ත ්්ඩක්රම
වයවස්ථාශ 8( වන වයවස්ථාව අනුව ුද ල් පිළි්ඳ සබනර්ර්ණ
්ලය තිශ් ඝශ ඝ අශ්ත ශබන පාර්ය ශබන ඝතුවටයි.

නුදමක රාජය ුද ල් සහ ූලලය ්යතන යනාදිය පිළි්ඳව ශබන
ගරු සභාශ දී ඉතා වැ ගමක විවා ය්ව ඇති ශනොවීම නිසා අණ
පනමක හා ්්ඩක්රම වයවස්ථාව කියන සියල්ලට ශවනස්ව
පාර්ය ශබන ඝතුව බුල්ශ ෝස්කරණය කරශගන තමයි ශබන කටයුතු
ශකරීශගන ය ඝශ ඝ. අපි අ
ශබන සබන් ඝධව ගරු
කථානායකතුමාශගමක අවධානය ශයොුද කරව ඝනයි හියටශේ.
ක්තුම ඝලා කවුරුමක  ඝනවා සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස්
ශවශළඳ ිතවිුබම අනුව තීරු ්දු නි හස් වන ්ව. තීරු ්දු නි හස්
වුණාම භා්ඩ ාගාරයට ලැබිය යුතු ් ායම නැති ශවනවා. නුදමක
ඒ පිළි්ඳ කිසිදු අනුමැතිය්ව ග ඝන අක්ම තරශබන සිංග්තර්රු - ශ්රී
ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබශබන සිංහල හා ශ මළ පිටපත්වවමක
ශබන ගරු සභාවට එවා නැහැ. අශ්ත ්්ඩක්රම වයවස්ථාශ 00 03
වයවස්ථාවල සඳහ ඝ ශවනවා කසිංහල සහ ශ මළ භාෂ්ා රජශේ
පන්පාලන භාෂ්ා විය යුතුයක කියා; ඒක තමයි ූලය ක භාෂ්ාව පිළි්ඳ
නීතිය. ්ැඳුබනකර වංචණාව පිළි්ඳව  ආ ශකොමිසම ඉදින්පමක කළ
වාර්තාව සබන් ඝධශය ඝ  ආ විවා ය එ ා ගරු කථානායකතුමා
විසි ඝ නතර කළා. ඒකට ශහේතුව තමයි එම වාර්තාශ සිංහල හා
ශ මළ පන්වර්තන නැහැ කියන එක. පිටු එ්ව හස් ගණන්ව
තිශ්න සිංග්තර්රු-ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබමමක අශ්ත
්්ඩක්රම වයවස්ථාශ
00 03 වයවස්ථා ුදුමමනි ඝම
උල්ලංතනය කරමිනුයි ්රියාමකමක කරශගන ය ඝශ ඝ. ඒ ගැන
පාර්ය ශබන ඝතුව  ඝශ ඝ නැහැ; මහ ජනතාව  ඝශ ඝ නැහැ;
විප්වෂ්ය
 ඝශනමක
නැහැ.
්්ඩක්ව
ශබන
සියල්ල
බුල්ශ ෝස්කරණය කරශගන යන ශබන වැ පිළිශවළ නතර කිරීම
සඳහා මැදිහමක ශව ඝන කියා අපි ඉතාම ඕනෑකමි ඝ ක්තුමාශග ඝ
ඉල්ලා සියටනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි - [්ාධා කිරීම්ව]

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කශකෝ්තක එශ්ව වාර්තාව අපි
පිළිග ඝනවා. We accept that.

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු සභානායකතුමනි ක්තුමා කිය ඝශ ඝ ශමොක්ව

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි ගරු සභානායකතුමනි.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මටමක කාරණය්ව කිය ඝන
අවසර ශ  ඝන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ක්තුමා කියන කාරණය ශමොක්ව
ම ඝත්රීතුමනි
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ගරු ් ඝදුල ුවණවර්ධන

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි සිංහල පන්වර්තනය නැහැ
ශ මළ පන්වර්තනය නැහැ කියා ඕනෑ නබන ්්ඩක්වට ශබන විවා
කල් ම ඝන පුුමව ඝ. නුදමක එශහම ශනොකර ශබන පන්වර්තන
ප්රමා වන නිසා ඉං්රීසි පිටපත අනුව විවා කර ඝන ප්වෂ්
නායකය ඝ අතර එකඟතාව්ව ඇති ශවලා තිශ්නවා. අපි ඒකයි
අ කර ඝශ ඝ.

අපිට ඕනෑ නබන විවා කල් ම ඝන තිබුණා ඉං්රීසි පන්වර්තන
නැහැ; සිංහල පන්වර්තන නැහැ කියා. නුදමක අපි එශහම කර ඝශ ඝ
නැහැ. එකඟතාව්ව තිශ්නවා ඉං්රීසි පන්වර්තනය ප නබන
කරශගන විවා ය පවමකව ඝන. අශන්ව එක අ වනවිට සෑම
පනමක
ශකටුබනපත්වම
ුද ල්
පනමක
ශකටුබනපත්වම
පාර්ය ශබන ඝතුශ සාක්චඡා ශවනවා කියන එකමක මම කිය ඝන
ඕනෑ. පුබිතය කාලශේ ුද ල් ඇමතිවරයා පාර්ය ශබන ඝතුශ
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ල්වෂ්්ම ඝ කින්ඇල්ල මහතා]

සියටශේමක නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමයි ුද ල් ඇමතිවරයා. කහු
පාර්ය ශබන ඝතුවට ්ශ මක නැහැ. [්ාධා කිරීබන]

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
අ මක නැහැ ැනුමක නැහැ.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
මම කිය ඝශ ඝ පුබිතය පාර්ය ශබන ඝතුශ ුද ල් ඇමතිතුමා
පාර්ය ශබන ඝතුශ සියටශේමක නැහැ ්ශ මක නැහැ කියන එකයි.
[්ාධා කිරීබන] ැ ඝ ුද ල් ඇමතිතුමා ඉ ඝනවා නිශයෝජය
ඇමතිතුමා ඉ ඝනවා. ඒ නිසා ඕනෑම ප්ර න
් ය්ව සාක්චඡා කර ඝන
පුුමව ඝ. [්ාධා කිරීබන]

ු ිනග්දෂ් ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு திமனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කශකෝ්තක එශ්ව සභාපති වන
ගරු හඳු ඝශනමකති ම ඝත්රීතුමා කියපු කාරණාව ගැන යම්ව කිව
යුතුයි. කශකෝ්තක එකට මහජන ්ැංුවව කැඳවා තිබුණා. මහජන
්ැංුවශ සාමානයාධිකාන්වරයාශේ ශසේවා කාලය දිුව කිරීම සඳහා
මහජන ්ැංුවව තුළ තිශ්න සියදෙ ප්රතිපමකති උල්ලංතනය කර
්රියා මාර්ගය්ව ගැනීමට රන උමකසාහය ඇමකතව ශය ඝම ඉතාම
වැරදි හානිකර ්රියා මාර්ගය්ව. ඒ නිසා ුද ල් අමාතයාං ය භාර
ඇමතිතුමාශග ඝ හා ්්ඩක්ශව ඝ අපි ඉල්ලා සියටනවා පවතින
ප්රධාන රාජය ්ැංුව ශ ශක ඝ එක්ව වන ශමහි ස්ථාවරභාවය
අවුල් ශවන ්රියාවය යකට අවතීර්ණ ශව ඝන එපාය කියා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි. [්ාධා කිරීම්ව] ගරු (්චණාර්ය) හර්ෂ්
සිල්වා රාජය අමාතයතුමා.

ඕනෑ. මම ලංකා ්ැංුවව ශහෝ මහජන ්ැංුවව ගැන කථා කරනවා
ශනොශවයි. ශපොදුශ අපි එකඟතාවකට ් යුතුයි කියන එකයි මම
ශමතැනදී කිය ඝශ ඝ. [්ාධා කිරීම්ව]

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු (්චණාර්ය) ් ඝදුල ුවණවර්ධන ම ඝත්රීතුමා.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
එතුමා කියන කරුණට අපි එකඟ ශව ඝශ ඝ නැහැ. ශමොක
ශහේතුව SriLankan Airlines එකට ුබශර් ඝ රමකවමකශමක ්ඳවා
ගමකතා. එතුමාශේ මාසික පඩිය රුපියල් ල්වෂ් 30යි. එක වසක
පඩිය රුපියල් ල්වෂ්යකට ව ා වැඩියි. නුදමක ශමොක්ව කරපු
ශද් ඒ වාශේම තවමක නිලධාන්ශයුවශේ මාසික වැටුප රුපියල්
ල්වෂ් 61්ව විතර ශවනවා. ඒකයි කහු ඉවමක කශළේ. රාජය ්යතන
දියුණු කර ඝන කියා ශබන විධියට ශකෝයට ප්රශකෝයට ගණ ඝ
ධනස්ක ඝධය්ව විය බන කර කළමනාකරණය කර ඝන පුුමව ඝ
නබන ්්ඩක්ව කළමනාකරණය කරග ඝන පුුමව ඝ ශව ඝන
එපායැ. එශහම කර ඝන ්ැහැ. ශමොක රාජය ්යතන කියා ඉවර
ශවලා ල්වෂ් ගණ ඝ - රුපියල් ල්වෂ් 30්ව කිය ඝශ ඝ වසක
වැටුප රුපියල් ල්වෂ්යකට ව ා වැඩියි. එශහම නබන SriLankan
Airlines එශ්ව කළමනාකරණය ශගො ිතහිල්ලා තිශ් ඝන
එපායැ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි ගරු ම ඝත්රීතුමා. අ දිනශේදී ුද ල්
සබන් ඝධශය ඝ විවා ය්ව පැවැමකශවනවා. ක්තුම ඝලාට එම
විවා ශේදී ශමම කාරණා ඉදින්පමක කර ඝන පුුමව ඝ. ශ වැනි
කාරණය ශබනකයි. සභානායකතුමා එතුමාශේ කථාශ ුදල්
අවස්ථාශ දීම කි වා
කCOPE එශ්ව වාර්තාව එතුමා
පිළිග ඝනවා.ක කියා. එම නිසා අපට තව දුරටමක ශබන පිළි්ඳව
සාක්චඡා කර ඝන පුුමව ඝ. ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ගපත්සම්

ைனுக்கள்

ු ංආචාර්ය හසර්ෂ ා ිරල්වා ෙහසතා ංජාිනක ප්රිනපත්ින හසා
ආර්ථික ක යුතු රාජය අොතයතුො

PETITIONS

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ
- மதசிய
தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொேொங்க
அமைச்சர்)

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අපි ශමතැනදී ශබන ගැන ීමට
ව ා ශපොඩ් ්ව පුුමල්ව ්ල ඝන ඕනෑ. මම ශබන ්ැංුවව්ව
සබන් ඝධශය ඝ කියන කථාව්ව ශනොශවයි. නුදමක රාජය ්යතන
ශප ද්ගය ක ්යතන සමඟ තරග කරන අවස්ථාශ දී අපට පුුමව ඝ
ශව ඝන ඕනෑ අව ය පුද්ගලය ඝ රාජය ්යතනවල ඉහළ
තනතුරුවලට ්ඳවා ග ඝන. ඒ අවස්ථාශ දී කවු ඝ රජශේ
්යතනයකට ්ැශඳ ඝශ ඝ නැතුව ශප ද්ගය ක ්යතනයකට
්ැඳුශණොමක කවු ඝට ශමොන වාශේ වැටුප්ව ලැශ්නවා කියන එක
ගැනමක අපි හිශමක ත්ා ග ඝන ඕනෑ.

ම ඝත්රීවරු ඝට
ඇමතිවරු ඝට
ව ා
හුවණයකට
විසිුවණයකට වැඩි පඩි ්යතන ප්රධානී ඝට ලැශ්න තමකමකවය්ව
තිශ්නවා. නුදමක අපි ඒ ශ ස ඍණාමකමකව ්ල ඝශ ඝ නැතුව
තරග කිරීශබනදී රාජය ්යතන
්වතිමමක කර ඝන අව ය
පුද්ගලය ඝ ්ඳවා ග ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන එකමක ්ල ඝන

ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ගරු කථානායකතුමනි වැය ගම ශකොහුණුගුදව පුබුදුජය
මාවත කසතුටක යන ය පිනශයහි පදිංි ශ්ව.පී. සරමක කරුණාරමකන
මහතාශග ඝ ලැබුණු ශපමකසම්ව මම පිළිග ඝවමි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ල්වෂ්්ම ඝ ්න ඝ විශේමා ඝන මහතා - [සභා ගර්භය තුළ

නැත.]

ු හසර්ෂණ රාජකුණා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි නිට්ටුවව කිුවල්ශහේන
වමකත අංක 6 /10 රන ස්ථානශයහි පදිංි ්ර්.ඒ. ශසශනවිරමකන
මහතාශග ඝ ලැබුණු ශපමකසම්ව මම පිළිග ඝවමි.
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(iii )

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි පට්යටයශග ර ුවරුුවශද්
ගම ඉ ශබන ශග ර යන ය පිනශයහි පදිංි ්ර්.එබන. ජින ාස
මහතාශග ඝ ලැබුණු ශපමකසම්ව මම පිළිග ඝවමි.

(ஆ) (i )

2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து சிமறச்சொமலகள்
திமணக்களத்தில் நிலவுகின்ற தரம் ஒன்மறச்
மசர்ந்த
மேலர்
பதவிகளில்
நிலவுகின்ற
தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு;

(ii)

மைற்படி தவற்றிடங்கள் நிலவும் பதிவிகளுக்
கொன தமகமைகமளப் தபற்ற தரம் இரண்மடச்
மசர்ந்த மேலர்களின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு;

(iii )

மைற்படி
தவற்றிடங்கமள
நிரப்புவதற்கொக
கருத்திற்
தகொள்ளப்படுகின்ற
மூலப்பிர
ைொணங்கள் யொமவ;

(iv )

எதிர்கொலத்தில் இந்த தவற்றிடங்கமள நிரப்ப
நடவடிக்மக எடுப்பொரொ;

(v)

ஆதைனில் அத்திகதி யொது;

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්්නවල වාිකක පිළිතුු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

බ්ද)නා ාර ගාපාර්තගම්්දතුව : කාර්ය ෙණ්ඩලය

என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

DEPARTMENT OF PRISONS: STAFF MEMBERS

மேலர்களின்

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

ඉිනස්පත් කරන ලා ගපත්සම් ෙහසජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවස්ය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.

சிமறச்சொமலகள் திமணக்களம்: பதவியணி

தரம்
இரண்மடச்
மசர்ந்த
எண்ணிக்மக எவ்வளவு;

இன்மறல் ஏன்?

8/’8

1.

ු කනක ගහසාරත් ෙහසතා

asked the Minister of Justice and Prison Reform:

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
අධිකරණ හා ් ඝධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමියශග ඝ
ඇසූ ප්ර න
් ය - (8):

(අ)

(i)

ශ්රී ලංකාශ ් ඝධනාගාර ශ පාර්තශබන ඝතුව තුළ
ශසේවය කරන ුදුම කාර්ය ම්ඩ ලය ශකොපමණ ;

(ii)

එහි පළුද ශරේණිශේ ශේලර්වරු ඝ සං්යාව
ශකොපමණ ;

(iii)

ශ වන ශරේණිශේ
ශකොපමණ ;

ශේලර්වරු ඝ

(a)

(b)

සං්යාව

ය ඝන එතුමිය ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ
(්)

Will she inform this House(i)

the total staff serving in the Department of
Prisons;

(ii)

the number of Grade I Jailors in it; and

(iii)

the number of Grade II Jailors?

Will she also inform this House(i)

the number of vacancies of Grade I Jailors
in the Department of Prisons from 2015;

(ii)

the number of Grade II Jailors who are
qualified to fill those vacancies;

(iii)

the criteria to be adopted when filling those
vacancies;

(i)

2015 වර්ෂ්ශේ සිට ් ඝධනාගාර ශ පාර්තශබන ඝතුව
තුළ පවතින පළුද ශරේණිශේ ශේලර් තනතුරුවල
පවමකනා පුර්තපාක් සං්යාව ශකොපමණ ;

(ii)

පුර්තපාක්ව පවතින එම තනතුරු සඳහා
ුබදුුබකබනලමක ශ වන ශරේණිශේ ශේලර්වරු ඝ
සං්යාව ශකොපමණ ;

(iv)

whether arrangements will be made in
future to fill those vacancies; and

(v)

if so, the date on which it will be done?

(iii)

එම පුර්තපාක් පිරවීශබනදී සලකා ්ලනු ල්න
නිර්ණායක කවශර් ;

(c) If not, why?

(iv)

ඉදින්ශේදී ශමම පුර්තපාක් පිරවීමට කටයුතු
කර ඝශ ඝ ;

(v)

එශසේ නබන එම දිනය කවශර් ;

(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த - நீதி ைற்றும் சிமறச்
சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு பிரதி அமைச்சர்)

ය ඝනමක එතුමිය ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ
(ඇ) ශනො එශසේ නබන ඒ ම ඝ
நீதி ைற்றும் சிமறச்சொமலகள் ைறுசீரமைப்பு அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

(ii)

இலங்மகயின்
சிமறச்சொமலகள்
களத்தில்
மசமவயொற்றுகின்ற
பதவியணி எவ்வளவு;

ු මච්.ආර්. සාරීර දුෂ්ේදත ෙහසතා ංඅධිකරණ හසා
බ්ද)නා ාර ප්රිනසංස්කරණ නිගයෝජය අොතයතුො

திமணக்
தைொத்தப்

அதன் தரம் ஒன்மறச் மசர்ந்த மேலர்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளவு;

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of
Justice and Prison Reforms)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අධිකරණ හා ් ඝධනාගාර
ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමිය ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර
ශ නවා.

(අ)

(i)

ශ්රී ලංකා ් ඝධනාගාර ශ පාර්තශබන ඝතුව තුළ
ශසේවය කරන ුදුම කාර්ය ම්ඩ ලය 018 .1 .38
දිනට (0කි.

(ii)

I ශපළ ශේලර්වරු ඝ සං්යාව 30කි.

(iii)

II ශපළ ශේලර්වරු ඝ සං්යාව 39(කි.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු එ්ච.්ර්. සාරතී දුෂ්්ම ඝත මහතා]

(්)

(i)

018 වර්ෂ්ශේ සිට ැනට I ශපළ ශේලර්
තනතුරුවල පුර්තපාක් සං්යාව 09කි.

(ii)

ුබදුුබකබන ලමක II ශපළ ශේලර් නිලධාන් ඝ සං්යාව
61කි.

(iii)

II ශපළ ශේලර් තනතුශර් කාර්ය්වෂ්මතා ක ඉබන
විභාග සමමකව ඇති ශහෝ නි හස්ව ඇති වසර පහක
සතුටු ායක ශසේවා කාලය්ව ඇති නිලධාන් ඝ
අතන් ඝ ශජයෂ්්මතම නිලධාන් ඝ රාජය පන්පාලන
චණරශල්්
31/ 8ට
අනුූලලව
සබනුද්
පරී්වෂ්ණයකට භාජනය කර I ශපළ ශේලර්
තනතුර සඳහා උසස් කිරීම සිදු ශ .
සබනුද් පරී්වෂ්ණ ම්ඩ ලය හා සබනුද්
පරී්වෂ්ණශේ ලුවණු පයටපායටය සඳහා රාජය ශසේවා
ශකොමිෂ් ඝ සභාශ අනුමැතිය ල්ා ගත යුතුය.
්ඳවා ගැනීබන පයටපායටය ඇුදණුශම ඝ ැ්වශ .
ඇුදණුම සභා ත* කරමි.

(iv)

2018.07.10 සහ 83 දිනය ඝහි II ශපළ ශේලර්
නිලධාන් ඝ I ශපළ ශේලර් තනතුරට උසස් කිරීම
සඳහා ුබදුුබකබන පරී්වෂ්ා කිරීශබන සබනුද්
පරී්වෂ්ණය පවමකවා ඇත.

(v)

2017.08.31 දින සිට I ශපළ ශේලර් තනතුරට උසස්
කරන ල නිලධාන් ඝ 09ශ ශනුව සඳහා
018 .19.06 දින පමකවීබන ය පි ප්ර ානය කර ඇත.

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

ු කනක ගහසාරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මශේ පළුදවැනි අතුරු
ප්ර න
් ය ශමයයි. ් ඝධනාගාරශේ අර්බු ය්ව තිශ්න ශවලාශ ශබන
සභාශ ගරු අමාතයතුමිය හියටයා නබන ශහොඳයි. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි ඉතිහාසශේ ප්රථම වතාවට කා ඝතා රැඳවිය ඝ
වහලයට නැඟලා උද්ශතෝෂ්ණ කැරැල්ල්ව ඇති වුණා. ඒ
කැරැල්ශල ඝ පස්ශසේ ශනොශයුවමක ගැටදෙ ඇති ශවලා තිශ්නවා.
එක පැමකතකි ඝ අමාතයතුමිය කියනවා එයට සබන් ඝධ ශවලා
හිටපු නිලධාන් ඝ 0 ශ ශනුව මාරු කර යැ වා කියලා. නුදමක ඊශේ
ප්රවෘමකතිවලදී අපට
ැක ග ඝන ලැබුණා ් ඝධනාගාර
ශකොමසාන්ස්තුමා ඒ 0 ශ නාශේ මාරු කර යැවීම නවමකවලා
තිශ්නවා කියලා. ීමට ව ා ශලොුව කැරැල්ල්ව පුබිතය කාලශේ
ඇති වුණා. ඒක මර් නය කර ඝන හැකියාව ලැබුණා වාශේම ඒ
මර් නය කරපු ශකොමසාන්ස්තුමා ඇප ශනොලැබී ් ඝධනාගාරය තුළ
ඉ ඝනවා. ශබන ගැටදෙව පිළි්ඳව පාර්ය ශබන ඝතුවට විස්තරය්ව ල්ා
ශ  ඝන කියලා ඉල්ලීම්ව කරනවා.

ු මච්.ආර්. සාරීර දුෂ්ේදත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි පුබිතය කාලසීමාව තුළ
් ඝධනාගාරශේ ඇති වුණු සිදුවීබන පිළි්ඳව අප සියදෙ ශ නාට
ශහොඳ වැටහීම්ව තිශ්නවා. ඒ නිසා ශබන ප්ර න
් ගැටදෙ පිළි්ඳව අ
අමාතයාං ය ඍතී තී ඝදුව්ව අරශගන කටයුතු කරනවා. අපි
පැහැදිය ව වි ව
් ාස කරනවා අපි ග ඝනා  ආ තී ඝදු ්රියාමාර්ග

—————————
* පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

නිවැරදිය කියන කාරණාව. ඒ වාශේම ශනොශයුවමක සමාජ විශරෝධී
වැ රාශිය්ව අ ් ඝධනාගාරය ඇතුශළේ සිට ්රියාමකමක ශවනවා.
ඒ නිසා අමාතයාං ය හැයටයට ග ඝනා  ආ තී ඝදු තීරණ ්පස්සට
හරව ඝන කිසිශසේමක අශ්ත ්ලාශපොශරොමකතුව්ව නැහැ. අපට ශහොඳ
නිලධාන් ඝ පින්ස්ව ඉ ඝනවා
අපට වි ව
් ාස කළ ශනොහැකි
නිලධාන් ඝ පින්සුවමක ඉ ඝනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
ශබන පිළි්ඳව ැනට අමාතයාං ය මිත ඝ නිසි පරී්වෂ්ණ පවමකවලා
ශබන කටයුතු ඉදින්යට කරනවා කියන කාරණාව ගරු ම ඝත්රීතුමාට
ැනුබන ශ  ඝනට කැමැතියි.

ු කනක ගහසාරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඇමකතටම අ ුදුම රශට්
සියදෙ ශ නා  ඝනවා ් ඝධනාගාරය ඇතුශළේ ශලොුව ගැටදෙ ඇති
ශවනවා කියන කාරණයමක; විශ ෂ්
ේ ශය ඝ පාතාලය මමක ්රවය
පිළි්ඳ කටයුතු සියල්ල්ව සැලුබබන කර ඝශ ඝ ඇතුශළේ කියන
එකමක. ඒ පිළි්ඳව ශසොයා ්ල ඝන ් ඝධනාගාර බුද්ධි අං ය්ව
ඇති කළා. ඒ ක් තුද ඝනා ඝශසේලාශේම ්්ඩක්ශව ඝ. නුදමක
පුබිතය වස්වල ඒක විුබරුවා හැර තිශ්නවා. අමාතයාං ශය ඝ
එක ශවලාවක නිලධාන් ඝ මාරු කරනවා; අනිමක ශවලාශ දී ඒ
මාරුකිරීබන නවමකවනවා. ඒකමක හන්යට වමකම ඝ යහ පාලන
්්ඩක්ව වාශේ තමයි. ශමොක රෑ කියන එක ශනොශවයි උශද්ට
ශව ඝශ ඝ. ඒ නිසා ඒ පිළි්ඳව පැහැදිය  උමකතරය්ව ල්ා ශ  ඝන
කියන ඉල්ලීම කරනවා. ඒ නිලධාන් ඝ මාරු කරලා තිශ්නවා
නැද් කියන එක ගැන පැහැදිය ව ප්රකා කර ඝන කියා මා ඉල්ලා
සියටනවා.

ු මච්.ආර්. සාරීර දුෂ්ේදත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)
ගරු ම ඝත්රීතුමා මට ක්තුමාශේ ප්ර න
් ය පැහැදිය  නැහැ. කවු
මාරු කරලා තිශ් ඝශ ඝ කියලා හන්යට කිය ඝන. [්ාධා කිරීම්ව]

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි පුබිතය කාලසීමාව ගමකතාම
අපි  ඝනවා ් ඝධනාගාරය තුළ හිරකරුශවෝ මියිතය යුගය්ව
තිබුණා කියලා.
ගරු ම ඝත්රීතුමා අහන ප්ර ්නය නි ්ිතව
ඇහුශවොමක ශහොඳයි. එතශකොට මට උමකතරය්ව ශ  ඝන පුුමව ඝ.

ු කනක ගහසාරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි මශේ ප්ර න
් ය ශමයයි.
අමාතයතුමිය කියනවා ් ඝධනාගාර නිලධාන් ඝ 0 ශ ශන්ව මාරු
කළා කියලා. කවු ඝ මාරු කරලා නැද් ශමොක ඊශේ වන විට
් ඝධනාගාර ශකොමසාන්ස්තුමා කියනවා ඒ මාරු කරපු එක
නවමකවා තිශ්නවා කියලා. ශබන ප්රකා ශ ශක ඝ අමාතයතුමිය
කියපු එක
ඇමකත
එශහම නැමකනබන
් ඝධනාගාර
ශකොමසාන්ස්තුමා කියපු එක ඇමකත කියන එක තමයි අහ ඝශ ඝ.
ශකයට ප්ර ්නය්ව ඇහුශ . ක්තුමාට ශකයට පිළිතුර්ව ශ  ඝන
තිශ් ඝශ ඝ.

ු මච්.ආර්. සාරීර දුෂ්ේදත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ වන විට අමාතයාං ය විසි ඝ ක්තුමා
කියපු නිලධාන් ඝ ගණන ස්ථාන මාරුවීබනවලට ල්ව කරලා
තිශ්නවා. ඒ අය කිහිප ශ ශනුවශේ යබන යබන ඉල්ලීබන තිශ්නවා
යබන මානුිකක කරුණු සලකා ්ලා සමහර ස්ථාන මාරුවීබන අවලංුව
කර ඝන කියලා. ශබන කරුණ පිළි්ඳව අ පුවමක පතකමක සඳහ ඝ
ශවලා තිබුණා. අපි අමාතයාං ය විධියට ශබන ස්ථාන මාරුවීබන අමක
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හිටුව ඝන කිසිම ශලසකි ඝ ්රියා කරලා නැහැ. මම  ඝශ ඝ නැහැ
ශබන කරුණ පිළි්ඳව ඒ පුවමක පත ශකොයි විධියට වාර්තා කළා
කියලා. නුදමක ස්ථාන මාරුවීබන කළ සමහර නිලධාන් ඝට
ශනොශය්ව කරුණු කාරණා මත යබන යබන ප්ර න
් තිශ්න ්වට
ඉල්ලීබන ී පය්ව අශ්ත අමාතයාං යට ලැබී තිශ්නවා. ඒ නිසා ඒ
ඉල්ලීබන සලකා ්ල ඝන කියලා අපට ඉල්ලීම්ව ලැබී තිශ්නවා.
නුදමක අපි කිසිම ස්ථාන මාරුව්ව අමක හිටුව ඝන ශබන වන විට
කටයුතු කරලා නැහැ.

ඉදිකරශගන යන ් ඝධනාගාරවලට මාරු කිරීමට අව ය වැ
කටයුමකත අපි ශබන වන විට කරශගන යනවාය කියන එක ගරු
ම ඝත්රීතුමාට ශබන අවස්ථාශ මත්ව කර ඝන කැමැතියි.

සුපිස් වාිර බද්ා ග වූ සො ම් : විස්තර

உச்ச அனுகூல வொி தசலுத்திய கம்தபனிகள்: விபரம்
COMPANIES THAT PAID SUPER GAIN TAX: DETAILS

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

56/’8

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා. ීමළඟට ප්ර න
්
අංක 0.

2.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ුද ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ ප්ර න
් ය - (8):

(අ)

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(i)

0186 අයවැය ශයෝජනා අංක 019 හි “පුබිතය රජය
යටශමක ශනොමනා අනු්හ ල්මි ඝ අධික ලාභ
ඉපයූ සමාගබන සඳහා අපි ුබපින් වාසි ්ද්
පැන ආශයුද” යනුශව ඝ සඳහ ඝ ්ැවි ඝ; එශලස
ශනොමනා අනු්හ ල්මි ඝ අධික ලාභ උපයා ුබපින්
වාසි ්ද් ශග ආ සමාගබනවල නාමශල්්නය්ව සහ
ඒ ඒ සමාගබන විසි ඝ ශගවන ල ්දු ප්රමාණය
ශකොපමණ ;

(ii)

ුබපින් වාසි ්ද් ශග ආ සමාගබන වර්තමාන රජය
යටශමක රජශේ වයාපෘති සඳහා ායකමකවය්ව
සපයනු ල් ඝශ ඝ ;

(iii)

එම සමාගබන විසි ඝ ුබපින් වාසි ්ද් ශගවීශම ඝ පුබ
ඇරඹූ නව ්ශයෝජන වයාපෘතී ඝ සබන් ඝධශය ඝ
ුද ල් අමාතයාං ය ම්  ඝ විශ ික
ේ ත අනු්හය ඝ
ල්ාදී තිශේ ;

(iv)

ුබපින් වාසි ්ද් ශග ආ සමාගබන අතන් ඝ ශපොය ස්
ූලලය අපරාධ ශකොට්මාසය ශවත කැඳවා ප්ර න
්
කළ සමාගබන කවශර් ;

(v)

ූලලය අපරාධ පරී්වෂ්ණ අනුව ුබපින් වාසි ්දු ශග ආ
සහ එයට අතිශර්කව ශවනමක
ය්ව ශග ආ
සමාගබන කවශර් ;

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි -[්ාධා කිරීම්ව]

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු වාුබශද්ව නානාය්වකාර ම ඝත්රීතුමනි අතුරු ප්ර න
් තුන්ව
ඇුබවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා -[්ාධා කිරීම්ව]

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
මට ඉතා ශකයටශය ඝ ප්ර න
් ය්ව අහ ඝන ශ  ඝන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු වාුබශද්ව නානාය්වකාර
ක්තුමාශේ ප්ර න
් ය

ම ඝත්රීතුමනි

ශමොක්ව

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ස්තුතියි ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. සිරකරුව ඝ
මනුෂ්යශයෝය සිරකාන්ය ඝ
මනුෂ්යශයෝය. සිරකාන්ය ඝ 8(6
ශ ශනුවට තිශ් ඝශ ඝ වැසිකිළි 3්ව පමණයි කියලා වාර්තාවකි ඝ
අපට ැනග ඝන ලැබී තිශ්නවා. ශමවැනි තමකමකවය ඝ තමයි
්තතිය වැඩි කිරීමට ශහේතුවී පුබව කැරය කාරී තමකවය ඝ
ඇතිවීමටමක ශහේතු පා ක ශව ඝශ ඝ. ඒ නිසා සිරකාන්ය ඝ 8(6
ශ ශනුවටම වැසිකිළි 3්ව තිශ් ඝශ ඝ කියන එක ගැන ක්තුමා
පුුමව ඝ නබන පැහැදිය  කිරීම්ව කර ඝන. නැමකනබන පුබවට පැහැදිය 
කිරීම්ව කර ඝන.

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශනහි
(්) ශනො එශසේ නබන ඒ ම ඝ
நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்ட
முன்தைொழிவு இலக்கம் 207 இல் “கடந்த
அரசொங்கத்தின் கீழ் முமறயற்ற அனுசரமண
தபற்று, அதிக இலொபம் ஈட்டிய கம்தபனிகளுக்கு
நொங்கள் உச்ச அனுகூல வொிமய விதித்மதொம்”
எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதொல், அவ்விதைொக
முமறயற்ற அனுசரமணகமளப் தபற்று அதிக
இலொபத்மத ஈட்டி உச்ச அனுகூல வொிமய
தசலுத்திய கம்தபனிகளின் தபயர்ப்பட்டியலும்
அந்தந்த கம்தபனிகளொல்
தசலுத்தப்பட்ட
வொியின் அளவும் யொது;

(ii)

உச்ச
அனுகூல
வொிமயச்
தசலுத்திய
கம்தபனிகள், தற்மபொமதய அரசொங்கத்தின் கீழ்
அரசொங்க
கருத்திட்டங்களுக்கு
பங்களிப்பு
தசய்கின்ற னவொ;

(iii)

அக்கம்தபனிகளொல்
உச்ச
அனுகூல
வொி
தசலுத்தப்பட்ட பின்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்ட புதிய
முதலீட்டுக் கருத்திட்டங்கள் சம்பந்தைொக நிதி

ු මච්.ආර්. සාරීර දුෂ්ේදත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எச்.ஆர். சொரதீ துஷ்ைந்த)

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි වැය ක ් ඝධනාගාරශේ
සහ ශකොළඹ තිශ්න ප්රධාන ් ඝධනාගාරවල වි ාල ත ් ය්ව
තිශ්නවා. ඒක අප කවුරුමක පිළිග ඝනවා. ඒක අ -ඊශේ ඇති වුණු
ප්ර න
් ය්ව ශනොශවයි; කාලා ඝතරය්ව තිස්ශසේ තිබුණු ප්ර ්නය්ව.
ගරු අමාතයතුමියමක එ්වක අපි පුබිතය දිනවල ් ඝධනාගාර
නිරී්වෂ්ණය කර ඝන ිතය අවස්ථාශ ඒවාශේ වි ාල ගැටදෙ අක්
පාක් තිබුණු ්ව අප ැ්වකා; අප ඒක පිළිග ඝනවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම
කා ඝතා අං ශේ ඉ ඝන රැඳවිය ඝ වි ාල පින්ස්ව අදෙති ඝ

1325
[ගරු (්චණාර්ය) ් ඝදුල ුවණවර්ධන මහතා]

அமைச்சின் மூலம் தனித்துவைொன அனுசரமண
வழங்கப்பட்டுள்ளதொ;
(iv)

உச்ச அனுகூல வொி தசலுத்திய கம்தபனிகளில்
தபொலிஸ் நிதிசொர் குற்றப்பிொிவுக்கு அமழக்கப்
பட்டு விசொொிக்கப்பட்ட கட்தபனிகள் யொமவ;

(v )

நிதிசொர் குற்ற விசொரமணக்கிணங்க உச்ச
அனுகூல வொி தசலுத்திய ைற்றும் அதற்கு
மைலதிகைொக மவறு அபரொதத்மத தசலுத்திய
கம்தபனிகள் யொமவ;

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(iii)

අ ාළ ශනොශ .

(iv)

ශද්ශීය ් ායබන ්දු ශ පාර්තශබන ඝතුව එවා ඇති
ශතොරතුරු අනුව ූලලය අපරාධ ශකොට්මාසය විසි ඝ
ුබපින් වාසි ්ද් සබන් ඝධශය ඝ කිසිදු සමාගම්ව
ශවති ඝ ශබන වන විට කැඳවා ප්ර න
් කර ශනොමැති
්ව වාර්තා වී ඇත.

(v)

ඉහත (iv) අනුව අ ාළ ශනොශ .

(්) පැන ශනොනඟී.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

the list of names of the companies that
earned a very high income with undue
patronage and thus paid the Super Gain Tax
and the amount of money they paid as
taxes, since the Budget Proposal for 2016
says in No.207 that “ We imposed Super
Gain Tax on very high income earning
companies who have gathered a significant
amount of profit in the recent past with the
undue patronage of the previous regime”;

(ii)

whether the companies that paid the Super
Gain Tax do contribute to the Government
projects under the present Government;

අ ශබන රටට ්ශයෝජකයි ඝ එ ඝශ ඝ නැමකශමක ්දු ප්රතිපමකතිය
තුළ ශමවැනි පළිගැනීබන තිශ්න නිසායි; ්දුවය  ඝ පළිගැනීබන සිදු
වන නිසායි.

(iii)

whether the Ministry of Finance has granted
a special patronage for the new investment
projects started by those companies after the
Super Gain Tax was paid;

(iv)

the names of the companies which paid
Super Gain Tax that were summoned to the
Financial Crimes Investigation Division for
questioning;

Will he inform this House-

(v)

according to financial crimes investigations,
the names of the companies that paid the
Super Gain Tax and an additional fine apart
from the tax?

If not, why?

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා ංමුාල් රාජය අොතයතුො

(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

இரொன்

விக்கிரைரத்ன

-

நிதி

இரொேொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ල්ා ශ නවා.

(අ)

ඉහත (i) අනුව අ ාළ ශනොශ .

(i)

asked the Minister of Finance and Mass Media :

(b)

(ii)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශමය ඉතා වැ ගමක
ප්ර න
් ය්ව. ශමොක කපුබිතය රජය යටශමක ශනොමනා අනු්හ
ල්මි ඝ අධික ලා් ඉපයූ සමාගබන සඳහා අපි ුබපින් වාසි ්ද්
පැන ආශයුදක කියායි 0186 අය වැශේ කිය ඝශ ඝ. පුබිතය රජය
සමශේ ශනොමනා ශලස අධික ලා් ල්පු සමාගබනවලට අතීතයට
්ලපාන ශලස තමයි ුබපින් වාසි ්ද් ්ව පැශන ශ . ශමයි ඝ
රුපියල් බිය යන 1ක ් ායම්ව ල්ා ගමකතා. සබනර්ර්ණශය ඝ
රාජය ූලලය ප්රතිපමකතිවලට වැරදි ශලස හුශ ්ව ශප ද්ගය ක
අං ශය ඝ උ් පළිගැනීශබන ශ්චතනාවකි ඝ තමයි ශබන අය වැය
ශයෝජනාව ඉදින්පමක කශළේ. ඒ ්ව ඉතාම පැහැදිය ව ශුද්ධ
සිංහශල ඝ කියලා තිශ්නවා. අධික ලා් ල්පු අතීතශේ
සමාගබනවලට ඬුවම්ව ශලස තමයි ශබන ්ද් පැශන ශ . එ්වසමක
ජාතික ප්වෂ් රජය්ව ්ලයට පමක වීශම ඝ පස්ශසේ ශප ද්ගය ක
අං යට කව ාවමක ශබන විධියට එළව එළවා ගහලා නැහැ.

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(a)
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(i)

ුබපින් වාසි ්ද් ශග ආ සමාගබන ගණන 3 ්ව වන
අතර එම සමාගබන විසි ඝ ශගවන ල ුබපින් වාසි
්දුවල එකතුව රුපියල් 1 309 ( 0 103.9( ශ .

පුද්ගලය ඝ ශහෝ සමාගබන පිළි්ඳව නි ි
් ත
ශතොරතුරු ්ාහිර පාර් වය ඝට ල්ා දීම 0189 අංක
0( රන ශද්ශීය ් ායබන පනශමක 811 වග ඝතිශේ
විධිවිධාන ම්  ඝ වළ්වවා ඇත.

මශේ ප්ර න
් ය තමයි අධික ලාභ ලැබුවා නබන ුද ල් අයථා
ශලස භාවිතා කළා නබන ම ඝත්රීවරශය්ව වාහනය්ව අවභාවිතා
කළා නබන තුද ඝනා ඝශසේලා ශගනිහිල්ලා ඇප ශ  ඝශ ඝ නැතුව
උසාවි මනවා නබන ුබපින් වාසි ්ද් ශග ව සමාගබන අයථා ලාභ
ලැබීම පිළි්ඳව පරී්වෂ්ණය්ව කරනවා නැද් කියන එක.

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
් ඝදුල ුවණවර්ධන ම ඝත්රීතුමා ධනවමක ධනපති ප ඝතිශේ
වයාපාර ශවනුශව ඝ ශපනී සිම ම ගැන ශ්ොශහොම ස ඝශතෝෂ්යි. එ්ව
එ්ව පුද්ගලය ඝශේ ශ්චතනාව ශමොක්ව කියන එක ගැන මට
කිසිම විස්තරය්ව කර ඝන ්ැහැ. නුදමක ශබන ුබපින් වාසි ්ද්
පැනවීශබන වාසිය තිශ් ඝශ ඝ ශබන රශට් ශපොදු ජනතාවටයි. ඒ
වාශේම ක්තුමා කි වා ම ඝත්රීවරශය්ව වාහනය්ව වැරදි ශලස
පාවි්චි කළා නබන ඒක ගැන ශහොයා ්ලනවා කියලා. ශබන ළඟදී
කවු මට කි වා කකාටහන් වාහනය්ව තිශ්නවා නබන ඒ ගැන
ශසොයා ්ල ඝන ඒ ශගොල්ල ඝශේ ් ායම ගැන ්ල ඝන කියලා
් ායබන ්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශව ඝ forms යවා තිශ්නවාක කියලා.
ඒ වාශේම ඒ පුද්ගලයා මශග ඝ ඇහුවා කම ඝත්රී වුණාට පුබව
ම ඝත්රීවරු ඝ -මමමක ඒකට ඇතුළමක- නිවාස ල්ාශගන තිශ්නවා
ඉ බන ල්ාශගන තිශ්නවා වාහන ල්ාශගන තිශ්නවා. ් ායබන
්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශව ඝ ඒ අයටමක forms එවලා තිශ්නවා ක
කියලා. ඇමකතටම මම ් ායබන ්දු ශ පාර්තශබන ඝතුවට ැ ඝවුවා
ඒ ගැනමක ශහොයා ්ල ඝන කියලා. නීතිය එක හා සමානව
හැශමෝටම ්රියාමකමක ශව ඝන ඕනෑ කියන ප නම උ තමයි ඒ
ප්ර න
් ය මම ඉදින්පමක කශළේ. ඒ ප්ර න
් යමක අපි ් ායබන ්දු
ශ පාර්තශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරලා තිශ්නවා.
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ප්ර න
් අංක - 8 8/'8 - (0) ගරු ඉබනරා ඝ මහරූෆ් ම ඝත්රීතුමා
- [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
මශේ ශ වන අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි ශමතුමා ශබන වැ ගමක ප්ර ්නය ශවන දිහාවකට
ශගන ය ඝශ ඝ. ශබන ුබපින් වාසි ්ද් තමයි ලංකා ඉතිහාසශේ ශබන
ජාතිශය ඝ ශබන ්කාරයට පනවපු එකම ්ද් . එතුමා කියනවා අපි
ශබන ධනපති සමාගබන ශවනුශව ඝ ශපනී ඉ ඝනවා කියලා. ඒකා්ද්ධ
විප්වෂ්ය ව ශය ඝ අපි අව යශය ඝම ශපනී ඉ ඝශ ඝ ශබන රශට්
ශගොවී ඝ
එශහම නැමකනබන ුබුම හා මධය පන්මාණ
කර්මා ඝතකරුව ඝ ස්වජාතික මහා පන්මාණ වයාපාන්කයි ඝ
ශවනුශවනුයි. ස්වජාතික වයාපාරවලට එළව එළවා ගහලා
විජාතිකයි ඝට පුුමව ඝ තරබන සහන ශ න ප්රතිපමකතිය තමයි
තුද ඝනා ඝශසේලාශේ ප්රතිපමකතිය. මහා පන්මාණ වුණමක ශබන රශට්
උප ඝ ස්වජාතික වයාපාන්කයි ඝට ශමශලසි ඝ පහර ශ නවාට අපි
විරුද්ධයි.

සිංග්තර්රුවට ශහෝ ශවන ශකොශහේ ශහෝ ඉ ඝන විජාතිකශයුවට
්දු සහන ශතොග පියට ඝ ශ මි ඝ අශ්ත රශට් ජාතික වයාපාන්ක
්වශෂ්ේත්රය වළ පල්ලට යැවීශබන රමය තමයි ුද ල් අමාතයාං යමක
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාතය ඝතර ශවශළඳ අමාතයාං යමක
කර ඝශ ඝ. සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබශම ඝ
කර ඝශ ඝමක ඒකයි. සිංග්තර්රුශ
්ශයෝජකය ඝට අසීමිත
වරප්රසා දීලා ස්වජාතික වයාපාන්කය ඝට -ශබන රශට් ඇමකත
උරුමකරුව ඝට- ගහන එක තමයි තුද ඝනා ඝශසේලාශේ
ප්රතිපමකතිය. ඉස්සර ඒක එ්වසමක ජාතික ප්වෂ්ශේ ප්රතිපමකතිය
ශනොශවයි.

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ඇමකතටම ගරු ම ඝත්රීතුමා කියන කාරණයට මට එකඟ
ශව ඝන ්ැහැ. අවුරුදු තිහ්ව වැනි දීර්ත කාලය්ව BOI එක හරහා
්දු සහන ල්ා දීලා තිශ්නවා. ඒ සහන දීලා තිශ් ඝශ ඝ කාල
සීමාව්වවමක ශනොමැතිවයි. ශබන රශට් හිටපු හැම රජය්වම ශබන ්දු
සහන දීලා තිශ්නවා. එ්වසමක ජාතික ප්වෂ්ශේ රජය ඝ තිබිලා
තිශ්නවා ශ්රී ලංකා නි හස් ප්වෂ්ය ප්රුද් රජය ඝ තිබිලා
තිශ්නවා. පුබ ිතය වසර 01 තුළමක ශබන ්දු සහන කිසිම සීමාව්ව
ශනොමැතිව දීලා තිශ්නවා. අපි අදෙමක පනත්ව පාර්ය ශබන ඝතුවට
ශගනැල්ලා ඒ ශ න ්දු සහන ැ ඝ සීමා කරලා තිශ්නවා.
්ශයෝජනශේ ප්රමාණයට තමයි ඒ ්දු සහන සීමා කරලා
තිශ් ඝශ ඝ. යබන ්ශයෝජනය්ව කශළොමක ඒ ්ශයෝජනය කරපු
ප්රමාණශය ඝ සියයට සියයක ලාභය්ව ල්න තුරු ඒ අය ්දු
ශගව ඝනට ඕනෑ නැහැ. ඊට පස්ශසේ ඒ හැශමෝම ්දු ශගව ඝන
ඕනෑ. ඇමකතටම අපි ඒ නි හස ල්ා දු ඝනා. ඒ විතර්ව ශනොශවයි
ක්තුම ඝලාශේ රජය කාලශේදී තවමක පනත්ව ශගනාවා. ඒක
පනත ශපොදු පනත්ව ශනොශවයි. කරන ්ශයෝජනය දිහා ්ලලා ඒ
අනුව ්දු සහන ශ  ඝන තමයි ඒ පනත ශගනාශ . අපි ඒකමක
අශහෝසි කරලා තිශ්නවා. අපි ඒකටමක එකඟ නැහැ. ්දු සහන
ශ නවා නබන හැශමෝටම එක වාශේ ්දු සහන ල්ා දිය යුතුයි කියන
පරමාර්ථශය ඝ තමයි අපි ඒ පනත ඉදින්පමක කරලා තිශ් ඝශ ඝ. ඒ
නිසා ් ඝදුල ුවණවර්ධන ම ඝත්රීතුමා කියපු කාරණයමක එ්වක මම
එකඟ නැහැ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 3 - 8(8/'8 - (8) ගරු ශරෝහිණී ුවමාන් විශේරමකන
ම ඝත්රීතුමිය - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ප්ර න
් අංක ( - 893/'8 - (8) ගරු (වව ය) නය  ඝ ජයතිස්ස
ම ඝත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]

ප්ර න
් අංක 6 - 8 (/'8 - (0) ගරු උ ය ප්රභාමක ගබනම ඝපිල
ම ඝත්රීතුමා.

ු උාය ප්රභාත් ම්ේදපිල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Hon. Prime Minister and Minister
of National Polices and Economic Affairs, I ask for two
weeks' time to answer that Question.
ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ාස්ද්රතා ගර්ඛාගව්ද පහසන ිරටින රත්නපුර
ිනස්ත්රික්කගේ පල්ල් : වනවන තත්ත්වය උසස් කිීමෙ
இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தில் வறுமைக்
மகொட்டுக்குக்கீழ் வொழ்கின்ற
குடும்பங்கள்:வொழ்க்மகத் தரத்மத மைம்படுத்துதல்

FAMILIES LIVING BELOW POVERTY LINE IN RATNAPURA
DISTRICT : UPLIFTMENT OF LIVING STANDARDS
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ු ගහසාෂා්ද විතානගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
සමාජ සවි්ලගැ ඝවීබන අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ ප්ර න
් ය - (0):

(අ)

(i)

රමකනපුර දිස්්රි්වකශේ ීවවමකවන පවුල් අතන් ඝ
න්්රතා ශර්්ාශව ඝ පහළ ීවවමක වන පවුල්
සං්යාව එ්ව එ්ව ප්රාශද්ශීය ශල්කබන ශකොට්මාසය
අනුව ශව ඝ ශව ඝ ව ශය ඝ කවශර් ;

(ii)

එම පවුල්වල ීවවන මට්ටම උසස් කිරීමට
අමාතයාං ය ගනු ල්න පියවර කවශර් ;

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ
(්) ශනොඑශසේ නබන ඒ ම ඝ
சமூக வலுவூட்டல்கள் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

இரத்தினபுொி ைொவட்டத்தில் வசிக்கும் குடும்பங்
களில் வறுமைக் மகொட்டுக்கு கீழ் வொழ்கின்ற
குடும்பங்களின்
எண்ணிக்மக,
ஒவ்தவொரு
பிரமதச தசயலொளர் பிொிவுக்கமைய தவவ்
மவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்;

( i i ) அக் குடும்பங்களின் வொழக்மகத் தரத்மத
மைம்படுத்துவதற்கு அமைச்சு மைற்தகொள்ளும்
நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்;
அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( ஆ) இன்மறல், ஏன்?
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තුළි ඝ සිදුවන අතර සමෘද්ධි ප්රතිලාභි ඝශේ
ීවවශනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා විවිධ වැ සටහ ඝ
ඒ සඳහා සානු්ල සපයන ්රියාවය ය්ව ශලස
සිදුශ .

[ගරු ශහේෂ්ා ඝ විතානශේ මහතා]

asked the Minister of Social Empowerment :
(a)

Will he inform this House(i)

(ii)

(b)
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පාර්ය ශබන ඝතුව

separately as per each Divisional Secretary's
Division the number of families living
below the poverty line out of the families
residing in the District of Rathnapura; and
the steps that would be taken by the
Ministry to uplift the living standards of the
aforesaid families?

If not, why?

ු පී. හසැස්ස්ද
අොතයතුො

ෙහසතා

ංසොජ

සවිබල

ැ්දවීම්

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன் - சமூக வலுவூட்டல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Empowerment)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි එම ප්ර ්නයට පිළිතුර
ශමශසේය.

(අ) (i)
අනු අංකය

ප්රාශද්ශීය ශල්කබන
ශකොට්මාසය

න්්රතා
ශර්්ාශව ඝ පහළ
ීවවමක වන පවුල්
සං්යාව

01

ඇහැය යශගො

02

ුවරුවිට

03

කින්ඇල්ල

2,950

04

රමකනපුර

11,985

05

ඉුවල්ශ්ත

5,330

06

්ලංශගො

7,481

07

ඕපනායක

3,027

08

පැල්මක්ල්ල

09

ඇලපාත

4,603

10

අයගම

3,664

11

කලවාන

6,432

12

නිවිතිගල

7,116

13

කහවමකත

5,659

14

ශගො කශවල

9,128

15

වැය ශගශපොල

16

ඇඹිය පියටය

17

ශකොශළො ඝන
මකතුව

(ii)

6,859
11,642

10,776

3,421
13,290
5,953
119,316

න්්රතා ශර්්ාශව ඝ පහළ ීවවමක වන සියදෙ අයශේ
ීවවන මට්ටම උසස් කිරීම සඳහා රජය භාවිත කරන
සාර්ව හා ්වෂු්ර ්ර්ිකක ප්රතිපමකති හා ්රියාකාරකබන

(්) ඉහත පිළිතුරු අනුව අ ාළ ශනොශ .

ු ගහසාෂා්ද විතානගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
ප්ර න
් ය ශබනකයි.

මශේ පළුදවන අතුරු

ශමම රජය ්ලයට පමකවීශම ඝ පුබ න්්රතා ශර්්ාශව ඝ පහළ
ීවවමකවන දු්තපමක මිනිුබ ඝශේ සවි්ල ගැ ඝවිය යුතු මිනිුබ ඝශේ
සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 011කි ඝ වැඩි කර යබන සහනය්ව
ල්ා දීලා තිශ්නවා. නුදමක ශබන වරප්රසා ය ලැබිය යුතු තවමක
ශ්ොශහෝ පින්ස්ව සමාජය තුළ ීවවමක වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි ක්තුමාශේ ශබන සං්යාශල්්නවලට
සමානම තවමක පින්ස්ව ඒ ඒ ප්රාශද්ශීය ශල්කබන ශකොට්මාසවල
ීවවමක ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශමවැනි වටපිටාව්ව
තිශයද්දී 018( වර්ෂ්ශේදී -මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ- රුපියල්
0 11 ්ැිත ඝ රුපියල් ශකෝයට 8 311ක ුද ල්ව ඒ අයට ශ් ා දීලා
තිශ් ඝශ ඝ සමෘද්ධි අධිකාන්ය හරහායි.
ගරු අමාතයතුමනි ශබන අමාතයාං ය හරහා එවැනි ුද ල්ව
ල්ා දීමට කටයුතු කශළේ ුවමන නිර්ණායක අනුව
කැබිනට්
අනුමැතිය්ව සහිතව මැතිවරණ කාලයකදී ඒ විධියට ුද ල්
ල්ාදීශබන හැකියාව්ව තිශේ කියලාමක ක්තුමාශග ඝ ැන ග ඝන
කැමතියි.

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මැතිවරණ සමශේ
ශනොශවයි මැතිවරණයට මාසයකට කය  ඝ 018( ශ ොශළොස්වන
මාසශේ සමෘද්ධි ්ැංුවවය  ඝ එක සමෘද්ධිලාභිශයුවට රුපියල්
0 11 ්ැිත ඝ රුපියල් බිය යන 83්ව ශ් ා දීලා තිශ්නවා.
ශ්ොශහෝ ශවලාවට ශබනක මැතිවරණය ඉල්වක කරශගන කරපු
වයාපෘතිය්ව හැයටයටයි අපි කි ඝශ ඝ. ඒ ශකශසේ ශවතමක වමකම ඝ
රජය ්ලයට පමක වුණාට පුබ ඒ ුද ල් සමෘද්ධිලාභී ඝශග ඝ අය
කර ගැනීමට අව ය කටයුතු කරශගන යනවා. මා හිතන හැයටයට
ැනටමමක එම ුද ය  ඝ තුශන ඝ එකක විතර ප්රමාණය්ව අය
කරශගන තිශ්නවා.

ු ගහසාෂා්ද විතානගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
ප්ර න
් යමක ඒ හා සබන් ඝධවමයි.

මශේ ශ වැනි අතුරු

ගරු අමාතයතුමනි ක්තුමා කියනවා ඒ රුපියල් 0 11 අය
කර ග ඝන කටයුතු කරනවා කියලා. ැ ඝ ශමතැන පරස්පරය්ව
තිශ්නවා. මැතිවරණ කාල සීමාවක සමෘද්ධිලාභී ඝට යබන ුද ල්ව
ශ නවා. මැතිවරණය ජය්හණය කර ග ඝන අ ාළ රජය විසි ඝ
ග ඝනා තී ඝදුව්ව විධියට තමයි ඒ ුද ල ජනතාවට ශ  ඝශ ඝ.
ජනතාව හිත ඝශ ඝ ශබනක අපට ශ න ්ධාරය්ව අතිශර්කව ශ න
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ශ ය්ව කියලායි. එතශකොට අපට රුපියල් 0 11්ව අතිශර්කව
දු ඝනා කියලා ජනතාව ඉදින්ශේ ඒ රජය ප්රසා යට පමක ශවනවා.
හැ්ැයි ශබන රජය ්වාට පුබ ්පහු ඒ ුද ල අය කර ග ඝනවා. ඒ
නිසා අවසානශේ වර්තමාන රජය අප්රසා යට පමක ශවනවා.
ගරු අමාතයතුමනි මාධය ඉස්සරහට ිතහිල්ලා රශට් ජනතාව
ැනුවමක කර ඝන ඕනෑ කාරණාව්ව ශබනක. සමෘද්ධි සහනාධාර
ල්න පුද්ගලයුවශග ඝ -සමෘද්ධිලාභිශයුවශග ඝ- ශබන ුද ල ්පහු
අය කරන එක ඒ අයට ශලොුව අපුබතාව්ව. ශබනක පුබිතය
රජශය ඝ වුණු වැරැද් ්ව එම නිසා ශමම ුද ල නැවත අය කර
ගැනීම නතර කර ඝන ශහෝ එය නැවත අය කර ග ඝශ ඝ නැතිව
ඉ ඝන රජය තී ඝදුව්ව ග ඝන ඕනෑ.
මම තව එක කාරණය්ව පිළි්ඳව ැන ග ඝනට කැමැතියි
ගරු ඇමතිතුමනි. පුබිතය දිනක මා ඇසූ ප්ර න
් යකට පිළිතුරු ල්ා
ශ මි ඝ ක්තුමා කි වා සමෘද්ධි නිලධාන් ඝ කළමනාකරුව ඝ
ඇතුුම සියදෙ ශ නා ස්ිකර ශසේවයට අනුයු්වත කර ඝනට කටයුතු
කරනවා කියලා. ක්තුමා එශසේ ප්රකා කර තිබියදීමක ශබන
නිලධාන් ඝ හ ඝදි ගාශ්ඩ කෑ ගහ ඝශ ඝ ඇයි කියලා මම අහ ඝන
කැමැතියි

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශමතුමා සඳහ ඝ කළ ුද ල්
ගනුශ නුව සිදු ශවලා තිශ් ඝශ ඝ; ුද ල් දීලා තිශ් ඝශ ඝ සමෘද්ධි
ලාභී ඝශේ ඉල්ලීම අනුව ශනොශවයි. සෑම සමෘද්ධි ලාභියුවටම
සමෘද්ධි ්ැංුවවට ඇවිල්ලා රුපියල් 0 11 ල්ා ග ඝන කියලා
තිශ්නවා. කඉුබරුමමක නිවහන්වක කියන ප නම යටශමක තමයි ශබන
ුද ල් ශ් ලා තිශ් ඝශ ඝ. රුපියල් බිය යන 83්ව දීලා තිශ්නවා.
ඒ ල්ා දීලා තිශ් ඝශ ඝ මැතිවරණය ක ඝන ශම ඝන කියා
තිබියදීයි. මැතිවරණය තිබුශ්ඩ 018 ජනවාන් මාසශේ 1 ශවනි ා.
ඒ ශවලාශ හිටපු අමාතයාං ශල්කබනවරයාශේ උපශ ස් අනුව
අධය්වෂ් ජනරාල්වරයා විසි ඝ එම ුද ල 018(.80.1 ශවනි ා
නි හස් කර තිශ්නවා. එය මැතිවරණ කාල සීමාව. මැතිවරණ
කාල සීමාව තුළ ඒ ුද ල් ශ් ා දීම ඇමකශත ඝම ජනතාවශේ
වැරැද් ්ව ශනොශවයි. පුබිතය රජය ශබන වාශේ අල්ලස් ශගො ා්ව
දු ඝනා. ඒ අය මැතිවරණය ශවනුශව ඝ සිල් ශරදි ශ්දුවා;
ක්ඩණාඩි ශ්දුවා; කරශලෝුබ ශ්දුවා. ුද ල් අමාතයාං ශේ ුද ල්
ශනොමැතිව තමයි සමෘද්ධි ්ැංුවවය  ඝ ශබන ුද ල් නි හස් කරලා
තිබුශ්ඩ. නුදමක ශබනවා රජශේ ුද ල්. ක්තුමා ශයෝජනා කරන
විධියට පුබිතය රජය කාලශේ කළ වැරැදි නිසා එය අයකර
ශනොගැනීමට අපට හැකියාව්ව නැහැ. ශමොක රජයට වගී ම්ව
තිශ්නවා ඒ ුද ල් අය කර ගැනීමට. නුදමක අපි ජනතාවට
සහනය්ව දීලා තිශ්නවා එම ුද ල වාන්ක ව ශය ඝ ශගවීමට.
රුපියල් 811 වාන්ක ව ශය ඝ ශහෝ ්පුබ අය කර ගැනීමට කටයුතු
කර තිශ්නවා.

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශමතුමා අහපු අශන්ව
ප්ර න
් යට පිළිතුර ශමයයි. ශබන රශට් සමෘද්ධි නිලධාරී ඝ 06 111්ව
පමණ සියටනවා. ශබන අයව තවම ස්ිකර කරලා නැහැ. ඒ සඳහා
රමශ ය්ව අව යයි. එක අතකට ඒ අයව ස්ිකර කරන එක
සාධාරණයි. ශමොක ඒ අය අවුරුදු 03්ව රට ශවනුශව ඝ ශසේවය
කරලා තිශ්නවා. ඒ වාශේම ශබනක ්ාීමය ප්රශද් වල නිලධාරී ඝ
ඉතාමමක අසීරුතාවකට පමක ශවලා සියටන අවස්ථාව්ව. අපි ැ ඝ ඒ
අය ස්ිකර කිරීම සඳහා රමශ ය්ව සකස් කරශගන යනවා. ඒ
වාශේම ඒ සබන් ඝධශය ඝ නක් කිහිපයුවමක අධිකරණශේ
තිශ්නවා ඒවා සබන් ඝධශයනුමක ැ ඝ අපි විසඳුමකට එ ඝන
සූ ානබන කරලා තිශ්නවා. මම ක්තුමාට වගී ශම ඝ කියනවා
අපට ශබන අවුරුද් තුළ ඒ ප්ර ්න යටක විසඳලා ඒ අයට සහනය්ව
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ල්ා ශ  ඝනට පුුමව ඝ ශවයි කියලා. නුදමක අපි කිනවා සමහර
ක ාක්තපල්කාරී පින්ස් ශබන අයව ස්ිකර කරනවාට අකමැති ්ව.
ශබන නිලධාරී ඝ සමහර තැ ඝවලට ිතහි ඝ උද්ශතෝෂ්ණය කරලා
විශරෝධතා පවමකවනවා. මම හිතන විධියට විශරෝධතා පැවැමක ආවා
කියලා ශබන ප්ර න
් යට විසඳුම්ව ලැශ් ඝශ ඝ නැහැ.

ඒ සඳහා අමාතයාං ය හැයටයට අපිමක, යහ පාලන ්්ඩක්ව
හැයටයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමක, ගරු අ්ාමාතයතුමාමක,
විශ ේෂ්ශය ඝම ුද ල් ඇමතිතුමාමක ශමයට මැදිහමකශවලා, ඒ අයශේ
ප්ර න
් , ගැටදෙ විසඳා ශ  ඝන, ඒ අය ස්ිකර කර ශ  ඝන අව ය
කටයුතු කරනවා. ඒ විතර්ව ශනොශවයි, ශබන අවුරුද් ඇතුළත එය
සබනර්ර්ණ කර ශ  ඝනමක අපි ශපොශරො ඝදු ශවනවාය කියන එක
ගරු ම ඝත්රීතුමාට මත්ව කර ඝන කැමැතියි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශබන ප්ර න
් යට අ ාළව අතුරු
ප්ර න
් ය්ව අහ ඝන අවසර ශ නවා ?

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, අතුරු ප්ර න
් ශ ක්ව අහ ඝන මා අවසර
දු ඝනා. [්ාධා කිරීම්ව] වාුබශද්ව නානාය්වකාර ම ඝත්රීතුමා,
ප්ර න
් ය අහ ඝන.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ක්තුමාට ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. මශේ
ශකයට ප්ර න
් ය ශමයයි. විරාම ිතය සමෘද්ධි නිලධාන් ඝ යබන විරාම
වැටුප්ව ල්මි ඝ සියටයා. ැ ඝ එම විරාම වැටුප ල්ා දීම නතර
කර තිශ්නවා. මා කියන ශද් නිවැරැදි නබන නිවැරැදියි කිය ඝන; මා
කියන ශද් වැරැදි නබන වැරැදියි කිය ඝන. ැ ඝ ඒ අයට විරාම වැටුප
ශනොමැති වීම නිසා ඒ අය ඉතා අසීරු තමකමකවයකට පමකශවලා
සියටනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශමය ඉටු කර ඝන කල් යන ්ව
ක්තුමා කියනවා නබන, ඒ කාල සීමාව සඳහා ඒ අයට කිසියබන
සහන දීමනාව්ව දු ඝශනොමක කවු ඝට සහනය්ව ශවයි ශ ඝ ?

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ශමම ප්ර ්නය ඇසීම ගැන ගරු වාුබශද්ව නානාය්වකාර
ම ඝත්රීතුමාට ස්තුතිව ඝත ශවනවා. පුබිතය කාලශේ සමෘද්ධි
නිලධාන් ඝශග ඝ ්හුතරය්ව ශ නා ්ඳවා ගමකශමක ශද් පාලන
පමකවීබන හැයටයටයි. හැම ාම ඒ අයව පාවි්චි කශළේ ශද් පාලන
ඉමකත ඝ හැයටයටයි. ගශබන රැස්වීම්ව පවමකවනශකොට; ශපොදුජන
එ්වසමක ශපරුදශ්ඩ රැස්වීම පවමකවනශකොට මිනිුබ ඝ එකතු
කරග ඝන, ප්වෂ්ශේ මැතිවරණ කටයුතුවලට මිනිුබ ඝ යව ඝන, ඒ
වාශේම ඒ ශගොල්ල ඝශේ මැතිවරණ ප්රචණාරක කටයුතු කර ඝන,
ශපෝස්ටර් ගහ ඝන තමයි එම අවුරුදු 03 ඇතුළත ශබන සමෘද්ධි
නිලධාන් ඝව පාවි්චි කශළේ. ඒ ශගොල්ල ඝට තවම පමකවීබන ය පිය්ව
දීලා නැහැ. ඒ ශගොල්ල ඝට විරාම වැටුප්ව නැහැ. ඒ ගැන අපි
කනගාටු ශවනවා. ඒ ශගොල්ල ඝ අපට විරුද්ධව සියටයමක, ඒ අය රට

1333

1334

පාර්ය ශබන ඝතුව

( v i ) மைற்படி ைதிப்பொய்வுக்கொக தசலவிடப்பட்ட
தைொத்த நிதித் ததொமக எவ்வளவு;

[ගරු පී. හැන්ස ඝ මහතා]

ශවනුශව ඝ කරපු ශසේවාව සලකා ශබන අවුරුද් ඇතුළතදීම ඒ අය
ස්ිකර කරලා, ඒ අයට විරාම වැටුපමක ල්ා ශ  ඝන ශබන යහ පාලන
්්ඩක්ව කටයුතු කරනවාය කියන එක ගරු ම ඝත්රීතුමාට කිය ඝන
කැමැතියි.

என்பமத அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?
( ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Social Empowerment:

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(a)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.

Will he inform this House-

(i)

the number of beneficiaries who get
the samurdhi benefit in the country as
at today;
(ii) the total amount of money allocated
for that from the Budget 2017;
(iii) whether an island wide survey was
conducted with regard to those
beneficiaries;
(iv) if an allowance was given to the
officers who participated in this
survey, the basis on which it was
made;
(v) the objective of this survey; and
(vi) the amount of money spent for that
survey?

සෙෘද්ධි ප්රිනලාීන්ද පිළිබඳ සීකක්ෂණය: වැය කන
මුාල

சமுர்த்தி பயனொளிகள் பற்றிய ைதிப்பீடு: தசலவிட்ட
பணம்
SURVEY DONE ON SAMURDHI BENEFICIARIES: MONEY
SPENT

390/’18
8.

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
සමාජ සවි්ලගැ ඝවීබන අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ ප්ර න
් ය - (2):

(අ)

(i)

ශබන වනවිට රට තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය ල්න
ප්රතිලාභී ඝ සං්යාව ශකොපමණ ;

(ii)

ඒ සඳහා 0189 අයවැශය ඝ ශව ඝ කර ඇති ුදුම
ුද ල ශකොපමණ ;

(iii)

එම ප්රතිලාභී ඝ සබන් ඝධශය ඝ දීප වයා්තත
සීම්වෂ්ණය්ව සිදු කරනු ලැබුශ ;

(iv)

එම සීම්වෂ්ණය සඳහා සහභාගී  ආ නිලධාන් ඝට යබන
දීමනාව්ව ල්ා දු ඝශ ඝ නබන, ඒ කවර ප නම්ව
මත ;

(b)

If not, why?

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිළිතුර
ශමශසේය.

(අ)

(i)

1,386,727කි. (018 .19.38 දිනට)

(v)

එම සීම්වෂ්ණශේ අරුදණ කවශර් ;

(ii)

(vi)

එම සීම්වෂ්ණය සඳහා වැය කළ ුදුම ුද ල
ශකොපමණ ;

රුපියල් (3,793,360,952.62කි. (රුපියල් බිය යන
43.79)

(iii)

ශමම ප්රතිලාභි ඝ ඇතළමකව අදෙති ඝ සහනාධාර
ඉල්දෙබන කරන ල පුද්ගලය ඝ සමඟ පවුල්
2,265,934ක ප්රමාණය්ව 0186 සහ 0189 වර්ෂ්වල
සීම්වෂ්ණය කර ඊට අ ාළ මකත රැස්කර ඇත.

(iv)

සීම්වෂ්ණයට සහභාිත  ආ නිලධාන් ඝට දීමනාව්ව
ල්ා දී ශනොමැත. මකත පන්ගණකගත කිරීම සඳහා
තාවකාය කව ්ඳවාගමක පන්ගණක පුහුණු
නිලධාන් ඝට පන්ගණකගත කරන ල පිටු 86කි ඝ
යුමක එ්ව ප්රිකාව්ව සඳහා රුපියල් 01 ්ැිත ඝ
ශගවීබන කර ඇත.

(v)

සමෘද්ධි සහනාධාර ල්න සහ ශබන වන විට නව
සහනාධාර ඉල්දෙබන කර ඇති පවුල් අතන් ඝ ව ාමක
ුබදුුබ ප්රතිලාභි ඝ හඳුනාශගන කවු ඝ සමෘද්ධි
වයාපාරයට ායක කර ගැනීම සහ එම්  ඝ
කවු ඝශේ ීවවන තමකමකවය නඟා සිටුවීම.

(vi)

රුපියල් 6 ,343,759.76කි. (රුපියල් මිය යන
69.34)

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශනහි ?

(්) ශනො එශසේ නබන, ඒ ම ඝ ?
சமூக வலுவூட்டல்கள் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
( அ (i )

தற்மபொது நொட்டினுள் சமுர்த்தி நிவொரணம்
தபறும் பயனொளிகளின் எண்ணிக்மக எவ்வளவு;

( i i ) இதற்கொக 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு
தசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தைொத்த
நிதித் ததொமக எவ்வளவு;

( i ii ) மைற்படி பயனொளிகள் ததொடர்பொக நொடளொவிய
ொீதியிலொன ைதிப்பொய்தவொன்று மைற்தகொள்ளப்
பட்டுள்ளதொ;
( i v ) மைற்படி
ைதிப்பொய்வில்
கலந்துதகொண்ட
உத்திமயொகத்தர்களுக்கு ஏமதனும் தகொடுப்பனவு
வழங்கப்பட்டிருப்பின் அது எந்த அடிப்பமடயில்;
( v ) மைற்படி ைதிப்பொய்வின் மநொக்கம் யொது;

(්) ඉහත පිළිතුර අනුව අ ාළ ශනොශ .
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கொணி ைற்றும் பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු ඇමතිතුමා ඉතාමමක නිරවුල්ව, පැහැදිය ව එම පිළිතුර ල්ා
දීම සබන් ඝධශය ඝ මා පළුදශව ඝම එතුමාට ස්තුතිව ඝත ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ පළුදවන අතුරු ප්ර න
් ය
ශමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, රුපියල් මිය යන 6 .3(්ව වැනි ුද ල්ව
වැය කරලා, ඒ කරපු සීම්වෂ්ණය තුළි ඝ ශසොයා ගමක කරුණුවලට
අ ාළව ශබන වන විට සමෘද්ධි ප්රතිලාභි ඝ ප්රමාණය වැඩි කිරීමට ශහෝ
කවු ඝට ල්ා ශ න ප්රතිලාභ වැඩි කිරීමට යබන ්කාරයක පියවර්ව
ශගන තිශ්නවා , එශහම නැමකනබන සීම්වෂ්ණශේ ප්රතිලල මත
ඉදින් පියවර ශගන තිශ්නවා , නැද් කියලා මා ැන ග ඝන
කැමැතියි.

( அ) (i)

தொத்துமசனபுர, கலொதவவ, ைஹஅக்கரய வத்த
ைற்றும் களணிவத்த ஆகிய பிரமதசங்களில்
ஏறத்தொழ 100 ஏக்கர் வயற் கொணி குருநொகல்
தபருந்மதொட்ட கம்பனிக்கு குத்தமகக்கு விடப்
படப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்;

(ii)

மைற்படி கொணியில் குத்தமக விவசொயிகளொக,
விவசொயிகள்
நீண்டகொைொக
விவசொயத்தில்
ஈடுபட்டு வருகின்றமையொல், தபருந்மதொட்டக்
கம்பனியிலிருந்து இக்கொணிகமள விடுவித்து
வொரக்குடி விவசொயிகளுக்கு அறுதியுறுதி உொிமை
மயப் தபற்றுக்தகொடுக்க நடவடிக்மக எடுக்கு
ைொறு இப்பமலொகை பிரமதச தசயலொள ருக்கும்
கொணி அமைச்சுக்கும் அறிவுறுத்தப் பட்டுள்ள
ததன்பமதயும்;

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ැනට රශට් සමෘද්ධි
සහනාධාර ල්න පවුල් ප්රමාණය ල්වෂ් ්ව විතර සියටන ්ව එම
සීම්වෂ්ණ වාර්තාවය  ඝ ශහළි ශවලා තිශ්නවා. පාට
ක්ඩණාඩිවය  ඝ ්ල ඝශ ඝ නැතුව ඒ සියදෙම ශ නාට සමෘද්ධි
සහනාධාරය ල්ා දීම තමයි අශ්ත අරුදණ. ඒශ්ව ශකොටස්ව ශබන
අවුරුද් තුළමක, ඉතින් ශකොටස ල්න අවුරුද්ශද් ුදල් කාර්තුශ මක
ඒ අයට ල්ා ශ  ඝන අපි කටයුතු කරශගන යනවා.

)ාතුගසානපුර, කලාවැව, ෙහසඅක්කරයවත්ත සහස
කැලණිවත්ත ුමඹුු ඉඩම්: ිර්දනක්කර අි ිනය
தொத்துமசனபுர, கலொதவவ, ைஹஅக்கரய வத்த
ைற்றும் களணிவத்த பிரமதச வயற் கொணிகள்:
அறுதியுறுதி உொித்து

அவர் அறிவொரொ?
மைற்படி கொணிகளின் அறுதியுறுதி உொிமைமய
இவ்விவசொயிகளுக்குப்
தபற்றுக்தகொடுக்க
நடவடிக்மக மைற்தகொள்வொரொ என்பமதயும்;

(ஆ) (i)

ஆதைனின், அத்திகதி யொததன்பமதயும்;

(ii)

அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ?
( இ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Parliamentary
Reforms:
(a) Is he aware that -

(i)

about 100 acres of paddy land from the
areas of Dhathusenapura, Kalawewa, Maha
Akkaraya Watta and Kelaniwatta have
been leased to a plantation company of
Kurunegala; and

(ii)

the Divisional Secretary of Ipalogama has
informed the Ministry of Lands that the
said lands must be freed from the
aforementioned plantation company and
handed over to the tenant farmers, giving
them freehold ownership of these lands
since the tenant farmers have been
engaging in cultivation activities on land
for a long period of time?

PADDY LANDS IN DHATHUSENAPURA, KALAWEWA, MAHA
AKKARAYA AND KELANIWATTA: FREEHOLD OWNERSHIP
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9.

ු ඉෂාක් රහුෝද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ඉ බන සහ පාර්ය ශබන ඝතු ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ
ප්ර න
් ය - (2) :

(අ)

(i)

(ii)

ධාතුශසේනපුර, කලාවැව, මහඅ්වකරය වමකත සහ
කැලණිවමකත යන ප්රශද් වල ුවුවරු ඉ බන අ්වකර
811ක පමණ ප්රමාණය්ව ුවරුණෑගල වැවිය 
සමාගමකට ්දු දී ඇති ්වමක;
ශමම ඉ ශබන අඳ ශගොවී ඝ ශලස ශගොවී ඝ දීර්ත
කාලය්ව පුරා ශගොවිතැ ඝ කටයුතුවල නියැශළන
්ැවි ඝ, වැවිය  සමාගශම ඝ ශමම ඉ බන නි හස් කර
අඳ ශගොවී ඝට සි ඝන්වකර අයිතිය ල්ා දීමට
කටයුතු කරන ශම ඝ ඉපශලෝගම ප්රාශද්ශීය
ශල්කබනවරයා සහ ඉ බන අමාතයාං ය ැනුවමක කර
ඇති ්වමක;

එතුමා  ඝශනහි ?
(්)

(i)

ශමම ඉ බනවල සි ඝන්වකර අයිතිය
ශගොවී ඝට ල්ා දීමට කටයුතු කර ඝශ ඝ ;

(ii)

එශසේ නබන, එම දිනය කවශර් ;

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශනහි ?
(ඇ) ශනොඑශසේ නබන, ඒ ම ඝ ?

ශමම

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether action will be taken to grant
freehold ownership of the said lands to the
tenant farmers who have been cultivating
them; and

(ii)

if so, of the date on which it will be done?

If not, why?

ු දුග්දෂ් ්දක්දා ෙහසතා ංඉඩම් සහස පාර්ලිගම්්දතු
ප්රිනසංස්කරණ නිගයෝජය අොතයතුො
(ைொண்புைிகு துமனஷ் கங்கந்த - கொணி ைற்றும் பொரொளுைன்ற
ைறுசீரமைப்பு பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Dunesh Gankanda - Deputy Minister of Lands
and Parliamentary Reforms)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉ බන සහ පාර්ය ශබන ඝතු
ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර
ශ නවා.
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(අ)

(්)

1338

පාර්ය ශබන ඝතුව

එතශකොට අශ්ත අමාතයාං ය හරහා එම සබන් ඝධීකරණ කටයුතු
කර ඝන පුුමව ඝ.

(i)

ඉ බන ප්රතිසංස්කරණ ශකොමිෂ් ඝ සභාව විසි ඝ
ුවරුණෑගල වැවිය  සමාගමට ්දු දී නැත.

(ii)

ක .

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(i)

ජනතා වතු සංවර්ධන ම්ඩ ලය විසි ඝ ුවරුණෑගල
වැවිය  සමාගම ශවත ්දු දී ඇති ්ැවි ඝ ශගොවී ඝට
සි ඝන්වකර අයිතිය ල්ා දිය ශනොහැක.

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 81 -(68/'18- (1), ගරු බිමල් රමකනායක මහතා.

(ii)

ඉහත පිළිතුර අනුව අ ාළ ශනොශ .

(ඇ) අ ාළ ශනොශ .

ු ඉෂාක් රහුෝද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ පළුද වැනි අතුරු
ප්ර න
් ය ශමයයි.

ශගොවී ඝ ක ඝන ගණනාව්ව තිස්ශසේ ්දු ශගවමි ඝ ශගොවිතැ ඝ
කටයුතු කරනවා. එම ්ද්ශ  ඝ ශගොවී ඝව නි හස් කර ඝන. එශහම
නි හස් කශළේ නැමකනබන, ඒ කරන ශගොවිතැ ඝ කටයුතුවය  ඝ කිසිම
ප්රශයෝජනය්ව නැහැ. එ්වශකෝ එම ඉ බනවල ස්ිකර අයිතිය ඒ අයට
ල්ා ශ  ඝන. නැමකනබන රජශේ අයිතිය යටශමක ඉ බන ල්ා ශ  ඝන.
එශහම කශළේ නැමකනබන ඒ ශගොවිතැ ඝ කටයුතුවය  ඝ ශගොවී ඝට
කිසිම ප්රශයෝජනය්ව ශනොවන නිසායි ක්තුමාශග ඝ ශබන ඉල්ලීම
කර ඝශ ඝ. ඒ ගැන උන ඝදු ශවලා ඒ අයට ස්ිකරවම ඉ බන ල්ා
ශ  ඝන. ශගොවි මහතු ඝට එම ඉ බන ල්ා දු ඝශනොමක ඒක ඒ අයට
ශලොුව ශ ය්ව. ඒ අය එම ඉ බන තම ඝශේ වාශේ රැක ්ලාශගන,
අස්වැ ඝන වැඩි කරශගන, ප්රශයෝජනවමක වැ ්ව කරයි. ඒ නිසායි
මා ක්තුමාශග ඝ ශබන ඉල්ලීම කර ඝශ ඝ.

ු දුග්දෂ් ්දක්දා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துமனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)
JEDB එක තිශ් ඝශ ඝ ඉ බන අමාතයාං ය යටශමක ශනොශවයි,
අශ්ත ගරු ල්වෂ්්ම ඝ කින්ඇල්ල අමාතයතුමාශේ අමාතයාං ය
යටශමකයි.

ු ඉෂාක් රහුෝද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ක්තුමා ඒ ගැන විශ ෂ්
ේ
අවධානය්ව ශයොුද කරලා එම ඉ බනවල අයිතිය ශගොවි මහතු ඝට
ල්ා ශ  ඝන.

මශේ ඊළඟ අතුරු ප්ර න
් ය ශමයයි. අනුරාධපුර දිස්්රි්වකශේ
විශ ේෂ්ශය ඝම මහවැය  නගරය, කැකිරාව, ශහොශරො පතාන,
කැබිතිශගොල්ලෑව හා කහටගස්දිිතය ය කියන නගරවල වයාපාර
කටයුතු කරන වයාපාන්කය ඝට තවම ක්තපු ල්ා දීලා නැහැ. ඒ
අයට හදිසියටවමක ්ැංුවවකි ඝ ණය ුද ල්ව ග ඝන ්ැහැ. ්දු ක්තපු
තමයි තිශ් ඝශ ඝ. ''්දු, ්දු, ්දු'' කියලා අවුරුදු ගණනාව්ව ්දු
ශගවලා තිශ්නවා. ඒ අය කශඩ් වයටනාකමට ව ා ්දු ශගවලා
තිශ්නවා.
ඒ නිසා, ඒ ්දුවය  ඝ නි හස් කරලා ඒ අයට සි ඝන්වකර ක්තපු
ල්ා ශ  ඝනය කියා ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමාශග ඝ මා ඉල්ලා
සියටනවා.

ු දුග්දෂ් ්දක්දා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு துமனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, ක්තුමා දිසාපති කාර්යාලයට එම ප්ර න
් යටක
ඉදින්පමක කරලා, අපටමක ඒශ්ව ශකොපිය්ව ලැශ් ඝන සලස්ව ඝන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
National Policies and Economic Affairs, I request for two
weeks' time to answer that Question.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 88 -(9 /'18- (2), ගරු චණමි ඝ විශේසින් මහතා.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා ංපනාත් සභා, පනාත් පාලන
සහස ක්රීඩා අොතයතුො
(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ - ைொகொண சமபகள்,
உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சர்)

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial
Councils, Local Government and Sports)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම
සඳහා මා සති ශ කක කාලය්ව ඉල්ලා සියටනවා.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශ වැනි වතාවටයි මම ශබන
ප්ර න
් ය අහ ඝශ ඝ. ශමය විගණන විමුබම්ව සබන් ඝධශය ඝ අසන
ප්ර න
් ය්ව. එ ා මම ශබන ප්ර න
් ය අසන ශවලාශ ගරු ඇමතිතුමා
එම අවස්ථාවට සහභාිත වුශ්ඩ නැහැ. නුදමක ගරු රාජය
ඇමතිතුමිය සහභාිත වුණා. මශේ ළඟ එම පිළිතුර තිබුණා. කචණමි ඝ
විශේසින් ම ඝත්රීතුමා ළඟ අ ශ  ඝන තිශ්න පිළිතුර තිශ්නවා,
එය ඉල්ලා ශගන ඊළඟ වතාශ පිළිතුර ල්ා ශ  ඝනක කියා ගරු
කථානායකතුමා එ ා කි වා. ැනටමක පිළිතුර මශේ ළඟ
තිශ්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි.

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ක්තුමා අ මට එම පිළිතුර ල්ාශ නවා ?
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2018 අශගෝස්තු 03
ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
එ ා ගරු රාජය ඇමතිතුමියටමක මම ශබන කාරණය කි වා, ගරු
ඇමතිතුමනි. මශේ ළඟ පිළිතුර තිශ්නවා. ක්තුමා ශ  ඝන
තිශ්න පිළිතුර මම ශ  ඝනබන. එශහම නැමකනබන මම පිළිතුර ල්ා
දීලා, මා විසි ඝම අතුරු ප්ර න
්
අහ ඝන , ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි?

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, - [්ාධා කිරීම්ව]

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා
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දිනශේදී පිළිතුර ඉදින්පමක කර ඝනක කියා එ ා ුදලුබශ ඝ සියට ගරු
කථානායකතුමා ගරු රාජය ඇමතිතුමියට නිශයෝග කළා. ශබනකට
පිළිතුර ශ  ඝශ ඝ නැති ශහේතුව කිය ඝන මම ශමය අවස්ථාව්ව කර
ග ඝශ ඝ නැහැ. හැ්ැයි, ක්තුමා එකඟ නබන, පිළිතුරමක කියලා
මශේ අතුරු ප්ර න
් මක අහ ඝන මට පුුමව ඝ, ගරු ඇමතිතුමනි.

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සති ශ කකි ඝ සවිස්තර
උමකතරය්ව ශ  ඝනබන කියා මම ශමතුමාට කියනවා. ගරු
ම ඝත්රීතුමනි, ක්තුමා ළඟ තිශ්න ශල්්න මට ශ නවා නබන, අ
ශ  ඝන. හැ්ැයි ස්ථාවර නිශයෝග අනුව, ශමම ප්ර ්නයට උමකතර
ශ  ඝන මම සති ශ කක කාලය්ව ඉල්ලනවා.

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ශමම ප්ර න
් යට ැ ඝ අවුරුදු ශ කහමාර්ව ගත ශවලා
තිශ්නවා, ගරු ඇමතිතුමනි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, කරුණාකර ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව
ශ  ඝන. ගරු ඇමතිතුමනි, කිය ඝන

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, මට අව ය කරන ශල්්න ශ  ඝන. මට සති
ශ කක කාලය්ව ල්ාශ  ඝන. ඊට පුබව මම උමකතරය
ල්ාශ  ඝනබන. ක්තුමා කය නුමක ශබන ප්ර ්නය අසා තිශ්නවා. මම
ඒක පිළිග ඝනවා, ගරු ම ඝත්රීතුමනි. මට අව ය ශල්්න යටක
ශ  ඝන. මම සති ශ කකි ඝ උමකතරය ල්ාශ  ඝනබන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
එතුමාට ඒකට අවස්ථාව ශ  ඝන, ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ශමතුමා ස්ථාවර නිශයෝග ගැන කියනවා, ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි.

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ක්තුමා අසා තිශ් ඝශ ඝ ්රපතළ ප්ර ්නය්ව ්ව මම
පිළිග ඝනවා. ගරු ම ඝත්රීතුමනි, ශමතැනදී අපි ්ල ඝශ ඝ ජනතාව
ශවනුශව ඝ යම්ව කර ඝන ශ ඝ. ක්තුමා ළඟ තිශ්න උමකතරය
මට ශ  ඝන. සති ශ කකි ඝ මම උමකතරය්ව ල්ාශ  ඝනබන. ශබන
හැම ාම ශවන ශද්වල් ශ ඝ, ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශබන සබන් ඝධව උමකතර
ශ  ඝන දිිත ඝ දිගටම කල් මර ඝන එපා. ස්ථාවර නිශයෝග අනුව
ගමකශතොමක, ශබන ප්ර න
් ය නැවත ඉදින්පමක ශව ඝශ ඝ තව මාස
හයකි ඝ පුබවයි.

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශබන ප්ර ්නය ශයොුද කරලා
අවුරුදු ශ කහමාර්ව ශවනවා. ඇමකතටම ශබනකට පිළිතුරු ශ  ඝන
පුුමව ඝ. ශබනක විගණන විමුබම්ව සබන් ඝධ ප්ර ්නය්ව. එම
විගණන විමුබමට අ ාළ කාරණා යටක්ව තමයි ශබන ප්ර න
් ශය ඝ
අහ ඝශ ඝ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු චණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමනි, ක්තුමා කිය ඝශ ඝ ගරු
ඇමතිතුමා විසි ඝ ශ  ඝන තිශ්න පිළිතුර ක්තුමා ළඟ තිශ්නවා
කියලා ?

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Sir, this is a serious question, I accept. The State
Minister was to answer this Question. She called me and
said that due to unavoidable circumstances she would not
be here today. But I take the responsibility to give an
answer within two weeks' time.
ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

You are taking the responsibility to provide an
answer in two weeks' time?

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
පිළිතුර මා ළඟ තිශ්නවා, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.
කචණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමා ළඟ තිශ්න පිළිතුර අරශගන ඊළඟ

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

Yes, I take the responsibility.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

නැඟී ිරටිගේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු චණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමනි, ැ ඝ ක්තුමා කිය ඝශ ඝ
ශමොක්ව ?

ගරු ඇමතිතුමනි, ක්තුමා කසති ශ කක කියන කාරණය සඳහ ඝ
කරලා, හැකියාව්ව තිශ්නවා නබන පිළිතුර ල්ාශ  ඝන. මම
ඉතාම වග ී ශම ඝ ඉල්ලා සියට ඝශ ඝ. ශමොක , ශබන ප්ර න
් ය තුළ
දිිත ඝ දිගටම,- [්ාධා කිරීම්ව]

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, මම එශහම කල් ග ඝශ ඝ නැහැ. සවිස්තර
උමකතරය්ව ල්ාදීම සඳහා මට සති ශ කක කාලය්ව ශ  ඝන කියා
මම ක්තුමාශග ඝ කාරුණිකව ඉල්ලා සියටනවා. මම ක්තුමාශග ඝ
එ්චචණරයි ඉල්ල ඝශ ඝ.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ශමශහම කරුද. මම පිළිතුර කිය ඝනබන.
ඊට පස්ශසේ මම ක්තුමාශග ඝ එක අතුරු ප්ර ්නය්ව අහ ඝනබන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, ඒකට ඉ ශ  ඝන ්ැහැ. ඒක ගරු
ඇමතිතුමාට ශයොුද කළ ප්ර න
් ය්ව. ගරු ඇමතිතුමා විසි ඝ ඒ සඳහා
එතුමාශේ පිළිතුර්ව ල්ාදිය යුතුයි. පිළිතුර ශ  ඝන ඉස්සර ශවලා
ඒක එතුමා පැහැදිය ව ශමකරුබන ග ඝන ඕනෑ.

ු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු ඇමතිතුමනි, ක්තුමා මා ළඟ තිශ්න පිළිතුර ්ල ඝන.

ු ෆි සර් මුස්තාපා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மபசர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, ක්තුමා ළඟ තිශ්න පිළිතුර ්ල ඝන
කය  ඝ මශේ අමාතයාං යට ලැශ්න ශතොරතුරු සහ වාර්තා
ප නබන කරශගන මම උමකතරය්ව ල්ාදිය යුතුයි. පාර්ය ශබන ඝතුශ
සබනප්ර ාය්ව තිශ්නවා. ක්තුමාට මශේ පිළිතුර ශ  ඝන ්ැහැ.
ක්තුමා ළඟ මකත ඇති.

(ைொண்புைிகு நொைல் ரொேபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මටමක කාරණය්ව අහ ඝන
තිශ්නවා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු නාමල් රාජප්වෂ් ම ඝත්රීතුමනි, ක්තුමා කිය ඝශ ඝ
ශමොක්ව ?

ු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நொைல் ரொேபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු චණමි ඝ විශේසින්
ම ඝත්රීතුමාට පිළිතුර ලැබුශ්ඩ ශකොශහොම කියන එක අපට
ප්ර න
් ය්ව. ගරු ඇමතිතුමාට ලැශ් ඝන ඕනෑ පිළිතුර, ප්ර න
් ය
අහපු ම ඝත්රීතුමාට ලැබිලා ශ ඝ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ඒ ප්ර න
් යට මට ශමතැනදී පිළිතුරු ශ  ඝන ්ැහැ. අපි ශමශහම
කරුද. ගරු චණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමනි, සති ශ කකි ඝ පිළිතුරු
ල්ාශ නවාය කියා ැ ඝ ගරු ඇමතිතුමා ශප ද්ගය කවම වගී ම
භාරගමකතා ශ ඝ. ක්තුමා එයට ඉ ශ  ඝන.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ක්තුමා කියන කාරණයට
මම එකඟයි. නුදමක, පාර්ය ශබන ඝතු ස්ථාවර නිශයෝගවලට අනුව
එතුමා,- [්ාධා කිරීබන] තව මාස කි ඝ තමයි පිළිතුර ලැශ් ඝශ ඝ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ඇමතිතුමා ඒ වගී ම භාර ග ඝනවා නබන ප්ර න
් ය්ව නැහැ.
මම ශබන පිළි්ඳව ගරු කථානායකතුමාමක ැනුවමක කර ඝනබන. ශබන
ප්ර න
් යට හැකි ඉ්වමනි ඝ පිළිතුරු ශ  ඝන කටයුතු කරනවා, ගරු
චණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමනි.

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
එ ා ගරු කථානායකතුමා කි වා, ම ඝත්රීතුමාශේ පිළිතුරමක
අරශගන,- [්ාධා කිරීම්ව] ඒකවමක ගමකශමක නැහැ ශ ඝ, ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
නැහැ, තව සති ශ කකි ඝ ක්තුමාට පිළිතුර ල්ාශ  ඝන
කටයුතු කර ඝනබන, ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ක්තුමා
ඒ වගී ම භාරග ඝන ඕනෑ.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 80 - 0(/'18- (1), ගරු ඉ ඝදික අනුරුද්ධ ශහේරමක
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.]
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asked the Minister of Agriculture :

ගපොගහසොර මිල වැඩිවීෙ : විසඳුෙ

உர வமக விமலயதிகொிப்பு: தீர்வு

(a)

FERTILIZER PRICE INCREASE: SOLUTIONS

Will he inform this House (i)

market prices of different types of fertilizers
used for paddy cultivation and other crops
during first half of year 2016 and in the year
2017 separately;

(ii)

2016 වර්ෂ්ශේ ුදල් භාගශේදී සහ 0189 වර්ෂ්ශේ
ශවශළඳ ශපොශළේ වී වගාව සහ ශවනමක වැවිය 
සඳහා භාවිත කරනු ල්න විවිධ ශපොශහොර
වර්ගවල මිල ශව ඝ ශව ඝ ව ශය ඝ කවශර් ;

whether it is admitted that fertilizer prices
have been increased in comparison to the
fertilizer prices at the beginning of year
2016;

(iii)

0186 වර්ෂ්ය ුදල පැවති ශපොශහොර මිල අනුව
සැසඳීශබනදී, ඒ වනවිට ශපොශහොර මිල වැඩිවී ඇති
්ව පිළිග ඝශ ඝ ;

whether the price of a 50 kg fertilizer pack
which was at Rs.1300/- at the beginning of
year 2016 has gone up to Rs. 2900/- by
2017;

(iv)

whether it is admitted that the public life
depended on
agriculture
including
plantations will face an immense setback if
fertilizer prices are not controlled or the
fertilizer subsidy is not increased in
accordance with market prices; and

(v)

if so, what the proposed solutions are?
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13. ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
කෘිකකර්ම අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ ප්ර න
් ය - (1)

(අ)

(i)

(ii)

(iii)

2016 වර්ෂ්ය ුදල ශවශළඳ ශපොශළේ රු.8311/-්ව  ආ
කිශලෝ 1ක ශපොශහොර මියටයක මිල 0189 දී
රු.0 11/- ්වවා වැඩිවී තිශේ ;

(iv)

ශපොශහොර මිල පාලනය ශනොකළශහොමක ශහෝ
ශපොශහොර සහනය ශවශළඳ ශපොළ මිල ගණ ඝ
අනුව වැඩි ශනොකළශහොමක, වැවිය  කර්මා ඝතය
ඇතුුමව කෘික කර්මා ඝතය මත රැඳුණු ජන ීවවිතය
වි ාල ක ා වැම මකට ල්ව වන ්ව පිළිග ඝශ ඝ ;

(v)

එශසේ නබන, ඒ සඳහා ශයෝජනා කරන විසඳුබන
කවශර් ;

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ ?
(්) ශනොඑශසේ නබන, ඒ ම ඝ ?
கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:

( அ) (i)

2016ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலும் 2017ஆம்
ஆண்டிலும் சந்மதயில் தநற்தசய்மகக்கொகவும்
மவறு தபருந்மதொட்டச் தசய்மகக்கொகவும் பயன்
படுத்துகின்ற
பல்மவறு
உர
வமககளின்
விமலகள் தனித்தனியொக யொமவதயன்பமதயும்;

(ii)

2016ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் கொணப்பட்ட
உரத்தின் விமலயுடன் ஒப்பிடுமகயில், அப்
மபொமதக்கு உரத்தின் விமல அதிகொித்துள்ள
ததன்பமத ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்;

(iii)

2016ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் சந்மதயில் ரூபொ
1300/- ஆக
இருந்த 50 கிமலொ கிரொம் உரப்
மபதயொன்றின் விமல 2017 இல் ரூபொ 2900/வமர அதிகொித்துள்ளதொ என்பமதயும்;

(iv)

(v)

உரத்தின் விமலமயக் கட்டுப்படுத்தொதுவிடின்
அல்லது சந்மத விமலக்மகற்ப உர ைொனியம்
அதிகொிக்கப்படொவிடின்,
தபருந்மதொட்டச்
தசய்மக உள்ளிட்ட கைத்ததொழிமல சொர்ந்து
வொழ்கின்ற
ைக்களின்
வொழ்க்மக
பொொிய
வீழ்ச்சிக்கு
உள்ளொகுதைன்பமத
ஏற்றுக்
தகொள்வொரொ என்பமதயும்;
ஆதைனில்,
அதற்கொக
முன்தைொழியப்படும்
தீர்வுகள் யொமவதயன்பமதயும்;

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

(b)

If not, why?

ු වස්දත
අොතයතුො

අලුවිහසාගර්

ෙහසතා

ංකෘෂිකර්ෙ

රාජය

(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொமர - கைத்ததொழில் இரொேொங்க
அமைச்சர்)

(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of
Agriculture)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කෘිකකර්ම අමාතයතුමා
ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර ශ නවා.

(අ)

(i)

2016 වර්ෂ්ශේ ුදල් භාගශේදී ඍතී ශපොශහොර
{යූන්යා, ්රිමකව ුබපින් ශපොස්ශ්තට් (ම .එස්.පී.),
මියුන්ශේට් කෆ් ශපොටෑෂ්්} කිශලෝ්ෑබන 1ක
මල්ල්ව රුපියල් 8,200්ව  ආ අතර, අශනුවමක මිර
ශපොශහොර කිශලෝ්ෑබන 1ක මල්ල්ව රුපියල්
1,300්ව විය.
2016 වර්ෂ්ශේ යල ක ඝනශේ සිට 018 ්වවා
ඍතී ශපොශහොර {(යූන්යා, ්රිමකව ුබපින් ශපොස්ශ්තට්
(ම .එස්.පී.)}, මියුන්ශේට් කෆ් ශපොටෑෂ්් (එබන.ඕ.පී.)
කිශලෝ්ෑබන 1ක මල්ල්ව රුපියල් 0,500්ව  ආ
අතර, 018 .1(.1 දින ්වවා එම මිලටම පැවතිණි.
(2016 යල, 2016/17 මහ, 2017 යල, 2017/18 මහ
යන ක ඝන තුළ) අශනුවමක මිර ශපොශහොර
කිශලෝ්ෑබන 1ක මල්ල්ව විවෘත ශවළඳ ශපොශළේ
තරගකාන් මිල ගණ ඝ විය.

(ii)

ක .

(iii)

ක .

(iv)

ක .

(v)

කෘික කර්මා ඝතශේ හා වැවිය  කර්මා ඝතශේ
නියැලී සියටන ශගොවී ඝ ඇතුුම ප්රජාව දින්මමක කිරීම
සඳහා සහනාධාර මිලකට ශපොශහොර මිලදී ගැනීම
සඳහා ශවශළඳ ශපොශළේ ප්රමාණවමක ශපොශහොර
ශතොග ුබලභ කිරීම ශහෝ ශපොශහොර මිලදී ගැනීම
සඳහා ප්රමාණවමක ුද ල් සහනාධාර ප්ර ානය්ව
ල්ාදීම ශහෝ සිදු කළ හැක.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු වස ඝත අදෙවිහාශර් මහතා]

ඒ අනුව 018 යල ක ඝනශේ සිට වී ශගොවිතැන
සඳහා යූන්යා, ්රිමකව ුබපින් ශපොස්ශ්තට් (ම .එස්.පී.) හා
මියුන්ශේට් කෆ් ශපොටෑෂ්් (එබන.ඕ.පී.) යන ඍතී
ශපොශහොර කිශලෝ්ෑබන 1ක ්ෑගය්ව සහනාධාර
මිල යටශමක රුපියල් 8,500ක උපන්ම සිල්ලර
මිලකට ශගොවිජන ශසේවා මධයස්ථානවය  ඝ
ශගොවී ඝට මිලදී ගත හැක. (ක ඝනයකට උපන්ම
අ්වකර ්ව සඳහා)

වී හැර අශනුවමක සියදෙම ශ්ෝග සඳහා යූන්යා,
්රිමකව ුබපින් ශපොස්ශ්තට් (ම .එස්.පී.), මියුන්ශේට් කෆ්
ශපොටෑෂ්් (එබන.ඕ.පී.) හා ඇශමෝනියබන සල්ශ්තට් යන
ඍතී ශපොශහොර කිශලෝ්ෑබන 1ක ්ෑගය්ව
සහනාධාර මිල යටශමක රුපියල් 8,500ක උපන්ම
සිල්ලර මිලකට පුද්ගය ක ශපොශහොර ශවළඳ
සැල්වය  ඝ හා දිවයින පුරා පිහියට පුද්ගය ක
ශපොශහොර සමාගබනවල ප්රාශද්ශීය ග් ාවය  ඝ
ශගොවී ඝට මිලදී ගැනීමට ශබන වන විට කටයුතු
ශයො ා ඇත.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
රජශේ ශපොශහොර සමාගබන විසි ඝ ශබන රටට ශග ඝවන ල ුදුම
ශපොශහොර ප්රමාණය, ුදුම ශපොශහොර අව යතාශව ඝ ශකොපමණ
ප්රති තය්ව ? රජශේ ශපොශහොර සමාගබන ශ ක්ව තිශ්නවා.
ඒවායි ඝ ශග ඝවන ශපොශහොර ප්රමාණය රශට් ුදුම ශපොශහොර
අව යතාශව ඝ ශකොපමණ ප්රති තය්ව ?

ු වස්දත අලුවිහසාගර් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )
ඒ විස්තර මට ලැබිලා නැහැ, ගරු ම ඝත්රීතුමනි. මම ක්තුමාට
ඒ සං්යාව ඝ පුබව ඉදින්පමක කර ඝනබන.

පානීය ජල වයාපෘින: පුත්තලෙ ිනස්ත්රික්කය

குடிநீர்க் கருத்திட்டங்கள்: புத்தளம் ைொவட்டம்
DRINKING WATER PROJECTS: PUTTALAM DISTRICT

(්) අ ාළ ශනොශ .
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14. ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ගරු රාජය අමාතයතුමනි, දීර්ත පිළිතුර්ව ල්ාදීම පිළි්ඳව
ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත ශවනවා. මශේ අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.

2016 වසශර් පැවතුණාට ව ා ශපොශහොර මිල ගණ ඝවල ඉහළ
යෑම්ව 0189 වසශර් සිදු වුණි , එශසේ සිදු  ආශේ නබන, ්්ඩක්ව ශ න
සහනාධාරය ඒ අනුව වැඩි කළා ? ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශබන
කියන මිල ගණ ඝවලට ශපොශහොර මිල දී ගත හැකියි කියා අ
ක්තුමා කි වමක, අපට වැවිය කරුව ඝශග ඝ ලැශ්න පැමිණිල්ල
තමයි, ඒ ශවශළඳ සැල්වය  ඝ ඒ මිල ගණ ඝවලට ශපොශහොර මිල දී
ග ඝන ්ැහැය කියන එක. හැ්ැයි, ශගොවිජන ශසේවා
මධයස්ථානවය  ඝ එම මිල ගණ ඝවලට ුවුවරු ශපොශහොර ගැනීමට
තිශ්න ඉ ක පිළි්ඳව ශනොශවයි මා ශබන කථා කර ඝශ ඝ. ඒ
ශගොවී ඝට ඇති ව ඝනා  ආ අමාරුශ ්ලපෑම අක් කර ග ඝන
පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ සහනාධාරය වැඩි කශළොමක පමණ්වය කියායි මා
කිය ඝශ ඝ. 0186 වසරට ව ා 0189 වසශර් ශපොශහොර මිල ගණ ඝ
වැඩි වුණා , නැද් , එශසේ වැඩි  ආශේ නබන ඒ සඳහා වුවමනා කරන
සහනාධාර ශප ද්ගය ක අං යට හා අශන්ව අං වලට ල්ා දී
තිශේ , ශපොශහොර ප්රමාණවමක පන්දි තිශේ යන ප්ර න
් වලට ක්තුමා
මට පැහැදිය ව පිළිතුරු ශ  ඝන, ගරු රාජය අමාතයතුමනි.

ු වස්දත අලුවිහසාගර් ෙහසතා

(The Hon. Ashoka Priyantha)
නගර සැලුබබන හා ජල සබනපා න අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ
ප්ර න
් ය - (0):

(අ)

(i)

බීමට පින්සිදු ජලය ශනොමැතිකමි ඝ පුමකතලම
දිස්්රි්වකය තුළ වි ාල පින්ස්ව ැඩි පී ාවට ල්වවී
සියටන ්ව  ඝශ ඝ ;

(ii)

දිස්්රි්වකය තුළ ඇති බීමට පින්සිදු ජලය ශනොමැති
ගබනමාන හා ප්රාශද්ශීය ශල්කබන ශකොට්මාස
කවශර් ;

(iii)

ශබන ්වවා දිස්්රි්වකය තුළ ්රියාවට නංවා ඇති ජල
වයාපෘතිවල නබන හා එයි ඝ ප්රතිලාභ ල්න පවුල්
සං්යාව ශව ඝ ශව ඝ ව ශය ඝ කවශර් ;

(iv)

ඉදින්ශේදී පුමකතලම දිස්්රි්වකශේ පානීය ජල
ගැටදෙව විසඳීමට අමාතයාං ය විසි ඝ ගනු ල්න
පියවර කවශර් ;

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ ?
(්) ශනොඑශසේ නබන, ඒ ම ඝ ?
நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சமரக்
மகட்ட வினொ:
( அ) (i)

பருகுவதற்கு சுத்தைொன நீொின்மையொல் புத்தளம்
ைொவட்டத்மதச் மசர்ந்த தபருைளவிலொன ைக்கள்
கடும் பொதிப்புக்கு உள்ளொகியுள்ளனர் என்பமத
அறிவொரொ என்பமதயும்;

(ii)

ைொவட்டத்தில் கொணப்படுகின்ற பருகுவதற்குச்
சுத்தைொன நீரற்ற கிரொைங்கள் ைற்றும் பிரமதச
தசயலொளர் பிொிவுகள் யொமவதயன்பமதயும்;

(iii)

இதுவமர ைொவட்டத்தில் நமடமுமறப்படுத்தப்
பட்டுள்ள நீர் கருத்திட்டங்களின் தபயர்கள்
ைற்றும் அவற்றின் மூலம் அனுகூலங்கமளப்
தபறுகின்ற
குடும்பங்களின்
எண்ணிக்மக
தனித்தனியொக யொமவ தயன்பமதயும்;

(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, අපට ශගොවිජන ශසේවා මධයස්ථාන
්ව
තිශ්නවා. ඒ හැම මධයස්ථානයකි ඝම ශපොශහොර සහනාධාරය
ල්ා ශ  ඝන ශබන වනශකොට ්රියාමකමක ශවලා තිශ්නවා. ඒමක
එ්වකම විවෘත ශවශළඳ ශපොශළ ඝ රුපියල් 8,500්ව ගණශ ඝ
ශපොශහොර ල්ා ග ඝන පුුමව ඝ. වී වගා කරන ශගොවී ඝ සඳහා
රුපියල් 11කට ඒ මධයස්ථානවය  ඝ ල්ා ග ඝන පුුමව ඝ. ැනට
ප්රමාණවමකව තිශ්නවා. යබන ගැටදෙව්ව තිශ්නවා නබන ඒක
ක්තුමාට ඉදින්පමක කර ඝන පුුමව ඝ. එතශකොට මට ඒ අවස්ථාව
සබන් ඝධශය ඝ කටයුතු කර ඝන පුුමව ඝ.
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புத்தளம் ைொவட்டத்தில் குடிநீர்ப் பிரச்சிமனமயத்
தீர்ப்பதற்கு அமைச்சினொல் எதிர்கொலத்தில் மைற்
தகொள்ளப்படவுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ
தயன்பமதயும்;

(iv)

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked
Supply :

(a)

(b)

the Minister of City Planning and Water

Will he inform this House(i)

whether he is aware that a large number of
people in the Puttalam District have to face
intense suffering due to scarcity of clean
water to drink;

(ii)

which villages and Divisional Secretary's
Divisions do not have clean water to drink
within the District ;

(iii)

the names of the water projects that have
been implemented so far within the District
and the number of families benefiting from
each project, separately; and

(iv)

the steps that will be taken by the Ministry
in future in order to address the drinking
water crisis in the Puttalam District?

If not, why?

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and
Water Supply)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර න
් යට පිළිතුර
ශමයයි.

(අ)

(i)

බීමට පින්සිදු ජලය ශනොමැතිව පුමකතලම
දිස්්රි්වකය තුළ වි ාල පින්ස්ව ැඩි පී ාවකට
ල්වව ඇත.

(ii)

පහත වුවශ

මහවැව

47

11

10.

ුද ඝ ලම

31

02

11.

නාමකත ඝඩිය

47

07

12.

නවගමකශමකගම

19

19

13.

පල්ලම

18

18

14.

පුමකතලම

22

15

15.

වනාතවිල්දෙව

17

17

16.

ශව ඝන්තපුව

52

14

(iii)

පහත පන්දි ශ .

අංකය

වයාපෘතිශේ
නම

්වරණය
වන ප්රශද්

ප්රතිලාභී ඝ

වර්තමාන
තමකමකවය

1.

්සියානු
සංවර්ධන
්ැංුව ්ධාර
(හලාවත) ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

හලාවත,
බිංිතන්ය,
්ර්චිකට්ටුව

71,000

වයාපෘතිශේ
වැ අවස ඝ
වී ඇත. ජල
සබන් ඝධතා
ල්ාදීමට
නියමිතව
ඇත.

2.

්සියානු
සංවර්ධන
්ැංුව ්ධාර
(පුමකතලම)
පානිය ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

පුමකතලම,
වනාතවිල්දෙව
,්ණමක්ව

71,000

--එම--

3.

්ණමක්ව
ඒකා්ද්ධ ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

්ණමක්ව,
නවගමකශමකග
ම,
ශකොටශවශහ
ර,
මහුවුව්වක
වල,රස්නාය
කපුර

135,075

වයාපෘතිශේ
වැ ්රබනභ
වී ඇත.

ු රල්ෆ් හසකීම් ෙහසතා ංන ර සැලසුම් හසා ජල සම්පාාන
අොතයතුො

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டைிடல் ைற்றும் நீர்
வழங்கல் அமைச்சர்)

9.

(iv)

්වවා ඇත.

පහත පන්දි ශ .

ජාතික ජල සබනපා න හා ජලාපවහන ම්ඩ ලය
අංකය

ප්රාශද්ශීය ශල්කබන
ශකොට්මාසශේ නම

්ාම
නිලධාන්
වසබන
ගණන

්වරණය
ශනොවන
්ාම
නිලධාන්
වසබන ගණන

අංකය

වයාපෘතිශේ
නම

්වරණය වන
ප්රශද්

ප්රතිලාභී ඝ

වර්තමාන
තමකමකවය

1.

්ණමක්ව

35

32

1.

්ර්චිකට්ටුව

33

33

ංශකොටුව,
ශව ඝන්තපුව,
නාමකත ඝඩිය

112,500

2.

ශට ඝ ර්ප
මක ඇගැය ම
සිදුශවමි ඝ
පවතී.

3.

හලාවත

49

32

ංශකොටුව
ඒකා්ද්ධ
ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

2.

හලාවත ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය
(II අදියර)

බිංිතන්ය,
මහවැව,
හලාවත

32,317

්සියානු
සංවර්ධන
්ැංුව
්ධාර
යටශමක
්රියාමකමක
වීමට
නියමිතව
ඇත.

4.

ංශකොටුව

47

27

5.

කල්පියටය

31

31

6.

කරුවලගස්වැව

26

26

7.

මා බනශ්ත

49

42

8.

මහුවුව්වක වල

25

02
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3.

කල්පියටය ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

කල්පියටය

72,000

්්චිමශල්
ජලා ශය ඝ
ජලය ල්ා
ගැනීම
සඳහා
අනුමැතිය
ල්ා ගත
යුතුව ඇත.
එශත්ව
කරදිශය ඝ
(දෙණු රසය
ඉවමක
කිරීම)
කල්පියටය
අ ඝතර්කා
ලීන
වයාපෘතිය
්රියාමකමක
ශ .

4.

පුමකතලම ුවණු
නගර ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

පුමකතලම,
ූල ඝ ලම,
්ර්චිකට්
ටුව,
මහුවුව්ව
ක වල

155,552
(2038)

ජල
ූලලාරය
සඳහා
අනුමැතිය
ල්ා ගත
යුතුව ඇත.
ූලලය
ප්රතිපා න
ල්ා ගත
යුතුය.

5.

කල්පියටය
කරදිශය ඝ දෙණු
රසය ඉවමක
කරන ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය

කල්පියටය

44,011

වයාපෘති
ඇගැය බන
කමිටුශ
අනුමැතිය
ල්ා ගත
යුතුව ඇත.

6.

කරුවලගස්වැව
වනාතවිල්දෙව
ජල සබනපා න
වයාපෘතිය

කරුවලග
ස්වැව,
වනාත
විල්දෙව

41,575

පුමකතලම ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය (II
අදියර)

පුමකතලම

125,240

8.

ංශකොටුව ජල
සබනපා න
වයාපෘතිය (II
අදියර) නාමකත ඝඩිය /
මහවැව පානීය
ජල සබනපා න
වයාපෘතිය

ංශකොටුව,
නාමකත ඝඩි
ය, මහවැව

-

9.

කා්වකපල්ය ය
ජල සබනපා න
වයාපෘතිය (II
අදියර)

මහවැව,
මා බනශ්ත,
හලාවත

-

7.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

ූලය ක
කයතා
අධයයන
වාර්තාව
සකසමි ඝ
පවතී.

ජාතික ප්රජා ජල සැපයුබන ශ පාර්තශබන ඝතුව
ජල ූලලාර සංර්වෂ්ණය සඳහා අව ය පියවර ගැනීම.
නව ජල ූලලාර හඳුනා ගැනීම හා ඒ සඳහා ප්රතිපා න ල්ාදී
ජල වයාපෘති ්රියාවට නැංවීම.

ජලශේ ුවණාමකමකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ජල පින්පහදු
පද්ධති ල්ා දීම.
ප්රජා ූලල සංවිධාන ්වතිමමක කිරීම සඳහා අව ය
තා්වෂ්ණික, විවිධාංගීකරණ, ිතණුබන පුහුණු ල්ා දීම.
(්) අ ාළ ශනොශ .
ීමට අමතරව ජාතික ප්රජා ජල සැපයුබන ශ පාර්තශබන ඝතුව
හරහාමක ශනොශයුවමක වයාපෘති ්රියාමකමක කිරීමට ුදලය ප්රතිපා න
අපට භා්ඩ ාගාරශය ඝ ලැශ්යි කියා ්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා.
ශමවර ඒ පිළි්ඳව විශ ෂ්
ේ සාක්චඡාව්ව කිරීමටමක අපි අ හස්
කරනවා. ශබනකයි ැ ඝ වර්තමාන තමකමකවය.

ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා දීර්ත විස්තරය්ව පිළිතුර
විධියට ල්ා දු ඝනා. පිළිතුර යන අතරතුරදී ශවන ා වාශේ විස්තර
කර ඝන ඕනෑ
කියා ඇහුවාම, විස්තර කර ඝන කියා මම
කි ශ මක ගරු ඇමතිතුමා වුණමක ශබන වයාපෘති පිළි්ඳව ැනගැනීම
වැ ගමක කියා මම හිතපු නිසයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ක්තුමාට
අමාතයාං ශය ඝ ලැබුණු ශල්්න අනුව ැනට ්රියාමකමක වන
වයාපෘති හන්. නුදමක, දිස්්රි්වකශේ වි ාල පින්සකට ජලය ශනොමැති
්ව ක්තුමාශේ පිළිතුශර් ුදය  ඝම කි වා. ඒ වාශේම,
දිස්්රි්වකශේ ්ාම ශසේවා වසබන අයමක ප්රාශද්ශීය ශල්කබන
ශකොට්මාසවල සියයට සියය්වම ැනට ජල සැපයුම ්වරණය
ශවලා නැහැ. ැ ඝ මට තිශ්න ප්ර න
් ය ශමයයි. ශබන දිස්්රි්වකශේ
උ් ජල හිඟය්ව තිබියදීමක ැනට ්රියාමකමක ශවන ජලසබනපා න
ම්ඩ ලයමක, ක්තුමාශේ අමාතයාං ය යටශමක අධී්වෂ්ණය වන
්යතනමක ඒ වගී ම හන්යට ඉටු කර ඝශ ඝ නැහැ. ඒක මම
දිස්්රි්වකශේ ම ඝත්රීවරශය්ව හැයටයට කිය ඝන ඕනෑ. අක්ම තරමි ඝ
ැ ඝ කය ්වරණය ශව්චචණ කලාපශේවමක කිසිදු ජල සැපයුම්ව
ශ  ඝනමක අශපොශහොසමක. ජල සැපයුම්ව ශ  ඝනමක ්ැහැ. ජල
ූලලාර න මකතු කිරීම, ඒ ූලලාර ්වෂ්ය ශවද්දී අදෙමක ූලලාර
ඉදිකිරීම,- ශබන අදෙමක වයාපෘතිය්ව ඇති කිරීම ගැන ශනොශවයි මම
කිය ඝශ ඝ. උ ාහරණය්ව හැයටයට නාමකත ඝඩිය ශකෝවකලුදල්ල
ජල වයාපෘතිය ගමකශතොමක, එහි ජලයමක තිශ්නවා. කාර්ය
ම්ඩ ලයමක සියටනවා. යබනකිසි ප්රමාණය්ව ්වරණය ශවලා
තිශ්නවා. ්වරණය ශවලා තිශ්න ප්රශද් යටමක සැපයුබන කිරීම
දුර්වල මට්ටමක තිශ්නවා.

සිංහල ජනතාවමක, ක්තුමා නිශයෝජනය කරන ුදස්ය බන
ජනතාවමක ශබන දිස්්රි්වකශේ සම සමව ඉ ඝනවා. පානීය ජලය
කිය ඝශ ඝ අතයව ය ශ ය්ව. ඒ ශවනුශව ඝ වස්ව, ශ ක්ව නබන
්ලා ශගන ඉ ඝන පුුමව ඝ; අවුරුදු ගණන්ව, කල්ප ගණන්ව නබන
්ලාශගන ඉ ඝන ්ැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා ශබන ශවනුශව ඝ
දිස්්රි්වකශේ ම ඝත්රීවරු ඝ විධියට අපමක මැදිහමක ශව ඝනබන.
ක්තුමා ප්රකා කළ අ ඝ මට ශබන විධියට නබනශවලා තිශ්න,
කයතා වාර්තා කැඳවමි ඝ තිශ්න, ශබන ජල වයාපෘති ්රබනභ
කරලා ශබන දිස්්රි්වකශේ ජනතාවට -අශන්ව අව යතාවලට
ශනොශවයි,- බීමට අව ය ජලය ල්ා දීශබන ්රියාවය ය සබනර්ර්ණ
කිරීම සඳහා ශකොපමණ කාලය්ව ගත ශවයි කියා ක්තුමාට
ප්රකා කර ඝන පුුමව ඝ ?

ු රල්ෆ් හසකීම් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)
අපි ැනටමමක සමහර වයාපෘති හඳුනා ශගන ඒ වැ පිළිශවළ
කරශගන ිතයමක, ශමතැනදී ූලලය ප්රතිපා න ල්ා ගැනීශබන
ගැටදෙව්ව තිශ්නවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම අපට භා්ඩ ාගාරශය ඝ
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ශකළි ඝම ුද ල් ශව ඝ කිරීශබන රමශ ය ැ ඝ අමකහැරලායි
තිශ් ඝශ ඝ. ශමොක , අවුරුදු ගණන්ව තිස්ශසේ අපි ශකළි ඝම ණය
අරශගන ජලසබනපා න හා ජලාපවාහන ම්ඩ ලශය ඝ ශබනවා
්රියාමකමක කර ඝනට සිදු ශවනවා. එයි ඝ ණය ල්ා ගැනීශබනමක යබන
සීමාව ඝ තිශ්නවා. ඒ අතරතුරදී අපි අශනුවමක ූලලය ්යතන
හරහා, විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ්සියානු සංවර්ධන ්ැංුවව, ශලෝක ්ැංුවව
වැනි අක් ශපොය යට ණය ග ඝන පුුමව ඝ ්යතන හරහා ශබන ණය
ල්ා ගැනීමට ප්රයමකනය්ව රනවා. ඒ පිළි්ඳව අශ්ත Department
of External Resources හරහා අපි විශ ෂ්
ේ වෑයම්ව කරශගන
යනවා. ැනට තිශ්න වයාපෘතිවය  ඝ වැඩිශය ඝම තිශ් ඝශ ඝ
එවැනි ්කාරයට හඳුනාගමක වයාපෘතියි. ඒවා අපි කඩිනමි ඝ ල්ා
ග ඝන උමකසාහ කරන අතර, හඳුනා ගමක අශන්ව වයාපෘතිවලට
සහන ාය  ණය රමය යටශමක ණය ල්ා ගැනීමට ැ ඝ උමකසාහය්ව
රමි ඝ සියටනවා.

ඒ අතරතුරදී මම අ පාර්ය ශබන ඝතු ම ඝත්රී ක්ඩ ාශබනදීමක ශමම
ශයෝජනාව කළා. ඉදින්යට ප්රජා ජල වයාපෘති හැයටයට ජල ූලලාර
හඳුනා ශගන ුබුම ුබුම වයාපෘති කිරීමට ඒ ශවනුශව ඝ ්ශයෝජනය
කිරීමට අව ය ුද ල් භා්ඩ ාගාරශය ඝ ල්ා ශ  ඝන පුුමව ඝ නබන,
ඒ තුළි ඝ මැ කාලීන, එශහම නැමකනබන ශකයට කාලීන විසඳුම්ව
හැයටයට වි ාල භූමි භාගය්ව ්වරණය කළ හැකි ්ව මම කියා
තිශ්නවා. ඒක ශකයට කාලීන විසඳුම්ව හැයටයටයි සිදු ශව ඝශ ඝ.
නුදමක, දීර්ත කාලීන විසඳුම්ව හැයටයට අපි වි ාල ප ඝනශේ ජල
වයාපෘති ්රියාමකමක කළ යුතුයි. ඒකට අව ය ප්රතිපා න ල්ා
ගැනීශබන ගැටදෙව විසඳා ගැනීමට තිශ්නවා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

කරනවා කියලා මම ප්ර න
් කරනවා. ඒ වාශේම, ශබන ප්ර න
් ය
ඇසීම තුළි ඝ ශහෝ අමාතයාං ශේ යබන කිසි අවදි වීම්ව ඇති ශවයි
කියා මම වි ව
් ාස කරනවා.

ු රල්ෆ් හසකීම් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)
අපි එශහම කටයුතු කරුද.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

( ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශහොඳයි, ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ප්ර න
් අංක 8
ුවණශසේකර මහතා.
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ු ආර්. මම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණගසාකර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Higher Education and
Cultural Affairs, I ask for two weeks' time to answer that
Question.

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි, කරුණාකර ක්තුමාශේ ශ වන අතුරු
ප්ර න
් ය ශකයටශය ඝ ඉදින්පමක කර ඝන.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා

රත්ගතො , ාඹග ොල්ල ප්රගද්ශ්ගේ ගපොනව ිලලා
බැසීෙ: වැනැක්වීගම් පියවර

(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)
ගරු ඇමතිතුමනි, ශබන ශවනුශව ඝ ගතවන කාලය අවුරුද් ්ව ,
ශ ක්ව , තුන්ව කියලා කිය ඝන ්ැහැ. අක්ම තරමි ඝ එශහම දින
වකවානුව්වවමක, අක්ම තරමි ඝ කාල පරාසය්වවමක කිය ඝන ්ැහැ
කියලා ක්තුමා පිළිග ඝනවා ශ ඝ?

අ ාළ දිස්්රි්වකශේ ම ඝත්රීවරශය්ව විධියටයි මම ශබන
කිය ඝශ ඝ. මම  ඝනා කාලශේ ඉඳලා Dankotuwa Water
Supply Project එක එනවා. මම ශපොඩි කාලශේ -මට මතක
කාලශේ,- ඉඳලාම වතුර ප්ර න
් ය ්වාම කියනවා, '' ංශකොටුව
වයාපෘතිය එනවා'' කියලා. නුදමක, ශබන ශවනකල් ඇවිල්ලා නැහැ.
රුපියල් ල්වෂ් ශ සියය්ව වැය කරලා වයඹ සංවර්ධන
අමාතයාං ය හරහා ජල වයාපෘතිය්ව මම පට ඝ ගමකතා. ඒවා
කර ඝනමක ්ැහැ, ශබන ක්තුමාශේ නිලධාන් ඝ ඇවිල්ලා කියනවා,
''ශබන ශබන වයාපෘතිය යනවා'' කියලා. ශකයට කාලීන වයාපෘති
්රියාමකමක කර ඝන ක්තුමාශේ අමාතයාං ය මැදිහමකවීම්වවමක
කරලා ප්රාශද්ශීය ශල්කබන ශකොට්මාස මට්ටශම ඝ ශබනකට මැදිහමක
ශව ඝන. එශහම නැමකනබන ශබන නිලධාන් ඝ ඇවිල්ලා කියනවා, ''ශබන
වයාපෘතියමක ්රියාමකමක ශවනවා, ශබන වයාපෘතියමක ්රියාමකමක
ශවනවා''ය කියලා. ක්තුමාටමක පිළිතුර ශබන පාර්ය ශබන ඝතුවට
එවනවා. ඒ වයාපෘති ්ලාශගන හියටශයොමක අශ්ත ශබන පරබනපරාව
මැන්ලා තවමක පරබනපරාවකට ශනොශවයි ශමය ශ  ඝන ශව ඝශ ඝ
කියලා අහනවා. වතුර ල්ා දීම පි ඝ සිද්ධ වන කාර්යය්ව. ශබන
ශවනුශව ඝ මැදිහමක ශවලා, දිස්්රි්වකශේ ප්රාශද්ශීය ශල්කබන
ශකොට්මාසශය ඝ ශකොට්මාසයට ිතහි ඝ සාක්චඡා පවමකවලා, අර
ුව ා පන්මාණශේ ජල වයාපෘති ශහෝ ්රබනභ කර ඝන කටයුතු

-

ரத்மதொட்மட, தம்பதகொல்ல பிரமதசத்தில் நிலம்
தொழ்வமடதல்: தடுப்பு நடவடிக்மக

GROUND SUBSIDENCE IN RATHTHOTA, DAMBAGOLLA
AREA: PREVENTIVE ACTION
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3.

ු ගක්.ගක්. පියාාස ෙහසතා ( ු
විග.රත්න ෙහසත්මිය ගවනුව )

ගරෝහිණී

ුමොස්

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa on behalf of the Hon. (Mrs.)
Rohini Kumari Wijerathna)
වාන්මාර්ග සහ ජල සබනපමක හා ්ප ා කළමනාකරණ
අමාතයතුමාශග ඝ ඇසූ ප්ර න
් ය - (8):

(අ)

(i)

රමකශතොට, ශහල්වමකත
ක ඝ ,
ඹශගොල්ල
ප්රශද් ශේ, ශපොළව ිතලා ්ැස තිශ්න ්ව
 ඝශ ඝ ;

(ii)

එම ිතලා ්ැසීම ශහේතුශව ඝ හානි  ආ නිවාස
සං්යාව ශකොපමණ ;

(iii)

එම ප්රශද් ශේ ජනතාවශේ ීවවිත ්ර්වෂ්ා කිරීමට
අමාතයාං ය මැදිහමක වන ්කාරය කවශර් ;

ය ඝන එතුමා ශමම සභාවට  ඝව ඝශ ඝ ?
(්) ශනො එශසේ නබන, ඒ ම ඝ ?

1353
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ශ්ව.ශ්ව. පිය ාස මහතා]

ජාතික ශගො නැ් ය  පර්ශේෂ්ණ සංවිධානය අ ාළ
ස්ථානශේ ්වශෂ්ේත්ර පරී්වෂ්ණ සිදු ශකොට ්්රිත නිවාසවල
අව ානබන තමකමකවය සහ අනුගමනය කළ යුතු නිර්ශද්
සහිත වාර්තා මාතශල් දිස්්රි්ව ශල්කබන කාර්යාලය ශවත
නිුවමක ශකොට ඇත.

நீர்ப்பொசன, நீர் வளங்கள் ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ
அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ:
( அ) (i)

ரத்மதொட்மட, தஹல்வத்த கந்த, தம்பதகொல்ல
பிரமதசத்தில், பூைி நிலத்தில் அைிழ்ந்துள்ள
மைமய அவர் அறிவொரொ என்பமதயும்;

(ii)

அவ்வொறு நிலத்தில் அைிழ்ந்துள்ளதன் கொரண
ைொக
மசதம்
ஏற்பட்டுள்ள
வீடுகளின்
எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்;

(iii)

மைற்படி பிரமதச ைக்களின் உயிமரப் பொதுகொப்
பதற்கொக அமைச்சு தமலயீடு தசய்யும் முமற
யொது என்பமதயும்;

ශමම අමාතයාං ය ම්  ඝ ශමම නාය යෑබන හා නාය යෑශබන
අව ානබන කලාපය ඝහි පිහියට නිවාසවල ීවවමක වන පවුල්
ශවනමක ්ර්විකත ස්ථ ානයක පදිංි කිරීම සඳහා රජශේ
ප්රතිපා න
ම්  ඝ
නව
නිවාස
ඉදිකිරීමට
අමප/89/8086/98 /189 හා 0189.16.09 දිනැති අමාතය
ම්ඩ ල තීරණය (ඇුදණුම 10**) ම්  ඝ අනුමැතිය ල්ා
ග ඝනා ල අතර, එම අනුමැතියට අනුව මාතශල්
දිස්්රි්වකශේ පවුල් 081්ව නැවත පදිංි කිරීශබන
වැ සටහනට ඇතුළමක කර නව නිවාස ල්ා දීශබන
වැ සටහනට ඇතුළමක කර ඇත. අව ානබන ස්ථ ානවය  ඝ
ඉවමක කර කවු ඝ හට නව නිවාස ල්ා දීශබනදී විකල්ප
අවස්ථා 13්ව යටශමක නැවත පදිංි කිරීමට අවස්ථාව ල්ා දී
ඒ සඳහා අව ය ප්රතිපා න දිස්්රි්ව ශල්කබනවරු ඝ හා
ප්රාශද්ශීය ශල්කබනවරු ඝ ශවත ල්ා දීම අප අමාතයාං ය
ම්  ඝ සිදු කරයි.

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
and Disaster Management:
(a)

(b)

Will he inform this House(i) whether he is aware of the fact that the earth
has a sinkhole in Raththota, Helwatta
Kanda in Dambagolla;
(ii) the number of houses damaged as a result of
such subsidence;
(iii) the manner in which the Ministry intervenes
to protect the lives of the people of that
area?
If not, why?

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වාන්මාර්ග සහ ජල සබනපමක
හා ්ප ා කළමනාකරණ අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම පිළිතුර
සභා ත* කරනවා.
* සභාගම්සය ෙත තබන ලා පිළිතුර:

* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

අ ාළ ස්ථ ානශේ සිදුව තිශ් ඝශ ඝ ශපොශළොව ිතලා ්ැසීම්ව
(Ground Subsidence) ශනොව නාය යෑශබන ර්ර්ව ල්වෂ්ණ
ශලස මතු  ආ ්තති පැුමබන වන අතර, එම ස්ථානශේ පිහියට
පාංශු ස්ථරය පහළ ප්රශද් යට තල්දෙ වී යාමකි.
(ශමම ස්ථානශේ 0180 සහ 0189 යන වර්ෂ් ශ ශ්වදී නාය
යෑබන ල්වෂ්ණ ඇතිව තිශේ.)

ශමය දීර්ත කාලය්ව ුදුමල්ශල් ශසශම ඝ සිදු වන නාය
යෑශබන (Creep) තමකමකවය්ව ශ .
(ii)

නිවාස හානි සිදු වී ශනොමැති අතර, නිවාස 88්ව ශමම
තමකමකවය ශහේතුශව ඝ අව ානබන තමකමකවශේ පවතී.

(iii)

අ ාළ නිවැසිය ඝ ශමම ස්ථානශය ඝ ඉවමක කර ්ර්විකත
ප්රශද් යක නැවත පදිංි කිරීම සඳහා ජාතික ශගො නැ් ය 
පර්ශේෂ්ණ සංවිධානශේ මාතශල් දිස්්රි්ව කාර්යාලය ම්  ඝ
018( සහ 0189 වර්ෂ්ය ඝ ශ ශ්වදී භූ සීම්වෂ්ණ වාර්තා
ශ ක්ව නිුවමක කර ඇත. (ඇුදණුම 18**)

—————————
** පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

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

•

ඉ ම්ව සමඟ නිවස්ව මිලදී ගැනීමට රුපියල් මිය යන
8.6්ව ල්ා දීම.

•

ඉ ම්ව මිලදී ශගන නිවස්ව ඉදිකිරීම සඳහා ඉ ම
සඳහා රුපියල් මිය යන 1.(්ව හා නිවස ඉදිකිරීමට
රුපියල් මිය යන 8.0්ව ල්ා දීම.

ඒ අනුව මාතශල් දිස්්රි්වකයට අයමක රමකශතොට ප්රාශද්ශීය
ශල්කබන ශකොට්මාස ප්රශද් ශේ ඉහත පවුල් 88 ශමම නැවත
පදිංි කිරීශබන වැ සටහන යටශමක ුබර්විකත ස්ථානවල
පදිංි කරවීශබන කටයුතු ශබන වන විට සිදු ශකශරමි ඝ පවතී.
තව , දිස්්රි්ව ්ප ා කළමනාකරණ මධයස්ථානය ම්  ඝ
018(.19.1 වන දින ඹශගොල්ල වසම සඳහා ්ප ා ශපර
සූ ානබන සැලුබබන සකස් කිරීශබන හා ැනුවමක කිරීශබන
වැ සටහන්ව සහ 018 .81.8 දින හදිසි ්ප ාවකදී ඉවමක
වීශබන ශපරහුරු වැ සටහන්ව සිදු කර ඇත.
(්)

පැන ශනොනඟී.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක ( - 893/'18 - (1), ගරු (වව ය) නය  ඝ ජයතිස්ස
මහතා.

ු (වවාය) නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අ්ාමාතයතුමා සහ ජාතික
ප්රතිපමකති හා ්ර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම
ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලය්ව ඉල්ලා සියටනවා.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක - 8 8/'18 - (2), ගරු ඉබනරා ඝ මහරූෆ් මහතා.

—————————
** පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

* * நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.
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ු ඉම්රා්ද ෙහසරූෆ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග හා මාර්ග
සංවර්ධන අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ශ කක කාලය්ව ඉල්ලා සියටනවා.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්ර න
් අංක 80 - 0(/'18 - (1), ගරු ඉ ඝදික අනුරුද්ධ ශහේරමක
මහතා.

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ඉ ඝදික අනුරුද්ධ
ශහේරමක ම ඝත්රීතුමා ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර න
් ය අහනවා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීබන
අමාතයතුමා ශවනුශව ඝ මා එම ප්ර න
් යට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ශ කක කාලය්ව ඉල්ලා සියටනවා.

ප්රශ්්නය ෙතු ිනනකදී ඉිනස්පත් කිීමෙ නිගයෝ කරන ලදී.
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யொழ். குடொநொட்டில் ைீண் டும் சமூகவிமரொதச் தசயற்பொடுகள்
ைிக அதிகைொகவும் பரவலொகவும் இடம்தபறுகின்றன. இத்த
மகய தசயற்பொடுகமளக் கட்டுப்படுத்தும் வமகயில் தொங்கள்
அண்மையில் யொழ். குடொநொட்டுக்கொன மநரடி விேயத்மத
மைற்தகொண்டு, உொிய நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டதொகக்
கூறப்பட்டமபொதிலும்,
யொழ்.
குடொநொட்டில்
இத்தமகய
சம்பவங்கள் குமறவின்றித் ததொடர்ந்தவண்ணமை இருக்
கின்றன. பட்டப் பகல் மநரங்களிலும்கூட பகிரங்கைொகமவ
இத்தமகய வன்முமறச் தசயற்பொடுகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டு
வருவதொல், சட்டம் ஒழுங்கிமனப் மபணக்கூடியவர்கள்ைீது
யொழ். குடொநொட்டு ைக்கள் முழுமையொகமவ நம்பிக்மக
இழந்தவர்களொகக் கொணப்படுகின்றனர்.
இந்த வமகயில் யொழ். குடொநொட்டில் பரவலொக வொள்
தவட்டு, தகொள்மள, வல்லுறவு, வொகனங்கள் ைற்றும் தசொத்துக்
களுக்குத் தீ மவப்பு, வர்த்தகர்கள் ைீதொன அச்சுறுத்தல்கள்
மபொன்ற
சம்பவங்கள்
சர்வசொதொரணைொக
இடம்தபற்று
வருகின்றன. வொள் தவட்டுத் தொக்குதலுக்கு உள்ளொகி ைருத்துவ
ைமனயில் சிகிச்மச தபறுமவொமரக்கூட ைருத்துவைமனக்குச்
தசன்று தொக்கும் சம்பவங்களும் இடம்தபற்றுள்ளன. அமத
மநரம், கடந்த 30ஆம் திகதி யொழ்ப்பொணம், வண்ணொர்பண்மண
மே-100 கிரொை மசமவயொளர், ஒரு குழுவினரொல் கழுத்தில்
வொமள
மவத்து
அச்சுறுத்தப்பட்ட
சம்பவமும்
இடம்
தபற்றுள்ளது. இந்த நிமலயில், இத்தமகய வன்முமறச்
தசயற்பொடுகளில் ஈடுபடுகின்ற நபர்கள் மகது தசய்யப்படொத
நிமல ததொடர்வதொகமவ எைது ைக்கள் ததொிவிக்கின்றனர். ஒரு
சில நபர்கள் மகது தசய்யப்படுவதொகக் கூறப்பட்டொலும், அந்த
நபர்கள் உண்மையிமலமய மைற்படி சம்பவங்களுடன் ததொடர்பு
பட்டவர்களொதவன்ற சந்மதகமும், மைற்படி சம்பவங்களுடன்
ததொர்புமடயதொக ஆதொரங்களுடன் மகது தசய்யப்படுகின்ற
நபர்கமள சட்டத்தரணிகளொன உள்ளூர் அரசியல்வொதிகள்
கொப்பொற்ற முன்வரும் நிமலமைகளும் இருப்பதொல், இத்தமகய
அரசில்வொதிகளுக்கும் மைற்படி வன்முமறச் சம்பவங்களுடன்
ததொடர்புகள் இருக்குமைொதவன்ற சந்மதகமும் எைது ைக்கள்
ைத்தியில் இருந்து வருகின்றது.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது .

Question ordered to stand down.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
පාර්ය ශබන ඝතුශ ස්ථාවර නිශයෝග 09(0) යටශමක ප්ර න
් ය, ගරු
ේලස් ශද්වාන ඝ ා ම ඝත්රීතුමා.

ගපෞද් ලිකව ාැනුම් දීගේද ඇසූ ප්රශ්්නය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

යාපනය අර්)ද්වීපගේ නැවත ෙතුවන ප්රචණ්ඩ ්රියා
யொழ். குடொநொட்டில் ைீண்டும் இடம்தபறும்
வன்தசயல்கள்
VIOLENT ACTS UPRISING IN JAFFNA PENINSULA

ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, அரச நிருவொக
முகொமைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் அமைச்சரொன
தகௌரவ ரஞ்ேித்
ைத்துை பண்டொர அவர்களிடம் மகள்வி
மகட்க அனுைதித்ததற்கு நன்றி!

இந்த நிமலயில் தற்மபொது வட்டுக்மகொட்மட, அரொலி
உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு வமகக் குள்ள ைனிதர்களின் சமூக
அச்சுறுத்தல் தசயற்பொடுகள் இரவு மவமளகளில் குறிப்பொக,
இரவு 7 ைணி ததொடக்கம் விடியும் வமரயில் ததொடர்ந்து
மைற்தகொள்ளப்படுவதொலும் எைது ைக்கள் தபரும் பதற்றத்துடன்
வொழ மவண்டிய நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். கடந்த
கொலத்தில் 'கிறீஸ் பூதம்' கிளம்பி எைது ைக்கமள பதற்றத்துக்கு
உள்ளொக்கியிருந்த
நிமலயில்,
மநரடியொகமவ
அரசுடன்
கலந்துமரயொடப்பட்டு, அந்தச் தசயற்பொடு இல்லொததொழிக்கப்
பட்டது. அந்த வமகயில், இந்தக் 'குள்ளர்' மவமலத்திட்டமும்
'கிறீஸ் பூதம்' மபொன்றததொரு தசயற்பொட்டின் பின்னணியொ?
என்ற மகள்வியும் சந்மதகமும் எழுகின்றது.
இத்தமகய சம்பவங்கள் ததொடர்பில் கருத்துக் கூறுகின்ற
சிலர், இது ஏமதொ தைிழ்த் திமரப்படப் பொணியிலொன
தொக்கங்கள் எனக் குறிப்பிடுவமத என்னொல் முழுமையொக
ஏற்றுக்தகொள்ள
முடியொது.
இத்தமகய
சம்பவங்களின்
பின்னணியில் ஏமதொதவொரு சக்தி ைமறமுகைொக இயங்குவ
தொகமவ ததொிய வருகின்றது. அந்த வமகயில், இத்தமகய
வன்முமறக்
குழுக்கள்
தசயற்படுகின்றனவொ?
அல்லது
தசயற்படுத்தப்படுகின்றனவொ? என்ற மகள்வி எழுகின்றது.
ததன்பகுதியிலும் தகொமலகள், தகொள்மளகள் உள்ளிட்ட
சட்டவிமரொதச் தசயற்பொடுகள் மைற்தகொள்ளப்பட்டு வருவமதக்
கொண முடிகின்றமபொதிலும், யொழ். குடொநொட்டில் இத்தமகய

1357
[ගරු

1358

පාර්ය ශබන ඝතුව

2018.08.14 දින ශකෝපායි ශපොය ස් ස්ථානය ම්  ඝ
සැකකරුව ඝ ශ ශ ශනුව අමක අ ංුවවට ශගන යාපනය
මශහස්ත්රාමක අධිකරණශේ නක් අංක බී 3(/PC/18 යටශමක
ගරු අධිකරණය ශවත ඉදින්පමක කර හඳුනා ගැනීශබන
ශපශරට්ටුව්ව සඳහා ර්විකත ් ඝධනාගාර ගත කර ඇති
අතර 018 .1 .03 දින නක්ව නැවත කැඳවීමට නියමිතව
ඇත.

ේලස් ශද්වාන ඝ ා මහතා]

வன்முமறச் தசயற்பொடுகள் திட்டைிட்டு
மைற்தகொள்ளப்
படுவதொகமவ ததொிய வருகின்றது. அந்த வமகயில், எனது
பின்வரும் மகள்விகளுக்குக் தகௌரவ அமைச்சர் ரஞ்ேித்
ைத்துை பண்டொர அவர்கள் உொிய பதில்கமளயும், எடுக்கப்படக்
கூடிய நடவடிக்மககள் ததொடர்பொன விளக்கங்கமளயும்
வழங்குவொதரன எதிர்பொர்க்கின்மறன்.
01.

யொழ் குடொநொட்டில் இடம்தபற்று வருகின்ற வன்
முமறச் தசயற்பொடுகளின் பின்னணிகள் ததொடர்பில்
விொிவொக ஆரொயப்பட்டுள்ளதொ?

02.

மைற்படி வன்முமறச் தசயற்பொடுகளுடன் மபொமதப்
தபொருள் கடத்தல்கொர்களுக்கும் மபொமதப்தபொருள்
வர்த்தகர்களுக்கும் ததொடர்பு இருக்கின்றதொ?

03.

மைற்படி வன்முமறச் சம்பவங்களின் பின்னணியில்
அரசியல் கொரணங்கள் அல்லது அரசியல்வொதிகளின்
ததொடர்புகள்
ஏதும்
இருப்பதொகக்
கண்டறியப்
பட்டுள்ளதொ?

2018.08.20 දින යාපනය ශපොය ස් ස්ථානය ම්  ඝ එක
සැකකරුශවුව අමක අ ංුවවට ශගන යාපනය මශහස්ත්රාමක
අධිකරණශේ නක් අංක බී 39/8 යටශමක ගරු අධිකරණය
ශවත ඉදින්පමක කර ඇති අතර සැකකරු රුපියල් ල්වෂ්ය
්ැිත ඝ රීර ඇප ශ ක්ව මත ුද ා හැර ඇත. 018 .81.0
දින නක්ව නැවත කැඳවීමට නියමිතව ඇත.
02.

ශමම ප්රචණ්ඩ ්රියාවලට සබන් ඝධ පුද්ගලයි ඝ මමක ්රවය
ජාවාරබනකරුව ඝ හා මමක ්රවය වයාපාන්කය ඝ සමඟ
සබන් ඝධ ්වට ශමශත්ව ශතොරතුරු කිසිව්ව අනාවරණය
වී ශනොමැත.

03.

ශමම ප්රචණ්ඩ ්රියාවලට ශද් පාලන ශහේතු ඝ ශහෝ
ශද් පාලනඥයි ඝශේ
සබන් ඝධකබන
ඇති
්වට
හඳුනාශගන ශනොමැත.

04.

யொழ். குடொநொட்டு ைக்கமள அச்சுறுத்தி வருகின்ற
குள்ள ைனிதர்கள் ததொடர்பில் ஆரொயப்பட்டு, உொிய
நபர்கள் இனங்கொணப்பட்டுள்ளனரொ?

04.

යාපනය අර්ධද්වීපශේ ජනතාව ශමවැනි පුද්ගල
ශකොට්මාසය්ව නිසා බියට පමකවීම්ව පිළි්ඳව ශබන ්වවා
ශපොය ස් ස්ථාන ශවත කිසිදු පැමිණිල්ල්ව ලැබී ශනොමැත.

05.

மைற்படி சம்பவங்கமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இது
வமர எடுத்துள்ள நடவடிக்மககள் உொிய பயன்கமள
அளிக்கொமையினொல் இத்தமகய சம்பவங்கள் அதிக
ளவில் ததொடர்வதொல், இவற்மறக் கட்டுப்பொட்டுக்குள்
தகொண்டு
வருவதற்கு
உொிய
நடவடிக்மககள்
எடுக்கப்பட்டுள்ளனவொ?

05.

06.

அத்தமகய
உொிய
நடவடிக்மககள்
முன்தனடுக்கப்படுகின்றனவொ?

ශමම අපරාධ මැ පැවැමකවීම සඳහා විශ ෂ්
ේ රාජකාන්
ප නම මත ල්ාගමක නිලධාන් ඝ 811කට අධික සං්යාව්ව
ශමම අපරාධ සිදු වන ්වට හඳුනාශගන ඇති ශපොය ස් ්ල
ප්රශද් වල ශපොය ස් ස්ථාන ශවත අනුයු්වත කර ඇති අතර
ඊට අමතරව විශ ෂ්
ේ යතුරුපැදි සංචණාර සහ ජංගම සංචණාර
ශයො වා ශබන වන විටමක ප්රශද් ශේ ්ර්වෂ්ාව තහවුරු කර
ඇත.

07.

யொழ். குடொநொட்டில் சட்டம், ஒழுங்கு நடவடிக்மக
கமளப்
மபணுவதில்
அசிரத்மதயொக இருக்கும்
அல்லது திறமை, ஆளுமையற்றிருக்கும் தபொலிஸ்
அதிகொொிகமள ைொற்றி, திறமையும் ஆளுமையும்
தகொண்ட அதிகொொிகமள நியைித்து இப்பிரச்சிமன
மயக் கட்டுப்பொட்டுக்குள் தகொண்டு வர முடியுைொ?

தற்மபொது

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා ංරාජය
පස්පාලන හසා කනෙනාකරණ සහස නීිනය හසා සාෙය පිළිබඳ
අොතයතුො
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித்
ைத்துை பண்டொர - அரச
நிருவொக முகொமைத்துவ ைற்றும் சட்டமும் ஒழுங்கும் அமைச்சர்)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Management and Law and Order)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ගරු ේලස් ශද්වාන ඝ ා
ම ඝත්රීතුමා විසි ඝ ස්ථාවර නිශයෝග 09(0) යටශමක අසනු ලැූ 
ප්ර න
් යට පිළිතුර ශමශසේයි.

01.

ක .
යාපනය අර්ධද්වීපයට අයමක යාපනය ශකෝපායි
මානි්තපායි චු ඝනාකබන යන ශපොය ස් ස්ථාන ශවත ්වා
ක්ඩ ායම විසි ඝ සිදු කරන ල අපරාධ කිහිපය්ව පුබිතය
මාස 10 තුළ වාර්තා වී ඇති අතර එම අපරාධවලට අ ාළව
සැකකරුව ඝ 3 ශ ශනුව අමක අ ංුවවට ශගන ගරු
අධිකරණය ශවත ඉදින්පමක කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ශමම
සැකකරුව ඝ විසි ඝ අපරාධ සඳහා ශයො ා ග ඝනා ල යතුරු
පැදි 1(්ව කක් 1(්ව සහ අමක ශපොශරෝ 18්ව අමක අ ංුවවට
ශගන ඇත.

ශබන සබන් ඝධශය ඝ ප්රශද් ශේ මහජන නිශයෝජිතයි ඝ
රාජය නිලධාන් ඝ සිවිල් වැසිය ඝ හා යු හුද ාව සමඟ
සාක්චඡා පවමකවා ්ර්වෂ්ක තමකමකවය පිළි්ඳ නිර ඝතර
අවධානශය ඝ පුබවන අතර ප්රශද් ශේ තරුණ පින්ස් හා
ශපොය ස් නිලධාන් ඝ එ්වව දිනපතා පාුදර සංචණාර සිදු කරනු
ල්යි.
06.

ඉහත සඳහ ඝ කළ ්රියාමාර්ග ශහේතුශව ඝ ශබන වනවිට
යාපනය අර්ධද්වීපය තුළ සාමානය මහ ජනතාවට බිශය ඝ
ශහෝ සැකයකි ඝ ශතොරව එදිශන ා ජන ීවවිතය යහපමකව
පවමකවාශගන යාම සඳහා අවස්ථාව ලැබී ඇත.

07. යාපනය අර්ධද්වීපශේ නීතිය හා සාමය රැී ශබන කටයුතු
ඉතාමමක ම ඝ ගාීම ්වට ප්රකා කිරීම පිළිගත ශනොහැකි
අතර ශමම අපරාධවලට සබන් ඝධ සැකකරුව ඝ ශබන
වනවිටමක අමක අ ංුවවට ශගන කවු ඝ ගරු අධිකරණය ශවත
ඉදින්පමක කිරීමට ්රියා කර ඇත. ශපොය ස් නිලධාන් ඝ
අකාර්ය්වෂ්ම ශලස ්රියා කරන ්වට පැමිණිය  කිසිව්ව
ලැබී ශනොමැති අතර එවැනි පැමිණිල්ල්ව ල ශහොමක ඒ
පිළි්ඳව විමර් නයකි ඝ අනතුරුව විනයානුූලලව කටයුතු
කිරීමට ශහෝ ස්ථාන මාරු වීබන කිරීමට හැකියාව්ව ඇත.

ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
அமைச்சர்
அவர்கமள,
உங்களுமடய
முயற்சிக்கும் அக்கமறக்கும் மநொில் தசன்று விடயங்கமள
ஆரொய்ந்து நடவடிக்மக எடுத்தமைக்கும் ைீண்டும் நன்றி
ததொிவிக்கின்ற அமதமவமள, இவ்வொறொன சம்பவங்கள் அங்கு
ததொடர்கின்ற நிமலமைதொன் இருக்கின்றது. ஆனபடியினொல்,
அதில் கூடிய கவனம் எடுக்கமவண்டுதைனவும் மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
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அடுத்து, அங்கு தைிழ் தைொழியில் பொிச்சயமுள்ள தபொலிஸ்
அதிகொொிகள் ைிகக் குமறவு. ஆனபடியினொல், தைிழ் தைொழியில்
பொிச்சயமுள்ளவர்கமள அந்தச் சமூகத்திலிருந்து - அந்தப்
பகுதியிலிருந்து ததொிவுதசய்து, புதிதொக தபொலிஸ் மசமவயில்
மசொோ்த்துக்தகொள்ளமவண்டுதைன்றும்
மகட்டுக்தகொள்ளு
கின்மறன். கடந்த கொலங்களில் இமளஞர்களுமடய பிரச்சிமன
கமள
அரசொங்கம்
சொியொன
முமறயில்
மகயொளொத
நிமலமையில்தொன், நொங்கள் ஒரு பொொிய அழிமவ மநொக்கிச்
தசன்மறொம். ஆனபடியினொல், அதிலும் நீங்கள் கவனம்
எடுக்கமவண்டுதைனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். நன்றி.

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ්රවි භාෂ්ාව කථා කරන ශපොය ස් නිලධාන් ඝ
නැති එක අපිටමක ප්ර න
් ය්ව. ැ ඝ නැශඟනහිර සහ උතුරු පළාශමක
ඉ ඝන අශ්ත ශපොය ස් නිලධාන් ඝශග ඝ සියයට 8 කට විතරයි ්රවි
භාෂ්ාව කථා කර ඝන පුුමව ඝකම තිශ් ඝශ ඝ. නුදමක මශනෝ
ගශ ඝස ඝ ඇමතිතුමාශේ අමාතයාං ය මැදිහමකශවලා ඒ
නිලධාන් ඝට ශ මළ කථා කිරීශබන පුහුණුව ල්ා ශ  ඝන ැ ඝ
කටයුතු කරශගන යනවා. ්රවි භාෂ්ාව කථා කරන අය පුුමව ඝ
තරබන ශපොලීසියට ්ැශඳ ඝන කියලා අපි ඉල්ලා සියටනවා. ්රවි
භාෂ්ාව කථා කරන නිලධාන් ඝ ශපොලීසියට ්ඳවා ග ඝන අපි
කැමතියි.

ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා

not just a book knowledge. Because a group can plan an
attack standing next to a policeman, who will have no
idea as to what they are talking about. As you know, in
language, there are different levels of proficiency that you
need to have. That is one.

The other clarification is, we have come across a
number of instances because of the pressure that has been
created that the police also seem to be arresting youth
who are standing at a roadside and such, who have no
involvement in that and producing them before court
saying that they are taking action. That also needs to be
addressed.
Thank you.
ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ශහොඳයි. අපි ඒ සබන් ඝධශය ඝ ශහොයා ්ලා කටයුතු
කර ඝනබන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

அதிகைொன இமளஞர்கள் ஆர்வைொக இருக்கின்றொர்கள்;
அதற்கொன விண்ணப்பங்கமளக்கூட அனுப்பியிருக்கிறொர்கள்.
அவற்மற நீங்கள் கருத்தில் எடுக்குைொறு மகட்டுக்தகொள்
கின்மறன்.

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ඒ කාරණය ශකශරහි මම අවධානය ශයොුද කරනවා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ගරු අනුර දිසානායක ම ඝත්රීතුමා.

II

ජවිගප ්රියාකාස්්ද තාතනය වීෙ සම්බ්ද)ව නීිනය
්රියාත්ෙක වීෙ ප්රොා වීෙ

மேவிபீ தசயற்பொட்டொளர்களின் படுதகொமல பற்றிய
சட்ட நமடமுமறகளிலுள்ள தொைதம்
UNDUE LAWS DELAYS IN CASES REGARDING
ASSASSINATION OF JVP ACTIVISTS

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

ු මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Deputy Speaker, can I just make some
clarifications?
ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Yes, Hon. Sumanthiran.

ු මම්.ඒ. සුේදිනර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Sir. Hon. Minister, while reiterating this
issue about the police officers’ knowledge of Tamil
language, might I say that, that proficiency in Tamil must
be such that they are able to ascertain what is happening,

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ස්ථාවර නිශයෝග 09(0)
යටශමක ශමම ප්ර ්නය ඉදින්පමක කිරීමට අවස්ථාව ල්ා දීම පිළි්ඳව
ක්තුමාට ශ්ශහවි ඝ ස්තුතිව ඝත වනවා.

චණ ඝ්ර ාස නයිදුවාවක් සහ න ඝ න ්ාලශේ යන ජවිශප
්රියාකාරී ඝ තාතනයට ල්වවීම සබන් ඝධ පරී්වෂ්ණ යටපමක වීම
හා නීතිය ්රියාමකමකවීම ප්රමා වීම ශහේතුශව ඝ මතු වී ඇති ගැටදෙ
පිළි්ඳව ශමම සභාශ අවධානය ශයොුද කරනු කැමැමකශතමි.
පුබිතය
අඳුරු
කය තුළ සිදු  ආ ශද් පාලන තාතන
සබන් ඝධව පරී්වෂ්ණ කටයුතු යටපමක වී තිබීම හා නීතිය
්රියාමකමක විම ප්රමා වීම ශපොදු තමකමකවය්ව වී තිබුණා. වමකම ඝ
පාලනයමක ්ලයට පමක වී වසර තුන්ව ගත වුව වසර හයකට
්ස ඝන කාලයකට ශපර සිදු  ආ එම ශද් පාලන තාතන
ද්විමකවයට අ ාළ සාධාරණය
ශමශත්ව ඉටු වී ශනොතිබීම
කනගාටු ායක තමකමකවය්ව.
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

2009 වසශර් අශප්රේල් මාසශේ 0 වැනි දින පැවැමකවීමට
නියමිතව තිූ  ්ස්නාහිර පළාමක සභා මැතිවරණශේ ප්රචණාරක
කටයුතු අතරතුර අශප්රේල් 1 වැනි දින ජනතා විුද්වති ශපරුදශ්ඩ
- අශ්ත ප්වෂ්ශේ- ්රියාකාරී සශහෝ රයුව වන න ඝ න ්ාලශේ
සශහෝ රයා ගබනපහ ශ ය ඝශගො දී ශවඩි පහරකට ල්වව මිය
ිතයා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඉතා පැහැදිය ව ශබනක
ශද් ාපලන තාතනය්ව. මැතිවරණ කටයුතුවල න ඝ න ්ාලශේ
සශහෝ රයා නිරතව සියටයදී පුබ පසි ඝ හඹා එන ල වෑ ඝ රථයක
සියට ක්ඩ ායම්ව විසි ඝ තමයි ශමම ශවඩි තැබීම කශළේ. ඒ ශවඩි
තැබීශම ඝ කහු මිය ිතයා.

ශමම
තාතනශේ
සැකකරුව ඝ
එවකට
්්ඩක්ශ
්ධාරකරුව ඝ  ආ අතර කවු ඝ අමකඅ ංුවවට පමක ශනොවී සිම මට හා
නීතිශය ඝ ශේරී සිම මට එම ්ලය ශයො ාශගන තිබුණා. ශකශසේ
වුව පුබව ඇති  ආ සමාජය ය ්ලපෑම හුදශ තාතකය ඝ සබන් ඝධ
පරී්වෂ්ණ ්රබනභ වුව නීතිය ්රියාමකමක වීම ප්රමාණමක පන්දි
ඉදින්යට ශගන ිතශේ නැහැ. අපරාධකරුව ඝ අ ට නීතිශය ඝ
ඬුවබන ශනොල්ා නි ැල්ශල් පුබ ශවනවා. අ මක කවු ඝට ඬුවම්ව
ලැබී නැහැ සිද්ධියට අවුරුදු හය්ව ගත වී තිශ්නවා. ශමය
ඉතාම පැහැදිය  ශද් පාලන තාතනය්ව.
අශන්ව සිදුවීම ව ඝශ ඝ 0181 ජනාධිපතිවරණ සමශේ
මැතිරවණ ප්රචණාරක කටයුතුවල නිරත වී සියට අශ්ත ප්වෂ්ශේ-ජනතා
විුද්වති ශපරුදශ්ඩ අබන්ල ඝශගො
නාගන්ක ම ඝත්රී චණ ඝ්ර ාස
නයිදුවාවක් සශහෝ රයා ජනවාන් මාසශේ 0 වැනි දින එවකට
්්ඩක්ශ ්ධාරකරුව ඝශේ පහරදීමකි ඝ තුවාල ලැ් ශරෝහල්
ගතව සියටයදී 0181 ශප්රවාන් මාසශේ 10වන දින මිය ිතයා.
ශමම පරහදීශබන සිදුවීශබනදී තවමක ශ ශ වන්ව තුවාල ල්ා තිබුණා.
ශමම පින්සට රුණු ශලස පහරදී තිබුණ
අබන්ල ඝශගො
ශපොලීසිය විසි ඝ මැරය ඝට එශරහිව කිසිදු පියවර්ව ශගන
ශනොතිබුශ්ඩ කවු ඝ ප්රශද් ශේ පාර්ය ශබන ඝතු ම ඝත්රීවරයුවශේශවන කාශේවමක ශනොශවයි සජි ඝ වාස් ුවණවර්ධනශේ- ප්ර්ල
්ධාරකරුව ඝ  ආ නිසායි. එශසේම නයිදුවාවක් සශහෝ රයාට
මරණ තර්ජන එල්ල කිරීම පිළි්ඳව කහුශේ තාතනයට ශපර
ජනවාන් 8( වැනි දින EIB 52/37 යටශමක පැමිණිල්ල්ව කර
තිබුණා.
මරණ තර්ජන එල්ල
පැමිණිල්ලුවමක ඉදින්පමක කර
ශපොලීසිශය ඝ පරී්වෂ්ණ සිදු වී
සහිත ශමම
පහරදීබන හා
අධිකරණශේ නීතිමය කටයුතු
අතරතුර සිද්ධ ශව්චචණ ශ ය්ව.

1362

පාර්ය ශබන ඝතුව

කළාය කියලා ශපොලීසියට
තිබුණා. ඒ පැමිණිල්ල පිළි්ඳව
තිබුශ්ඩ නැහැ. ඇසි ඝ දුටු සා්වික
තාතනවලට
අ ාළ ්ලපියටය
හදිසිශේ යටපමක වුණා. ඒකමක ශබන

ශබන අනුව අඳුරු
කය තුළ යු්වතිය ඉටු ශනො ආ තාතන
ගණනාව්ව අතර ශමම තාතන ද්විමකවය පවතිනවා. ්්ඩක්වල
්ලය ශයො ා ශගන නීතිය අවභාවිතශේ ශයො මි ඝ ශමම තාතන
යටපමක කර ඇති ්ව ඉතාම පැහැදිය යි. තුද ඝනා ඝශසේලාශේ
්්ඩක්ව පිහිශට ශ ුවම්ව ශවනුශව ඝ ඒ එ්ව පැමකතකි ඝ
නීතිශේ සහ විධානශේ ්ධිපතය තහවුරු කර ඝනයි. අනි්ව
පැමකශත ඝ ශබන තාතකය ඝට
ඬුවබන ල්ා ශ  ඝනයි.
තුද ඝනා ඝශසේලාශේ පාලනයට ැ ඝ අවුරුදු තුන හමාර්ව ගතවී
තිශ්නවා. ශබන පිළි්ඳව අපි ීමට ශපරමක පාර්ය ශබන ඝතුශ ප්ර න
්
ශකොට තිශ්නවා. නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුව නයිදුවාවක්
සශහෝ රයාශේ ෆයිල් එක වසා යටපමක ශකොට පැමකතකි ඝ ත්ා
තිශ්නවා; ්හා ත්ා තිශ්නවා. ඒ වාශේම න ඝ න ්ාලශේ
සශහෝ රයාශේ මරණය සබන් ඝධශය ඝ  ආ පරී්වෂ්ණ කටයුතු
ුදුමමනි ඝම නතර වී තිශ්නවා. තුද ඝනා ඝශසේලා ්ලයට පමක වී

අවුරුදු තුන හමාර්ව ගත ශවලා තිශ්නවා. තුද ඝනා ඝශසේලා
්ලය ල්ා ගමකශමක ශබන තාතනවලට එශරහිව ශගො නැඟුණු
ජනතා මතය ඇතුශළේයි. එශහම නැතිව රනිල් විරමසිංහ මහතාශේ
ශහෝ වමත්රීපාල සින්ශසේන මහතාශේ ශහෝ ශප ද්ගය ක හප ඝකබන
මත තුද ඝනා ඝශසේලාශේ ්්ඩක්ව හැදුණා ශනොශවයි. ප්රජාත ඝත්ර
විශරෝධී ශබන ශද් පාලන තාතනවලට එශරහිව ශගො නැඟුණු
මහජන ්ලය විසි ඝ තමයි තුද ඝනා ඝශසේලා කය පුටුවල වාඩි
ශකශර ශ . එම නිසා ශබන තාතන සබන් ඝධශය ඝ සාධාරණය ඉටු
කිරීම තමයි තුද ඝනා ඝශසේලාශේ වගී ම. නුදමක අවුරුදු තුන
හමාර්ව ගත ශවලා තිබුණමක ඒ පරී්වෂ්ණ කටයුතු කිසිදු
පියවරකි ඝ
ඉදින්යට
ශගොස්
නැහැ
ගරු
නිශයෝජය
කථානායකතුමනි.
ශමම තමකමකවය තුළ පැන න් න පහත ගැටදෙවලට පිළිතුරු
අ ාළ අමාතයවරයා විසි ඝ සභාව හුදශ
ත්නු ඇතැයි
්ලාශපොශරොමකතු වනවා.
1.

චණ ඝ්ර ාස නයිදුවාවක් සහ න ඝ න ්ාලශේ තාතන
සබන් ඝධ නීතිමය කටයුතු අතරමඟ නතර වී තිබීමට ශහේතු
කවශර්

2.

එම තාතන සබන් ඝධ පරී්වෂ්ණ හා නීතිමය කටයුතු නිසි
ශලස සිදුවී ශනොමැති නබන ඒවා නැවත විධිමමකව ්රබනභ
කළ ශනොහැකි

3.

ශමම තාතනවලට සබන් ඝධ වර කරුව ඝට නීතිය හුදශ
ඬුවබන පැමිණවීමට හා ශමම ශද් පාලන තාතන
ශහේතුශව ඝ පී ාවට පමක පවුල්වලට ව ඝදි ශගවීමට කටයුතු
කර ඝශ ඝ

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඉතා පැහැදිය වම ශබනවා
ශද් පාලන තාතන. එ්ව තාතනය්ව සිදු වුශ්ඩ ්ස්නාහිර පළාමක
සභා මැතිවරණ වකවානුශ දී. ඒ ශවලාශ තමයි ගබනපහදී න ඝ න
්ාලශේ සශහෝ රයා ශවඩි ත්ා තාතනය කශළේ. අනි්ව තාතනය
සිදු වුශ්ඩ 0181 වර්ෂ්ශේ ජනාධිපතිවරණ වකවානුශ දී. ඒ
අවස්ථාශ දී තමයි නාගන්ක ම ඝත්රී නයිදුවාවක් සශහෝ රයා
තාතනය වුශ්ඩ. ඉතාම පැහැදිය යි ශබනවා ශද් පාලන තාතන ්ව.
ශබනවා ඒ ශමොශහොශමක තිබුණු ශද් පාලන ්ලය උපශයෝගී කර
ශගන යටපමක කරන ල තාතන. එම නිසා ශමම තාතනවලට
යු්වතිය සහ සාධාරණමකවය ඉටු විය යුතුව තිශ්නවා
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர )

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara )
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි නයිදුවාවක් චණ ඝ්ර ාස යන
අයශේ මරණය සබන් ඝධශය ඝ නීතිමය කටයුතු අතරමඟ නතර වී
ශනොමැති අතර නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුව විසි ඝ ශයොුද කර ඇති
අංක CS/77/2010 හා 0183.13.1 දිනැති ය පිය ම්  ඝ පහත
සඳහ ඝ උපශ ස් ල්ා දී ඇත.

1.

ශමම කරුණට අ ාළව නි ි
් ත අශයුවට ශහෝ අයට
එශරහිව නක්ව්ව පැවරීමට තරබන ප්රමාණවමක සා්වික
ශනොමැති ්ව  ඝවා සියටමි. එ්ැවි ඝ වැඩිදුර වනතික
පියවර ගැනීම අනව ය ්ව සලක ඝන.

2.

තව වව ය සා්වික සලකා ්ැලීශබනදී පැහැදිය ව ශපනී
යනුශේ මශහස්ත්රාමක අධිකරණය ්ලපියටය අංක 0(8(
රන නක්ශ මරණකරුශේ මරණය මනුෂ්ය තාතනය්ව
ශලස සැලකිය ශනොහැකි ්වය.

3.

මවිසි ඝ ුදල් නක් වාර්තාව පන්ශීලනය කරන ල අතර
කිසිම සැකකරුවුව ශහෝ සැකකරුව ඝ අමකඅ ංුවවට ශගන
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2018 අශගෝස්තු 03
අධිකරණය ශවත ඉදින්පමක කර ඇති ්වට සාධක ශනොමැත.
එ්ැවි ඝ නි හස් කිරීශබන නීතිපති නිශයෝගය්ව එවීමට
අව ය ශනොශ .

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ැනුබන දු ඝ දිනය කව ා

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි මම පිළිතුර දී අවස ඝ වන ශත්ව ඉ ඝන.

ශමය අපට එවා තිශ් ඝශ ඝ නීතිපති විසි ඝ. 0183.13.1 දින
තමයි නීතිපති ශමය එවා තිශ් ඝශ ඝ. අපි ශබන ගැන නැවත කථා
කරුද. මම කිය ඝශ ඝ ැනට තිශ්න තමකමකවය.
ඒ අනුව නීතිපතිශේ උපශ ස් මත අපරාධ ශචණෝ නාව්ව යටශමක
නක් පැවරීමට ප්රමාණවමක සා්වික ශනොමැති ්ව අනාවරණ වීම
තුළි ඝ සහ වව ය සා්වික අනුව නයිදුවාවක් චණ ඝ්ර ාස යන අයශේ
මරණය මනුෂ්ය තාතනය්ව ශලස සැලී මට ශනොහැකි ්ව තීරණය
කිරීම මත වනතික පියවර ශනොග ඝනා ශලසට ල නීතිපති
උපශ ස් අනුව ශමම නක්ව සබන් ඝධශය ඝ ගරු අධිකරණය ශවත
කරුණු වාර්තා කිරීශම ඝ පුබව නක්ව අවස ඝ කර ඇත.
ඒ සබන් ඝධශය ඝ ැනට තිශ්න තමකමකවය ශබනකයි.

එශසේම න ඝ න ුවුබබන ්ාලශේ යන අයශේ මරණය
සබන් ඝධශය ඝ නීතිමය කටයුතු අතරමග නතර වී ශනොමැති
අතර අමකතනගල්ල මශහේස්ත්රාමක අධිකරණශේ අංක බී 69/011
යටශමක සැකකරුව ඝ හය ශ ශනුව සහ නක් භා්ඩ ව ශය ඝ
අංක A185808CZ75B රන මි.මි. ලූගර් වර්ගශේ පිස්ශතෝලය
සහ පතශරොබන ගැ් ගරු අධිකරණය ශවත ඉදින්පමක කර
අමකතනගල්ල මශහේස්ත්රාමක අධිකරණශේ අංක 389( යටශමක
සැකකරුට විරුද්ධව පැමිණිල්ල්ව ශගොනු කිරීශම ඝ පුබ ලඝු
ශනොවන නක්ව්ව ව ශය ඝ විභාගයට ශගන අංක ඒ.පී./0 /011
යටශමක 011 .1 .0 දින නීතිපති ශවත උපශ ස් ල්ා ගැනීම සඳහා
උධෘත ශගොනු ශයොුදකර ඇති නුදමක ශමශත්ව නීතිපති උපශ ස්
ලැබී ශනොමැත.
තව සැකකරුව ඝ සෑම මසකම අවස ඝ ඉරුදින පැය 1 118011 අතර ශ ය ඝශගො ශපොය ස් ස්ථානශේ ශපනී සිම මට
නිශයෝග ල්ා දී ඇප මත ුද ාහැර ඇත.
2. නයිදුවාවක් චණ ඝ්ර ාස සහ න ඝ න ුවුබබන ්ාලශේ යන
අයශේ මරණ සබන් ඝධශය ඝ විමර් න නිසි පන්දි සිදු කර නීතිපති
උපශ ස් ල්ා ගැනීශම ඝ අනතුරුව අව ය පියවර ශගන ඇති
්ැවි ඝ නැවත විමර් න ්රබනභ කිරීශබන අව යතාව්ව ශනොමැත.
3. නයිදුවාවක් චණ ඝ්ර ාස යන අයශේ සිද්ධිය සබන් ඝධව කරන
ල විමර් න අනුව විමර් න ශගොනු නීතිපති ශවත ශයොුද
කිරීශම ඝ අනතුරුව අංක CS/77/2010 හා 0183.13.1 දිනැති
ය පිය ම්  ඝ මශහේස්ත්රාමක අධිකරණය ්ලපියටය අංක 0(8( රන
නක්ශ මරණකරුශේ මරණය මනුෂ්ය තාතනය්ව ශලස සැලකිය
ශනොහැකි ්ව වව ය සා්වික සලකා ්ැලීශබනදී පැහැදිය ව ශපනී
යන ්වට නීතිපති ප්රකා කර ඇති ්ැවි ඝ ශවනමක ඉදින් පියවර
ගැනීශබන අව යතාව්ව ශනොමැත.
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න ඝ න ුවුබබන ්ාලශේ යන අය සබන් ඝධශය ඝ නීතිපති
උපශ ස්වය  ඝ අනතුරුව අධිකරණ ්රියාමාර්ග ගැනීශම ඝ පුබ එම
මරණය ශද් පාලන තාතනය්ව ්වට අනාවරණ වුවශහොමක එහිදී
ල්ා ශ නු ල්න තීරණය අනුව ඉදින් පියවර ගත හැකි වනු ඇත.
ශබනක තමයි ැනට තිශ්න තමකමකවය ගරු අනුර ුවමාර
දිසානායක ම ඝත්රීතුමනි.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු අමාතයතුමනි ඒකම තමයි තිශ්න ප්ර න
් ය. නයිදුවාවක්
චණ ඝ්ර ාස සශහෝ රයාශේ මරණය තාතනය්ව. කහු හදිසි
හෘ යා්ාධයකි ඝ ශහෝ වාහන අනතුරකි ඝ ශහෝ සර්පශය්ව ෂ්්ට
කිරීමකි ඝ ශහෝ මිය ිතයා ශනොශවයි. එ ා රා්රිශේ මැතිවරණ
ප්රචණාරක වැ කටයුතුවල නියුතු ශවලා සියටයදී නයිදුවාවක් චණ ඝ්ර ාස
සශහෝ රයා සහ තවමක ක්ඩ ායමකට සජි ඝ වාස්ශේ මැර
ක්ඩ ායබන පැමිණ පහර දීම්ව කළා. ශබන පහරදීශම ඝ කහු
්රපතළ ශලස තුවාල ලැබුවා. කහු විතර්ව ශනොශවයි තවමක
පුද්ගලය ඝ තිශ ශන්ව. කහු අශප්රේල් මාසශේ ශරෝහශල්දී මිය ිතයා.
ජනවාන් මාසශේ දී කහුට මරණ තර්ජන එල්ල කරපු ්වට
ශපොය සිශේ පැමිණිල්ල්ව තිශ්නවා. මරණ තර්ජන එල්ල කරපු
්වට ඊට මාස තුනකට විතර කය  ඝ පැමිණිල්ල්ව ාලා තිශ්නවා.
ඒ පිළි්ඳ කිසිදු පරී්වෂ්ණය්ව සිදු කර නැහැ. 0183.1 .13 ශවනි
දිනැති ක්තුමා කියපු නීතිපතිශේ වාර්තාව ගැන තමයි ශබන ප්ර ්න
කර ඝශ ඝ. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඒ වාර්තාශව ඝම
තමයි ශමම තාතන වස ඝ කර ඝශ ඝ. ශමය ශද් පාලන තාතනය්ව
ශනොව ස්වාභාවිකව සිදු වුණු මරණය්වය කියන අර්ථ නිරූපණය
නීතිපතිවරයා දු ඝනා. ශබනකම තමයි තිශ්න ප්ර ්නය. ශවන
ශමොනවාවමක ශනොශවයි. ඒ ශවලාශ ශමොහා ඝ පීන්ස්
 ඝශ ඝ
නැහැ හියටශේ. පහරදීමට ල්ව ශවලා ශරෝහල්ගත වුණාට පුබව මිය
ිතයාම ඒක ස්වාභාවික මරණය්ව කියලා කවු නිර්ශද්
කර ඝශ ඝ වව ය නිර්ශද් මත නීතිපතිශ ඝ ඒක කිය ඝශ ඝ.
නක්ව්ව ශගොනු කරලා නක්ව්ව අහලා ශනොශවයි ඒක කිය ඝශ ඝ.
ශබනක නීතිපතිවරයා එවපු ය යවිල්ල්ව. නීතිපතිවරයා ඒ ුදුම
පරී්වෂ්ණම යටපමක කළා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඒකම
තමයි ශබන ප්ර න
් ශේ තිශ්න ්රපතළකම. එ ා නීතිපතිවරයා ශමම
තාතකය ඝ ශහොයා ග ඝනවා ශවනුවට කවු ඝ යටපමක කිරීම සඳහා
කටයුතු කරලා තිශ්නවා.

ඊළඟට න ඝ න ුවුබබන ්ාලශේ සශහෝ රයාශේ තාතනය. ශබන
තාතනය සබන් ඝධව ඉතාමමක පැහැදිය ව ශද් පාලන ක්ඩ ායම්ව
අමක අ ංුවවට ගමකතා. එයට සබන් ඝධව mm පිස්ශතෝලය්ව අමක
අ ංුවවට ගමකතා; පතශරොබන අමක අ ංුවවට ගමකතා. ශවඩි ත්න ල
පිස්ශතෝලය අමක අ ංුවවට ගමකතා පතශරොබන අමක අ ංුවවට ගමකතා
ඉ ඝ පුබව කිහිප ශ ශනුවව ශකයට කාලය්ව න්මා ඝඩ්
් ඝධනාගාරගත කරලා තිබුණා. මශහස්ත්රාමක අධිකරණශේ නක්ව
පවතිනවා. නක්ව කශහේ යනවා. නුදමක නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුව
මැදිහමක වුශ්ඩ නැහැ. නක්ව ්පහු කැඳව ඝනට මැදිහමක වුශ්ඩ
නැහැ; ප්ර ්න කර ඝනට මැදිහමක වුශ්ඩ නැහැ. එම ශවඩි තැබීම
සබන් ඝධශය ඝ න්මා ඝඩ් භාරශේ සියට අය පුබිතය කාලශේ

[මූලාසනගේ අණ පස්ින ඉවත් කරන ලදී.]

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

සමඟ අමකවැල් ්ැඳග ඝනවා මම ැ්වකා.

[මූලාසනගේ අණ පස්ින ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

මහමකමයා සමඟ. ඒ ශවඩි තියපු අයශේ කර පියට ඝ ්පු පාලකශයෝ
අ ඝතිමට ඒශගොල්ල ඝශේ කරටමක අත මාග ඝනවා. ඒකයි
තුද ඝනා ඝශසේලා කර ඝශ ඝ. තුද ඝනා ඝශසේලා ඒ තාතනය
සබන් ඝධශය ඝ සාධාරණය ඉටු කරනවා ශවනුවට තාතකය ඝ
සමඟ එකට සැතශපන පාලනය්ව ්වට ශබනක පමක ශවලා
තිශ්නවා. එම නිසා ක්තුමාශේ විශ ෂ්
ේ අවධානය ශයොුද කරලා
ශබන කාරණා ශ ක පිළි්ඳව යළි පරී්වෂ්ණ පවමකව ඝන කියලා මම
ක්තුමාශග ඝ ඉල්ලා සියටනවා. සා්විකකරුව ඝ සියටනවා පහර දීමට
පැමිණි අය හඳුනාශගන තිශ්නවා න ඝ න ්ාලශේ සශහෝ රයාට
ශවඩි තිය ඝනට ්පු වාහනය හඳුනාශගන තිශ්නවා පිස්ශතෝල
අමක අ ංුවවට ශගන තිශ්නවා. නුදමක අ අපරාධකරුව ඝ
නි ැල්ශල් ඉ ඝනවා. එම නිසා ශබන කාරණා ශ ක සබන් ඝධව
ක්තුමාශේ ශප ද්ගය ක අවධානය ශයොුද කරලා කටයුතු කරන
ශලස මා ඉල්ලා සියටනවා.

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ගරු විප්වෂ්ශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමනි න ඝ න ්ාලශේ
මහතාශේ සිද්ධිය සබන් ඝධශය ඝ නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුශ
වාර්තාව ඉ්වමනි ඝ ශග ඝවා ගැනීමට අපි උමකසාහ කරනවා.
චණ ඝ්ර ාස නයිදුවාවක් මහතාශේ මරණය සබන් ඝධශය ඝ මට
නැවත ය ඛිතව කරුණු ඉදින්පමක කර ඝන. නීතිපති උපශ ස්වය  ඝ
පුබව ග ඝන පුුමව ඝ ්රියාමාර්ගය ශමොක්ව කියලා මම
්ල ඝනබන. නීති උපශද් කයි ඝ සහ නිලධාන් ඝ සමඟ සාක්චඡා
කරලා අපට ග ඝනට පුුමව ඝ උපන්ම ්රියාමාර්ග ග ඝනවා කිසි
ප්ර න
් ය්ව නැහැ. [්ාධා කිරීම්ව] මට ඒ ශතොරතුරු යටක ය ඛිතව
ශ  ඝන. [්ාධා කිරීම්ව] නීතිපති උපශ ස් ලැබුණාට පුබව කටයුතු
කළ යුමකශමක ශකොශහොම කියලා අපි ්ලුද. ක්තුමා අපට කරුණු
යටක ය ඛිතව ශ  ඝන.

ු බුද්ධික පිනරණ ෙහසතා ංකර්ෝදත හසා වාණිජ ක යුතු
නිගයෝජය අොතයතුො

(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரண - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிப
அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana - Deputy Minister of
Industry and Commerce)
නීතිය හා සාමය පිළි්ඳ අමාතයතුමාශේ අවධානය ශයොුද කළ
යුතු තවමක කාරණය්ව තිශ්නවා. ගරු අනුර දිසානායක
ම ඝත්රීතුමා සඳහ ඝ කශළේ ශද් පාලන ව ශය ඝ සිදු වුණු ශ ය්ව.
ගරු ඇමතිතුමනි ඒ වාශේම පුබිතය වස්වල ශපොය ස් නිලධාන් ඝ
ශ්චතනා ඝවිතව ශ්ොශහොම නරක විධියට ලංකාශ ශ්ොශහෝ
ප්රශද් වල හැසින්ලා තිශ්නවා. මට මාතර දිස්්රි්වකශේ
උ ාහරණය්ව තිශ්නවා. මාතර වසා ැූල ගැුදණු ් ර්
වි යාලශේ භූමිශය ඝ ශකොටස්ව මාතර ශපොලීසිශේ උප ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරයුව අල්ලාශගන තිශ්නවා. ඒ වාශේම කහු
නිලධාන් ඝ කිහිප ශ ශනුව පාවි්චි කරලා එම පරී්වෂ්ණ යටපමක
කර ග ඝනවා. ශහොඳ ශවලාවට ශබන සඳහා මාතර ශජයෂ්්ම ශපොය ස්
අධිකාන්තුමා මැදිහමක වුණා. එම උප ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරයාට
විරුද්ධව
පැමිණිය 
ලැබිලා
තිශ්නවා.
්ාල ්වෂ්
ශකොමසාන්ස්වරයාමක පැමිණිය  කරලා තිශ්නවා. ශබන වහපු
ඉස්ශකෝලය අයිති ප්රාශද්ශීය ශල්කබනටයි. ප්රාශද්ශීය ශල්කබනවරයා
notice ගහනවා ශබනක රජයට අයිති ඉ ම්ව කියලා. ඒ ශකොළ
ගලවා
මනවා. ඒ වාශේම කහු තවමමක මාතර ශපොලීසිශේ උප
ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරයුව හැයටයට මාතර ූලලස්ථාන ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරයා යටශමක සියටමි ඝ
එම පැමිණිය  විභාග කරන

ශකොස්තාපල්වරු ඝට
සාජ ඝට්වරු ඝට
සහ
කා ඝතා
නිලධාන් ඝටමක ්ලපලෑබන කරනවා. එම නිසා එ්වශකෝ කහු මාතර
division එශක ඝ ශවනමක ප්රශද් යකට ස්ථාන මාරු කිරීම ශහෝ
එශහම නැමකනබන ශසේවය තාවකාය කව අමක හිටුවීමට කටයුතු
කර ඝන කියලා මා ක්තුමාශග ඝ ඉල්ලා සියටනවා. ශබන විධියට
මහ වල් රජශේ ඉ බන අල්ල ඝන ශපොය ස් නිලධාන් ඝට පුුමව ඝ
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මම ක්තුමාට එම වීඩිශයෝව
ශප ඝව ඝනබන. ඒ නිලධාන්යා රාජකාන් ශ ලාශ දී ගල් ශගඩිය්ව
අරශගන ගශබන මිනිුබ ඝට ගහ ඝන යනවා. ශබන වාශේ උප ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරු ඝ නිසා ශපොය ස් ශසේවය මස්ත්ාල්දු ශවනවා ශ ඝ.
ගරු ඇමතිතුමනි ශබන සබන් ඝධශය ඝ කළ හැකි ්වෂ්ණික
මැදිහමකවීම ශමොක්ව

ු ආර්.මම්. රංජිත් ෙද්දුෙ බණ්ඩාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் ைத்துை பண்டொர)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි ක්තුමා මට කය සබන් ඝධශය ඝ
පැමිණිල්ල දු ඝශ ඝ ශපශර් ා ීමට වස් ශ කකට ඉස්ශසල්ලා.
අපට පැමිණිල්ල්ව ලැබුණු පමණි ඝ interdict කර ඝනට ්ැහැ.
පරී්වෂ්ණය්ව කරලා ඒ පරී්වෂ්ණය අනුව අව ය කටයුතු කළ
යුතුයි. ඒ සබන් ඝධශය ඝ අව ය පියවර ග ඝනබන ැනටමමක මම ඒ
සබන් ඝධශය ඝ පියවර ගැනීමට  ඝවා යවා තිශ්නවා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ීමළඟට ප්රධාන කටයුතු ්රබනභශේදී ශයෝජනා. ගරු ම . රංජිමක
ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමා.

ශ්රී ලංකා ගසාවා පිස්ස් කනෙනාකරණ
ආයතනය ංසංගශ්ෝ)න පනත් ගකටුම්පත
இலங்மக ஆளணி முகொமை நிறுவகம்
(திருத்தம்) சட்டமூலம்

INSTITUTE OF PERSONNEL MANAGEMENT, SRI
LANKA (AMENDMENT) BILL
ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අ දින නයාය පත්රශේ විෂ්ය
අංක 66 ව ශය ඝ සඳහ ඝ ශ්රී ලංකා ශසේවා පින්ස් කළමනාකරණ
්යතනය (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත මම ඉල්ලා අස් කර
ගැනීමට අවසර පතමි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
සභාශ එකඟමකවය

ු ේදත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

අවසර ගාන ලදුව පනත් ගකටුම්පත ඉල්ලා අස්කර ්දනා ලදී.
சட்டமூலம், அனுைதியுடன் வொபஸ் தபறப்பட்டது.
Bill, by leave, withdrawn.
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ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ප්රධාන වැ කටයුතු; අ දින නයාය පත්රශේ විෂ්ය අංක 8්වවා. ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත ශ වැනිවර කියවීම-

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, before that, I with to withdraw Item No. 7 on the
Order Paper.

ු ේදත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

අවසර ගාන ලදුව ගයෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ්දනා ලදී.
பிமரரமண, அனுைதியுடன் வொபஸ் தபறப்பட்டது.
Motion, by leave, withdrawn.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Then, the Hon. Minister of Finance to move the Item
Nos. 1 to 5 of today’s Order Paper.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Does the House agree?
ු ේදත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I made a mistake. Instead of Item No. 7, I wish
to withdraw Item No. 27 of today's Order Paper.

ආණ්ඩුක්රෙ වයවස්ාාව ය ගත් ීරරණය :
වි ණකාධිපිනවරයාගේ වැටුප හසා දීෙනා
සංගශ්ෝ)නය කිීමෙ
அரசியலமைப்பின் கீழ் தீர்ைொனம் :
கணக்கொய்வொளர் தமலமையதிபதியின்
சம்பளம் ைற்றும் தகொடுப்பனவுகமளத்
திருத்துதல்
DETERMINATION UNDER THE CONSTITUTION:
REVISION OF SALARY AND ALLOWANCES OF
AUDITOR-GENERAL
ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, accordingly, I seek the leave of the House to
withdraw the Determination under the Constitution, under
Item No. 27 of today’s Order Paper.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Does the House agree?

අ දින සලකා ්ැලීමට නියමිත නයාය පත්රශේ විෂ්ය අංක 8
ශලස සඳහ ඝ ුබරා්දු (සංශ ෝධන) නමැති පනමක ශකටුබනපත 018
ූලය  මස 8 වන දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ලදුව 018
අශගෝස්තු 19වන දින රජශේ ුද ල් පිළි්ඳ කාරක සභාශ දී සලකා
්ලා ඒ සබන් ඝධශය ඝ  ආ එී  කාරක සභාශ වාර්තාව 018
අශගෝස්තු 8 වන දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ල ්වමක
නයාය පත්රශේ විෂ්ය අංක 0 ශලස සඳහ ඝ අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය
හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය නමැති පනමක ශකටුබනපත 018 ූලය  මස
8 වන දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ලදුව 018 අශගෝස්තු
8(වන දින වනතික කටයුතු (දූෂ්ණ විශරෝධී) සහ මාධය කටයුතු
පිළි්ඳ ්ංශික අධී්වෂ්ණ කාරක සභාශ දී සලකා ්ලා ඒ
සබන් ඝධශය ඝ  ආ එී  කාරක සභාශ වාර්තාව 018 අශගෝස්තු
03වන දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ල ්වමක නයාය
පත්රශේ විෂ්ය අංක 3 සිට
්වවා සඳහ ඝ නිෂ්්පා න ්දු (විශ ේෂ්
විධිවිධාන) පනත යටශමක නියමය ඝ තුන 018 අශගෝස්තු 19වන
දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ලදුව 018 අශගෝස්තු මස
01වන දින රජශේ ුද ල් පිළි්ඳ කාරක සභාශ දී සලකා ්ලා ඒ
සබන් ඝධශය ඝ  ආ එී  කාරක සභාශ වාර්තාව 018 අශගෝස්තු
03වන දින එනබන අ දින පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ්ව
ශමයි ඝ සභාවට ැනුබන දීමට කැමැමකශතමි.
ගරු ුද ල් අමාතයතුමා. ක්තුමාට විනාඩි 01්ව තිශ්නවා.

ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත
ைதுவொி (திருத்தச்) சட்டமூலம்
EXCISE (AMENDMENT) BILL
ගා වන වර කියවීගම් නිගයෝ ය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

[ර්.භා. 88.

]

ු ෙං ල
අොතයතුො

සෙරවීර

ෙහසතා

ංමුාල්

හසා

ජනො)ය

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக
அமைச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and
Mass Media)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක
ශකටුබනපත ැ ඝ ශ වන වර කියැවිය යුතුයකයි මම ශයෝජනා
කරනවා.

1369

1370

පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු මංගල සමරවීර මහතා]

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අ දින ඉතාමමක වැ ගමක
පනමක ශකටුබනපමක ශ ක්ව ශ වැනි වර කියවීම සහ නියමය ඝ
කිහිපය්ව පිළි්ඳව පැවැමකශවන විවා යට සහභාිත වීමට අවස්ථාව
ලැබීම ගැන මා ඉතාමමක සතුටු ශවනවා.
අශ්ත රශට් ඉතාම වයටනා නිර්මාණකරුවුව මෑතකදී අප අතන් ඝ
විශයෝ වුණා. අපි කවුරුමක  ඝනා ේය  .ඩී. අමරශද්ව නබන  ආ මහා
සංගීතඥයා අප අතන් ඝ ශව ඝ වුණමක එතුමාශේ නිර්මාණ
කාර්යය ඝ -

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ප්වෂ් නායක රැස්වීශබනදී
එකඟතාවකට පැමිණ එතුමා ශමය ඉල්ලා අස්කර ගමකතා නබන අපි
එයට එකඟ ශවනවා. එශහම නබන අපි ප්ර න
් කර ඝශ ඝ නැහැ.
හැ්ැයි ැ ඝ ශමතුමා ශබන සභාශ දී ශමය ඉල්ලා අස්කර ශගන ඊට
පුබව ප්වෂ් නායක රැස්වීශබනදී සාක්චඡා කරනවාය කියනවා. ඒශ්ව
ලල්ව නැහැ ශ ඝ. ප්වෂ් නායක රැස්වීශබන අප අතර එකඟතාවකට
පැමිණ ශමය ඉල්ලා අස්කර ගැනීම්ව ශහෝ ත්ා ගැනීම්ව වුණා
නබන ශමහිදී පැහැදිය  කිරීම්ව අව ය නැහැ. හැ්ැයි තුද ඝනා ඝශසේ
ැ ඝ ශමය ඉල්ලා අස්කර ගමකශමක ශබන සභාශ නිසාම -

ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි point of Order එක්ව
ඉදින්පමක කර ඝන තිශ්නවා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාශේ point of Order එක ශමොක්ව

ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි නයාය පත්රශේ සඳහ ඝ අංක
09 රන අයිතමය ගරු සභානායකතුමා විසි ඝ ැ ඝ ඉල්ලා අස්කර
ගනු ලැබුවා. ශමහි තිශ් ඝශ ඝ විගණකාධිපති ගාමිණී විශේසිංහ
මහතාට වැටු්ත හා දීමනා ශගවීමට කැබිනට් ම්ඩ ලශේ අනුමැතිය
ලැබී තිබුණු ශයෝජනාවයි. වසර තුනකට ව ා ප්රමා වී තිශ්න
ශයෝජනාව්ව තමයි ැ ඝ ක්තුම ඝලා ඉල්ලා අස්කර ගමකශමක. අපි
සභානායකතුමාශග ඝ ඉල්ලා සියටනවා ක්තුම ඝලා ශබන
ශයෝජනාව ඉල්ලා අස්කර ගැනීශබන ප නම ශමොක්ව කියා ශබන
සභාවට ශකයටශය ඝ ශහෝ පැහැදිය  කර ඝන කියලා.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
්්ඩක්ශ වැ කටයුතු තීරණය කර ඝශ ඝ ්්ඩක්වයි.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක
ක . ්්ඩක්ශ වැ කටයුතු තීරණය කර ඝශ ඝ
්්ඩක්වයි. හැ්ැයි හිටපු සෑම විගණකාධිපතිවරයුවටම විශ ේෂ්
වන පන්දි වැටු්ත තල සහ වැටු්ත වර්ධකය ඝ හැම ාමමක අපි ල්ා
දීලා තිශ්නවා. ශමය සිදු ව ඝශ ඝ අ විතර්ව ශනොශවයි. ඈපා
මහමකමයාටමක ශබන විධියට ල්ා දු ඝනා. නයාය පත්රයට ඇතුළමක
කර තිශ්න ශබන ශයෝජනාව ැ ඝ තුද ඝනා ඝශසේ ඉල්ලා අස්කර
ගමකතා. ඒ ගැන අපට සාධාරණ සැකය්ව මතු ශවනවා. වර්තමාන
විගණකාධිපති ගාමිණී විශේසිංහ මැතිතුමා රාජයශේ වි ාල ූලලය
අරමිකතාව ඝ පිළි්ඳ වි ාල සමාජ මතය්ව ශගො නඟමි ඝ
තිශ්නවා. අපට සාධාරණ සැකය්ව මතු ශවනවා එම ශගො
නඟමි ඝ තිශ්න සමාජ මතය දුර්වල කිරීම සඳහාමක එතුමාට යබන
්ලපෑම්ව එල්ල කිරීම සඳහාමක තුද ඝනා ඝශසේලා එතුමාශේ
වැටු්ත වර්ධකය ඝ සහ අනිුවමක දීමනා ල්ා දීශබන ශයෝජනාව
ඉල්ලා අස්කර ග ඝන කටයුතු කළා කියන සාධාරණ සැකය්ව
අපට මතු ශවනවා.

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ප්වෂ් නායක රැස්වීශබනදී ශබන ගැන සාක්චඡා කර ඝන පුුමව ඝ.
[්ාධා කිරීම්ව] රජය තමයි ්්ඩක්ශ වැ කටයුතු තීරණය
කර ඝශ ඝ. ඒ නිසා ශබන සබන් ඝධශය ඝ ප්වෂ් නායක රැස්වීශබනදී
සාක්චඡා කර ඝන පුුමව ඝ.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු සභානායකතුමනි ප්වෂ් නායක රැස්වීම ශයො ාශගන
තිශ් ඝශ ඝ කව ාට අ ට ශහටට

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
අ දින සවස 3.11ට.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
අ දින සවස 3.11ට ශබන සබන් ඝධශය ඝ සාක්චඡා කර ඝන
පුුමව ඝ.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශසේ කිරීශබන කිසිම අව යතාව්ව නැහැ.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශබන අවස්ථාශ එතුමා රාජය
්යතනවල රාජය නිලධාන් ඝශග ඝ අමාතයවරු ඝශග ඝ සිද්ධවන
වංචණා දූෂ්ණ නාස්තිය පිළි්ඳ ඉතා වි ාල ශහළි රවු කිරීබන
කරනවා. අ ඒක ්්ඩක්වට හිස ර ය්ව ශවලා තිශ්නවා.
්්ඩක්වට එය හිස ර ය්ව වී තිශ්න නිසා පළිගැනීම්ව ශලස
ශමශසේ කරනවා කියන සැකය්ව අපට තිශ්නවා. ශමොක
විගණකාධිපතිවරයා
්්ඩක්ශ
නිලධාන්යුවට
ව ා
පාර්ය ශබන ඝතුවට වග කිය ඝන ඕනෑ
ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි. ශමය ්්ඩක්ශ වැ ්වම ශනොශවයි. එතුමාට
අව ය කරන වැටු්ත වර්ධක සහ අශනුවමක දීමනා ල්ා දීම
පාර්ය ශබන ඝතුශ
වග ී ම්ව. ශමය ්්ඩක්ශ
මහාමාර්ග
අමාතයාං ශේ ශට ඝ රය්ව ගැන නබන තුද ඝනා ඝශසේ වග
කිය ඝන ඕනෑ.
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ශබන එශහම එකුවමක ශනොශවයි. ශමය නි ්ිත ව ශය ඝ ඇවිමක
විගණකාධිපතිවරයාශේ වගී ම සහ කහුශේ වැටු්ත වර්ධක
ල්ාදීශබන ්ලය තිශ් ඝශ ඝ ශබන පාර්ය ශබන ඝතුවටයි. අ එම
ශයෝජනාව ඉල්ලා අස් කර ගමකතා. ක්තුම ඝලා එය ඉල්ලා අස්කර
ගැනීමට ශහේතු කිය ඝන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
අ ශකොශහොමමක අපි රැස්ශවනවා ශ ඝ ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ගරු
කථානායකතුමාට ඒ පිළි්ඳව ක්තුම ඝලා ැනුවමක කර ඝන
පුුමව ඝ.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක ක්තුම ඝලා අ සවස කය ප්ර න
් ය විසඳා ග ඝන.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ුද ල් අමාතයතුමනි ැ ඝ ක්තුමාශේ කථාව කරශගන
ය ඝන.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ේය  .ඩී. අමරශද්ව නමි ඝ
අපි කවුරුමක  ඝනා මහා සංගීතඥයා අප අතන් ඝ විශයෝ වුවමක
එතුමාශේ නිර්මාණ කාර්යය ඝ ඉතා දිුව කාලය්ව ශබන සමාජය තුළ
පවතින ්ව අපට ශනොඅනුමානයි. නි හසි ඝ පුබ ශ්රී ලංකා
අනනයතාව්ව සහිත සංගීත කලාව්ව නිර්මාණය කිරීමට විවිධ
උමකසාහය ඝ ගමක කලාකරුව ඝ ශ්ොශහෝශ ශන්ව හියටයා. ඒ අය
අතර වි ාර අමරශද්වය ඝ ඉතා කැපී ශපශනන ායකමකවය්ව
තම ඝශේ හැකියාව ඝ තුළි ඝ අශ්ත රටට ල්ාදු ඝනාය කියන
කාරණයට ප්වෂ් ශේ යකි ඝ ශතොරව සියදෙශ නාම එකඟ ශවයි
කියා මා හිතනවා.

උමකතර භාරතීය සංගීතශේ ප්රවීණශය්ව විධියට මතු වී ්
එතුමාට ලංකාශ ජන සංගීතය ඝ ශහොඳි ඝ හ ාරා නව නිර්මාණ
රාශිය්ව සමාජගත කර ඝන හැකි වුණා. එම නිසාම වයලීන
වා කශය්ව විධියට සංගීත වෘමකතිය පට ඝ ශගන ලංකාශ සියට
සබනභාවය ගායකශය්ව වාශේම තනු නිර්මාණකරුවුව විධියටමක
එතුමා වි ාල ජනා රයකට පාත්ර වුණා. එම නිසාම එතුමාශේ
නමි ඝ ුද ල් හා ජනමාධය අමාතයාං ය යටශමක පිහිටුවන
කඅමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රයක ඇති කර
ගැනීමට අව ය ්යතනික වයුහය ශමම පනමක ශකටුබනපත තුළ අපි
සඳහ ඝ කර තිශ්නවා. එය අපි ඉදින්පමක කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශමම ශ්ව ඝ්රය පිහිටුවිශම ඝ
අපි ්ලාශපොශරොමකතු ව ඝශ ඝ නැසීිතය ප්ඩඩිමක අමරශද්වය ඝශේ
සියදෙ නිර්මාණ සහ ීවවිතයට අ ාළ ශද්වල් එ්වරැස් කරමි ඝ
ුබර්විකත කරමි ඝ අනාගත පරපුරට ඒවා අධයයනය කර ඝන
වාශේම නව නිර්මාණ කිරීශබන ්යතනය්ව බිහි කර ගැනීමයි.
අමරශද්ව ශ්ව ඝ්රය තුළ සංගීත පර්ශේෂ්ණ වි යාගාරය්ව
ශල්්නාගාරය්ව වාශේම ශක තුකාගාරය්ව ඇති කර ඝන අපි ැ ඝ
කටයුතු කරමි ඝ ඉ ඝනවා. ශමවැනි ්යතන ශලෝකශේ සියට
ප්රතිභාර්ර්ණ කලාකරුව ඝ නමි ඝ පිහිටුවා තිශ්නවා. ඉ ඝදියාශ
ක ා ඝති නිශ්වත ඝක කරවී ඝ්ර භාරතීය වි ව
් වි යාලයක වැනි
අධයයන ්යතන වාශේම ඉතාම උසස් තමකමකවශේ ශස  ඝ ර්ය
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ශ්ව ඝ්රය්ව ශබන තුළි ඝ නිර්මාණය කිරීම අප අමාතයාං ශේ
අරුදණයි.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි
රජය්ව
විධියට
කලාකරුව ඝශේ නිර්මාණශීය  නි හස ්ර්වෂ්ා කිරීමට අප ශබන
වනවිටමක වි ාල ව ශය ඝ කටයුතු කර තිශ්නවා. 018 වර්ෂ්ශේ
අදෙමක ්්ඩක්ව පිහිටුවන විට ශබන රශට් කලාකරුව ඝ නි හස්
පුරවැසිය ඝ වාශේම සිවිල් සමාජය වි ාල අර්බු කාරී
වාතාවරණයකට ුදහුණ ශ මි ඝ සියටයා. කවු ඝ ශවත වි ාල
භීෂ්ණය්ව ුද ා හැර කවු ඝශේ නිර්මාණ කිරීශබන නි හස ැඩි
විධියකට අහුරා එම නිර්මාණ සමාජගත කිරීම වළ්වවමි ඝ සියටයා.
කලාකරුව ඝ එ්ව ශවලා කඅදෙමක පරපුර ක නමි ඝ සංවිධානය ශවලා
ගමි ඝ ගමට යමි ඝ ජනතාව ශවත තම ඝශේ විශරෝධතා ්වවද්දී
පුබිතය රජය මැරවරශයෝ ශයො ා කවු ඝට පහර දු ඝ ්කාරය අපිට
මතකයි. ශබන අය අතශර් ලංකාශ ප්රවීණ සංගීතඥය ඝ නුම
නිළිය ඝ වාශේම අධය්වෂ්වරු ඝ රචණකය ඝ ඇතුුම කලාකරුව ඝ
රැස්ව හියටයා. එ ා ඒ අයට පහර ශ ද්දී රශට් නායකය ඝවමක
ශපොලීසිය නීතිය ්රියාමකමක කර ඝනවමක ඉදින්පමක වුශ්ඩ නැහැ.
ඇමකතටම එ ා රශට් තිබුශ්ඩ ප්රාශද්ශීය මැරවරය ඝශේ පාලනය්ව
්ව අප කාටමක අමතක ශවලා නැහැ. ඒ කලාකරුව ඝ වාශේම
සිවිල් සමාජශේ ්රියාකාරී ඝ එ ා එකට එකතු ශවලා රශට් ඇති
ශවමි ඝ ඒ තිබුණු මැර පාලන ්ලයට ප්රජාත ඝත්රවාදී විධියට
විරුද්ධමකවය ප්රකා කළා. ප්රසිද්ධ ගායක ුබනිල් ශපශර්රා මහතා
ගීතය්ව කියපු ශවලාවක රාජප්වෂ් ශද් පාලන මැරශයෝ ඒ
මහතාට පහර දු ඝ ්කාරය අපට මතකයි.

ු ේදත්රීවරගයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
"ශෂ්ොට්ක එක්ව දු ඝශ ඝ නැමකනබන අශ්ත මංගල ඇමතිතුමාට හන්
ය ඝශ ඝම නැහැ ශ ඝ

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
නැමකනබන ඇඟට හන් නැහැ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

2015 ඝ පස්ශසේ -අශ්ත ්්ඩක්ව යටශමක- ඒ තමකමකවය
සබනර්ර්ණශය ඝම ශවනස් වුණා.
ැ ඝ කලාකරුව ඝට නිර්මාණකරුව ඝට රට තුළ වි ාල
නි හස්ව හිමි ශවලා තිශ්නවා. කවු ඝ භිෂ්ණයට මැර ්ලයට යට
ශවලා හිටපු තමකමකවය නැති ශවලා රශට් නීති රීති පද්ධතිය
ඇතුශළේ තම ඝශේ නිර්මාණ ඉදින්පමක කර ඝන අව ය පන්සරය්ව
සකස් ශවලා තිශ්නවා. තම ඝශේ නිර්මාණ ශවනුශව ඝ ලැශ්න
් ායබනවලදී ්දු ශගවීබන පිළි්ඳ යබන අපහුබතා ඇති ශවලා
තිශ්නවාය කියා මෑතකදී කලාකරුව ඝ අපට කියා සියටයා.
තුද ඝනා ඝශසේලා  ඝනවා ශබන අවුරුද්ශද් අශප්රේල් මාසශේ 8වැනි
ා සිට නව ් ායබන ්දු පනත ්රියාමකමක වුණු ්ව. නව ් ායබන
්දු පනත ්රියාමකමක වීශබනදී ුබුම ුබුම අක් පාක් තිබුණු ්ව අපි
පිළිග ඝනවා. එම අක් පාක් ශප ඝවා දු ඝනාම අපි ඉතාම සංශ දීව ඒ
ගැන කටයුතු කළා. ඇමකශත ඝම අදෙමක ශද්ශීය ් ායබන පනත
අශප්රේල් මාසශේ සිට ්රියාමකමක වනශකොට නිර්මාණකරුව ඝ ශවත
ලැශ්න ් ායශම ඝ ල්ාග ඝනා ්ද් කය  ඝ තිබුණාට ව ා
සියයට (ක විතර වැඩි වීම්ව සිදු ශවලා තිබුණා. විශ ේෂ්ශය ඝම
කලාකරුව ඝ එය ශප ඝවා දීම තුළ ඒ සබන් ඝධශය ඝ ඉ්වම ඝ
සහනය්ව ල්ා ශ  ඝන අපි අ වනශකොට කටයුතු කර තිශ්නවා.
ඒ වාශේම ශටය  නාටය විකා නය කිරීශබනදී සිදු කරන ්දු ශගවීබන
සබන් ඝධශය ඝ යබන අපහුබතාව්ව ඇති ්ව කලාකරුව ඝ පින්ස්ව
අපිට ප්රකා කළා. ඒ සාක්චඡාවල ප්රතිලලය්ව හැයටයට අපි කවු ඝ
ශවනුශව ඝ වි ාල ්දු නි හස්ව ල්ා ශ  ඝන අව ය කටයුතු

1373

පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු මංගල සමරවීර මහතා]

්රියාමකමක කළා. ශබන හැම ශ යකි ඝම අපි ්ලාශපොශරොමකතු
ව ඝශ ඝ නිර්මාණශීලී කලාකරුව ඝටමක කවු ඝශේ නිර්මාණ රස
විඳින රසික ජනතාවටමක ව ා උසස් කලාමකමක වාශේම
ශස  ඝ ර්යාමකමක පන්සරය්ව උ ාකර දීමයි.

[ගෙෙ අවස්ාාගේදී අින ු ජනාධිපින වෙත්රීපාල ිරස්ගසාන
ෙැිනතුො සභා ර්භය පැමිණිගේය.]
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் மைதகு சனொதிபதி
அவர்கள் சபொைண்டபத்துட் பிரமவசித்தொர்.]

[At this stage, His Excellency President
entered the Chamber.]

மைத்திொிபொல

சிறிமசன

Maithripala Sirisena

ඇමකශත ඝම කලාකරුව ඝශග ඝ හා ගමකකතුවරු ඝශග ඝ අය
කරන ්දු සබන් ඝධශයනුමක මම වචණනය්ව කිය ඝන ඕනෑ.
විශ ේෂ්ශය ඝම ඒ සාක්චඡාවල ප්රතිලලය්ව හැයටයට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාශගමක අගමැතිතුමාශගමක උපශ ස් පන්දි මාසයකට
රුපියල් 1 111කට වැඩි ් ායම්ව ඉපැයූ කලාකරුව ඝශග ඝ හා
ගමකකතුවරු ඝශග ඝ පුබිතය රජය අය කළ සියයට 81ක ් ායබන
්ද් වහාම ්රියාමකමක වන පන්දි සියයට ක මට්ටමකට අක්
කිරීමට රජය තීරණය කර තිශ්නවා. රජය ගනු ලැූ  නව
තීරණයමක සමඟ කලාකරුව ඝට හා ගමකකතුවරු ඝට වි ාල
සහනය්ව හිමි වන අතර පුබිතය රජය කාලශේ ශග ආ ්ද් ට ව ා
අක් ්ද් ්ව ශගවීමට කවු ඝට අවස්ථාව්ව ලැශ්නවා. මාසයකට
රුපියල් 1 111කට වැඩි ් ායම්ව ඉපැයූ කලාකරුව ඝශග ඝ
පුබිතය රජය සියයට 81ක ් ායබන ්ද් ්ව අය කළා. නුදමක නව
රජය මසකට රුපියල් 1 111කට වැඩි ් ායම්ව ල්ා ග ඝනා
කලාකරුව ඝශග ඝ හා ගමකකතුවරු ඝශග ඝ අය කර ඝශ ඝ සියයට
ක රඳවා ගැනීශබන ්ද් ්ව. හැ්ැයි වසර අවසානශේදී රුපියල්
ල්වෂ් කට ව ා අක් ් ායම්ව ඉපැයූ කලාකරුවුව සිම  නබන
කවු ඝ ශග ආ රඳවා ගැනීශබන ්ද් ්පුබ ල්ා ගැනීමට ඉ ක
ල්ාදීම නව පනශමක ඇති විශ ෂ්
ේ මකවය්ව. කලාකරුව ඝ හා
ගමකකතුවරු ඝ තම ් ායම හා කර්තෘ භාග මත සියයට ක
්ද් ්ව ශගවිය යුතු තැනට ්දු ප්රති තය අක් කිරීමට තීරණය කළ
රජය ඒ පිළි්ඳ  ආ ශයෝජනාව ඇමති ම්ඩ ලයට ශයොුද කළා. ඒ
සඳහා ැ ඝ අනුමැතිය හිමි ශවලා තිශ්නවා. කලාකරුශවුවශේ
වාර්ිකක ලාභය රුපියල් ල්වෂ් ්ව ඉ්වම ව ඝශ ඝ නබන පමණ්ව
කහුට ශහෝ ඇයට ් ායබන ්දු ශගවීමට සිදු ශවනවා. රුපියල් ල්වෂ්
ක ් ායම්ව ශනොලැබුශ්ඩ නබන කවු ඝ ශග ආ රඳවා ගැනීශබන ්ද්
්පුබ ශගවීමට අපි ශ පාර්තශබන ඝතුවට උපශ ස් දී තිශ්නවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි උසස් රස වි ඝ නය්ව සහිත
ජනතාව්ව සියටන රටක කලාමකමක අති ඝ උසස් නිර්මාණ සඳහා
ඇති ඉල්දෙම ඉහළ යනවා. අශ්ත වර්තමාන ප්රතිපමකතිය ව ඝශ ඝ
එව ඝ උසස් නිර්මාණ දින් ග ඝවමි ඝ ව ාමක බුද්ධිමමක සමාජය්ව
බිහි කර ගැනීමයි. ඒ තුළි ඝ අශ්ත සංස්කෘතිය අගයන සංස්කෘතියට
ගරු කරන පුරවැසිය ඝ බිහි කර ගැනීම හරහා සතුයට ඝ ීවවමක වන
මිනිුබ ඝ සියටන උසස් සමාජය්ව බිහි වනවා.
කලාව කිය ඝශ ඝ නි හශසේ කළ යුතු ශ ය්ව. සෑම කලා
නිර්මාණය්වම අපට මිහින් ශනොවුණමක කලාකරුවාට තම ඝශේ
අ හස් ප්රකා කිරීමට ඇති අයිතිය අපට පිළිග ඝන ශවනවා.
අ ඝන ඒ නිසා තමයි මම අශ්ත සංස්කෘතික කටයුතු
ඇමතිතුමාශගනුමක ඉල්ලා සියට ඝශ ඝ කරුණාකර විවිධ රචණනා
විවිධ නාටය වාරණය කිරීශබන ප්රතිපමකතිය ගැන නැවතමක සලකා
්ල ඝනය කියා. උ ාහරණය්ව ගමකශතොමක අයිම එ ඝ නාළිකාව
තුළ අපි උසස් තමකමකවශේ ශටය නාටය විකා නය කිරීශබන වැ
පිළිශවළ්ව පට ඝ ගමකතා. අවුරුදු ගණනාව්ව පුබගාීම තමකමකවයක
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තිබුණු කවු ඝශේ නිර්මාණ අං ය ශබන වන විට වි ාල දියුණුවකට
පමක ශවලා තිශ්නවා. කවු ඝට වි ාල ව ශය ඝ ශප්රේ්වෂ්ක ප්රතිචණාර
ලැබුණා. ජාතික සබනමාන දිනා ගමකත කූලඹිශයෝක වාශේ නිර්මාණ
ඉදින්පමක කර ඝනට කවු ඝට හැකි වුණා.
නුදමක මම නබන නිර්මාණ වාරණය කිරීම වි ව
් ාස කර ඝශ ඝ
නැහැ. ඇමකතව ශය ඝම ඊශේ-ශපශර් ාමක ුවව ඝ විදුය  නාටයය්ව
සබන් ඝධශය ඝ ගැටදෙව්ව පැන නැඟුණා. කශබනක වි ාල විකෘති
කිරීම්ව. ශබනක ශ් ද්ධාගමට විරුද්ධයි. ශබනක ශ් ද්ධ විශරෝධි
වැ
පිළිශවළ්ව.ක කියා පාර්ය ශබන ඝතුවට වැ ම කළ
ශද් පාලනයට සබන් ඝධ ස්වාීම ඝ වහ ඝශසේ නම්ව කි වා.
ශමොක්ව ශබන ශබන ශගොල්ල ඝ විරුද්ධ වුශ්ඩ කතරුව ඝශේ
සරණයික කියන වචණනයට. ඒ නාටයශේ නම තමයි කතරුව ඝශේ
සරණයික කියන එක. කලාකරුව ඝශේ ශකශනුව හැයටයට පුබව
මමමක ඒ ගැන ශහොඳට ශසොයා ්ැදෙවා. ඇමකතව ශය ඝම
ශ් ද්ධශය්ව හැයටයට කිව යුතු ශ ය්ව තමයි ශබන නාටයශය ඝ
කියැශව ඝශ ඝ. අ අශ්ත සමාජය ශතරුව ඝ සරණ පුබපස ය ඝශ ඝ
නැතුව තරු පුබපස යනවා කියන එකයි ශමයි ඝ කියැශව ඝශ ඝ.
කතරුක කිය ඝශ ඝ නුම-නිළි සංස්කෘතියට. කවු ඝ පුබපස යනවා
කියන එකයි ශමයි ඝ කියැශව ඝශ ඝ. ඇමකතව ශය ඝම ඒ ශ ය
ශප ඝව ඝන තමයි ශබන අය එම නාටයය නිර්මාණය කශළේ. අශ්ත
ජනාධිපතිතුමාමක ශබන ගරු සභාවට පැමිණ සියටනවා. මම ැ්වශ්ව
නැහැ ජනාධිපතිතුමා සියටන ්ව.

ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
"නිව ඝ සැප ලැශේවා!ක කියන එකට
ලැශේවා!ක කියා -

කනිශහො ඝ සැප

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
නැහැ කනිශහො ඝක කිය ඝශ ඝ ජපානය කියන එකයි. ජපානශේ
ිතහිල්ලා සල්ය  හබන් කරන සංස්කෘතිය ගැනයි අශ්ත
ජනාධිපතිතුමනි ශබනශ්ව කථා කර තිශ් ඝශ ඝ. ඇමකතව ශය ඝ
මමමක ුදලදී ්ය වුණා ශබනක ශමොක්ව කියා. ඒකයි මම ශග ඝවා
ශගන ශහොඳට ්ැදෙශ . ්ලනශකොට ශ් ද්ධශයෝ කිය ඝන ඕනෑ
එක තමයි කියා තිබුශ්ඩ. අශ්ත අය ජප ඝ සංස්කෘතිය පුබපස
යනවා. තරු කිය ඝශ ඝ ශබන celebrity culture එක. නුමනිළිය ඝශේ සංස්කෘතිය පුබපස යනවා අශ්ත සංස්කෘතිය අමතක
ශවනවාය කියන එකයි ශබන හැම නාටයයකි ඝම ශප ඝනුබන කර ඝන
හ  ඝශ ඝ.

ු ේදත්රීවරගයක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)
ඒකයි අ හස.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක
ඒකයි අ හස. ශබනවා ගැන අහ ඝශ ඝ නැතුව
විශ ේෂ්ශය ඝම අශ්ත ්්ඩක්වට ම ගහ ඝන වුවමනාව තිශ්න
අය ශබනක සබනර්ර්ණශය ඝම විකෘති කර ුදුම රශට්ම රජයට විරුද්ධ
ශ් ද්ධ රැල්ල්ව නිර්මාණය කිරීශබන ඉතාම පහමක ්රියාවය යක
ශයදී සියටයා. අපි අකමැති ශ ය්ව ඒ වාශේම එකඟ ශනොවන
ශ ය්ව ශහෝ අශ්ත රසඥතාශව ඝ පිට ශ ය්ව සබන් ඝධව
කලාකරුශව්ව නිර්මාණය කළා නබන ඒක තහනබන කර ඒකට
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විරුද්ධව විවිධ අවලා කියා කලාකරුව ඝශේ නිර්මාණවලට සීමා
පනව ඝන පුුමව ඝ ශවයි කියා මා වි ්වාස කර ඝශ ඝ නැහැ. [්ාධා
කිරීම්ව]

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු අනුර දිසානායක ම ඝත්රීතුමා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ැ ඝ අපි තහනබන කශළේ ක්තුම ඝලාශේ ්්ඩක්ව තහනබන
කශළේ

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
නැහැ නැහැ. මම කි ශ -

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශබනවා තහනබන කශළේ කවු

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක්තුමා මශේ කථාව අහශගන සියටශේ නැහැ.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අහශගන සියටයා. මට ශමකරුශ්ඩ ක්තුමා අපට -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
මශේ කථාශ දීමක අශ්ත සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතිතුමාශග ඝ
ඉල්ලීම්ව කළා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එශහම අපිට ඒක ැනුශ්ඩ අපි තහනබන කළා කියා අපට
කියනවා වාශේයි.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
නැහැ නැහැ.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
නැහැ ශ ඝ

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක්තුමා මශේ කථාව අහශගන ඉ ඝශ ඝ නැහැ ශ ඝ. ඕක තමයි
JVP එශ්ව වර . හැම ාම භාගය්ව අහලා වය ගය පාගා ග ඝනවා.
ුදුම කථාවම ඇුබවා නබන හන්. අපි කි ශ මක ක්තුමාට ශබන - [්ාධා
කිරීම්ව] ශමොක්ව
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ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක්තුමා කිය ඝශ ඝ අපි තහනබන කළා වාශේයි ශ ඝ.

ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)
ශබන පැමකත ්ලාශගන ඕනෑ කිය ඝන.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
හැ්ැයි කය ශගොල්ල ඝශේ -මම කිය ඝශ ඝ ක්තුමාශේ
කාලශේ ශනොශවයි.- JVP එකමක කය තශලයි්ා ඝකරණයට වග
කිය ඝන ඕනෑ. ඒ කාලශේමක එක එක කලාකරුශවෝ මැරුවා
කලාකරුව ඝට ඬුවබන දු ඝනා තම ඝශේ පණිවු ය ශනොදු ඝන
අයට ඬුවබන දු ඝනා. අපි කථා කර ඝශ ඝ ක්තුම ඝලාශේ පරපුර
ගැන ශනොශවයි ශවනම යුගය්ව ගැන. මම ඒ කාලශේ විමල්
වීරවං ම ඝත්රීතුමා  ඝනවා. මම එතුමාශේ ශහොඳ මිත්රශය්ව. කය
සට ඝකාීම යුගශේමක එතුමාශේ මතයට සබන් ඝධ ශනොවන අය
ශහොයා ශගන ිතහිල්ලා යබන යබන හින්හැර කළා. අ මක ඒ වාශේ
තශලයි්ා ඝකාරශයෝ හැම පැමකශමකම සියටනවා. මට පුදුම හිතුණු
ශ ය්ව වුණා. අර GMOA එශ්ව ශ ොස්තර මහමකතශය්ව
ජනමාධයශ දිශයුවට කි වාදෙ කක් පිස්ශස්ව කියා ක්තපු කර
හිශර් ම ඝන අපට පුුමව ඝ.ක කියා. අර ''පාපශ නිය'' තමයි එශහම
කියා තිශ් ඝශ ඝ.

''ස ඝශඩ් කේසවර්'' පමකතශර් ජනමාධයශ දිශය්ව එතුමාව
හබන්ශව ඝන ිතයාම කි වාදෙ කමම කයා ගැන ්ලාශගන ඉඳලා
තිශ්නවා. කයාට මානසික විකෘතිය්ව තිශ්නවා. ඒ අනුව අපි
points දීලා කයා පිස්ශස්ව ්ව ක්තපු කරනවා.ක කියා. ඇමකත
ව ශය ඝම අ ශලෝකය දිහා ්ැදෙශවොමක තශලයි්ා ඝ පාලනය්ව
තිශ්න ප්රශද් වල නබන එශහම කරයි. පුබිතය කාලශේ හිට්ලර්ශේ
සමශේ එශහම කර ඇති. එශහම නැමකනබන ස්ටාර්ය  ඝශේ සමශේ
ඕවා කර ඝන ඇති. නුදමක අ ශලෝකය ඒ වාශේ ඒවා පිළිග ඝශ ඝ
නැහැ. මම හිතන විධියට ඒ පාපශ නියලමක අ ශ්රී ලංකාවට අදෙමක
හිට්ලර් ශකශන්ව ශගන එ ඝනට හ න වයාපාරශේ තවමක ප්ර්ල
සාමාජිකශය්ව. ඒශක ඝ තවමක ්ළශල්ව එළියට ්වා කියන
එකයි මට ශපශන ඝශ ඝ. ශකශසේ ශවතමක අපි ඒ සඳහා යබන කිසි
දියුණු රමශ ය්ව හ ාග ඝන ඕනෑ. නැමකනබන එක එ්වශකනා
කියන පය යට හිතුමශමක කලාකරුව ඝට සීමා ් ඝධන පනව ඝන
ිතශයොමක අශ්ත ූලය ක ප්රජාත ඝත්රවාදී රාුදව තුළ තිශ්න
ප්රකා නශේ නි හස වි ාල අභිශයෝගයකට ල්වශව ඝන පුුමව ඝ.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි -

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු (්චණාර්ය) ් ඝදුල ුවණවර්ධන ම ඝත්රීතුමා. ගරු
ඇමතිතුමාශේ අවසරය ඇතිව ක්තුමාට කථා කර ඝන පුුමව ඝ.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු අමාතයතුමනි
ැ ඝ ක්තුමා කි වා කලංකාශ
කලාකරුව ඝට සීමා පැනවීම ශනොකළ යුතුයි කියා ක්තුමා
වි ව
් ාස කරනවා.ක කියා.
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පාර්ය ශබන ඝතුව
ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ුවණුහරුප ය යනවා නබන අසභය ශද්වල් ය යනවා නබන ඒක
ශවනම ශ ය්ව.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
න්චණඩ් ශසොයිසා තාතනය පිළි්ඳව එයි ඝ ඇති වන කබනපනය
පිළි්ඳව ිත්රපටය්ව පයටගත කිරීම සඳහා මම සියදෙ ශද් සූ ානබන
කර තිබුණාට පස්ශසේ තුද ඝනා ඝශසේලාශේ රජය ්ලයට
පමකවීශම ඝ පුබ එහි රූපගත කිරීම සබනර්ර්ණශය ඝ තහනබන කර
තිශ්නවා. ක්තුමාට ඒ පිළි්ඳව ශසොයා ්ල ඝන පුුමව ඝ

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
මම නබන ශමොුවමක තහනබන කර නැහැ.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ක්තුමා ශනොශවයි.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
එශහම නබන කවු තහනබන කර තිශ් ඝශ ඝ ක්තුමා කිය ඝන
කවු තහනබන කශළේ

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
්ර්වෂ්ක අං විසි ඝ. එ ා සිද්ධ වුණු සිද්ධිය ඒ විධියටම
රූපගත ශකරුශ්ඩමක නැහැ. ඒශ්ව තිශ් ඝශ ඝ -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
මම නබන කිය ඝශ ඝ ක්තුමා ඒක නැවත පට ඝ ග ඝන
කියලයි. අපි ක්තුමාට ඒක කර ඝන ශ  ඝනබන. ඒ වාශේම ලස ඝත
විරමතුංග මරපු හැයට ශප ඝවන ිත්රපටයුවමක කරුද.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ක ක .

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
එ්වනැය ශගො
අතුරු හ ඝ කරපු විධිය පිළි්ඳවමක අපි
ිත්රපටය්ව කරුද. ඒ වාශේම එක පවුල්ව රුපියල් 0 11කි ඝ
මාසය්ව ීවවමක වුණු හැයට පිළි්ඳවමක අපි ිත්රපටය්ව කරුද. කම්ව
නැහැ අපි කිසි ශද්කට තහංි ම ඝශ ඝ නැහැ.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අපි තහනබන ශනොකරපු ශ ය්ව - [්ාධා කිරීම්ව] අපි ඒ ගැන
කථා කරුද. පුුමව ඝ නබන ක්තුමා මම කියපු විධියට ලස ඝත
විරමතුංග තාතනය ගැනමක ිත්රපටය්ව හ  ඝන. එතශකොට අපි
ශ කටම අවසරය ශ  ඝනබන. [්ාධා කිරීම්ව]

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඇමකශත ඝම කලා නිර්මාණ
ගැන කථා කර සර මකට වාශේ ඊළඟට ප්රශ
ශව ඝන
තිශ් ඝශ ඝ ුබරාව ගැන ඉතා ශකයටශය ඝ කථා කර ඝනයි. අපි අ
ුබරා්දු ්ඥාපනත යටශමක යබන සංශ ෝධන කිහිපය්ව ඉදින්පමක
කර තිශ්නවා. ුබරා්දු අයිතිය මත පැනශවන ්දු ් ායබන ිතය හී
යෑම වළ්වව ඝන ්ර්විකත ුද්රා පයට වැනි ුබදුුබ රමශ ය්ව
හඳු ඝවා දීශබන අව යතාව ඇතිශවලා තිශ්නවා. ඒ ශවනුශව ඝ
තමයි ශබන සංශ ෝධනය ඉදින්පමක කර තිශ් ඝශ ඝ. ඇමකත
ව ශය ඝම හැම අර්වුව ශ්ෝතලයකටම ශමම ස්යටකර් රමය
හඳු ඝවා දීම තුළි ඝ ැනට අපට අහිමි වන ල්වෂ් ගණන්ව ශකෝයට
ගණන්ව වන ් ායබන ්ද් ඒවායි ඝ ලැශ්න Excise Tax එක
ල්ාග ඝන පුුමව ඝ කියා අපි හිතනවා. ඒ තුළි ඝ හැම අවුරුද් කම
තවමක රුපියල් බිය යන 01්ව 0 ්ව අශ්ත භා්ඩ ාගාරයට එකතු
කරග ඝන පුුමව ඝ ශවයි කියා අපි හිතනවා. සමාජයට වි ාල
කර රය්ව ශවලා තිශ්න නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය සහ
අශළවිය හැකිතා්ව අවම කර ගැනීමට අපි ශමතැනදී උමකසාහ
කරනවා. කසි්තපු වල් රා ස්ප්රිතු වැනි ්රපතළ ශස ්ය හානි
වාශේම සමාජ ප්ර න
් ඇති කරන නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ ජනතාව
අතරට යෑම වළ්වවා ගැනීම අශ්ත අරුදණයි. පුබිතය අය වැශය ඝ
අපි ශයෝජනා කරපු ඇල්ශකොශහොල් සා ඝ්රණය මත ්දු පැනවීශබන
රමශ ය නිසා ජනතාව අතර අධි සා ඝ්රණ ඇල්ශකොශහොල්
භාවිතය සැලකිය යුතු මට්ටමකි ඝ පහළ යමි ඝ තිශ්නවා.
ඇල්ශකොශහොල් content එක අනුව මමකපැ ඝවලට ්දු අය
කිරීම නිසා පුබිතය මාස හශේදී අර්වුව sales සියයට 88කි ඝ
විතර අක් වී තිශ්න ්ව්ව ශප ඝවනවා. ඒ ශහේතුව නිසාම ්රපතළ
ශස ්ය හා සමාජ ්ර්ිකක ගැටදෙ අවම ශවමි ඝ පවතින ්වට
සමහරු කියනවා. අ දින ඉදින්පමක කර තිශ්න ශබන පනමක
ශකටුබනපමක ශ කට තුද ඝනා ඝශසේලා සියදෙශ නාශේ අනුමැතිය
ල්ා ශ  ඝන කියා ඉල්ලා සියටමි ඝ මම මශේ වචණන ස්වල්පය
අවස ඝ කරනවා. ස්තුතියි.

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි ගරු අමාතයතුමා.

ගරු සභානායකතුමනි අ දින දිවා ්හාර විශ කශය ඝ
ශතොරව රැස්වීම පවමකවාශගන යෑම සඳහා සභාශ එකඟතාව ල්ා
ගැනීමට අව යයි.

ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
්ර්වෂ්ක අං විසි ඝ තමයි තහනබන කර තිශ් ඝශ ඝ.

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කඅ දින දිවා ්හාර
විශ කශය ඝ ශතොරව පාර්ය ශබන ඝතුව පවමකවාශගන යා යුතුයක යි
මා ශයෝජනා කරනවා.
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ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
සභාව එකඟ

ු ේදත්රීවු

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා.

[අ.භා.80.8 ]

අින ු වෙත්රීපාල ිරස්ගසාන ෙහසතා ංජනාධිපිනතුො
ෙහසවැලි සංවර්)න හසා පස්සර අොතයතුො සහස ආරක්ෂක
අොතයතුො

(மைதகு மைத்திொிபொல சிறிமசன - ேனொதிபதியும் ைகொவலி
அபிவிருத்தி, சுற்றொடல் அமைச்சரும் பொதுகொப்பு அமைச்சரும்)

(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of
Mahaweli Development and Environment and Minister of
Defence)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි මා විශ ේෂ්ශය ඝම අ ශබන
ගරු සභාවට පැමිණිශේ අශ්ත රශට් ශරේෂ්්ම කලාකරුශවුව සංගීත
්වශෂ්ේත්රශේ ප්රාඥශයුව වාශේම පවරවරශයුව  ආ සිය සහෘ ය ඝශේ
කලාකරුව ඝශේ වාශේම ුදුමමහමක ශ්රී ලාංකික ජාතිශේම
ශග රවයට පාත්ර  ආ වි ාර ප්ඩඩිමක අමරශද්වය ඝ සිහි ග ඝවමි ඝ
එතුමා ශවනුශව ඝ ''අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රය'' ඉදි කිරීම සඳහා ඉදින්පමක කර තිශ්න පනමක ශකටුබනපත
ශබන ගරු සභාශ සාක්චඡාවට ල්ව වන ශබන අවස්ථාශ ඒ සඳහා
මශේ ්ශීර්වා යමක ල්ා දීම සඳහායි.

ශබන රශට් සංගීතඥයුව ශලස කලාකරුවුව ශලස පමණ්ව
ශනොව උගතුව පවරවරයුව ශලස වාශේම මානවවාදි ශරේෂ්ම
්
ුවණාංගවය  ඝ යුමක විශිෂ්්ට චණන්තය්ව ශප ඝ ආ මහා යුග පුරුෂ්යුව
විධියටයි අප වි ාර
අමරශද්වය ඝ
කි ඝශ ඝ. වි ාර
අමරශද්වය ඝ පිළි්ඳව කතා කරන විට ශ්රී ලාංකික අනනයතාව
ශප ඝනුබන කිරීශබනදී එතුමා විසි ඝ අශ්ත රට තුළමක අ ඝතර්ජාතික
ව ශයනුමක කරන ල ඒ මහා යුග ශමශහවර පිළි්ඳව එ ා ශසේම
අ මක ශහටමක ජාතිශේ ප්රණාමය අප එතුමාට පු කළ යුතු ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අමරශද්වය ඝ අ ඝතර්ජාතික
ව ශය ඝ ී ර්තිය්ව ලැබුශ මක ජාතික ව ශය ඝ පිළිගැනීම්ව
ලැබුශ මක කලා ශලෝකයට වාශේම සංස්කෘතික ්වශෂ්ේත්රයට
ායකමකවය ශ න අනු්හය ශ න ඊට සහභාිත වන සියදෙශ නාශේ
ශග රවයට පමණ්ව සීමා ශනොවී ුදුම මහමක ජාතිශේම ශග රවයට
පාත්ර  ආශේමක ශබන රශට් සියටන සියදෙ කලාකරුව ඝට සංගීත
්වශෂ්ේත්රශේ විද්වතු ඝට ප්රාඥය ඝට ඉමහමක ් ර් ය්ව තමා තුළි ඝ
ල්ා ශ මිනුයි. කහු අශ්ත රට තුළි ඝ වාශේම ජාතය ඝතර ව ශය ඝ
ලැූ  සබනමාන ශ්ොශහෝයි. කහුට කපිය පීන රශමෝ ඝ මැේසයිශසේ
සබනමානයක ලැබුණා. ඒ වාශේම ශ්රී ලංකා රජශය ඝ පින්නමන
කශද් මානය සබනමානයක ලැබුණා; ශ්රී ලංකා රජශය ඝ පින්නමන
කකලාී ර්ති සබනමානයක ලැබුණා; ඉ ඝදියානු කපද්ම ශ්රී සබනමානයක
ලැබුණා. එවැනි සබනමාන කහුට ලැබුණු ශප ද්ගය ක ජය්හණ
ශලස ශනොව ුදුමමහමක ජාතියට ලැබුණු සබනමාන විධියටයි අප
සැලකිය යුතු ව ඝශ ඝ. එවැනි යුග පුරුෂ්යුව පිළි්ඳව අ වාශේ
වසක නැවතමක කතා කර ඝන අපට අවස්ථාව ලැබීම ගැන අපි
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සතුටු ශවනවා. අමරශද්වය ඝ තුළ ප්රධාන ව ශය ඝම තිූ  ගායන
්වෂ්තාව වා න ්වෂ්තාව භාෂ්ාශ තිූ  පා්ඩඩිතයය විශිෂ්්ට යුග
ශමශහවර්ව ඉටු කර ඝන කහුට ව ාමක ්වතිමමක අමකවැල්ව ්වට
පමක වුණා. ඒ වාශේම ඉ ඝදියානු ාස්ත්රීය සංගීතය හැ ෑරීම සඳහා
8 1 වර්ෂ්ශේ භාමක් ඝශඩ් සංගීත වි ්වවි යාලයට ඇතුළමක වීම
තුළ ඉ ඝදියානු සංගීත ්වශෂ්ේත්රශේ ශස  ඝ ර්ය ්වශෂ්ේත්රශේ එවකට
සියට යුග පුරුෂ්ය ඝ වාශේම ඒ ්වශෂ්ේත්රශේ ඉ ඝ පුබව බිහි  ආ
ප්රවීණය ඝ සමඟ එතුමාශේ මනා  ආ ්වතිමමක සබන් ඝධතාව්ව
ශගො නැඟුණා. ඒ සබන් ඝධතාව නිසා අශ්ත රට තුළට ඉ ඝදීය
සමාජශේ -භාරතීය සමාජශේ- තිබුණු සංස්කෘතික ායා ය ඝ විවිධ
්වශෂ්ේත්ර හරහා ගලා ඒම නිසා අශ්ත රශට් ්වෂ්කබන හැකියාව ඝ
ුවසලතාව ඝ ව ා වර්ධනය වුණා. එහි තිූ  ුවණාංග
්හුරැතභාවය ඝ පිළි්ඳව අපට ව ාමක සතුටු විය හැකිවා ශසේම එය
සෑම අං යකි ඝම ශප ඝනුබන කරනු ලැබුවා. අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය
හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පිහිටුවීමට අශ්ත රජය තීරණය කශළේ
අමරශද්ව ර් නය ශනොමැරී ශනොමැී  ශබන රශට් ඉදින්යට ශගන
යෑම සඳහායි; ඒ වාශේම අමරශද්වය ඝට කරන ශග රවය්ව
විධියටයි. අ සියටන නව පරපුරට ශහට උපදින රුව ඝට ශම ඝම
ශබන රශට් සංගීත ්වශෂ්ේත්රය ශද්ශීයමකවය අගය කරන අශ්තකබන
අශ්ත උරුමය ඝ අශ්ත සංස්කෘතී ඝ අගය කරන සෑම ශකශනුවටම
අමරශද්ව මැතිතුමාශේ ර් නය ඉදින්යට ශගන යෑම ඉතාමමක
වැ ගමක ශවනවා.
ශබන රශට් ඉතාමමක ී ර්තිමමක ශල්්කශයුව  ආ ේය  .ඒ.
අශේසිංහ මැතිතුමා අමරශද්වය ඝ අභාවප්රා්තත  ආ අවස්ථාශ
අ ඝතර්ජාලයට ය යූ ය පියක ශමශසේ සඳහ ඝ වනවා:
"කහුශේ කඳුළි ඝ ශතමක වුණු ඒ ුබලය ත ුබමධුර හඬ ුදුම මහමක
සින්ල්ව ශ රණ ුවව ඝතලය සිසාරා අශතොර්ව නැතිව නැ්  නැඟී
්ශ ය. නගර ගබන නියබනගබන ප්රතය ඝත ජනප
සරු නිසරු
බිබන
හුදු ුදක්ම ුදක් ශපොශළොව කඳු ශහල් මියටයාවමක ඇළ
ශ ොළ ගංගා
සිසාරා පැතිර ිතය ඒ ගී රාවශය ඝ කබනපිතව
ප්රකබනපිතව විස්ම පමක ුදුම මහමක ජාතිය්වම එකාව ඝව ුබුබබන
ශහළූහ; වැලපුණාහ.ක
ශබන විධියට අශ්ත විද්වතු ඝ ශල්්කය ඝ ජනමාධයශ දි ඝ
එතුමා ගැන ය ය ඝනට අගය කර ඝනට ඉදින්පමක වුශ්ඩ එතුමා තුළ
තිූ  ඒ විශිෂ්්ට  ආ ර් නය නිසායි. ඒ වාශේම ශ්රී ලංකාව ස්වාධීන
ජාතිය්ව ශලස නි හස ලැූ  ුදල් අවධිය පිළි්ඳව කථා කරන විට
ශ්රී ලාංී ය අනනයතාව්ව සහිත සංගීත විධිය නබන කවර්ව යන
ගැටදෙව සමාජය ය ප්රාඥය ඝ කලාකරුව ඝ ශපොදු මහජනතාව
අතර විමසීමට ්ඳු ඝ දු ඝ තමකමකවය්ව විය. ශමම තමකමකවය ඝට
අනුූලලව ස්වශද්ශික ජන සංගීතය සමඟ කහු ඉ ඝදියාශ හැ ෑරු
සංගීතයමක ඇුබරු ශකොට ශගන ව ාමක ුබ්නමය  ආ සංගීත වහර්ව
මතු ශකොට ගැනීමට අමරශද්වය ඝ සමමක විය.

අමරශද්වය ඝ
ශවනුශව ඝ
ශබන
ඉදිකරන
ප්රධාන
ශ්ව ඝ්රස්ථානය තුළි ඝ එතුමාශේ ර් නය ඉදින්යට ශගන යාමට
වාශේම එතුමා ීවවමක  ආ කාලශේ එතුමා භාවිත කළ එතුමාට
පමණ්ව සීමා  ආ කහුශේ සංගීත භා්ඩ සහ අශනුවමක සබනපමක
ප්ර ර් නය කිරීම සිදු ශවනවා. ඒ තුළි ඝ ශබන රශට් අ වශසේ
වාශේම ශහට වසට එ්වවන කලාකරුව ඝට ශම ඝම ශබන
්වශෂ්ේත්රයට සෑම අති ඝම සබන් ඝධ ශවන සෑම ශකශනුවටම ශබන
ශ්ව ඝ්රය ඉතාමමක වැ ගමක මධයස්ථානය්ව ශවනවා. ීමට ශපර සියට
කලාකරුව ඝ සෑම ශකශන්වම අපි සිහිගැ ඝවිය යුතුවා වාශේම
අශ්ත රශට් විශිෂ්්ට කලාකරුශවුවට ශග රව කිරීම සඳහා කහුශේ
නම ඉදින්යට ශගන යාම සඳහා ඒ ර් නය ප්රචණය ත කින්මම සඳහා
ශමවැනි මධයස්ථානය්ව අපි  ඝනා පන්දි කිසිම රජය්ව විසි ඝ
ඉදිකර නැහැ.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[අතිගරු වමත්රීපාල සින්ශසේන මහතා]

කහුට අතීතශේ සබන් ඝධව සියට මහගම ශසේකරය ඝ වැනි
කහුශේ සමකාලීනය ඝ වාශේම විවිධ ්වශෂ්ේත්රවය  ඝ කහු සමඟ එ්ව
 ආ ඒ සෑම ශකශන්වමමක ශබන අවස්ථාශ සිහිපමක කරනවා.
අමරශද්වය ඝශේ ර් නය කහුශේ ැ්වම ඉදින්යට ශගන යෑම
සඳහා රජය විසි ඝ ශබන ඇති කරනු ල්න මධයස්ථානය -ශ්ව ඝ්රයඅමරශද්වය ඝශේ ර් නය නැවත නැවතමක ශලොවට හඬ ගා
කිය ඝනට ඉතාමමක විශිෂ්්ට ශමශහවර්ව ඉටු කරනු ඇතැයි කියා
අප වි ්වාස කරනවා. අමරශද්වය ඝ සතුව තිූ  ඉතාමමක ප්රසිද්ධ
ජනප්රිය ගීත ගමක විට අපි  ඝනවා කක්ශග ඝ ශව ඝ වී මම
ය ඝනබනක කියන ගීතය. අමරශද්වය ඝශේ අභාවය සිදු  ආ
අවස්ථාශ මක අවස ඝ කටයුතු අවස්ථාශ මක ඒ ගීතය තමයි එ ා
ශටොන් ඝට ඝ චණතුරස්රශේ ගායනය වුශ්ඩ. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි කක්ශග ඝ ශව ඝ වී මම ය ඝනබනක කියා
අමරශද්වය ඝ කියා සියටයමක අමරශද්වය ඝශග ඝ ශව ඝ ව ඝනට අ
වශසේ ශම ඝම ශහට වශසේ අශ්ත ුදුම මහමක ජාතියටම
පුුමව ඝකම්ව නැහැ.
අ
වශසේ ශම ඝම ශහට වශසේ උපදින රුව ඝ
අමරශද්වය ඝශග ඝ ශව ඝ ශනොවී සංගීත ්වශෂ්ේත්රයට මානවවාදී
විශිෂ්්ම ශමශහවර්ව කරනු ලැූ  උගශත්ව බුද්ධිමශත්ව
පවරවරශය්ව ප්රාඥශය්ව ්හුරැතශය්ව පිළි්ඳව ුවණ ගායනා
කරනවා වාශේම ඒ ර් නය ඉදින්යට ශගන යයි කියාමක අප
වි ව
් ාස කරනවා. සංස්කෘතික කටයුතු අමාතයාං ය ුද ල්
අමාතයාං ය හා ීමට සබන් ඝධ අශනුවමක ්යතන ශබන කටයුතු
සංවිධානය කරන කමිටු ්දී සියල්ල්වම ශමහිදී ැ්ව ආ අනු්හය
ායකමකවය අප විශ ේෂ්ශය ඝම සිහිපමක කළ යුතු ශවනවා. අ
වශසේ ශබන කාර්යය පිළි්ඳව කථා කිරීශබනදී අමරශද්වය ඝශේ බින්ඳ
විමලා අමරශද්ව මැතිනිය ඒ වාශේම ර ඝජ ඝ අමරශද්ව
පුතණුව ඝ ඒ වාශේම ුබභානි අමරශද්ව සහ ප්රියංව ා අමරශද්ව
දියණිය ඝ ඇතුුම පවුශල් සියදෙශ නාමක සිහිපමක කරනවා. ඒ
වාශේම ශමවැනි ඉතාම වැ ගමක උතුබන කාර්යය්ව ඉටු කිරීම
පිළි්ඳව රජශේ සියදෙ පාර් ්වය ඝට ස්තුතිව ඝත ශවනවා. ස්තුතියි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

රැශගන එන ල අමරශද්වය ඝ ශවනුශව ඝ අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය
හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත ඉදින්පමකශකොට
සංගීතශේ නව පර්ශේෂ්ණය ඝ සහ අමරශද්වය ඝශේ නව
පර්ශේෂ්ණය ඝ පිළි්ඳව අධයයනය කිරීමට අවස්ථාව්ව ල්ාදීම
සඳහා එවැනි ශ්ව ඝ්රය්ව පිහිටුවීම පිළි්ඳවමක අපි ස්තුතිව ඝත
ශවනවා. ඒ වාශේම ඒ පනමක ශකටුබනපතට අපි අශ්ත සහය ල්ා
ශ නවා.
ඒ වාශේම ුද ල් අමාතයතුමා ඉදින්පමක කරන ල ුබරා්දු
(සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත පිළි්ඳවමක නිෂ්්පා න ්දු (විශ ේෂ්
විධිවිධාන) පනත යටශමක නියමය ඝ පිළි්ඳවමක මම අවධානය
ශයොුද කරව ඝන කැමැතියි. ුද ල් අමාතයතුමා එතුමාශේ කථාශ දී
වි ාල ප්රමාණයක කරුණු ඉදින්පමක කළා කලාකරුව ඝට පනවා
තිබුණු ්දු ඉවමක කිරීම පිළි්ඳව. ඇමකතටම ශබන කාරණය අදෙශත ඝ
සතුටු විය හැකි අදෙශත ඝ ඉදින්පමක කළ යුතු කරුණ්ව ශනොශවයි.
තුද ඝනා ඝශසේලා විසි ඝම අශප්රේල් මාසශේ ්දු පනවා අශගෝස්තු
මාසශේ ඇවිල්ලා ඒවා ඉවමක කරනවා. තුද ඝනා ඝශසේ විසි ඝම
පුබිතය අශප්රේල් මාසශේ ශබන ්දු පනවනවා. ඒ ්දු පනවන
ශවලාශ දීමක කලාකරුව ඝ සහ ශබන ්වශෂ්ේත්රවලට ්ලපෑබන කරන
අය විශ ෂ්
ේ ශය ඝ ශබන පිළි්ඳව ක්තුමාශේ අවධානය ශයොුද කළා
ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ දී සහ ඉ ඝ පිටතමක. හැ්ැයි ඒ ශවලාශ
තුද ඝනා ඝශසේ ්දු පැනවීම පිළි්ඳව වි ාල උන ඝදුවකි ඝ සහ
වුවමනාවකි ඝ කරුණු ඉදින්පමක කළා. අ තුද ඝනා ඝශසේ ඇවිල්ලා
ඒ ්දු ඉවමක කිරීම පිළි්ඳව -යබන යබන ්දු සහනය ඝ පිළි්ඳව
සියල්ලමමක ශනොශවයි- යබන යබන ්දු සහනය ඝ ල්ාදීම පිළි්ඳව
ශපොඩි ප්රීතියකි ඝ යුතුව කථා කළා. හැ්ැයි ඒ තුද ඝනා ඝශසේම
පනවපු ්දු. ඒවා තුද ඝනා ඝශසේ විසි ඝම සංශ ෝධනය කිරීශම ඝ
අදෙමක ශ ය්ව සිදුශවනවා කියා මා වි ව
් ාස කර ඝශ ඝ නැහැ.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අපි අදෙමක පනත්ව සබනමත කරලා ඒ පනත ්රියාමකමක
කිරීශබනදී තමයි යබන යබන අක්පාක් ශපශන ඝශ ඝ. ඒ අක්පාක් ශප ඝවා
දු ඝනාම ඊට අපිමක එකඟ ශවනවා නබන අපි ඒක සංශ ෝධනය
කරනවා.

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ක්තුමාට ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ීමළඟට ගරු අනුර දිසානායක ම ඝත්රීතුමා. ක්තුමාට විනාඩි
8 ක කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා.80.0 ]

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා
පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත ශ වැනිවර කියවීමමක
ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත ශ වැනිවර කියවීමමක
නිෂ්්පා න ්දු (විශ ේෂ් විධිවිධාන) පනත යටශමක නියමය ඝ
කිහිපය්ව පිළි්ඳවමක අ විවා ය පැවැමකශවනවා. එහිදී කරුණු
කිහිපය්ව ඉදින්පමක කිරීමට අවස්ථාව ල්ාදීම පිළි්ඳව ක්තුමාට
ශ්ශහවි ඝම ස්තුතිව ඝත ශවනවා.

ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි අශ්ත රශට් සංගීත
්වශෂ්ේත්රයට ඉතාම ැවැ ඝත කාර්යභාරය්ව ඉටු කරන ල ඒ
වාශේම ශද්ශීය සංගීතය ඉතාම වැ ගමක ස ඝධිස්ථානය්ව කරා

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශහොඳයි. ශහොඳයි. ඒක අදෙමක ශ ය්ව ශනොශවයි කියලායි මම
කිය ඝශ ඝ. අදෙමක ශ ය්ව ශනොශව ඝශ ඝ -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අදෙමක ශ ය්ව තමයි. අපි ුදර්ඩක්ව අශ්ත ස්ථාවරශේම ඉ ඝශ ඝ
නැතුව ඒක සංශ ෝධනය කිරීම අදෙමක ශ ය්ව.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
හැ්ැයි සබනමත ශව ඝන කය  ඝ ශ්ොශහෝ කරුණු ඉදින්පමක
කළා. ඒ ශවලාශ නබන අති ය ුදර්ඩක් ශලස සියටයා. ැ ඝ යටක්ව
මෘදු වීම පිළි්ඳව ස්තුතිව ඝත ශවනවා. ඒක හන් ශ ඝ.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඒක තමයි අශ්ත ්්ඩක්ශ ්රියාවය ය.
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ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
වැශඩ් තිශ් ඝශ ඝ එශහමයි. තුද ඝනා ඝශසේ විසි ඝම ්දු
පනවලා තුද ඝනා ඝශසේ විසි ඝම ඉවමක කිරීම ම අදෙමක ශ ය්ව
ශලස අපට නබන ැශන ඝශ ඝ නැහැ. කලාකරුව ඝ හිටපු තැනමයි.
ශකශසේ වුවමක මම ක්තුමාශේ අවධානය ශයොුද කරවනවා අපි
ීමට කය  ඝ ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ
වසක විවා ය්ව අරශගන
ක ාශගන වැටුණු ූලලය සමාගබන සහ ්වෂු්ර ූලලය ණය නිසා ඇතිවී
තිශ්න අර්බු ය පිළි්ඳව කථා කළා කියන කාරණයට. ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි අ අශ්ත ්ාීමය ජනතාව ුදහුණ දී
තිශ්න ්රපතළම ගැටදෙව තමයි ්ාීමය ණයගැතිභාවය. අ
යාපනය දිස්්රි්වකය ගමකශතොමක වැඩිම සියදිවි හානි කර ගැනීබන සිදු
ව ඝශ ඝ ණය ශගවීමට ශනොහැකිවීම ශහේතුශකොටශගනයි. ්ාීමය
ව ශය ඝ ගමකශතොමක වි ාල ණයගැතිභාවයකට අ ුදහුණ දී
තිශ්නවා. [්ාධා කිරීම්ව] ක . මා ළඟ ගැසට් එක තිශ්නවා. ශබන
ණයගැතිභාවයට ප්රධාන ශහේතුව ්වට පමකවී තිශ් ඝශ ඝ ඉතාම
්රපතළ හානි ායක ණය ශයෝජනා රම ගබනමාන මට්ටශම ඝ
්රියාමකමක වී තිබීමයි. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ඒවා
ශපොලී අනුපාතය සියයට 1 සිට සියයට 311 ඉ්වමවා යන -[්ාධා
කිරීම්ව]

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ශපොලී අනුපාතය සියයට 001 ්වවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක සියයට 001 ඉ්වමවා යන වි ාල ශපොලී අනුපාතවලට
තමයි ශමම ණය ල්ාදී තිශ් ඝශ ඝ. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි සියයට (1ක ශපොලී අනුපාතයකට ණය්ව
අරශගන සියයට 811ක ශපොලී අනුපාතයකට ණය්ව අරශගන
සියයට 011ක ශපොලී අනුපාතයකට ණය්ව අරශගන කිසිදු
වයාපාරය්ව සාර්ථක ශලස ඉටු කර ඝන ්ැහැ. එවැනි ශපොලී
අනුපාතයකට ණය අරශගන ුවක් බිස්නස් කශළොමක නබන ලාභ
ල් ඝන පුුමව ඝ. සාමානය කිසිදු වයාපාරය්ව ශබන තරබන අධික
ශපොලී අනුපාතයකට ණය අරශගන කර ඝන ්ැහැ.

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ්ාීමය ජනතාව ඇමකතටම
ශබන ණය ශයෝජනා රමයට ඇතුුම වී තිශ් ඝශ ඝ යබන ස්වයං
රැකියාව්ව ශහෝ ශවනමක වයාපාරය්ව ්රබනභ කිරීශබන අරුදණි ඝම
ශනොශවයි; ශබන ුද ල් යටක අරශගන මාසය්ව ශ ක්ව ීවවමක වීශබන
අරුදණි ඝ. ඒ නිසා අවසානයට යනශකොට තම ඝශේ ීවවන
තමකමකවය තිබුණාටමක ව ා පහළ තමකමකවයට පමකවී තිශ්නවා. ඒ
නිසා ශබන ්වෂු්ර ුදලය ණය ශයෝජනා රම ්ාීමය ජනතාවශේ ජන
ීවවිතය සහ කවු ඝශේ ් ායබන මාර්ග ශකශරහි ්රපතළ
තමකමකවය්ව නිර්මාණය කරලා තිශ්නවා. කවු ඝ යබන ් ායම්ව
ලැබුශවොමක ඒ ් ායශම ඝ වැඩිම පංුවව ශබන ණය ශගවීම
ශවනුශව ඝ ්ැර කර ඝන සිද්ධ වී තිශ්නවා. කවු ඝ වගාව්ව කරලා
ක ඝනයකදී අස්වැ ඝන්ව ල්ාගමකශතොමක ඒශක ඝ වැඩි ුද ල ශබන
ණය ශගව ඝන ්ැර කර ඝන සිද්ධ වී තිශ්නවා. කවු ඝ රජශේ
ශහෝ ශප ද්ගය ක අං ශේ රැකියාව්ව කරනවා නබන වැටුශප ඝ
වැඩිම පංුවව ශබන ණය ශගවීම සඳහා ්ැරවී තිශ්නවා. ඒ නිසා අ
්ාීමය ජනතාව ශපශළන ශබන වි ාල ණයගැතිභාවශය ඝ ුද ා
ගැනීම සඳහා රජය වැ පිළිශවළ්ව ්රබනභ කළ යුතුව තිශ්නවා.
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කිය ශනෝචිය ව නියාව ම ඝනාරම ුවරුණෑගල පුමකතලම
අනුරාධපුර සහ ශපොශලො ඝනරුව. ක්තුමාශේ අර්ථකථනය අනුව
ශබන දිස්්රි්වක ශතෝරා ගමකශමක නියඟශය ඝ හානි  ආ දිස්්රි්වක
ශලසයි. හැ්ැයි ්වෂු්ර ුදලය ණය ශයෝජනා රමවලට හිරවී
තිශ් ඝශ ඝ නියඟශය ඝ හානි  ආ ප්රශද් වල ජනතාව පමණ්ව
ශනොශවයි. අශන්ව ජනතාවමක -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඒක අපි පිළිග ඝනවා. නුදමක ශබනක
පළුදවැනි අදියර හැයටයට අපි තී ඝදු කරලා ශබන වන විටමක
කා ඝතාව ඝ 9 111කශේ රුපියල් ල්වෂ්ය ශහෝ ල්වෂ්යට
අක්ශව ඝ ගමකත ණය කපා හන් ඝන නියම කරලා ඒ
ක්ඩ ායබනවලට අයිති අයශේ නබන සහ ය පිනය ඝ ැ ඝ ශබන සතිශේ
සියදෙම ණය සමාගබන අපට එව ඝන පට ඝ අරශගන තිශ්නවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
මම ක්තුමාශග ඝ එකි ඝ එක ග ඝනබන. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි ුද ල් ඇමතිතුමාශේ ශයෝජනාවට අනුව 018
තීනි මාසය වන විට අ්්ඩ ව මාස 3්ව ශබන ණය ශගවා ගැනීමට
ශනොහැකි වී තිශ්නවා නබන තමයි ශබන අය ශබන සහනය ල්ා ගැනීම
සඳහා වලංුවතාවට ල්ව ව ඝශ ඝ. ඒ කිය ඝශ ඝ තීනි මාසය වන
විට මාස 3්ව අ්්ඩ ව ශගවලා නැති අය තමයි ශබනකට ඇතුළමක
ශව ඝශ ඝ. හැ්ැයි ශමශහම වුශණොමක තීනි මාසශේයි ූලය 
මාසශේයි අශගෝස්තු මාසශේයි ශගවලා නැමකනබන ශමොක අ
තිශ්න තමකමකවය අනුව එශහමමක විය හැකියි. ක්තුමා තීනි මාසය
කියන තැනි ඝ ශබනක නතර කරලා තිශ්නවා. එතැ ඝ සිට
අ්්ඩ ව මාස 3්ව. ඒ අ්්ඩ ව මාස 3්ව ල්ා දී තිශ්න රුපියල්
ල්වෂ්යකට අක් ඒවාශේ හිඟ ුද ල ්්ඩක්ව විසි ඝ කපා හන් ඝන
එකඟතාවකට එනවා. හැ්ැයි ශපොය ය කපා හැන්ය යුතු ව ඝශ ඝ
එම ුදලය සමාගබන. මම තුද ඝනා ඝශසේශග ඝ ැනග ඝන කැමැතියි
එම ුදලය සමාගබන ශපොය ය කපා ැීමම සඳහා ුද ල් අමාතයාං ය
සමඟ එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිශ්නවා කියලා.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
අපි ඒ අයමක සමඟ සාක්චඡා කරලා තමයි ඒ තී ඝදුවට ්ශ .
හැ්ැයි ශමතැන තවමක ප්ර න
් ය්ව තිශ්නවා ගරු ම ඝත්රීතුමා. ශබන
ය යා පදිංි ්වෂු්ර ුදලය ්යතන විතරයි. නුදමක ශබන වාශේම තවමක
වි ාල ප්රමාණය්ව ශපොලී ුද ලාය ලා ඉ ඝනවා. ඒ අය ශකොශහේවමක
ය යා පදිංි ශවලා නැහැ. ඒ අයට අපට කිසිම සහනය්ව ශ  ඝන
රමය්ව නැහැ.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක්තුමා කිය ඝශ ඝ ය යා පදිංි ුදලය සමාගබන සහ ුද ල්
අමාතයාං ය අතර එකඟතාව්ව -[්ාධා කිරීම්ව]

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ුද ල් අමාතයාං ය ශනොශවයි මහ ්ැංුවව.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

ුද ල් අමාතයතුමා ැ ඝ ්ාීමය ණයගැතිභාවයට ශගොදුරුවී
සියටන යබන දිස්්රි්වක ගණනාව්ව ගැන කි වා. ඒ දිස්්රි්වක තමයි
්රිුවණාමලය
අබනපාර
ම කලපුව
යාපනය
ුදලති

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශබන ය යා පදිංි ුදලය සමාගබන මහ ්ැංුවව සමඟ එකඟතාවකට
ඇවිල්ලා තිශ්නවා ශබන ශපොලී අනුපාතය කපා හන් ඝන.

1385

1386

පාර්ය ශබන ඝතුව

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
සියයට 1ක cap එක්ව තිශ්නවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
සියයට 3 ක. ඒකමක මා ළඟ තිශ්නවා. ගරු නිශයෝජය
කථානායකතුමනි ඒ ුදලය සමාගබන විසි ඝම තමයි ණය වාන්කයමක
කපා හන් ඝශ ඝ. හැ්ැයි තුද ඝනා ඝශසේලා සමාන වාන්ක
ගණනාවකි ඝ අවුරුදු 3්ව ඇතුළත ඒ ණය වාන්කය ශගවනවා. ගරු
නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශබන ශයෝජනා ශ කම ්ැදෙවාම කය
ශප ද්ගය ක ුදලය සමාගබන අනිවාර්යශය ඝම ශපළශඹ ඝශ ඝ ශබනක
ශනොශකශර ඝනයි. ශමොක කවු ඝ විසි ඝ යබන ශපොය ය්ව නියම කර
තිශ්නවා. ඒවා කවු ඝශේ ්යතනශේ ඉදින් ැ්වමමක එ්වක ගැට
ගසා තිශ්නවා. ැ ඝ තුද ඝනා ඝශසේලා කියනවා කශපොය ය
කප ඝන. හැ්ැයි කපන ශපොය ය තුද ඝනා ඝශසේලා රා ග ඝනක
කියලා. ණය වාන්කය කප ඝන. කපන ණය වාන්කය අවුරුදු තුන්ව
ඇතුළත තමයි - [්ාධා කිරීම්ව] අවුරුදු තුන්ව-

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
තුන්ව ශහෝ පහ්ව.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අවුරුදු තුන්ව කියලා තමයි ගරු ඇමතිතුමාශේ ගැසට්
නිශ නශේ තිශ් ඝශ ඝ. ඒ කිය ඝශ ඝ අවුරුදු තුන්ව ඇතුළත
සමාන වාන්කවය  ඝ ශගවා ම ඝන කියලා තමයි තිබුශ්ඩ. ශබන
විධියටයි තිශ් ඝශ ඝ. ''ූලලය සමාගබන සහ ්වෂු්ර ූලලය
්යතනවලට ැරීමට සිදු වන අලාභය මහා භා්ඩ ාගාරය විසි ඝ
වසර තුන්ව තුළ සමාන අර්ධ වාර්ිකක වාන්ක ව ශය ඝ අ ාළ ූලලය
සමාගබන හා ්වෂු්ර ූලලය ්යතන ශවත ප්රතිර්රණය කරනු ලැශේ.''

අවුරුදු තුන්ව ඇතුළත මාස හශය ඝ හයට ශකොටස් හයකට
ශ් ලා ශබන ුද ල ල්ා ශ නවා කියන එක තමයි
තුද ඝනා ඝශසේලාශේ ප්රතිපමකතිය.
රජය ශමවැනි තීරණය්ව
ගමකතාට ඒ තීරණශේ වි ාල ්ර්ව ලැබිලා තිශ් ඝශ ඝ ශබන ූලලය
සමාගබන ශවත. කවු ඝ ඒ ශපොය ය රා ග ඝනමක ඕනෑ; ණය ුද ල්
කප ඝනමක ඕනෑ. ණය ුද ල කිය ඝශ ඝ එම සමාගබන විසි ඝ එම
පුරවැසියාට ල්ා දීපු එකමක. නුදමක ඒ ශපොය ය කවු ඝශේ
් ායම්ව ශලස අපට සලක ඝන පුුමව ඝ. හැ්ැයි ණය ුද ල
කිය ඝශ ඝ කවු ඝශේ ්යතනය විසි ඝම රාශගන ල්ා දීපු ුද ල්.
හැ්ැයි තුද ඝනා ඝශසේ ශයෝජනා කර ඝශ ඝ ඒ කපන ණය ුද ලමක
අවුරුදු තුන්ව ඇතුළත ඒ සමාගබනවලට ශගව ඝනයි.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
හැ්ැයි මම ැ්වකා වාර්තාව්ව ඉදින්පමක ශවලා තිබුණා ්වෂු්ර
ුදලය ණය තමයි ්පුබ ශගවීශබන ප්රති තය වැඩිම ශලස
තිශ් ඝශ ඝ කියලා. ශමොක ඒ ුද ල් ක්ඩ ායබන හැයටයට එකතු
කරලා ඒ ක්ඩ ායමට ්ලපෑබන කරනවා ශගව ඝන කියලා.
ක්ඩ ායශබන එ්ව එ්ව අය ඒවා විමර් නය කරනවා. ශගවල්
ශගවල් අතර ර්ඩක් ඇති කරලා -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ක වි ාල ප්ර ්නය්ව තිශ්නවා. තර්ජනය කරනවා. ්ය
කරනවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක . තර්ජනය කරලා ශකොශහොම හන් සියයට අනූව්ව විතර
්වෂු්ර ූලලය ණය -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
Sexual favours ඉල්ලනවා. එක එක විධිශේ ප්ර ්න ඇති
කරලා තිශ්නවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි එ ා අප විසි ඝ ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුශ දී ශබන ප්ර ්නය ගරු ඇමතිතුමාට ඉදින්පමක කළා.
ඇමතිතුමා ඒ ගැන යබන පියවර්ව අරශගන තිශ්නවා. ඒ පිළි්ඳව
අපි ස්තුතිව ඝත ශවනවා. හැ්ැයි ැ ඝ ඒ පියවශර් තිශ්න අ ංුවව
පිළි්ඳ ප්ර ්නය්ව තිශ්නවා. ැ ඝ ක්තුමාශේ අමාතයාං ය සමඟ
ශමම ්වෂු්ර ූලලය ණය ල්ා ගමක අයශග ඝ ශකොපමණ පින්ස්ව ශබන
විධියට ුද ල් කපා ගැනීශබන එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිශ්නවා
කියා ැනග ඝන කැමැතියි. ුද ල්ව හැයටයට ගමකශතොමක ශපොලී සහ
ණය ුද ල ශකෝචචණර කියලා ක්තුමා ළඟ වාර්තාව්ව තිශ්නවා

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
මහ ්ැංුවශව ඝ ළ ව ශය ඝ අපට කියා තිශ් ඝශ ඝ
9 111්ව විතර අශ්ත ශලොුව category එකට අයමක වන ්වයි.

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඒකට එකඟ වුණා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
එකඟ වුණා නබන ශහොඳයි. හැ්ැයි මම කිය ඝනබන -

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඒ ශගොල්ල ඝටමක අලාභය්ව නැහැ. තිශ්න තමකමකවය යටශමක
ඇමකතව ශය ඝම ඒ අයට ණය වාන්ක හබන් ශව ඝශ ඝමක නැහැ.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒ කිය ඝශ ඝ අපි ශපොශමක ගණනය කරලා ්ැදෙවාම-

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ශබන මාසශේ අ ඝතිමට ඉස්සරලා අපි ඒ අ ාළ සමාගබනවලට
 ඝවා තිශ්නවා ශබන category එශ්ව ඉ ඝන සියදෙශ නාශේම
නාමශල්්න අපට එව ඝනය කියලා. ැ ඝ ඒවා එමි ඝ තිශ්නවා
කියලා මට ්රංියි.

1387

2018 අශගෝස්තු 03
ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක්තුමාට ඒවා වාර්තා ශව ඝශ ඝ ්ැංුවව පැමකශත ඝ. අපට
ඒවා වාර්තා ශව ඝශ ඝ ශබන ණය ගමකත අයශේ පැමකශත ඝ. ණය
ගමකත අයශේ පැමකශත ඝ අපට වාර්තා වන කරුණු තමයි ශබන
්යතන විසි ඝ ල්ා ශ න සමහර නිර්ශද් අනුව කවු ඝට ශබන
සහනය ශනොලැබීම සඳහා වැඩිපුර කටයුතු ශකශරන ්වයි. ඒ
ූලලය සමාගබන එශහම කටයුතු කිරීම සඳහා ශපළශඹනවා ශබන
කරුණු ශ කම නිසා. ශපොය ය කපා හැරීම ුදුමමනි ඝම කවු ඝ
මතමක ණය වාන්කය කපා හැරීම අවුරුදු තුන්ව කවු ඝ රා ගැනීමමක
ඇතුළමක ශකො ඝශද්සි ැබනමාම රජශය ඝ ඒ සඳහා ල්ා දී තිශ්න
ප්රතිර්රණය ප්රමාණවමක නැහැ. අක්ම තරමි ඝ අවුරුදු තුන ්වවා
සමාන වාන්ක හයකි ඝ ශගවනවා ශවනුවට කපන ණය
වාන්කයවමක ්වෂ්ණිකව එම සමාගබන ශවත ල්ා ශ නවාය කියලා
ශකො ඝශද්සිය්ව ල්ා ශ  ඝන තුද ඝනා ඝශසේට පුුමව ඝ නබන කවු ඝ
ශපළශඹයි ශබන ජනතාවශේ ණය ුද ල් කපා හන් ඝන. එශහම
නැමකනබන ශබන සමාගබන ශමොකට ශබන ්ර රා ග ඝශ ඝ

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඒ අය ැ ඝ සාක්චඡා කරලා එකඟ ශවලා තිශ්නවා. අපි
්ලුද.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අපි ්ලුද ශමොක්ව ශව ඝශ ඝ කියලා. අපි ප්රතිලලය ්ලුද
ශකෝ.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
්රියාමකමක කිරීශබනදී අක් පාක් තිශ්නවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අපි ්ලුද ප්රතිලලය ශමොක්ව
කියලා.
ැ ඝ අපට
ගබනමානවය  ඝ වාර්තා ශව ඝශ ඝ කවු ඝට ශබන සහනය ල්ා
ශ නවාය කියලා මාධය හරහා ප්රකා යට පමක කරලා තිබුණාට ඒ
සහනය ල්ා ග ඝන ිතයාම ඒක ශනොලැශ්න එක තමයි වැඩිපුර
සිදු ශවමි ඝ තිශ් ඝශ ඝ කියලා. අපි ්ාීමය ජනතාව ළඟට
ිතහිල්ලා ්ැදෙශවොමක ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ගමක
වි ාල පින්ස්ව සියයට 1්ව විතර ශබන චණරයට අහු ශවලා
තිශ්නවා. 9 111ක පින්ස්ව කිය ඝශ ඝ ඉතාම ශසෝචචණබන
ප්රමාණය්ව කියලා අපි හිතනවා.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ණය රුපියල් ල්වෂ්යට ව ා අක් අය.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක . රුපියල් ල්වෂ්යට ව ා අක් අය.
ක්තුමා කියනවා
ල්වෂ්යට ව ා අක් නුදමක තැ ඝ තුනකි ඝ අරශගන තිශ්නවා නබන
ප්රධාන එක සලකනවා කියලා. ඒක ශහොඳයි කම්ව නැහැ. හැ්ැයි
වි ාල පින්ස්ව ශබන ණයට අහු ශවලා තිශ්නවා. 9 111ක පින්ස්ව
කියලා කියනවා නබන ඒක කිසිශසේමකම ප්රමාණවමක ගණන්ව
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ශනොශවයි. ශමොක ගබනමාන මට්ටමට ිතහිල්ලා ්ැදෙශවොමක හැම
ශකනාම ශබන ණශේ ශගොදුරු ්වට පමක ශවලා තිශ්න නිසා. ඒ
නිසා ශබන නිර්ණායක ගැන තුද ඝනා ඝශසේ අවධානය ශයොුද
කර ඝන.
ඊළඟට තුද ඝනා ඝශසේ ශයෝජනා කරනවා ශබන ශපොලී
අනුපාතිකය සියයට 3 මට්ටශබනවමක පවමකවා ග ඝන cap එක්ව
ා ඝන. හැ්ැයි ශමහි තිශ් ඝශ ඝම කඋපන්මශය ඝ පවමකවා
ගැනීමට අව ය මාර්ශගෝපශද් ය ශ්රී ලංකා මහ ්ැංුවව විසි ඝ
නිුවමක කරනු ලැශේක කියලායි. හැ්ැයි අපි මහ ්ැංුව අධිපතිතුමා
එ්වකමක සාක්චඡා කරන ශකොට ්පු අ හස්ව තමයි ඒ සඳහා ශබන
පනති ඝ කවු ඝට කිසිදු ්ලය්ව නැහැ කියන අ හස. ඉහළ ශපොලී
අනුපාතිකය පිළි්ඳව තීරණය්ව ග ඝන කවු ඝට ්ලය්ව නැහැ
කියන අ හසට අ කවු ඝ එමි ඝ සියටනවා.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ඇමකත ව ශය ඝම අය වැයට ඉස්ශසල්ලා finance companies
සහ microfinance companies සබන් ඝධශය ඝ තවමක
සංශ ෝධනය්ව ශගශන ඝන අපි ්ලාශපොශරොමකතු වනවා.

ු අනුර ිනසානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)
මාර්ශගෝපශද් ය්ව දු ඝනාම ජනතාව කැමතියි. [්ාධා
කිරීම්ව] ඒක වලංුව ව ඝශ ඝ නැහැ. ඒ නිසා තුද ඝනා ඝශසේ ඒ
ශකශරහි අවධානය ශයොුද කර ඝන ඕනෑකම තිශ්නවා.

ඊළඟ කාරණය ශමයයි. ඇමකතටම ්ාීමය පළාමකවල ණය
්න් ඝ ශපශළන ජනතාව යබන සහනය්ව ලැශේවි කියලා ශබන
පිළි්ඳව යබන අවධානයකි ඝ -්ලාශපොශරොමකතුශව ඝ- හියටයමක
අශ්ත්වෂ්ා කරපු ප්රමාණශය ඝ ඒ සහනය ශනොලැශ්න තමකමකවය්ව
තමයි තිශ් ඝශ ඝ. ඒ ශකොශහොම වුණමක එ ා පැවති විවා ශය ඝ
පුබව -ඒ සබන් ඝධශය ඝ කථා කිරීශබන ප්රතිලලය්ව ව ශය ඝ- ශබන
්රියාමාර්ග ගැනීම පිළි්ඳව අපි තුද ඝනා ඝශසේට ස්තුතිව ඝත
වනවා.
ඊළඟට මම ක්තුමාශේ අවධානය ශයොුද කර ඝශ ඝ ක ා
වැටුණු ූලලය සමාගබන පිළි්ඳවයි. අපි ETI එක සබන් ඝධශයනුමක
ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ දී කථා කළා. ැ ඝ ඒ සබන් ඝධශය ඝ
ශමොක්ව කර ඝශ ඝ කියලා ඒ තැ ඝපමකකරුව ඝට කිය ඝන
ඕනෑකම තිශ්නවා. ්යතනය පැමකශත ඝ ගමකශතොමක ශබන
්යතනය පවමකවාශගන යෑම සඳහා ශයෝජනා ඉදින්පමක කරනවා.
නුදමක තැ ඝපමකකරුව ඝශේ පැමකශත ඝ කියනවා ශබන ්යතනය
පවමකවාශගන ය ඝන ්ැහැ කියලා. ශබන ETI එක ගැන මහ ්ැංුවව
පැමකශත ඝ ල්ා ශ න නිර්ශද් ය ශමොක්ව ඒ වාශේම F&G
්යතනශේ ුද ල් තැ ඝපමක කළ තැ ඝපමකකරුව ඝශේ ුද ල්
අවුරුදු හයකට වැඩි කාලය්ව තිස්ශසේ අහිමි වී තිශ්නවා. ඒ
සබන් ඝධශය ඝ ග ඝන තීරණය ශමොක්ව
ඊළඟට UB Finance Company එශ්ව ඇති වී තිශ්න
ගැටදෙව ගැනමක තුද ඝනා ඝශසේ  ඝනවා. ඒශගොල්ල ඝ නිකබන
ක ාසිය්ව ම්  ඝ කිසිදු ්ලය්ව නැති ශකොටස් සහතිකය්ව
තැ ඝපමකකරුව ඝට ල්ා දීලා තිශ්නවා. ක ා වැටුණු ශබන ූලලය
සමාගබනවල ුද ල් තැ ඝපමක කළ අයශේ අසරණභාවය පිළි්ඳව අපි
ීමට ශපර පාර්ය ශබන ඝතුශ වසක විවා ය්ව පැවැමක ආවා. ඊට පුබව
ක්තුමා සහ අපි මහ ්ැංුවවමක එ්වක පැය හත අටක දීර්ත
සාක්චඡාව්ව කළා. හැ්ැයි ඒ සබන් ඝධශය ඝ ප්රාශයෝිතක
පිළිතුර්ව තවමමක ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා ETI, F&G වාශේම UB

1389

පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

Finance Company
වැනි ක ා වැටුණු ූලලය සමාගබන ගැන
නැවත අවධානය ශයොුද කරලා ඒ තැ ඝපමකකරුව ඝ ශවනුශව ඝ
ශ ගවමක පියවර්ව ගත යුතුයි කියන ශයෝජනාව තමයි ක්තුමාට
ඉදින්පමක කර ඝශ ඝ. ක්තුමා ලෑස්ති නබන අපිමක ඒ සබන් ඝධශය ඝ
කටයුතු කර ඝන ලෑස්තියි. ශබන සතිශේ ්ැන් නබන ඊළඟ
පාර්ය ශබන ඝතු සතිශේදී මහ ්ැංුවශ
නිලධාන් ඝ එ්වක
සාක්චඡාව්ව පවමකව ඝන ක්තුමා අපට අවස්ථාව ල්ා ශ  ඝන.
අපි
විතර්ව
ශනොශවයි
අපිමක
ඉ ඝන
තැනක
ඒ
තැ ඝපමකකරුව ඝශේ නිශයෝජිතය ඝ එ්වක සාක්චඡාචණ්ව පවමකවා
කවු ඝශේ ගැටදෙවමක විසඳිය යුතුව තිශ්නවා. ශමොක ශබන නිසා
ශබන වන විට කවු ඝශග ඝ වි ාල පින්ස්ව සිය දිවි හානි කරශගන
තිශ්නවා; වි ාල පින්ස්ව මානසික ශරෝගී ඝ ්වට පමකශවලා
තිශ්නවා; පවුල් අතර ්රාවුල් නිර්මාණය ශවලා තිශ්නවා. ඒ
අනුව ශබන ක ා වැටුණු ූලලය සමාගබනවල ුද ල් තැ ඝපමක කළ
තැ ඝපමකකරුව ඝශේ ප්ර න
් ය ශද වාචණකය්ව ්වට පමක වී
තිශ්නවා. ඊළඟ පාර්ය ශබන ඝතු සතිශේදී මහ ්ැංුවශ නිලධාන් ඝ
සහ එම ්යතනවල නිලධාන් ඝ ශව ඝ ශව ඝව කැඳවා කවු ඝ අතර
විධිමමක සාක්චඡාව්ව පවමකවා ඒ ප්ර න
් ය අවස ඝ කිරීම ශකශරහි
තුද ඝනා ඝශසේශේ අවධානය ශයොුද කර ඝන කියලා ඉල්ලමි ඝ
මශේ කථාව අවස ඝ කරනවා. ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ීමළඟට ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. ක්තුමාට විනාඩි
8 ්ව තිශ්නවා.

ඊට ශපර ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමා ූලලාසනයට
පැමිශණනවා ඇති.

අනතුුව ු නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත්
ල්ගය්ද
නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො ග ු ගසල්වම්
අවඩක්කලනාා්ද ෙහසතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித்
அவர்கள் [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]
வகித்தொர்கள்.

அவர்கள்
தவிசொளர்
தமலமை

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු රවි කරුණානායක ම ඝත්රීතුමා කථා කර ඝන.

[12.47p.m.]

ු රවි කුණානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I thank you for giving me the opportunity to speak on
this important Bill that has been brought in, which will
certainly increase the revenue of our country. This is a
proposal that was brought in when we presented our
Budget 2015 and Budget 2016 to facilitate a cleaner,
quicker and decisive revenue collection and to get
revenue from people who really produce this type of
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items. So, I am happy that this Bill has been brought in
today and that we are able to legislate it and ensure that
we are able to take benefit of it. But, this alone maybe
insufficient, because the decision-making has to be clear,
consistent and coherent. That is the reason why today we
see that there is a drop in revenue taking place in our
country. Being the former Minister of Finance, I must
confess that there is a necessity to increase the fiscal
space in this country. Revenue has to be increased, the
cost has to be controlled and through that process,
increasing of fiscal space is the only way that we could
get this country off the ground.
Today, you could see that the world is in turmoil. It is
not only little Sri Lanka that is affected like a leaf in the
wind. You could see the world is going through this
turbulent time simply because there are demands that are
insatiable and the supply is limited. So, we have got to
take decisions when listing out priorities to make what is
good for the country.
අපි ් ායබන උමකපා න රම සඳහා ප්රුද්මකවය දී හන්යාකාරව
කටයුතු කිරීම අතයව යයි. කල් ගත  ආවමක ුබරා්දු පනතට අ
ශමම සංශ ෝධනය ශගන ඒම තුළි ඝ ශබන කටයුතු හන් මාර්ගයට
යන ්කාරය්ව ශපශනනවා. නුදමක ශබන ශද්වල් නීතිගත කිරීම
තුළි ඝ පමණ්වම ් ායම වැඩිවනවා කියලා හිත ඝන ්ැහැ.
ශමොක 018 ජනවාන් මාසශේ වැනි ා අපි ්්ඩක් ්ලය ග ඝන
ශකොට ුබරා ්දුවය  ඝ ලැබුණු මාසික ් ායම වුශ්ඩ රුපියල්
බිය යන 0. ්ව ්ව මට මතකයි. මාසයකදී ශබන ප්රමාණය බිය යන
80කට වැඩි කර ඝන අපට පුුමව ඝ වුණා. හැ්ැයි අ ශබන ප්රමාණය
බිය යන 6කට 9කට අක් ශවලා තිශ්නවා. එම නිසා යබන
විධියකි ඝ අශ්ත ් ායබන උමකපා න රමය අක් ශවලා තිශ්නවා.
ුබරා ්දුවය  ඝ නීතයනුූලලව ග ඝන පුුමව ඝ ් ායම
සබන් ඝධශය ඝ අපි ීමට ව ා විධිමමකව හා පරී්වෂ්ාකාරීව කටයුතු
කළ යුතුයි. අපි 018 -0186 අය වැය තුළි ඝ ශයෝජනා කළ එම
වැ පිළිශවළ අ නීතිගත කරනවා. අපි එ ා ්ැදෙශ ශබන තුළි ඝ
රුපියල් බිය යන 80කට ව ා වැඩි ් ායම්ව උපය ඝනයි. ැ ඝ ශබන
රමය තුළි ඝ බිය යන 1්ව පමණ උපය ඝන පුුමව ඝ. ඒ කිය ඝශ ඝ
ශබන ශල්්ල් රමය තුළි ඝ මාසයකට බිය යන තුන හමාර්ව
හතර්ව පමණ උපය ඝන පුුමව ඝ මාර්ගය්ව ඇති කරනවා. ශබනක
නිෂ්්පා න මට්ටමිනුමක ඇති කර ඝන අව යයි. ඒ වාශේම ශබනක
ශවශළඳාබන මට්ටමිනුමක ඇති කර ඝන අව යයි. නුදමක යබන
විධියකි ඝ ශමහි ුබපන්්වෂ්ාකාරී තමකමකවය්ව ඇති කර ශගන
තිශ් ඝශ ඝ ඒ වැ කරන ශසේවක පින්ස තුළිනුයි. ශබන තුළි ඝ
අරමිකතා ඇති වුශණොමක ශබන ඇති කරලා තිශ්න වැ පිළිශවළ
අසාර්ථක එක්ව ්වට පමකවනවා. ඒ ගැන නැවතමක අහ ඝන
ශ ය්ව නැහැ. එම නිසා අපි ඒ සබන් ඝධශය ඝ නිවැරදි මාර්ගය
ශප ඝවා නිවැරදි නායකමකවය්ව ල්ා දීලා ඒ ් ායම ල්ා
ග ඝන කටයුතු කර ඝන ඕනෑ.
් ායම අක් වන එක වළ්වවා අපි ් ායම වැඩි කර ග ඝශ ඝ
ශකොශහොම
අ ශද්ශීය ් ායබන ශ පාර්තශබන ඝතුශ විධිමමක
කළමනාකරණය්ව තිශ්නවා. එම ශ පාර්තශබන ඝතුශ එවැනි
වැ පිළිශවළ්ව ්රියාමකමක වුණාට එහි වැ කරන ශසේවක පින්ස
තුළ ීමට ව ා උන ඝදුව්ව ඇති කර ඝන අපි නායකමකවය දිය යුතුයි
කියන එකමක මා මත්ව කර ඝන කැමැතියි. ශමොක එහි තිශ්න
් ායබන ඇස්තශබන ඝතුව ළඟට ඇවිල්ලා තිශ් ඝශ ඝ ්යතන තුන
හතරකි ඝ. නුදමක ඒ සබන් ඝධශය ඝ ීමට ව ා විධිමමකව ්රියා
කර ඝන අව යයි. ඒ වාශේම ීමට ශපර කථා කරපු ්කාරයට ුබරා
්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශ ් ායම වැඩි කර ඝන පුුමව ඝ මාර්ගය අපි
ශප ඝවා ශ  ඝන අව යයි.
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ශබන වනශකොට ශර්ුවශ ් ායමමක හුඟ්ව අක් ශවලා තිශ්නවා.
ශමහි අරමිකතා ගණනාව්ව තිශ්නවා. ශබනවා නිවැරදි කිරීශබන
මාර්ග ශහොය ඝන ඕනෑ. අ ් ායබන ඇස්තශබන ඝතුශව ඝ බිය යන
(11්ව පමණ ල්ා ග ඝන ්ැන් වුශණොමක අපට අ ඝතිමට ශමොක්ව
ශව ඝශ ඝ ප්රාේධන විය ම අක් වන එක විතරයි ශව ඝශ ඝ.
ප්රාේධන විය ම අක් වනශකොට ශහට රටට ් ායම උමකපා නය
කරන රම අක් වන එක තමයි ශව ඝශ ඝ. එම නිසා අපි ඒ කටයුතු
නිසියාකාර මාර්ගයකට ශගශන ඝන අව යයි. ශබනකට අපි
ශකොශහොම ශකොයි ්කාරශය ඝ නායකමකවය ශ  ඝන ඕනෑ
ව ඝශ ඝ කියන එක තමයි මම ශබන අවස්ථාශ දී ප්ර න
් කර ඝශ ඝ.
එම නිසා මා හිතන විධියට ශබන අවස්ථාශ දී ුද ල් අමාතයාං ය
සහ ුද ල් ඇමතිතුමා ශබන සබන් ඝධශය ඝ නායකමකවය දීලා ශබනශ්ව
තිශ්න අක් පාක්කබන ශමොනවා කියන එක ශසොයා ්ල ඝන
අව යයි. අ ුද ල් අමාතයාං ශේ ්වෂ් නිලධාන් ඝ ගණනාව්ව
සියටනවා. නුදමක අ ශබන ශද්වල් වැරැදි මාර්ගයට ශගන ය ඝන
හ  ඝශ ඝ නිලධාන් ඝ ශ ශ ශනුව තු ඝශ ශනුව පමණයි. ශබනශ්ව
ශකොටස් ශ ක්ව තිශ්නවා. Fiscal Policy - ුද ල් අමාතයා ශය ඝ
කටයුතු කිරීම. Monetary Policy - මහ ්ැංුවශව ඝ කටයුතු
කිරීම. අ රුපියල අවප්රමාණය වීම සබන් ඝධශය ඝ ප්ර න
් ය්ව ඇති
ශවලා තිශ්නවාය කියන එක මම ශබන අවස්ථාශ දී මත්ව
කර ඝන කැමැතියි.
අ කThe Daily Mirror" පමකතරශේ සඳහ ඝ වනවා කRupee
hits fresh low on foreign outflows" කියලා. මම
නිර ඝතරශය ඝම කියනවා රුපියල අවප්රමාණය වීශම ඝ බිය යන
(1කි ඝ පමණ අය වැයට ප්ර න
් ය්ව ඇති වනවාය කියලා. ශබන
තිශ්න විධියට ුබමානශය ඝ ුබමානයට රුපියල අවප්රමාණය වීම
වළ්වව ඝන අපට තවම ්ැන් ශවලා තිශ්නවා. මහ ්ැංුවශ
අධිපති සහ එම නිලධාන් ඝ කියනවා අශ්ත විශද් සංිතය US
Dollars 10 billion වලට ළං ශවලා තිශ්නවා කියලා. නුදමක
අශන්ව පැමකශත ඝ රුපියල තවම ශ රනවා. එක පැමකතකි ඝ
ශමවැනි ශ රීම්ව ඇති ව ඝනමක අශන්ව පැමකශත ඝ ශමවැනි
සංිතය්ව ඇති කර තිශ්නවාය කියලා කිය ඝශ ඝමක ශකොශහොම
රුපියල අවප්රමාණය වීම නිසා ශහට ්නිජ ශතල් මිශලහි
ශවනස්වීම්ව ඇතිව ඝන පුුමව ඝ. එම නිසා රුපියල ්වතිමමක
කිරීශබන වැ පිළිශවළ්ව මහ ්ැංුවවට නැහැයි කියන එක තමයි
ශබන අවස්ථාශ දී මට කිය ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ. ශබන අවප්රමාණය
වීම තුළි ඝ රුපියල් බිය යන ((1ක විතර ශබන අය වැයට ප්ර ්නය්ව
ඇති ශවලා තිශ්නවා. ඒ නිසා එක පැමකතකි ඝ ් ායම අක්
ශවනවා අශන්ව පැමකශත ඝ විය ම වැඩි ශවනවා. එතශකොට අශ්ත
ම ඝත්රීවරු ඝ ශගන යන වැ පිළිශවළ තමයි ශබනශක ඝ අක්
ව ඝශ ඝ. එ්වසමක ජාතික ප්වෂ්ශේ ජනතාව අතිගරු ජනාධිපති
වමත්රීපාල සින්ශසේන මැතිතුමා සමඟ අමක වැල් ්ැඳශගන අපි ශබන
ශගන ිතය වැ පිළිශවළ තුළ එ ා වි ්වාසයකි ඝ කටයුතු කර ඝන
පට ඝ ගමකශමක කක ශබන ්්ඩක්ව සැ්ෑ ශවනස්ව ඇති කර ඝන
ඕනෑක කියලායි. ඒක අපි පට ඝ ගමකතා. අපි කරශගන යනවා.
නුදමක ඒක ඒ ්කාරශය ඝ විධිමමකව සිදු ශවනවා කියන ප්ර න
් ය
තමයි ශබන අවස්ථාශ දී අහ ඝන තිශ් ඝශ ඝ. ඒ නිසා ශබන රුපියල
අවප්රමාණය ශවනවා වාශේම අශන්ව පැමකශත ඝ feel-good factor
එක ූලලය කළමනාකරණය හන්යාකාරව ශවනවා කියන
වි ව
් ාසය ගැන ප්ර ්නය්ව ඇති ශවලා තිශ්නවා. අ වයාපාන්ක
ශලෝකය හන් අමාරුශවනුයි ගම ඝ කර ඝශ ඝ. වයාපාරවල ශයදී සියට
මනුෂ්යශය්ව ව ශය ඝ අ ුද ල් සංසරණය අක් ශවලා තිශ්න ්ව
ශපශනනවා. අ ශනොශය්ව blue-chip companiesවල තමාශේ
පින්වැටුම වැඩි ශවලා තිශ්නවා. නුදමක ලාභය අක් ශවලා
තිශ්නවා. ශබනවා එශසේ ශමශසේ ශකොබනපැනි ශනොශවයි. Hayleys,
Singer (Sri Lanka), Softlogic Holdings, Aitken Spence වාශේ
සියදෙම ශකොබනපැනිවය  ඝ කියන ශ ය තමයි පින්වැටුම වැඩි ශවලා
තිශ්නවා නුදමක ලාභය අක් ශවලා තිශ්නවා කියන එක. එශහම
නබන ශමොක්ව ශබනශ්ව තිශ්න ප්ර න
් ය අපිට ්දු අය කර ඝන
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පුුමව ඝ ්දු ශගව ඝන පුුමව ඝ කට්යටයශග ඝ. නුදමක ශගවනවා
කියලා හැම ශවලශ ම ඒ අයශග ඝ ග ඝන ිතයාම ප්ර ්නය ඇති
ව ඝශ ඝ කතැනයි. ශම ඝන ශබන ගැන වි ව
් ාසය්ව ඇති කර ඝන
අව යයි. අ අශ්ත පුබ ශපළ ම ඝත්රීවරු වුණමක ම ඝත්රීවරු වුණමක ඒ
අයට ප්ර න
් ය තිශ් ඝශ ඝ අපට විය බන කර ඝන පුුමව ඝ සල්ය 
ප්රමාණය ශකොශහ ඝ ල්ා ග ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ කියන එකයි. ඒ
අයට කිය ඝන ්ැහැ ශබන සංවර්ධනය ශහටට කල් මනවා කියලා.
ශමොක
ජනතා වි ව
් ාසය තුළි ඝ තමයි කටයුතු කරලා
තිශ් ඝශ ඝ. ඒ නිසා අපි ් ායම ශහොයන මාර්ගය කිසිශසේමකම
නවමකව ඝන ්ැහැ. ඒ සංවර්ධනය නවමකව ඝන ්ැහැ. එශහම නබන
නාස්තිය නවමකවන එක දූෂ්ණය නවමකවන එක ශබනවා තමයි අ
කථාවට ල්ව ශවලා තිශ් ඝශ ඝ. එ්ව ශකශන්ව ශ  ඝශන්ව
ඉල්වක කරලා ප්ර න
් කරලා තිශ්නවා. නුදමක අ
සැ්ෑ
තමකමකවය ශමොක්ව

මම ශබන අවස්ථාශ දී රුපියල ගැන කථා කළා වාශේම අශ්ත
ශපොලී අනුපාතය සබන් ඝධශයනුමක කථා කර ඝන ඕනෑ. ශබනකමක
නැවත Monetary Policy එක යටශමක මහ ්ැංුවව යටශමක එන
්රියාවය ය්ව. අ සියයට 86ට 89ට 8 ට ශපොලී අනුපාත වැඩි
කිරීම තුළි ඝ ශකොශහොම ශකොයි ්කාරශය ඝ අපට වයාපාර
ශගන ය ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ Enterprise Sri Lanka Credit
Scheme එක තුළි ඝ අපි එ ා කශළේ ශමොක්ව ශබන අමාරුවට පමක
ශවලා තිශ්න නුදමක සහජ හැකියාව්ව තිශ්න අයට ශබනශක ඝ
යබන වැ පිළිශවළ්ව ඇති කිරීම. ශම ඝන ශබනක තමයි අ නැති
ශවලා තිශ් ඝශ ඝ. ඒක ඇති කිරීම තමයි අපට කර ඝන අව ය
ව ඝශ ඝ. එම නිසා අ ශබන කථා කරන ශමොශහොශමක වයාපාර
ශලෝකයට ඒ වි ව
් ාසය ඇති කරලා ශ  ඝන අව යයි. ඒ වි ව
් ාසය
ඇති කර ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ ඍතී ප්රතිපමකති ගැනීශම ඝ. අ ගමකත
තී ඝදුව ශහට ශවනස් කිරීම ශනොශවයි අපට අව ය ව ඝශ ඝ. ශපොලී
අනුපාතය අක් කිරීම අතයව යයි. රුපියල ්වතිමමක කිරීම අති
විශ ේෂ්යි.
අපි ශමවැනි ශද්වල් ගැන කථා කරනශකොට අර ETI
්යතනය ගැන අපට ප්ර න
්
කර ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ
ශකොශහොම
මහ ්ැංුවව අණ දු ඝ පන්දි ETI ්යතනශේ
තැ ඝපමකකරුව ඝ යබන විධියක වි ව
් ාසය්ව තුළි ඝ එහි ්ශයෝජනය
කරනවා. ්ශයෝජනය කළාට පස්ශසේ ප්ර ්නය්ව ඇති ශවනවා නබන
එශහම නබන මහ ්ැංුවව ඒකට වග කිය ඝන අව යයි. ශබන මහ
්ැංුවව හැම ශ නාටම ඇ් ල්ල දිුව කරනවා. නුදමක තම ඝ ශ ස
්ලලා ඒ search light එක තමාශේ පැමකතට හරවලා ශමොක්ව
වුශ්ඩ කියන එක තවම ශසොයා ්ලලා නැහැ. අ
ස්වර්ණවාහිනිශේ තිශ්න ප්ර ්නය ශමොක්ව එය යබන විධියකි ඝ
පිට රට ්ශයෝජකශයුවට විුවණලා තිශ්නවා. නුදමක වි්වකාට
ඒශක ඝ ලැශ්න සල්ය වය  ඝ ශබන තැ ඝපමකකරුව ඝට ශගව ඝන
්ැන් ශවලා තිශ් ඝශ ඝ ඇයි මහ ්ැංුවව ඒක තමයි උපශයෝිත
කර ගමකශමක. ශබන ලැශ්න ුද ල අපි ඒ සංිතවලට ශගව ඝන
තිශ්න ්ශයෝජන ප්රමාණය ශම ඝන ශම්චචණර ප්රමාණය්ව
ශගවනවා කියලා නි ි
් ත වචණනය්ව ශ  ඝන මහ ්ැංුවවට ්ැන්
ශවලා තිශ්නවා. ඒ ප්ර න
් ය තමයි අපි අහ ඝශ ඝ. එ ා අපි ඇහුවා
ශජහා ඝ අමරතුංග මහජන ්ැංුවශව ඝ සල්ය  අරශගන තිශ්නවා
ඒ අයට ශකොශහොම ශබන බිය යන 81කට වැඩිය දීලා තිශ් ඝශ ඝ
කියලා. ඒවාට උමකතර ලැශ් ඝශ ඝ නැහැ. ජනමාධය ප්ර ්න
කරනශකොට ඒවාට උමකතර ශ නවා ශවනුවට ප්ර න
් ය්ව ඇති
කරලා තිශ්න පුද්ගලය ඝ අ ුද ල් අමාතයාං ශේ ශජයෂ්්මය ඝ
ව ශය ඝ සලකා කටයුතු කරනවා. ඒ අය රකි ඝන යනශකොට
ශකොශහොම ප්ර ්න විසඳ ඝන පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ ශම ඝන ශබනවා
තමයි අ හැම තැනම කථා කර ඝශ ඝ. ඒ නිසා අපට සල්ය  නැහැ
කියලා අමාතයාං වල වැ කටයුතු නවමකව ඝන හ නශකොට එය
සංවර්ධනයට ්ාධාව්ව ශවනවා කියන එක තමයි අපට කිය ඝන
පුුමව ඝ ව ඝශ ඝ. එ ා ණ ගස්වලා තිබුණු වට්ටලා තිබුණු
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

්ර්ිකකය්ව තමයි අපට ලැබුශ්ඩ. ඒ වුණමක ් ායබන උමකපා න
රම නිර්මාණශීලීව ඇති කර ඝන අපට පුුමව ඝ වුණා. ඒ තුළි ඝ
තමයි නැවත ශග ශ නැති විය බන සියල්ලම ශගවා මා ඒ
අමාතයාං ශේ වැ කටයුතු ්රියාමකමක කර ඝන අපට පුුමව ඝ
වුශ්ඩ. නුදමක
ැ ඝ ශවලා තිශ් ඝශ ඝ ශමොක්ව
මම
උ ාහරණය්ව කිය ඝනබන. RDA එකට අ ාළ අමාතයාං ය
සබන් ඝධශය ඝ ්ැදෙශවොමක ශබන කථා කරන ශමොශහොත වන විටමක
ඒ වැ කරපු අයට රුපියල් බිය යන 0(1්ව විතර ශගව ඝන
තිශ්නවා. ඒ අයට ඒ ුද ල් ශග ශ නැති වුශණොමක කවු ඝ වැ
කර ඝන පට ඝ ග ඝශ ඝ නැහැ. ඒ අය වැ ශනොකශළොමක එදිශන ා
ර්වෂ්ා ඇති කරන මාර්ගය නවතිනවා. එවිට එක තැනකි ඝ පට ඝ
ග ඝනා ්රියාවය ය තුළි ඝ ුදුම රශට්ම ්ර්ිකකය ශ ර ඝන පට ඝ
ග ඝනවා. අපි ශ්ොශහොම කනගාටුශව ඝ ශබන කාරණය කිය ඝශ ඝ.
ශබන තමකමකවය නැති කර ශබන ශද්වල් යථා තමකමකවයට පමක කර ඝන
පුුමව ඝ වැ පිළිශවළ්ව ඇති කර ඝන අව යයි. ඒකයි අපට අව ය
කර ඝශ ඝ. කර ඝන ්ැන්කම ශනොශවයි කර ඝන ඕනෑකම්ව
තිශ්නවා නැද් කියන එකයි තිශ්න ප්ර න
් ය. ශම ඝන ශබන
සඳහා කටයුතු කිරීමයි අව ය ව ඝශ ඝ.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අශ්ත ් ායම වැඩි
කර ඝශ ඝ ශකොශහොම විය ම හන්යාකාරව පවමකවා ශගන ය ඝශ ඝ
ශකොශහොම කියන එකයි ශබන අවස්ථාශ දී අපි ්ල ඝන ඕනෑ
ව ඝශ ඝ. මහ ්ැංුවශ තිශ්න අරමිකතා දුර්වලතා නිවැරැදි
කරලා එම ්යතනය ඉදින්යට ශගන ය ඝන පුුමව ඝ මාර්ගය ඇති
කර ඝන ඕනෑ. මා ජනාධිපතිතුමාශගනුමක අගමැතිතුමාශගනුමක
කාරුණිකව ඉල්ලා සියටනවා ්ාධාව්ව ඇති කර ඝන හ න අය
ඉල්වකය කර ඝන කියා. ශමතැන එවැනි අය තු ඝ හතර
පස්ශ ශනුවයි ඉ ඝශ ඝ. ජනතාව ශවනුශව ඝ හන්යාකාරව වැ
කර ඝන ්ැන් නබන ඒ අයව පැමකතකට මලා වැ කර ඝන පුුමව ඝ
අයව ත්ා ග ඝන අව යයි. ශමශත්ව ඇ් ල්ල දිුව කර තිශ් ඝශ ඝ
“Bond scam, Bond scam” කියායි. ශකෝ ඒශ්ව කට්යටය අ
ශමොනවා ශවලා තිශ් ඝශ ඝ අ ඒ විෂ්යට අ ාළ ඇමතිතුමාට
ශමොනවමක ප්ර ්නය්ව නැහැ. නුදමක අහක යන අපි වාශේ අයව
ඉල්වක කරලායි ප්ර න
් ය්ව ඇති කර ඝන හ ලා තිශ් ඝශ ඝ.
ශමොක්ව කර තිශ්න වැරැද් අ ශබන ුදුම රටම දුව ඝන හ  ඝශ ඝ
නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුව තුළි ඝ

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාට තව විනාඩි ශ කක කාලය්ව
පමණයි තිශ් ඝශ ඝ.

ු රවි කුණානායක ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශහොඳයි. කාලය හරස් වන ්ව මම  ඝනවා.

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි ජනතාව ගැන
කැ්වුවම්ව තිශ්න ශකොට ඒ ජනතාවශේ ප්ර ්නය අපි හන්යාකාරව
විසඳ ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන එකයි අ අපට වැ ගමක ව ඝශ ඝ.
ක්තුම ඝලාශේ උතුශර් ශව ඝන පුුමව ඝ; ුවශ්ඩ ශව ඝන
පුුමව ඝ; නැශඟනහිර ශව ඝන පුුමව ඝ; රශට් හැම ශකොනකටම
සාධාරණව සංවර්ධනය ශගන ය ඝන අව යයි. අපි ශබනක ඇති
කර ඝශ ඝ ශකොශහොම එ්වශකනුව ශ ශ නුව තු ඝශ නුව අ
රට ශනොමඟ යන ප්රතිපමකති අනුව කටයුතු කිරීමයි අපට තිශ්න
දුක. ශබනවා නිවැරැදි කර ඝන අව යයි. ජනතාව එ ා වරම්ව
දු ඝශ ඝ කඅර ප්ර න
් ය තිශ්නවා ශබන ප්ර න
් ය තිශ්නවාක කියා
කිය ඝන ශනොශවයි. ප්ර න
් වලට විසඳුම්ව ල්ාශ  ඝනයි ජනතාව

වරම දු ඝශ ඝ. විසඳුම්ව ල්ා ශ  ඝන ්ැන් නබන ඒ ්ැන් කට්යටය
තමයි අපි ඉල්වක කර ඝන ඕනෑ. ඒ නිසායි මම ගරු
ජනාධිපතිතුමාශගනුමක ගරු අගමැතිතුමාශගනුමක ඉල්ල ඝශ ඝ
කශවලාව ඇවිමක තිශ්නවා. කරුණාකර නිවැරැදි මාර්ගයට ය ඝන
පුුමව ඝ ්වෂ්යි ඝ පමක කර ඝනක කියා. ජනාධිපතිතුමාටමක
අගමැතිතුමාටමක ඒ හැකියාව තිශ්නවා.
තිශ්න ප්ර න
් ය
ශමොක්ව කියා ශහොයා ්ලලා ඒකට උමකතර දීමයි වැ ගමක
ශව ඝශ ඝ.
අ කඊම අයික එක සබන් ඝධ කාරණය ගැන කථා කරනවා. එ ා
ප්රුද් ්ැංුවව සබන් ඝධ කාරණය;
ෆිනෑ ඝස් එක සබන් ඝධ
කාරණය; කෆි ඝගාරාක සබන් ඝධ කාරණය ඒ වාශේම පිරමි
ප්ර න
් ය වැනි ප්ර න
්
ගණනාව්ව තිබුණා. ශබනවාට උමකතර
සපය ඝන මහ ්ැංුවවට තවම ්ැන් ශවලා තිශ්නවා. ශබනවා
සබන් ඝධශය ඝ හැමශකනාටම ඇ් ල්ල දිුව කර ඝන පුුමව ඝ.
නුදමක ඒ ප්ර ්නයට විසඳුම ශ  ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන එකයි
අපට වැ ගමක ව ඝශ ඝ. අ ශබන කැකෑශරමි ඝ තිශ්න ප්ර ්නවලට
උමකතර ශසවීමට කල් ගැනීමයි ප්ර න
් ය්ව ශවලා තිශ් ඝශ ඝ.
වෘමකතීය සමිති තිශ්නවා නබන ඒ අයශේ සාධාරණ ඉල්ලීබන
තිශ්නවා නබන කථා කර ඝන ඕනෑ. නැමකනබන ්ැහැ කියලා
කිය ඝන අව යයි. එක ශවලාවකට ශ නවා; ඊට පස්ශසේ ශ  ඝශ ඝ
නැහැ. ඒ තුළි ඝ ප්ර ්නය්ව ඇති ශවනවා. අහිංසක ජනතාව
නිකරුශ්ඩ ප්ර න
් වලට ුදහුණ ශ නවා. ඒ නිසායි අ අප ඍතී
තී ඝදු තුළි ඝ කටයුතු කර ඝන අව ය ව ඝශ ඝ.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි කාලය හරස් වන නිසා
මම තවමක එ්ව වැ ගමක කාරණය්ව මත්ව කරමි ඝ කථාව අවස ඝ
කර ඝනබන. ශබන රටට ්ශයෝජන ශග ඝවා ග ඝන අපට අව යයි.
පළුදශව ඝම ශබන සඳහා ශද්ශීය නිෂ්්පා න ්ර්වෂ්ා කර ඝන
අව යයි. ශද්ශීය නිෂ්්පා න ්ර්වෂ්ා කිරීම තුළි ඝ ඒක කර ඝන
්ැන් නබන රශට් ඉල්වකය සපුරා ග ඝන පිට රයට ඝ ශගශන ඝන
පුුමව ඝ. නුදමක පිට රයට ඝ ්ශයෝජන ශගශන ඝන ඉස්ශසල්ලා ඒ
technology එක ශගනැල්ලා ශමශහේ රමය පාවි්චි කර ඝන
අව යයි. ඒකමක ්ැන් නබන තමයි අපි පිට රටට ශබන ්ශයෝජන
ශගන ය ඝන හැකියාව ශහෝ අවස්ථාව ල්ාශ  ඝන අව ය
ව ඝශ ඝ. ශමොක හැම අවුරුද් කම අපි රැී ර්වෂ්ා එ්වල්වෂ්
පණස් හස්ව ඇති කර ඝන අව යයි. එය කරන ගම ඝම ශබන රශට්
සංිත වැඩි කර ඝන අව යයි. ඒ අතශර් ශද් පාලන අරුදණු ඉෂ්්ට
කර ඝන අව යයි. එශහම කශළේ නැමකනබන අපි ශබන සියදෙ ශද්
කරලා තිබියදී ජාතය ඝතර ූලලය අරුදලට යට ශවලා ණ ගහලා
ඒ අයට ඕනෑ ශද්වල් ශමශහ කර ඝන ිතහිල්ලා ශබන රශට් “The
operation was successful, but the patient died” වාශේ
තමකමකවය්ව ඇති වීමයි සිද්ධ ශව ඝශ ඝ. එතශකොට ශව ඝශ ඝ
ශමොක්ව අපි ්ර්ිකකය හ නවා. නුදමක ඡ ඝ යකි ඝ අ ඝ අයව
පරද්  ඝන කටයුතු කර ඝන ්ැන් ශවනවා. ඒ නිසා ශබන කාර්යය
කර ඝන ඕනෑකම
්වෂ්තාව නිර්මාණශීලීභාවය වුවමනාව
කියන ශබන ශද්වල් තිබිය යුතුයි. ඒ තුළි ඝ ශබන රට එ ා ශප ඝවපු
සංවර්ධන ගමන්ව ජනතාවට ඒ ප්රතිලාභ ල්ා ග ඝන පුුමව ඝ
ගමන්ව ඇති කර ඝන ඕනෑය කියන එක මත්ව කරනවා. ගරු
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි ශවලාව හරස් වන නිසා මා
වැඩිදුර කථා කර ඝශ ඝ නැහැ. ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත ශවමි ඝ
මශේ කථාව අවස ඝ කරනවා.
[අ.භා. 8.13]

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අ අතිගරු ජනාධිපති
වමත්රීපාල සින්ශසේන මැතිතුමාමක ශමම ගරු සභාවට පැමිණියා.
අශ්ත රශට් සංගීත ්වශෂ්ේත්රශේ ගා ඝධර්වයා වන ේය  .ඩී.
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අමරශද්ව ශූන් ඝ ස ානුස්මරණය කරනු වස් කඅමරශද්ව
ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රයක සඳහා ූලලය ප්රතිපා න
ල්ාගැනීශබන වැ පිළිශවළ්ව සංස්ථාපනය කිරීමට එතුමා රන
උමකසාහයට ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ය නිශයෝජනය කරන අපශේ ර්ර්ණ
සහශයෝගය අනු්හය සහ ප්රසා ය පළ කර ඝන කැමැතියි.
ම්වනිසා යමක ශ්රී ලංකාශ කලා ්වශෂ්ේත්රය නිශයෝජනය කරන
නිර්මාණශීලී මහා කලාකරුව ඝට විවිධ රජය ඝ යටශමක විවිධ
පාර් ්ව ශවති ඝ සහ රශට් ශවනමක ්ලශ ග ශවති ඝ ඉතිහාසය
පුරාම අශ ඝකවිධ දු්ව් ශ ෝමනස්සය ඝට ුදහුණ ශ  ඝන සිදු වුණා.
මහා භාරතශේ ජාතික ගීය නිර්මාණය කළ රවී ඝ්රනාමක තාශගෝර්
මැතිතුමාට එරට ජනතාව සැලුවශ එතුමා මිය යනතුරු ්ර්වෂ්ා
කශළේ ජාතික වස්තුව්ව ශලසටයි. නුදමක අශ්ත රශට් ජාතික ගීය
රචණනා කළ ්න ඝ සමරශකෝ ඝ ශූන් ඝට අවසානශේදී සියදිවි නසා
ග ඝන සිදු වුණා. රවී ඝ්රනාමක තාශගෝර්තුමා ඉ ඝදියාශ ජාතික ගීය
ය යලා මහා වීරශය්ව ්වට පමක වුණා. නුදමක ්න ඝ
සමරශකෝ ඝ ශූන් ඝ කනශමෝ නශමෝ මාතාක යනුශව ඝ අශ්ත රශට්
ජාතික ගීය ය යලා කලා ්වශෂ්ේත්රශේ ඇති  ආ අශ ඝකවිධ දු්ව්
ශ ෝමනස්ස මැ සියදිවි නසා ගමකතා. ඒ වාශේම තමයි කධර්මිෂ්්ම
සමාජයක යනුශව ඝ ශපොත්ව ය වීම ප නබන කරශගන 8 6දී කලා
්වශෂ්ේත්රශේ ඇති  ආ වි්තලවය මත බිහි වුණු මහාචණාර්ය
සර්චචණ ඝ්රය ඝ පිටශකොටුශ කානු දිශේ ඇ ශගන ිතහි ඝ එතුමාට
ගහපු යුග තිබුණු ්ව අපි  ඝනවා. ඊට පස්ශසේ එ්ව හස්නවසිය අසූ
ගණ ඝවල රට තුළ පැවතුණු භීෂ්ණය නිසා සංගීත ්වශෂ්ේත්රශේ අශ්ත
ජාතිශේ මහා ගායිකාව වන න ඝ ා මාය නිය මහාචණාර්ය ුබනිල්
්න්යරමකනය ඝ ධර්මසින් ්්ඩ ාරනායක වැනි අයට තම ඝශේ
ීවවිත ශේරා ගැනීම සඳහා -මරණ ්ය නිසා- ශබන රයට ඝ පිටව ශගොස්
ඉ ඝදියාශ පදිංිවී සියට ඝන සිද්ධ වුණා. ශබනක තමයි අශ්ත
ඉතිහාසය. එවැනි තමකමකවය්ව තුළ අමරශද්ව ශූන් ඝට කරන
ශග රවය්ව ශලස එතුමා ශවනුශව ඝ ශමවැනි ප නම්ව පිහිටුවා
රශට් අනාගත පරපුරට ් ර් ය්ව ල්ාදිම පිළි්ඳවමක ශමවැනි
කර්තවයය්ව ශවනුශව ඝ පාර්ය ශබන ඝතුව ව ශය ඝ ූලලය ප්රතිපා න
ල්ාශ  ඝන හැකිවීම ගැනමක ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ශේ අපශේ සතුට
පළ කර ඝන කැමතියි.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අ ඉදින්පමක කර තිශ්න
ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත සහ නිෂ්්පා න ්දු (විශ ෂ්
ේ
විධිවිධාන) පනත යටශමක  ආ නියම පිළි්ඳව සඳහ ඝ කරමි ඝ ුද ල්
අමාතය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා කි වා කලාකරුව ඝට
් ඝථ කර්තෘවරු ඝට සිනමාකරුව ඝට නාටයකරුව ඝට නව
ශද්ශීය ් ායබන පනති ඝ ශ්ොශහෝ සහන ලැශ්නවාය කියා. ශබනක
ර්ර්ණ සතයය්ව ශනොශවයි. ම්වනිසා යමක ්දු ශගවන අශ්ත
ජනතාව ශම ඝන ශබන කාරණය  ඝනවා. හිටපු ුද ල් අමාතය රවි
කරුණානායක මැතිතුමාට ්ර්ිකකය පාලනය කරගත ශනොහැකි
තමකමකවය්ව ඇතිවීම කරණ ශකොට ශගන එතුමාට ජාතය ඝතර
ූලලය අරුද ල සමඟ අවුරුදු තුනකට ිතවිුබම්ව අමකස ඝ කර ඝන
සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව ඇශමන්කානු ශ ොලර් බිය යන 8. ්ව වාන්ක
6කි ඝ ල්ාගැනීම සඳහා  ආ ිතවිුබශබන තිබුණු ශකො ඝශද්සි
මාලාවකට එතුමා අමකස ඝ තැබුවා. ඒ අමකස ඝ ත්පු
ශකො ඝශද්සිවය  ඝ මිශ  ඝන අශ්ත මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාට
්ැහැ. අමාතය ධුරය ශවනස් වුණමක ිතවිුබම්ව අමකස ඝ කළාම
ිතවිුබශබන එකඟ වුණු ශකො ඝශද්සි අනුව ්රියා කර ඝන ඕනෑ. ඒ
අනුව ුද ශල් අගය පාලනයවීම සඳහා ැවැ ඝත ශලස
මැදිහමකවීම්ව -intervention - කර ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ. අ
වන විට රශට් ඕනෑම ්ර්ිකකයක ප්රධාන අරුදණ්ව තමයි
්්ඩක්වක ්ර්ිකක ස්ථාය තාව - stability. එම ස්ථාය තාව ඇති
කිරීම සඳහා තිශ්න පළුදවැනි ශකො ඝශද්සිය තමයි ුද ශල් අගය
්ර්වෂ්ා කර ඝන ඕනෑය කියන එක.
ශබන රජය ඉතා පැහැදිය  ශලස ශබන ප්රතිපමකතිය තුළ ුද ශල් අගය
්ර්වෂ්ා කර ග ඝනට ්ැන් වුණු රජය්ව ශලස ඉතිහාසයට එකතු
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ශවනවා. එයට ශහේතුව තමයි ශබන වන විට රුපියල මස්ත්ාල්දු
ශවලා තිබීම. මහි ඝ රාජප්වෂ් ජනාධිපතිවරයා රට භාර ග ඝනා
අවස්ථාව වන විට ඇශමන්කානු ශ ොලරයට ශග ශ රුපියල්
81 යි. ඇශමන්කානු ශ ොලරයට රුපියල් 81 ්ව ශග වමක රයට ඝ
පිටට වි ාල විශද් විනිමය ප්රමාණය්ව ගලාශගන යන විධිශේ
ැවැ ඝත අර්බු රාශියකට අපි ඒ කාලශේ ුදහුණ දු ඝනා. උතුරු නැශඟනහිර යුද්ධය තිබුණා. යුද්ධය සඳහා යුද්ධායුධ ග ඝනට
ඕනෑ. යුද්ධායුධ මිල ඉතා අධිකයි. ඒ සඳහා වි ාල විශද් විනිමය
ප්රමාණය්ව රයට ඝ පිටට ිතයා. ්නිජ ශතල් ්ැරල් එක්ව
ඇශමන්කානු ශ ොලර් 809යි. ඒ අනුව ්නිජ ශතල් ්නයනය
කිරීම සඳහා වි ාල විශද් විනිමය ප්රමාණය්ව රයට ඝ පිටට ිතයා.
ශලෝක ්හාර අර්බු ය තිබුණා. ්හාර මිල ගණ ඝ වි ාල ශලස
ඉහළ ිතයා. ්හාර ්නයනය කර ඝනට යන විය ම ඉතා වි ාල
ශලස වැඩි වුණා. ශලෝක ූලලය අර්බු ය තිබුණා. රාජය ණය
අර්බු ය්ව තිබුණා. ශබන සියල්ල යටශමක වි ාල ශලස විශද්
විනිමය රයට ඝ පිටට ගලාශගන ිතයා.
යුද්ධය තිශ්න කාලශේ ්ශයෝජකශයෝ ්ශ
නැහැ
සංචණාරකශයෝ ්ශ නැහැ අපනයනවලට ඇණවුබන ල්ා ග ඝනට
්ැන් තමකමකවය්ව තිබුණා. අශ්ත රට තුළට එන විශද් විනිමය අක්
ශවලා තිශ්න ශවලාවක රයට ඝ පිටට යන විශද් විනිමය වැඩි
ශවලා තිශ්න ශවලාවක සාර්ව ්ර්ිකක කළමනාකරණය නිසි
ශලස කිරීම කරණ ශකොට ශගන 018(දී රට භාර ශ න විට
ඇශමන්කානු ශ ොලරය තිබුශ්ඩ රුපියල් 838ට. කල්පනා කර
්ල ඝන ඇශමන්කානු ශ ොලරය රුපියල් 81 තිබියදී තමයි රට
භාර ග ඝශ ඝ. නැවත රට භාර ශ නශකොට ඇශමන්කානු ශ ොලරය
රුපියල් 838යි. අවුරුදු 81්ව - කය්ව- තුළ ඇශමන්කානු
ශ ොලරයකට ශගවිය යුතු ුද ල වැඩි වුශ්ඩ රුපියල් 06කි ඝ. ශබන
්්ඩක්ව ඇවිමක අවුරුදු තුනහමාරයි. ශබන කාලශේ යුද්ධය්ව
තිබුශ්ඩ නැහැ ්නිජ ශතල් අර්බු ය්ව තිබුශ්ඩ නැහැ ්නිජ
ශතල් ්නයනය කර ඝනට යන විය ම හන් අ කි ඝ අක් වුණා
ගෑස් ්නයනය කර ඝනට යන විය බන අක් වුණා කින් පියට ඇතුුම
අශනුවමක ්රවය ්නයනය කර ඝනට යන විය බන අක් වුණා. රයට ඝ
පිටට ගලාශගන යන ුද ල් ප්රමාණය අක් වුණා. නුදමක රට ඇතුළට
ුද ල් ්වා ශවනුවට මහ වල් මහ ්ැංුවශ සිදු වුණු මහා
මංශකොල්ලශය ඝ පුබව රයට ඝ පිටට ශකෝයට ප්රශකෝයට සං්යාත
විශද් විනිමය ප්රමාණය්ව ්පහු අරශගන ය ඝනට පට ඝ ගමකතා.
ුද ශල් අගය ්ර්වෂ්ා කිරීම සඳහා තිබුණු ජාතය ඝතර සංිතය
දිිත ඝ දිගටම ශවශළඳ ශපොළට නිුවමක කර ඝනට පට ඝ ගමකතා.
ශවශළඳ ශපොළ තුළ ලංකා ඉතිහාසශේ වැඩිම ශ ොලර් ප්රමාණය්ව
පු්චචණපු රජය වාෂ්්ප කළ රජය ශලස ශබන ්්ඩක්වට වාර්තාව්ව හිමි
ශවනවා. ශමොක රුපියශල් අගය ්ර්වෂ්ා කිරීම සඳහා දිිත ඝ
දිගටම ජාතය ඝතර සංිතය පාවි්චි කර ශකෝයට ප්රශකෝයට සං්යාත
ුද ල්ව විනා කර ැබනමා. එහි ප්රතිලලය තමයි අවුරුදු තුනහමාර්ව
යනශකොට රුපියල් 838ට තිබුණු ඇශමන්කානු ශ ොලරය රුපියල්
860 වීම. ඒ කිය ඝශ ඝ අවුරුදු තුනහමාරකට රුපියල් 38කි ඝ වැඩි
ශවලා තිශ්නවා. රුපියල් 838 සිට රුපියල් 8(8 රුපියල් 8 8
රුපියල් 868 ්දී ව ශය ඝ අවුරුදු තුනහමාර්ව යන විට
ඇශමන්කානු ශ ොලරශේ අගය රුපියල් 860්ව ශවලා තිශ්නවා.
අවුරුදු 81කදීම ඇශමන්කානු ශ ොලරය වැඩි වුශ්ඩ රුපියල් 06යි.
අවුරුදු තුනහමාර්ව ඇතුළත ඇශමන්කානු ශ ොලරයට රුපියල්
38්ව වැඩිපුර ශගවනවා කිය ඝශ ඝ රුපියල ක ා වැයටලා
ුවක්ශවලා චණ්තප චණපින්ශවලා මස්ත්ාල්දු වුණු රුපියල්ව ්වට පමක
ශවලා තිශ්නවා කියන එකයි. එහි ්ර ශබන රශට් සමස්ත ලාංී ය
ජනතාව රනවා.
ශමක ර්ර් ශපොල් අපනයනකරුව ඝශේ ් ායම වැඩි ශවලා
නැහැ. රුපියල ්ාල්දු වුණාම වැඩිපුර රුපියල් ලැශ් ඝනට ඕනෑ.
නුදමක කවු ඝට ලැශ්න ුද ල වැඩි ශවලා නැහැ. එ ා ඇශමන්කානු
ශ ොලර් එකක පන්්තපු ශගනාශවොමක රුපියල් 838යි අ රුපියල්

1397

පාර්ය ශබන ඝතුව
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860යි ඇශමන්කානු ශ ොලර් එකක ක ල ශගනාශවොමක එ ා
රුපියල් 838යි අ රුපියල් 860යි. නූල කැක්ණු සරුංගලය වාශේ
රුපියල අව ප්රමාණය වීමමක සමඟ දිිත ඝ දිගටම මිල මට්ටබන ඉහළ
යාශබන අර්බු ය නිසා ජනතාව විඳින ීවවන විය ශබන අර්බු ය
විසඳ ඝනට ්ැහැ ශබන සඳහා රජයට වැ පිළිශවළුවමක නැහැ.
තිශ්න ප්ර න
් ය ඊට ව ා උ් ශවන විධිශේ විසඳුම්ව තමයි
ඇවිශලන ිත ඝනට ශපට්රල් මනවා වාශේ විසඳුම්ව තමයි
සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබම තුළි ඝ ශයෝජනා කර
තිශ් ඝශ ඝ. ශබන ිතවිුබම යටශමක තීරු ්දු ඉතා වි ාල ශලස අක්
කළාම ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි සිංග්තර්රුශව ඝ එන
රමකර ඝවලට තීරු්දුවය  ඝ ශතොරව එ ඝන දු ඝශනොමක අශනුවමක
්හාර ්රවය කෘිකකාර්මික නිෂ්්පා න තීරු ්දු රහිතව එ ඝන
දු ඝශනොමක ුවණු එ ඝන දු ඝශනොමක අශන්ව ය ඝත්ර සූත්ර උපකරණ
එ ඝන දු ඝශනොමක ශබන ගැසට් නිශ නය එශලසි ඝම ්රියාමකමක
කශළොමක මාස ශ ක්ව ය ඝනට ශපර ඇශමන්කානු ශ ොලරයට
ශගවිය යුතු රුපියල් ප්රමාණය රුපියල් 011ට ව ා වැඩි ශවනවා.
සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබම යටශමක ව්වක
කැක්වා වාශේ සියදෙම භා්ඩ ්නයනය කර ඝනට ඉ දු ඝශනොමක
ුදුම රටම ිතනි ග ඝනා තමකමකවය්ව ඇති ශවනවා. ඒ නිසා තමයි
ජනාධිපතිතුමා ශබන පිළි්ඳව කමිටුව්ව පමක කර ඝශ ඝ.
ශබනක අර්තීන මශහේ ඝ්ර ඝශේ ශ වන නිර්මාණයයි ශබනක
ශ වන ශ්ෝබන්යයි. ප්රභාකර ඝ ශ්රී ලංකා මහ ්ැංුවවට ගැහුවාට
පස්ශසේ සිදු වුණ පළුදවන ශ්ෝබන්ය තමයි මහ වල් මහ ්ැංුවව
මං ශකොල්ල කෑම. ශ වන ශ්ෝබන්ය තමයි එතුමාට ශබන රශට්
ඉ ඝන ්ැන් තමකමකවය්ව ඇති වුණාට පස්ශසේ සිංග්තර්රුවට ිතහි ඝ
සිංග්තර්රුශ ඉඳලා ශබන ිතවිුබම ්රියාමකමක කිරීමට අ ාළ
වටපිටාව ශබන වන විට නීතයනුූලල ශනොවන ්කාරයට නිර්මාණය
කරලා තිබීම. ශ්රී ලංකා මහ ්ැංුවශ කිසිම ශහොරකම්ව කශළේ
නැහැයි කියලා එ ා ශපොත පත ය යාශගන මැදිහමකවුණු අය වාශේම
අර්තීන මශහේ ඝ්ර ඝශග ඝ ප්රතිලාභ ල්න පින්ස්ව ැ ඝ එනවා
සිංග්තර්රු ිතවිුබම තමයි ශබන සියල්ලට තිශ්න විසඳුම කියලා
ශප ඝව ඝන.
අශ්ත ගරු ල්වෂ්්ම ඝ කින්ඇල්ල මැතිතුමා ක ඝ උ රට
නිශයෝජනය කරන නායකශය්ව හැයටයට පිළිග ඝනවා ඇති එ ා
8 8 දී ක ඝ උ රට ිතවිුබම අමකස ඝ කරනශකොට ඒ ිතවිුබශබන
තිබුශ්ඩ වග ඝති 80යි කියන එක. 8 8 පාවා දීශබන ඒ ිතවිුබශබන ඒ
වග ඝති 80හි පන්වර්තනය්ව ඉං්රීසි භාෂ්ාශව ඝ හා සිංහල
භාෂ්ාශව ඝ තිශ්නවා. සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ
ිතවිුබම තුළි ඝ කළ පාවා දීශබනදී පිටු එ්ව හස් ගණනක ිතවිුබම්ව
අමකස ඝ කරනවා. ඒ ිතවිුබම ශ මළ භාෂ්ාශව ඝ නැහැ; සිංහල
භාෂ්ාශව ඝ නැහැ. ශබන මහා ැවැ ඝත පාවා දීශබන ිතවිුබම රාජය භාෂ්ා
ශ ශක ඝ එකකි ඝවමක ශ  ඝන අසමමක ශවලා තිශ්නවා. රශට්
කෘිකකර්ම ්වශෂ්ේත්රය කර්මා ඝත ්වශෂ්ේත්රය ුබුම වයාපාන්ක
්වශෂ්ේත්රය ්ශයෝජන ්වශෂ්ේත්රය යන ශබන සියල්ල බිල්ලට දීලා
ස්වජාතිකය ඝ වනසන විජාතිකය ඝ සනසන ශමවැනි මහා
ැවැ ඝත ිතවිුබම්ව අමකස ඝ කරනශකොට විනිවි ශපශනන
්කාරයට මහ ජනයාට ශපශනන විධියට කර ඝන ඕනෑ. අක්
තරමි ඝ ්්ඩක්රම වයවස්ථාශ 8 9වන වයවස්ථාව අනුවවමක
කටයුතු කර ඝන ඕනෑ. ්්ඩක්රම වයවස්ථාශ
8 9වන
වයවස්ථාශ තිශ්නවා ශ රාජයය්ව අතර අමකස ඝ කරන ශමවැනි
ිතවිුබම්ව පාර්ය ශබන ඝතුශ තුශන ඝ ශ කක ඡ ඝ ශය ඝ සබනමත
ශව ඝන ඕනෑය කියලා. ශමය එශහම සබනමතශවලා නැහැ;
පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමකශවලාමක නැහැ; සිංහල භාෂ්ාශව ඝ
ඇමකශමකමක නැහැ; ශ මළ භාෂ්ාශව ඝ ඇමකශමකමක නැහැ. ්ැඳුබනකර
ශකොමිසශබන වාර්තාව සිංහල භාෂ්ාශව ඝ හා ශ මළ භාෂ්ාශව ඝ නැති
නිසා ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ ඒ වාර්තාව පිළි්ඳ විභාග කිරීම ගරු

1398

කථානායකතුමා නවමකවනවා. හැ්ැයි ශබන සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා
නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබශබන සිංහල හා ශ මළ පන්වර්තනය ඝ ල්ා
ග ඝන මැදිහමක ශව ඝන ගරු කථානායකතුමාට තවම ්ැන්ශවලා
තිශ්නවා. තම ඝශේ ම භාෂ්ාව ශවනුශව ඝ ශබන ිතවිුබම ශ මළ
භාෂ්ාශව ඝ ල්ා ශ  ඝන කියා ඉල්ල ඝන අශ්ත රශට් විප්වෂ්
නායකවරයාට තවම පුුමව ඝකම්ව ලැබිලා නැහැ. ්්ඩක්ව
කියනවා වාශේම විප්වෂ් නායකතුමාමක කියනවා ශබන ිතවිුබම
අව ය සිංග්තර්රුවට ශනොශවයි අපටයි කියලා. කවැටමක නියරමක
ශගොයබන කා නබන කාට පවසබන ඒ අමාරුව ක කි වා වාශේ ්්ඩක්ව
කිය ඝශ ඝමක ශබන ිතවිුබම ්රියාමකමක කර ඝන කියලායි විප්වෂ්
නායකතුමා කිය ඝශ ඝමක ශබන ිතවිුබම ්රියාමකමක කර ඝන
කියලායි.
්්ඩක්රම වයවස්ථාශ 8( වන වයවස්ථාවට අනුව ුද ල්
පිළි්ඳ ්ලය තිශ් ඝශ ඝ පාර්ය ශබන ඝතුවටයි. පාර්ය ශබන ඝතුවට
හංගලා ශබන 016 /0 කියන ගැසට් නිශ නය ්රියාමකමක කරලා
මහා භා්ඩ ාගාරයට ලැශ් ඝන තිශ්න ්දු ඉවමක කශළොමක ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුව දිිත ඝ-දිගටම කියා සියටද්දී ශර්ුව අධය්වෂ්
ජනරාල්වරයා ශබන නිශයෝග ්රියාමකමක කශළොමක රාජය නිලධාන් ඝ
තුද ඝට නැති ්ලය්ව පාවි්චි කිරීම පිළි්ඳව අපට අධිකරණය
ඉදින්ශේ නක් පවර ඝන සිද්ධ ශවනවා. අපි එශහම නක් පැවරුවා.
ශද්ශීය ් ායබන ශකොමසාන්ස් ජනරාල්තුමිය වන කලයාණී
හනායක මහමකමිය අශ්ත වි ව
් වි යාලශේ අපට ව ා ඉහළ
ප ඝතියක අධයාපනය ලැූ  ශකශන්ව. නුදමක අපි උසාවියට ිතහි ඝ
කි වා සියයට 88්ව ව ශය ඝ තිබුණු VAT එක සියයට 8 ්වවා
වැඩි කර ඝන එතුමියට ්ලය්ව නැහැයි කියලා. එශසේ කර ඝන
්ැහැයි කියලා ශරේෂ්ම
් ාධිකරණය තී ඝදුව්ව දු ඝනා. ඒ
සබන් ඝධශය ඝ ශපමකසබන 6්ව 9්ව ශරේෂ්්මාධිකරණයට ිතහි ඝ
තිශ්නවා. කිසිම ිතවිුබම්ව සමඟ ශබන ිතවිුබම සසඳ ඝන ්ැහැ.
ලංකා ඉතිහාසශේ තිශ්න ඉ ඝදු-ලංකා ිතවිුබම්ව ශ වා
පාකිස්තානු ිතවිුබම්ව ශ වා ශවන ඕනෑම ිතවිුබම්ව තිශ් ඝශ ඝ
භා්ඩ
සබන් ඝධශය ඝ විතරයි. ගරු නිශයෝජය කාරක
සභාපතිතුමනි ශබන ිතවිුබම ශසේවා ්ශයෝජන බුද්ධිමය ශද්ශපොළ
වි යුමක වානිජයය සබන් ඝධශයනුයි තිශ් ඝශ ඝ. ලංකා ඉතිහාසශේ
ප්රථම වතාවට තමයි ශසේවා අං ය ය හිල් කර ඝශ ඝ; ්ශයෝජනය
ශමශලසි ඝ ය හිල් කර ඝශ ඝ; බුද්ධිමය ශද්ශපොළ ශමශලසි ඝ
ය හිල් කර ඝශ ඝ; වි යුමක වානිජයය ශමශලසි ඝ ය හිල් කර ඝශ ඝ.
එශසේ ය හිල් කිරීම්ව කළාම සිද්ධ ශව ඝශ ඝ ශමයයි.
ුවණු -garbage- ගැන කියනවා නබන සිංග්තර්රුව ීමට ශපර
චීනයට මැශල්සියාවට වියට්නාමයට ුවණු යැ වා. චීන රජය
විසි ඝ චීනශේ ුවණු
කළමනාකරණය කිරීශබන ්රියාවය ය
අමකහිශට වා. භා්ඩ විතර්ව තිශ්න ිතවිුබමකදී අපට එය නතර
කර ඝන පුුමව ඝ. ්ශයෝජනය හා ශසේවා ිතවිුබමකදී නතර
කර ඝන ්ැන් ්ශයෝජන සීමා කරන ශකොටස් 9්ව ශබන සිංග්තර්රු
ිතවිුබශබන 81 - B ඇුදණුම යටශමක තිශ්නවා; කෘිකකර්මය වන
ැව ධීවර පුපුරණ ්රවය යනාදී ව ශය ඝ. කසළ කළමනාකරණය
එශසේ නතර කර ඝන පුුමව ඝ කියලා එහි සඳහ ඝ ව ඝශ ඝ නැහැ. ඒ
නිසා රුපියල් මිය යන 811්ව අරශගන සිංග්තර්රුශව ඝ
්ශයෝජකශය්ව එනවා කසළ කළමනාකරණය සඳහා. කහු
waste management company එක්ව පට ඝ ග ඝනවා.

ඊළඟට ශ වන කාරණය ශමයයි. ශබන ිතවිුබශබන ඉතාම
පැහැදිය ව සඳහ ඝ ශවනවා waste management සඳහා ශසේවා
අං ය ය හිල් කරලා තිශ්නවාය කියලා. එතශකොට කවු ඝට ුවණු
වර්ග කර ඝන සකස් කර ඝන අහුර ඝන පට ඝ ග ඝන පුුමව ඝ.
ශසේවා සැපය ශබන cleaning service ්දී ශබන සියල්ල කර ඝන ශබන
ිතවිුබශබන තිශ්නවා. ඒවා පාකිස්තානු ිතවිුබමක නැහැ ඒවා
ඉ ඝදියානු ිතවිුබමක නැහැ. ඒ ිතවිුබබනවල ශසේවා ය හිල් කරලා
නැහැ.
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තු ඝවන කාරණය ශමයයි. රුපියල් මිය යන 811්ව
්ශයෝජනය කරලා තිශ්නවා. ශසේවා සපය ඝන ලෑස්ති කරලා
තිශ්නවා. ඊළඟට ුවණු යටක ශගශන ඝන කි වාම කාටවමක එය
නතර කර ඝන ්ැහැ. නතර කර ඝන කි ශවොමක arbitration ය ඝන
ඕනෑ. ්රවුල නිරාකරණය කිරීම සඳහා සිංග්තර්රුවට ය ඝන
ඕනෑ. යබනකිසි ්කාරයකි ඝ යම්ව නතර කශළොමක නතර කළ
වශසේ සිට අවුරුදු 81්ව ඒ company එකට ලංකාව තුළ රැඳිලා
තම ඝශේ වයාපාරය කර ඝන පුුමව ඝ. ශබන සභාශ ප්රබුද්ධ
විවා ය්ව ඇති විය යුමකශමක ්්ඩක්රම වයවස්ථාශ 00 03
වයවස්ථා උල්ලංතනය කර තිශ්නවා නැද් ; ්්ඩක්රම
වයවස්ථාශ 8( වන වයවස්ථාව උල්ලංතනය කර තිශ්නවා
නැද් ; ්්ඩක්රම වයවස්ථාශ 8 9වන වයවස්ථාව උල්ලංතනය
කර තිශ්නවා නැද් කියන එක පිළි්ඳවයි. ශබන වාශේ ශද්වල්
පිළි්ඳව ුද ල් අමාතයාං ය වගී මට ්ැශඳනවා. ශමොක තීරු්දු
පිළි්ඳ නි හස -

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු ම ඝතීතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අවසාන ව ශය ඝ ශබන
කාරණය සඳහ ඝ කර ඝනට කැමැතියි. ුද ල් අමාතයවරයා කි වා
නැති ්දු සහන ප්රමාණය්ව දු ඝනා කියා. 0116 පනශත ඝ අපි ්දු
සහන දී තිශ්නවා ් ායබන ්දු පනශමක පිටු ((කි ඝ. ඒ ්දු සහන
සියල්ල පිටු (කට අක් කිරීශබන කාර්යය තමයි නව පනශත ඝ කර
තිශ් ඝශ ඝ. ්දු ශගවීශබන අමාරුව ශ නාව ශකෝපය ශබන වන
විට ශබන රශට් සමස්ත ලාංී ය ජනතාව අමක විඳින තමකමකවය්ව.
ශබන තුළි ඝ කිසිදු ්දු සහනය්ව ශ  ඝශ ඝ නැහැ. වැඩි කරපු ්දුවල
ශපොඩි ශපොඩි ශවනස්කබන මිස්ව අර කය  ඝ තිබුණු ්දු සහනය
ශබන රශට් කලාකරුව ඝට ශහෝ සාමානය ජනතාවට ශනොලැශ්න
්ව සඳහ ඝ කරමි ඝ මශේ වචණන කිහිපය අවස ඝ කරනවා.

ු ංආචාර්ය හසර්ෂ ා ිරල්වා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

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

පාර්ය ශබන ඝතුශ සබනමත ශව ඝන තිබුණා. එක පනත්ව යටශමක
නි හස් කිරීම සබනමත ශව ඝන පාර්ය ශබන ඝතුශ තිශ්නශකොට තව
පනත්ව යටශමක ඒක ශේ ඝන ්ැහැ කියන එක තමයි SecretaryGeneral
කියා තිශ් ඝශ ඝ. එම නිසා තමයි ශ වතාවකට
ශගනැවිමක තිශ් ඝශ ඝ. එතශකොට ඒ Revenue Protection Order
එක යටශමක සහ Customs Ordinance එක යටශමක ඒක ගැසට්
කර තිශ්නවා ඒක ඉදින්පමක කර තිශ්නවා.
ගරු ් ඝදුල ුවණවර්ධන මැතිතුමා මශේ ඉතාමමක හිතවමක
ම ඝත්රීතුශම්ව. ක්තුමාට වැරදි විධියට අශග රව වන විධියට මම
කිසි වසක කථා කර ඝශ ඝ නැහැ. මම ක්තුමාව ඉතාමමක
ඉහළි ඝ ශග රවශය ඝ පිළිග ඝනවා. ක්තුමා කරුණාකර ශබන ගැන
මා කියන ශ ය වි ව
් ාස කර ඝන. ුද ල් අමාතයාං ශේ
ශල්කබනතුමා හරහා අපට එවා තිබුණු ැනුවමක කිරීම තමයි ශබන.

ඊළඟට ගරු ම ඝත්රීතුමනි මම ක්තුමාට මම එක කාරණය්ව
කිය ඝන ඕනෑ. ුවණු සබන් ඝධශය ඝ ක්තුමාට මම ඉතාමමක වග
ී ශම ඝ පැහැදිය  කරනවා. ඒ ුවණු ශේ ඝන හැකියාව්ව නැහැ.
ශමොක සාමානයශය ඝ රටකට ුවණු ශගන ඒම duty වය  ඝ
ශනොශවයි නවමකව ඝශ ඝ. Duty ගැහුවා වුණමක ඒ duty එක
ශගවලා ඕනෑනබන ශේ ඝන පුුමව ඝ. වාහනයට සියයට ශ සීය
තු ඝසියය ්දු ගැහුවාට ඒ වාහන ශේනවා. Duty නැතිව ශවන
රමශ වය  ඝ තමයි ශබනවා නවමකව ඝශ ඝ. එම නිසා මම
ක්තුමාට කිය ඝනට කැමැතියි අශ්ත රශට් ශනොශයුවමක නීති
තිශ්නවා; quarantined materials පිළි්ඳ නීති තිශ්නවා
hazardous waste පිළි්ඳ නීති තිශ්නවා. [Interruption.] Just
let me finish this, Sir. Please give me only thirty seconds.
ශබන සිංග්තර්රු- ශ්රී ලංකා Agreement එශ්ව Article 17.7
යටශමක General Exceptions තිශ්නවා;
Article 17.8 යටශමක Security Exceptions තිශ්නවා. ඒ
හරහා කිසිම විධියකට duty ගහලා ශහෝ duty නැතිව ශබන රටට
ුවණු ශේ ඝන හැකියාව්ව නැහැ. ශමතුමා කි වා investments
හරහා ුවණු ශේ ඝන පුුමව ඝය කියා. ඒක සබනර්ර්ණශය ඝම මම
ප්රති්වශෂ්ේප කරනවා. ඒ විධියට ුවණු ශේ ඝන කිසිම හැකියාව්ව
නැහැ කියන එක මම නැවතමක තරශේම කියා සියටනවා.
ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

නැඟී ිරටිගේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. State Minister .

ු ංආචාර්ය හසර්ෂ ා ිරල්වා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ )

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි ගරු ් ඝදුල ුවණවර්ධන
මශේ හිත මිත්ර ම ඝත්රීතුමා ශලොුව ශචණෝ නා වගය්ව එල්ල කළා.
නුදමක මම කිය ඝනට කැමැතියි වයවස්ථානුූලලව තමයි ශබන
සියදෙම නි හස් කිරීබන සිද්ධ කර තිශ් ඝශ ඝ කියන එක. ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුශ Revenue Protection Order එක්ව ඉදින්පමක කර
තිශ්නවා; ඉස්ශසල්ලා භා්ඩ 3 3 කට පුබව තව භා්ඩ
8 1්ව සබන් ඝධශය ඝ නිුවමක කර ඝනට තිබුණා. ඒ භා්ඩ 8 1
ටමක නිුවමක කළා. ශ වරකට නිුවමක කර තිබුශ්ඩ; ගරු නිශයෝජය
කාරක සභාපතිතුමනි APTA එක යටශමක ශබන භා්ඩ 8 1 ශබන

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

නැඟී ිරටිගේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)
ගරු ් ඝදුල ුවණවර්ධන ම ඝත්රීතුමාට විනාඩියක කාලය්ව
ශ නවා.

ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)
ක ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි විනාඩියයි. ශවන
කථාවකදී මශේ ශබන ප්ර න
් යට පිළිතුරු ශ  ඝනය කියා මම
එතුමාශග ඝ ඉල්ලා සියටනවා. මම ඉතාම පැහැදිය  ප්ර න
් ය්ව ශබන
උමකතරීතර සභාශ දී රජයට ශයොුද කරනවා.

01.

කසළ කළමනාකරණය - waste management
සබන් ඝධශය ඝ ිතවිුබශබන 81 වන පන්්චශේ ය යටශමක
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු (්චණාර්ය) ් ඝදුල ුවණවර්ධන මහතා]

්ශයෝජනය කිරීම සඳහා සිංග්තර්රු ජාතිකශයුවට ශහෝ
සිංග්තර්රු ශ ඝවාසිකශයුවට ඉ ක ලැශ්නවා නැද්
කියන එක පිළි්ඳව ක්තුමා ප්රකා ය්ව කළ යුතු
ශවනවා. ඒ වාශේම ්ශයෝජනය සිමා කර තිශ්න ්වශෂ්ේත්ර
9්ව තිශ්නවා. ඒ 9 තුළ කසළ කළමනාකරණය නැහැ.
එම නිසා
ක්තුමා ශහෝ අමාතයාං ය සිංග්තර්රු
ිතවිුබශම ඝ ්ශයෝජකය ඝට කසළ කළමනාකරණය
සඳහා ්ශයෝජනය කළ හැකි නැද් කියන එක පිළි්ඳව
නි ි
් ත පිළිතුර්ව ශ  ඝන.
02.

Cleaning service ඇතුුම කසළ කළමනාකරණය සඳහා
ශසේවා සැපය ම ඉතාම නි ි
් ත ව ශය ඝ ශබන ිතවිුබශබන ය හිල්
- liberalize- කර තිශ්නවා. එය පාකිස්තාන ිතවිුබශබන
නැහැ; ඉ ඝදියානු ිතවිුබශබන නැහැ. කසළ ශගශන ඝන
ශ  ඝශ ඝ නැමකනබන එශසේ කරලා තිශ් ඝශ ඝ ඇයි එම
ප්ර න
් ශ කට පිළිතුරු ක්තුමාශේ කථාවකදී සඳහ ඝ
කර ඝන කියලා මා ඉල්ලා සියටනවා.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Eran Wickramaratne, please.
ු ංආචාර්ය හසර්ෂ ා ිරල්වා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

Give me just 30 seconds, Sir.

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

There is no time, Hon. State Minister.
ු ංආචාර්ය හසර්ෂ ා ිරල්වා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ)

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

Okay.

[අ.භා.8.0 ]

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා ංමුාල් රාජය අොතයතුො

(ைொண்புைிகு
அமைச்சர்)

இரொன்

விக்கிரைரத்ன

-

நிதி

இரொேொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි මට අවස්ථාව ල්ා දීම
ගැන ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත වනවා.

අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක
ශකටුබනපත අ ශ වැනි වර කියවීම සඳහා ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා
ඉදින්පමක කළා. නි හශස ඝ පුබව ශ්රී ලාංකික අනනයතාව්ව සහිත
සංගීත කලාව්ව බිහි කිරීම සඳහා විවිධ උමකසාහය ඝ ගමක
කලාකරුව ඝ රාශිය්වම සියටන ්ව අපි  ඝනවා. ඒ කලාකරුව ඝ
රාශිය අතන් ඝ වි ාර
ේය  .ඩී. අමරශද්ව තමයි කැපී
ශපශන ඝශ ඝ. උමකතර භාරතීය සංගීතශේ ප්රවීණශය්ව විධියට මතු
ශවලා ලංකාශ ජන සංගීතයමක ශහොඳි ඝ හ ාරලා නව නිර්මාණ
සමාජගත කර ඝනට එතුමාට හැකියාව ලැබුණා. ශමොරටුශ උපත
ල්පු එතුමා ්යිලා ගායනශය ඝ තම සංගීත වෘමකතිය පට ඝ ගමක
්ව අපි  ඝනවා. ඉ ඝ පුබව වයය  ඝ වා කයුව විධියට එතුමාට
වි ාල පිළිගැනීම්ව ඇති වුණා. ුව ා රුශව්ව හැයටයට
තරුණශය්ව හැයටයට එතුමා වයය  ඝ වා නශේ නියැුමණා. වයය  ඝ

1402

වා කයුව හැයටයට එතුමා ුව ා කාලශේ ඉඳලාම හුඟ්ව ජනප්රිය
වුණ පුද්ගලශය්ව. එතුමාශේ නමි ඝ ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයාං ය යටශමක කඅමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රයක පිහිටු වීම සඳහා ඉදින්පමක කළ පනමක ශකටුබනපත
සබන් ඝධව කථා කරන ශබන අවස්ථාශ දී මටමක ඒ ගැන වචණනය්ව
ී මට ලැබීම මම අගය කරනවා. ශමහිදී අපි ්ලාශපොශරොමකතු
ව ඝශ ඝ පර්ශේෂ්ණ වි යාගාරයකිනුමක ශල්්නාගාරයකිනුමක
පුස්තකාලයකිනුමක ශක තුකාගාරයකිනුමක සම ඝවිත ශ්ව ඝ්රය්ව
පිහිටු ව ඝනයි. ්සියාශ රටවල් ී පයක ශමවැනි ්යතන
තිශ්න අපි  ඝනවා. ශබන පනමක ශකටුබනපත හරහා ඒ වාශේ
ශ්ව ඝ්රස්ථානය්ව පිහිටුව ඝන තමයි අපි ්ලාශපොශරොමකතු
ව ඝශ ඝ. 0189 අය වැය කථාව කරනශකොට මට මතකයි ුද ල්
ඇමතිතුමා සඳහ ඝ කළා කනූතන ශස  ඝ ර්ය රංග ාලාව්ව Contemporary Performing Arts Theatre - පිහිටුව ඝන යනවාක
කියලා. මම ඒ ශවලාශ දීම තර්ක කරලා එතුමාශග ඝ ඉල්දෙවා
ේය  .ඩී. අමරශද්ව මැතිතුමා වාශේම ශමොරටුව ප්රශද් ශේ උපත
ලැූ  තවමක කලාකරුව ඝ රාශිය්ව සියටන නිසා ඒ නූතන
ශස  ඝ ර්ය රංග ාලාව ශකොළඹ පිහිටුව ඝශ ඝ නැතුව ශමොරටුශ
පිහිටුව ඝන කියලා. එ ා මම ඒ ඉල්ලීම කළා.
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය
හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපතට අමතරව අ අපි
ුබරා්දු පනශමක තිශ්න නියමය ඝ ී පය්ව පිළි්ඳවමක සංශ ෝධන
ඉදින්පමක කරනවා. එම සංශ ෝධන ඉදින්පමක කර ඝශ ඝ ුබරා ්දු
අය කරන අයිතම මත පැනශවන ්දු ් ායම ිතය හී යෑම නිසා එය
අක් කර ගැනීමටයි; ඒක ්ර්වෂ්ා කර ගැනීමටයි. ඒ ශවනුශව ඝ
තමයි ශබන සංශ ෝධන ඉදින්පමක කර තිශ් ඝශ ඝ. කනීති විශරෝධි
මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නයක කියන ශද් ැ ඝ අශ්ත සමාජයට වි ාල
කර රය්ව ගැටදෙව්ව ්වට පමක ශවලා තිශ්නවා. ශබනක අපි අවම
කර ග ඝන ඕනෑ. ්රපතළ ශස ්ය හානි සිදු වන හා සමාජ ප්ර ්න
ඇති කරන කසි්තපු වල් රා ස්ප්රීතු වැනි නීති විශරෝධී මමක පැ ඝ
තිශ්න ්ව අපි  ඝනවා. ඒවා ජනතාව අතරට යෑම වළ්වව ඝන
අව යයි. වසර තුනකට විතර ශපර -සෑශහන කාලයකට ශපර- ඒ
ගැන සාක්චඡාව්ව පවා තිබී තිශයනවා.
ඒ වාශේම කැබිනට් ම්ඩ ලශය ඝ අනුමත කරලා ැ ඝ එය
පාර්ය ශබන ඝතුවට ශගනැවිමක තිශ්නවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම මමකපැ ඝ
ප්රවාහනය කිරීම පාලනය කර ඝන අපි ුද්රා පයට රමශ ය්ව sticker එක්ව- ඉදින්පමක කරනවා. මමකපැ ඝ තිශ්න හැම
ශ්ෝතලයකම sticker එක්ව ඇලවීශබන ශයෝගය ්රියාකාරකම්ව
හඳු ඝවා ශ  ඝන අපි ්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා. ඒක කර ඝන තමයි
ශමම සංශ ෝධනය ශගශන ඝන සිදුශවලා තිශ් ඝශ ඝ. ශබන
ශයෝජිත ්ර්විකත ුද්රා පයට රමශ ය ්රියාමකමක කිරීශබන
්රියාවය ය තුළ ුද්රා පයට රමශ ය හඳු ඝවා දීශබන නියාමනය ුද්රා
පයට කළමනාකරණ රමශ ය ුද්රා පයටය සඳහා වන පින්වැය
්වරණය යනාදී කාර්යය ඝ සඳහා රීති සබනපා නය කිරීශබන
අව යතාව පැන නැඟී තිශ්නවා. ඒ නිසා නීතිපතිශේ මතය අනුව
ුබරා්දු අයිතමය්ව ශනොවන ුද්රා පයට සඳහා මමකපැ ඝ
නිෂ්්පා නශේදී ශගවිය යුතු ්ර්විකත ුද්රා පයට මත ගාස්තු පැනවීම
සඳහා ුබරා්දු ්ඥාපනශමක 0වන අධිකාරය  ආ 30වන වග ඝතිය
යටශමක ප්රතිපා න ශනොමැති නිසා තමයි අපි ශබන සංශ ෝධනය අ
පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කර ඝශ ඝ. අපි ශබන සංශ ෝධනය
සබනමත කළාට පුබව හැම මමකපැ ඝ ශ්ෝතලයකටම ුද්රා පයටය්ව
එකතු කරනවා. එතශකොට අපිට හන්යාකාරව මමකපැ ඝ ප්රවාහනය
පාලනය කර ඝන පුුමව ඝ. ඒ අනුව නීතයනුූලල විධියට පවතින
මමකපැ ඝ ප්රවාහනය පාලනය කර ඝනමක පුුමව ඝ. ඒ වාශේම මම
කය  ඝ කි වා වාශේ නීතිවිශරෝධි විධියට තිශ්න සමාජ හානි ඇති
කරන අශන්ව මමකපැ ඝ ජාති ප්රවාහනය කිරීම වළ්වව ඝනමක
පුුමව ඝ. නැමකනබන ඒක අවම කර ග ඝනට පුුමව ඝ.
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ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි අ ශබන විවා ය තුළ
්ර්ිකකය ගැන කරුණු කිහිපය්ව සඳහ ඝ වුණා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම
මට ප්රථමශය ඝ කථා කරපු ම ඝත්රීතුමා එතුමාශේ කථාශ දී
රුපියශල් අනුපාතය ගැන සඳහ ඝ කළා. මම  ඝනවා ශබනක
කය  ඝ-කලට සාක්චඡා ශවන ශ ය්ව කියලා. ඇමකතටම රුපියශල්
අනුපාතය ගැන කථා කරන ශකොට රුපියශල් අගය අරශගන කථා
කරන එක මම හිතන විධියට ැනුවමකකමකි ඝ කරන ශ ය්ව
ශනොශවයි. මට මතකයි අපි ුව ා කාලශේදී -පාසල් යන කාලශේදී
- අබනමා ක යට ිතහිල්ලා පා ඝ රාමකතල්ව ග ඝන ශකොට ශග ශ
ත 0 යි. නුදමක පා ඝ රාමකතලක මිල රුපියල් 31ට (1ට 1ට
ඉහළ ිතයාම ක ත 0 යි රුපියල් 1යි අතශර් ශලොුව ශවනස්ව
තිශ්නවා. ්ල ඝන ශව්චචණ ශද් ක කියලා ැ ඝ කිසිම වා -විවා ය්ව
කර ඝන පුුමව ඝ කථා කරලා කිය ඝන පුුමව ඝ මම හිතන
විධියට ඒ වාශේ විවා ය්ව අර්ථවමක විවා ය්ව ශනොශවයි.

රුපියශල් අගය රම ශ කකට පවමකවා ග ඝන පුුමව ඝ. එය
කෘත්රීමව ත්ාශගන ය ඝනට පුුමව ඝ. නැමකනබන ශවශළඳ ශපොළ
අගයකට රුපියශල් අගය ත්ාශගන ය ඝන පුුමව ඝ. ඇයි අපි
ශවශළඳ ශපොළ අගයකට මිල ත්ාශගන ය ඝශ ඝ මිල්ව ගැන
කථා කරන ශකොට ඒ ගැන කථා කළ යුමකශමක සාශ්ත්වෂ්වයි. ඇයි
අපි රුපියල නි හස් කරලා තිශ් ඝශ ඝ ශවශළඳ ශපොළ අගයට
ය ඝන රුපියල ශවශළඳ ශපොළ අගයට ය ඝන නි හස් කරලා
තිශ් ඝශ ඝ ශබන රශට් නිෂ්්පා නය කරන ශද්වල් පිට රටවලට
යවනවා නබන ඒවා තරගකාරී මිලකට පිට රටවල විුවණ ඝනට
ඕනෑ නිසායි. අශ්ත රජය පමක වුණු ුදල් කාලශේම අපි ඒ තීරණය
ගමකතා. ශමොක ශබන රශට් අපනයනය පුබිතය අවුරුදු 8 -01 තුළදී
වි ාල ශලස පහළට ඇවිල්ලා තිබුණා. එය ළ ශද්ශීය
නිෂ්්පා නශේ ප්රති තය්ව හැයටයට වැඩිශය ඝම තිබුශ්ඩ 3(ක විතර
අගයකට. ඊට පුබව එම අගය 8(ට ්ැස තිබුණා. ඒ නිසා අපි ඒ
තීරණය ගමකතා. ්සියාශ සමහර රටවල අපනයනය ළ ශද්ශීය
නිෂ්්පා නශය ඝ සියයට සියයටමක ව ා වැඩියි. සමහර රටවල
සියයට 8 1ට ව ා වැඩියි. ඇයි තරගකාරී ්ර්ිකක ප්රතිපමකතියකට
ිතය නිසා. අවාසනාවකට 8 61 ගණ ඝවල 8 91 ගණ ඝවල
ශලෝකය ප්රති්වශෂ්ේප කරපු ්ර්ිකක ප්රතිපමකති ශබන රට තුළ
තවදුරටමක අනුගමනය කර ඝන අශ්ත පාර්ය ශබන ඝතුශ විවා ය්ව
තිශ්නවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි රුපියශල් -

ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො

(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Bimal Rathnayake to the Chair?

ු වී. මස්. රා)්රිෂ්න්ද ෙහසතා ංඅ)යාපන රාජය
අොතයතුො
(ைொண்புைிகு வீ.எஸ். இரொதொகிருஷ்ணன் - கல்வி இரொேொங்க
அமைச்சர்)
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education)

I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now
take the Chair.
ු ංආචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්)න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

විිර්ද ස්ථිර කරන ලදී.
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මූලාසනගය්ද
ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි ජනවාන් මාසශේ ඉඳලා
තීය  මාසශේ වැනි ා වන ශත්ව පැවැති රුපියශල් අනුපාතය දිහා
්ැදෙශවොමක එම අනුපාතය සියයට 3. (කි ඝ අක්ශවලා තිශ්නවා.
ඉ ඝදීය රුපියශල් අනුපාතය සියයට 9.68කි ඝ අක්ශවලා
තිශ්නවා. තීය  මාසශේ වැනි ා ශවනශකොට අශ්ත රුපියශල්
අනුපාතය සියයට (.6(කි ඝ සහ ඉ ඝදීය රුපියශල් අනුපාතය
සියයට 9.68කි ඝ අවප්රමාණ වුණු එක අශගෝස්තු මාසශේ 08වැනි
ා වන ශත්ව ්ැදෙශවොමක ැ ඝ ඉ ඝදීය රුපියල සියයට .3 කි ඝ
අවප්රමාණ ශවලා තිශ්නවා. ඒ වාශේම පාකිස්තානශේ රුපියල
තීය  මාසශේ තිබුශ්ඩ සියයට 81.8යි. නුදමක අ ඒක සියයට
81.99කි ඝ අවප්රමාණ ශවලා තිශ්නවා. සියයට 01්වව තිබුණු
තුර්කිශේ ලීරා එශ්ව අනුපාතය අ සියයට යි. මම ්සියාශ
රටවල් ගැනම කථා කර ඝනබන.

තීය  මාසශේ වැනි ා තායිල ඝතශේ ුද ල් ඒකකය වන ්ාමක
එක තිබුශ්ඩ සියයට . 0්ව විධියට. ැ ඝ ඒක සියයට 1.39 ්වවා
්වතිමමක ශවලා තිශ්නවාය කියලා කිය ඝන පුුමව ඝ.
ඉ ඝදුනීසියාශ ුද ල් ඒකකය වන රුපියා එක තීය  මාසශේ
තිබුශ්ඩ සියයට .0 ට. රුපියා එක සියයට .0 ට තිශ්න ශකොට
ලංකාශ රුපියල තිබුශ්ඩ 3. (ට. අ ඉ ඝදුනීසියාශ රුපියා එක
සියයට 9.
්වවා අවප්රමාණ ශවලා තිශ්නවා. නුදමක අශ්ත
රුපියල සියයට (.6 ්වවා පමණයි අවප්රමාණ ශවලා තිශ් ඝශ ඝ.
සිංග්තර්රුව ගමකශතොමක සියයට 3.99ට තිබුණු සිංග්තර්රු
ශ ොලරශේ අනුපාතය ැ ඝ සියයට 0.0යි. යුශරෝපය අරශගන
්ැදෙශවොමක යූශරෝ එක අ සියයට (.1(යි ස්ටර්ය  ඝ පවුම සියයට
(. 3යි. ලංකාශ රුපියල සියයට (.6(යි. එතශකොට ශ ොලර් එක
්වතිමමක ශවලා තිශ්නවා. ශලෝකශේ සෑම රටකම ුද ල සමඟ
සසඳන ශකොට ශ ොලර් එක ්වතිමමක ශවලා ති්ශනවා. නුදමක
මම කි වා වාශේ මිල ්ලන ශකොට සාශ්ත්වෂ්ව ්ල ඝන ඕනෑ.
නුදමක ලංකාශ රුපියල ්වතිමමක ශවලා තිශ්නවා. ඒකට ශහේතු
තිශ්නවා. ශබන ප්රහාරය තිබුණාට අශ්ත රුපියල අවප්රමාණ වීම
අක්ශව ඝන ශහේතු තිශ්නවා. ඒකට ශහේතු තිශ්නවා. ඒ ශහේතුව
අවුරුදු 63කට පස්ශසේ පළුදවැනි වතාවට ශබන රශට් ්ර්ිකකය තුළ
ප්රාථමික ඉතින්ය්ව ඇති වීමයි. මැශරෝ ්ර්ිකකශේ ්වතිමමකභාවය
ගැන තමයි මම ශමතැනදී සඳහ ඝ කර ඝශ ඝ.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි අපනයනය දිහා
්ැදෙශවොමක 0189 අවුරුද්
අවසානශේදී තමයි වැඩිම
අපනයනය්ව කරලා තිශ් ඝශ ඝ. මට ඒ සං්යාශල්්න
කියාශගන කියාශගන ය ඝන පුුමව ඝ. නුදමක මම ශ්ොශහොම
ශකයටශය ඝ කි ශවොමක ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපනයනය
විතර්ව ශනොශවයි විශද් විනිමය ශ ේෂ්ය දිහා ්ැදෙශවොමක ඒකමක
වැඩිශවලා තිශ්නවා. ඒ විතර්ව ශනොශවයි ඍතී විශද්
්ශයෝජනය ගමකශතොමක ඉතිහාසශේ වැඩිම ප්රමාණය විධියට 0189
අවුරුද් අවසානශේදී ශ ොලර් බිය යන 8. ක ඍතී විශද්
්ශයෝජන ලැබී තිශ්නවා. ඒ විතර්ව ශනොශවයි 018 දී ඒක
ඊටමක ව ා ඉහළට යයි කියලා -ශ ොලර් බිය යන 0. ්ව වාශේ
ඉහළට යයි කියලා- අපි ්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා. ඒ විධියට
මැශරෝ ්ර්ිකකය ්වතිමමක ශවලා තිශ්නවා. කඅශ්ත ්ර්ිකකය

1405

1406

පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ඉරා ඝ විරමරමකන මහතා]

කැඩිලා තිශ්නවා ්ර්ිකකය අපි රුපියශල් අගශය ඝ මනි ඝන
ඕනෑක වාශේ අ හස්ව තමයි මට ප්රථමශය ඝ කථා කරපු ම ඝත්රීතුමා
කිය ඝන හැදුශ . ඒක සබනර්ර්ණශය ඝම වැරැදියි. අශ්ත ්ර්ිකකශේ
එක එක ්වශෂ්ේත්ර ගැන ්ැදෙශවොමක ක අපට 0189දී කෘික කර්මය
පිළි්ඳව ප්ර ්නය්ව තිබුණා. නියඟය නිසා කෘිකකර්මයට ශලොුව
්ලපෑම්ව ඇති වුණා. එනුදමක අපි මමකසය අපනයනය දිහා
්ැදෙශවොමක අපි එය එක වසර්ව තුළදී සියයට (0කි ඝ වැඩිකර
ගමකතා. ශමක අපනයනය සියයට 01. කි ඝ වැඩි වුණා. ුවුම ්ක්
අපනයනය සියයට 0 කි ඝ වැඩි වුණා. ර්ර් අපනයනයමක සියයට
කි ඝ වැඩි ශවලා තිශ්නවා. ්නිජ ්රවය අපනයනය සියයට
1කි ඝ විතර වැඩි ශවලා තිශ්නවා. මම සංචණාරකය ඝ ගැන කථා
කශළේ නැහැ. අපි රට භාර ග ඝන ශකොට ශබන රටට ්පු ල්වෂ්
නවයක සංචණාරකය ඝ ප්රමාණය ශබන වන විට වි ාල ශලස වැඩි
ශවලා තිශ්නවා. එය ල්වෂ් 8(්ව විතර වුණා. අපි
්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා ශබන රටට පැමිශණන සංචණාරකය ඝ ශබන
අවුරුද්ශද් ල්වෂ් 01කට ව ා වැඩි ශවයි කියලා. ඇයි එශහම
ශවලා තිශ් ඝශ ඝ එශහම ශව ඝන ශහේතු හුඟ්ව තිශ්නවා. එක්ව
තමයි ්ර්ිකක
්වතිමමකභාවය. ඒ වාශේම අපට තිබුණු
සබන්ාධක වාරණ අපි අයි ඝ කරශගන තිශ්නවා. යුශරෝපශේ
තිබුණු මමකසය වාරණය අපි අයි ඝ කර ගමකතා. අපි GSP plus එක
නැවත ල්ා ගමකතා. ශමශහම ශවලා තිශ් ඝශ ඝ ඇයි අපි යබන
කිසි ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය්ව අනුගමනය කරනවා. අශ්ත ශවළඳ
ශපොළවල් ්ර්වෂ්ා ශවන ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය්ව අපි අනුගමනය
කරනවා. ඒ වාශේම අශ්ත විශද් ප්රතිපමකතිය නිසා තමයි ශමශහම
ශවලා තිශ් ඝශ ඝ.
1970 ගණ ඝවල භාෂ්ාශව ඝ කි ශවොමක අපට තිශ් ඝශ ඝ
ශනෝැඳි විශද් ප්රතිපමකතිය්ව. ශබන සතිශේ ජපානශේ ්ර්වෂ්ක
ඇමතිතුමා ශමරටට පැමිණියා. ිතය අවුරුද්ශද් අශ්ත
පාර්ය ශබන ඝතුවට ඇවිල්ලා අශ්ත පාර්ය ශබන ඝතුව ඇමතුවා
ඉ ඝදියාශ නශර් ඝ්ර ශමෝදි අගමැතිතුමා. අශ්ත නි හස් ලංකා
ඉතිහාසශේ පළුදවැනි වතාවට තමයි අශ්ත අසල්වැසි රශට් ඉ ඝදියාශ - අගමැති ශකශන්ව අශ්ත පාර්ය ශබන ඝතුව ඇමතුශ .
තව විධියකට කි ශවොමක අශ්ත ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය ව ඝශ ඝ එක
රටකට ගැළශපන ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය්ව ශනොශවයි. අශ්ත ්ර්ිකක
ප්රතිපමකතිය එක රටකි ඝ ණය අරශගන රට හ න ්ර්ිකක
ප්රතිපමකතිය්ව ශනොශවයි. අපි නි හස් රට්ව. අපි එක රටකටවමක
යටමක ශව ඝශ ඝ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි ශබන විශද්
ප්රතිපමකතියයි ්ර්ිකක ප්රතිපමකතියයි සමගාීමව යව ඝශ ඝ.
අපි ජපානශේ ්ර්වෂ්ක ඇමතිතුමාට කි වා ඒ අයට ලංකාශ
්ර්ිකක ශගො නඟ ඝන ීමට ව ා ශලොුව ායකමකවය්ව ්වව ඝන
පුුමව ඝ කියලා. ඇයි ඒ අශ්ත ්ශයෝජනයට පාට්ව නැහැ. ශකොයි
රයට ඝ ්ශයෝජන ්වමක අපි ඒක පිළිග ඝනවා. නුදමක අශ්ත නි හස
අපි ්ර්වෂ්ා කරනවා. ඒ අනුව තමයි අපි අශ්ත ශවළඳ ශපොළවල්
ශහොයාශගන ය ඝශ ඝ. ඇශමන්කාශ ශවළඳ ශපොළවල් යුශරෝපශේ
ශවළඳ ශපොළවල් මැ ශපරදිග අදෙමක ශවළඳ ශපොළවල් ඇති ශ
ශගන යනවා. ඒ වාශේම අශ්ත ුබහ මිත්රශීය  සබන් ඝධතා
තිශ්නවා ඉ ඝදියාව එ්වකයි චීනය එ්වකයි.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ අපට ශවලා තිශ් ඝශ ඝ
ශමොක්ව
ක ගණනාව්වම අශ්ත ්ර්ිකකය පිළි්ඳව අපි වි ාල
වා -විවා වල ඉඳලා තිශ්නවා. ශමොනවා අ ඝතිමට ශවලා
තිශ් ඝශ ඝ අපි ශකයට කාලයකට ලංකාශ ්ර්ිකකය විවෘත
කළා. 8 99දී අශ්ත ්ර්ිකකය විවෘත කළා. 8 91 ඉඳලා 8 99
්වවා තිබුණු වහපු ්ර්ිකක රමය තමයි අපි විවෘත කශළේ. හුඟ්ව
අයට ඒක අමතකයි; නැමකනබන ඉපදිලා හියටශේ නැහැ. එ ා මම
පාසල් යන කාලශේ අශ්ත නිවශසේ වල් ්හාරය ශ් නශකොට

අබනමාට විස්තර කර ඝන වුණා කඅශ ඝ පුශමක අ නබන ්මක නැහැ.ක
කියලා. ශමොක රජශය ඝ නියම කරලා තිබුණා සතියකට
ශ වතාව්ව විතරයි ්මක ක ඝන පුුමව ඝ කියලා. ශබන කාරණය අ
ඉ ඝන හුඟ්ව තරුණ පින්ස්  ඝශ ඝ නැහැ. එ ා තිබුණු ්ර්ිකක
ප්රතිපමකතිය නිසා තමයි -

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාට තව විනාඩියක කාලය්ව
තිශ්නවා.

ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
ශහොඳයි.

එ ා තිබුණු ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය නිසා තමයි 8 99දී ශබන රශට්
ජනතාව ශේ.්ර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාශේ එ්වසමක ජාතික
ප්වෂ්යට වි ාල ශලස ඡ ඝ ය දීලා කි ශ කශබන ්ර්ිකක ප්රතිපමකති
ශවනස් කර ඝනක කියලා. අපි විවෘත ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය්ව හ පු
නිසා අවුරුදු ගණනාව්ව තිස්ශසේ සීඝ්රශය ඝ රට සංවර්ධනය වුණා.
අපි මහවැය  වයාපාරය කඩිනබන කළා. කෘිකකර්මය ගැන කථා
කළමක සංවර්ධනය ගැන කථා කළමක නි හස් ශවළඳ කලාප ගැන
කථා කළමක නිෂ්්පා නය ගැන කථා කළමක අපනයනය ගැන කථා
කළමක වි ාල ශලස එ ා ඒවා වර්ධනය වුණා. නුදමක පුබව ශ්රී ලංකා
නි හස් ප්වෂ්ය ප්රුද් අශන්ව ප්වෂ් එ්වක එකතු ශවලා ්්ඩක්
හැදුවා. ඉ ඝ පුබව තමයි රමරමශය ඝ අපනයනය අක් ශ ශගන අක් ශ ශගන ිතශේ. ඒ තමකමකවය ශවනස් කර ඝන තමයි අපි ශබන
අදෙමක මාර්ගශේ ය ඝශ ඝ. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි ශබන
්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය ඉදින්යට ශගන යනවා; ්ර්ිකකය ්වතිමමක
කරනවා. අපි ශබන රශට් වි ාල වර්ධනය්ව ඇති කරනවා. ඒ
වාශේම තරුණ පින්සට අවස්ථා ලැශ්න ්ර්ිකකය්ව නිර්මාණය
කරනවාය කියමි ඝ මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[பி.ப. 1.45]

ු ඉ. චාල්ස් නිර්ෙලනාා්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள! இன்று
நிதி அமைச்சின் ைதுவொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் ததொடர்பொன
விவொதத்திமல என்மனப் மபச அனுைதித்ததற்கு நன்றிமயத்
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். எனக்கு முன்னர் மபசிய நிதி
இரொேொங்க அமைச்சர் அவர்கள், இந்தியொவுடனொன உறவுகள்
சம்பந்தைொகவும் அதன் தபொருளொதொரக் தகொள்மககள் சம்பந்த
ைொகவும் இந்தியப் பிரதைர் அவர்கள் இந்தப் பொரொளு
ைன்றத்தில் மபசியமத ைதிப்புைிக்க ஒரு தசயலொகக் குறிப்
பிட்டிருந்தொர். நொன் தகௌரவ நிதி இரொேொங்க அமைச்சொிடம்
மகட்க விரும்புகின்மறன், இந்தியொவிலிருக்கின்ற ஆட்சி
முமறமய, அதொவது, அங்கு ைதம், தைொழிகளுக்கிருக்கின்ற
உொிமைகமளக்
கமடப்பிடிப்பதற்கு
ஏன்
நீங்கள்
விரும்புவதில்மல? குறிப்பொக, இந்தியொ ைற்றும் ஐமரொப்பிய
நொடுகளில் இருக்கின்ற ஒருசில விடயங்கமள நீங்கள்
சுட்டிக்கொட்டினொலும்
அந்த
நொடுகளிலிருக்கின்ற
ஆட்சி
முமறகமள இங்கு தகொண்டு வருவதற்கு ஏன் முயற்சிப்
பதில்மல?
நொன் இதற்கு முன்பு ஓர் ஒத்திமவப்புமவமளப் பிமரரமண
மயக் தகொண்டுவந்திருந்மதன். அதற்கு தகௌரவ இரொேொங்க
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அமைச்சர்
இரொன்
விக்கிரைரத்ன
அவர்கள்தொன்
பதிலளித்திருந்தொர். அதொவது, எைது பிரமதசங்களில் ைதுபொன
சொமலகமளத் திறப்பதற்குப் பதிலொக உள்ளூர் உற்பத்தியொன
கள்ளுத் தவறமணகள் - கள் விற்பமன நிமலயங்கமளத்
திறப்பதற்கொன அனுைதிமயக் மகட்டிருந்மதொம். அதமனச்
தசய்வதொக நீங்கள் உறுதியளித்திருந்தீர்கள். ஆனொல், 6
ைொதங்களுக்கு
மைலொகியும்
இன்றுவமர
எந்தவிதைொன
நடவடிக்மகயும் தங்களுமடய அமைச்சினொல் மைற்தகொள்ளப்
படவில்மலதயன்பமத நொன் இந்த மநரத்திமல தகௌரவ
இரொேொங்க அமைச்சருக்குச் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.
மைலும், அதன் பின்பு தங்கமள நொன் நிதி அமைச்சில் சந்தித்து
இந்த விடயம் ததொடர்பொகக் மகட்டமபொது, ைிக விமரவில்
இதுததொடர்பொன
சட்டமூலத்மதக்
தகொண்டுவருவதொகக்
கூறியிருந்தீர்கள். ஆனொல், இது ததொடர்பொன எந்தவித
நடவடிக்மகயும் இன்னும் எடுக்கப்படவில்மலதயன்பமதயும்
நொன் இவ்மவமளயிமல தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.

இங்கு உமரயொற்றியதற்குப் பின்பு, நொன் அவமர மநரடியொகச்
சந்தித்து,
முல்மலத்தீவு,
வவுனியொ
ைொவட்டங்களில்
வொழுகின்ற தைிழ் ைக்கள் ைகொவலி வலயத்தில் எதிர்மநொக்கு
கின்ற கொணிப் பிரச்சிமன ததொடர்பில் மபசுவதற்கு எங்களுக்கு
மநரத்மத ஒதுக்கித்தருைொறு மகட்மடன். அதற்கு அவர், இந்த
விடயம் ததொடர்பொக இரொேொங்க அமைச்சொிடம் மபசும்படி
கூறினொர். ஏன், சனொதிபதி அவர்கள் மநரம் தர ைறுக்கின்றொர்?
அவரொல் பதில் வழங்க முடியவில்மலயொ? அல்லது, சிங்கள
ைக்களுக்கு எதிரொகத் தொன் நடவடிக்மக எடுத்தொல், அது
எதிர்கொலத்தில் தனக்கு அரசியல் ொீதியொன ஆபத்மதக்
தகொண்டுவரும் என்று நிமனக்கின்றொமரொ ததொியவில்மல.
எனமவ, ைிக விமரவில் முல்மலத்தீவு, வவுனியொ ைொவட்டங்
களில் வொழுகின்ற ைக்கள் ைொகொவலி அதிகொரசமபயினுமடய
இவ்வொறொன நடவடிக்மக களுக்கு எதிர்ப்புத் ததொிவிப்பதற்
கொக
மபொரொட்டங்களில்
இறங்குவதற்கு
ஆயத்தைொக
இருக்கிறொர்கள்.

இன்று
இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தில்
கமலஞர்கமளக்
தகௌரவிப்பதற்கொக இந்த நொட்டினுமடய மைதகு ேனொதிபதி
அவர்கள் வந்து உமரயொற்றியிருந்தொர். உண்மையில் அது
நல்ல விடயம். ஆனொல், மைதகு ேனொதிபதி அவர்களிடம்
எங்களுமடய
ைக்களின்
பிரச்சிமனகள்
ததொடர்பொகப்
மபசுவதற்கு நொங்கள் பல தடமவகள் மகொொிக்மககள் விடுத்தும்
இன்னும் அந்தப் பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொக மநரடியொக
சந்திந்துக் கலந்துமரயொடுவதற்கு அவர் மநரம் ஒதுக்கித்
தரவில்மல. ைிக முக்கியைொக, முல்மலத்தீவு, வவுனியொ
ைொவட்டங்களில் ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொர சமபயி
னுமடய நடவடிக்மககள் ததொடர்பொக மைதகு ேனொதிபதி
அவர்கள் ைகொவலி அபிவிருத்தி அமைச்சரொகவும் இருக்கின்ற
கொரணத்தினொல்
நொங்கள்
பல
தடமவகள்
அவொிடம்
மகட்டிருந்மதொம்.

நொங்கள்
இது
ததொடர்பில்
எங்களுமடய
கட்சித்
தமலவொிடம் கூறியிருந்மதொம். இந்த முல்மலத்தீவு , வவுனியொ
ைொவட்ட ைக்களின் ைகொவலி வலயத்திலுள்ள கொணிப்
பிரச்சிமனமய சனொதிபதியிடம் தகொண்டுதசன்று தீர்த்துத்
தரும்படி நொன் ைக்கள் சொர்பொக சம்பந்தன் ஐயொ அவர்களிடமும்
வட
ைொகொண
முதலமைச்சர்
விக்கிமனஸ்வரன்
ஐயொ
அவர்களிடமும் மகட்டிருந்மதன். ஆனொல், இதற்கு உொிய பதில்
கிமடக்கவில்மல.
இதற்கு
சனொதிபதி
மநரம்
தகொடுக்கவில்மலயொ? அல்லது, என்ன கொரணம் என்று
எங்களுக்குத் ததொியவில்மல. ஆனொல், இன்றும் ைகொவலி
அதிகொரசமபயொனது சிங்கள ைக்களுக்குக் கொணி அனுைதிப்
பத்திரங்கமள வழங்கிக்தகொண்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த
விடயங்கமளக் கருத்தில்தகொண்டு, சனொதிபதி அவர்கள்
உடனடியொக ைகொவலி அதிகொரசமபயினமர அமழத்து, அமத
உடனடியொக நிறுத்தும்படி உத்தரவிட்டு, அங்கிருக்கின்ற
ைக்களுமடய
விருப்பப்படி
அந்தச்
சட்டத்மத
ைொற்றியமைக்கமவண்டும். இன்று முல்மலத்தீவு, வவுனியொ
ைொவட்ட ைக்கள், “தங்களுக்கு ைகொவலியூடொன நீர் மவண்டொம்”
என்று கூறுகின்றொர்கள். அவர்கள் விவசொயம் தசய்வதற்குொிய
நீமரமய மவண்டொம் என்று தசொல்வதற்குக் கொரணம், ைகொவலி
அதிகொரசமபயின் முமறயற்ற நடவடிக்மககளொகும். ைகொவலி
நீர் வந்தொல், தங்களுமடய பூர்வீக நிலங்கள் சிங்கள
ைக்களுக்குச் தசொந்தைொன நிலங்களொக ைொறிவிடும் என்று
எங்களுமடய ைக்கள் பயப்படுகிறொர்கள். ஆகமவ, தகௌரவ
சனொதிபதி அவர்கள் இந்த விடயம் ததொடர்பொக கூடிய
கவனதைடுக்கமவண்டும்.

1988ஆம் ஆண்டு முல்மலத்தீவு, வவுனியொ ைொவட்டங்களி
லுள்ள பல இடங்கள் அங்குள்ள ைக்களின் விவசொயத்திற்கு நீர்
வழங்குவதற்கொக ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசமபயின்கீழ்
தகொண்டுவரப்பட்டன. 1988ஆம் ஆண்டு gazette பண்ணி,
தற்தபொழுது 30 வருடங்கள் முடிந்தும் இன்னும் ஒரு துளி
ைகொவலி நீர்கூட முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திற்கு வரவில்மல.
ஆனொல், அங்கு ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசமபயினொல்
சிங்களக் குடிமயற்றங்கள் ைிக மவகைொக மைற்தகொள்ளப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
இந்த
30
ஆண்டுகளில்
ஒரு
தைிழனுக்மகனும் ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசமப ஏன்,
அனுைதிப்பத்திரம் வழங்கவில்மல? முல்மலத்தீவு ைொவட்
டத்தில் தவலிஓயொ பிரமதச தசயலகப் பிொிவில் இவ்வளவு
கொலமும்
அவர்கள்
தங்களுமடய
நடவடிக்மகமயச்
தசய்துதகொண்டிருந்தொர்கள். தற்தபொழுது, கமரதுமறப்பற்று
பிரமதச தசயலக எல்மலக்குள் சட்டவிமரொதைொகக் குடிமயறி
இருக்கின்ற சிங்களச் சமகொதரர்களுக்கு எதிரொக பிரமதச
தசயலகம் நடவடிக்மக எடுக்க முற்படும்மபொது, அது ைகொவலி
அதிகொரசமபயினுமடய
இடதைன்றும்
அதற்குொிய
அனுைதிமயத் தங்களொல்தொன் வழங்க முடியுதைன்றும் கூறி,
ைகொவலி அதிகொரசமபயொனது அந்தச் சமகொதரர்களுக்கு கொணி
அனுைதிப்
பத்திரங்கமள
வழங்கியிருக்கிறது.
அப்படி
தயன்றொல், இந்த ைகொவலி அதிகொரசமபயொனது தனிமய
சிங்கள ைக்களுக்கு ைட்டும் உொித்தொன அதிகொரசமபயொ? எனக்
மகட்கின்மறன். எனமவ, தகௌரவ சனொதிபதி அவர்கள் இது
ததொடர்பொக ைிகக் கவனதைடுக்கமவண்டும்.
இது ததொடர்பில் கமதப்பதற்கொக அங்கிருக்கின்ற ைக்களும்
ைதகுருக்களும் பல தடமவகள் சனொதிபதிமயச் சந்திப்பதற்கு
மநரம் மகட்டிருக்கிறொர்கள். இன்றுகூட சனொதிபதி அவர்கள்

நொன் சற்று முன்பொக, இரொேொங்க அமைச்சருடன்
இவ்விடயம் ததொடர்பொக நீண்ட மநரம் உமரயொடிமனன்.
1988ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ைகொவலி அதிகொரசமப ஒரு
தைிழருக்மகனும் கொணி அனுைதிப் பத்திரத்மத வழங்கி
யிருக்கிறதொ? அல்லது, சிங்கள ைக்களுக்குத்தொன் இந்த
ைகொவலி தசொந்தைொ? என்பமத நீங்கள் விளங்கப்படுத்த
மவண்டுதைன்று நொன் அமைச்சொிடம் மகட்மடன். அவருமடய
கருத்துக்கள் என்னொல் ஏற்றுக்தகொள்ளக்கூடியதொக இல்மல.
ஆயினும், இவ்விடயம் ததொடர்பில் ஆரொய தொன் முல்மலத்
தீவுக்கு வருமக தருவதொக அவர் உறுதியளித்தொர். ஆகமவ,
இது ததொடர்பொக கூடிய கவனம் எடுக்கும்படி, நொன் இந்த
நொட்டினுமடய சனொதிபதிமயக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
அடுத்ததொக, ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களம்
என்தறொரு திமணக்களம் இருக்கின்றது. தற்மபொது அந்தத்
திமணக்களம் ஒரு மவமலமயச் தசய்கின்றது. அதொவது,
எங்கொவது
நிலங்கள்
மதமவதயன்றொல்,
அந்த
நிலம்
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ததொடர்பில் 2000 ஆண்டுகள் வரலொறிருக்கின்றததன்று கூறி,
அந்த நிலங்கமளத் ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்
களத்திற்குொியததன்று அறிவிப்பது; அதமன முமறயொக
Gazette தசய்வதுகூட இல்மல. அவ்வொறு அறிவித்ததன் பின்பு
அந்த இடங்கமளக் மகப்பற்றுவது. இவ்வொறுதொன் ஏற்கனமவ
தகொக்கிளொயில் மகப்பற்றிய தனியொர் கொணியில் தபௌத்த
விகொமரமய
அமைத்தொர்கள்.
தகௌரவ
அமைச்சர்கமள!
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமள! சிங்கள ைக்கமள! தபௌத்த
ைக்கமள! நீங்களமனவரும் ஒன்மற விளங்கிக் தகொள்ள
மவண்டும். தபௌத்த விகொமர அமைப்பதற்கு நொங்கள்
எதிரொனவர்கள் அல்ல. ஆனொல், தபௌத்தர்கள் இல்லொத
இடத்தில்
வலுக்கட்டொயைொகப்
தபௌத்த
விகொமரகள்
அமைப்பதுதொன்
அங்குள்ள
ைக்களுக்கு
ைிகப்
தபொிய
மவதமனயொக இருக்கின்றது. தகொக்கிளொயில் தபௌத்தர்கள்
இல்மல. ஆனொல், சிங்களவர்கள் இருக்கின்றொர்கள். அவர்கள்
கத்மதொலிக்க ைதத்தவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல்,
அங்கு தனியொர் கொணியில் வலுக்கட்டொயைொகப் தபௌத்த
விகொமர அமைக்கப்பட்டது. தற்மபொது தசம்ைமலயில் நீரொடிப்
பிள்மளயொர் மகொவில் இருக்கின்ற இடத்தில் தபௌத்த விகொமர
அமைப்பதற்கொக ஒரு தபௌத்த ைதகுரு அங்கு வந்து, அந்தப்
பிள்மளயொர் மகொவிமல உள்ளடக்கி 90 ஏக்கர் கொணிமயத்
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களத்திற்குச் தசொந்தைொன
கொணிதயன்று அறிவிக்கச் தசய்த பின், அங்கு தபௌத்த
விகொமர
அமைப்பதற்கு
முயற்சி
தசய்கின்றொர்கள்.
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களம் ஏன் இப்படி
நடந்துதகொள்கின்றது?
அமதமபொன்று, வவுனியொ ைொவட்டத்தில் தநடுங்மகணியில்
தவடுக்குநொறி ைமலயில் ஆதி லிங்மகஸ்வரர் ஆலயம்
இருக்கின்றது.
அது கொலொகொலைொக இந்துக்கள் வணக்கம்
தசலுத்தி வருகின்ற ஓர் இடைொக இருக்கின்றது. ஆனொல்,
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களம் அந்த இடத்தில்
இந்துக்கள் வழிபட முடியொததன்று ஒரு கட்டமளயிட்டது.
தற்தபொழுது அங்கிருக்கின்ற ைக்களின் எதிர்ப்மபத் தணிப்பதற்
கொக “நீங்கள் வணங்கலொம். ஆனொல், அபிவிருத்தி தசய்யக்
கூடொது.” என்று அந்தத் திமணக்களம் தசொல்கின்றது.
இவ்வொறு ஏன் இந்தத் ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்
களம் எங்களுமடய ஒவ்தவொரு பொரம்பொிய இந்து, கத்மதொலிக்க
வணக்கஸ்தலங்கமள அண்ைித்துப் தபௌத்த விகொமரகமள
அமைப்பதற்குத் தங்களுமடய அதிகொரங்கமளப் பயன்படுத்து
கின்றது?
இமதமபொன்றுதொன்
ைன்னொொில்
திருக்மகதீஸ் வரத்தில்
தனியொொினுமடய கொணிகளும் அரச கொணிகளும் இருக்
கின்றன. அங்கு வொழ்ந்த ைக்கள் தங்களுமடய கொணிமய
ைீட்டுத் தொருங்கள் என்று இன்றும் என்னிடம் முமறயிட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். ஆனொல், ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித்
திமணக்களம் அந்தக் கொணிமயத் தங்களுமடய கொணிதயன்று
கூறி, அங்கு தபௌத்த விகொமர அமைக்கப்பட்டுவிட்டது.
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களம் ஏன் இப்படியொன
நடவடிக்மககமளச் தசய்கின்றது? திருக்மகதீஸ்வரத்தில் ஒரு
தபௌத்தர் இருக்கின்றொரொ?
ஒரு தபௌத்த குடும்பம்
இருக்கின்றதொ? இல்மல! எனமவ, தபௌத்தர்கள் வொழ்கின்ற
இடங்களில் தபௌத்த விகொமர அமைப்பதற்கு நொங்கள்
எதிரொனவர்கள் அல்ல. நொன் பல தடமவகள் இந்த விடயம்
ததொடர்பொக இங்கு மபச எண்ணிமனன். ஆனொல், சில
குழப்பங்கள் வரக்கூடொது என்பதற்கொகத்தொன் நொன் இதமனச்
சம்பந்தப்பட்ட அதிகொொிகளிடம், அமைச்சர்களிடம் ததொியப்
படுத்திமனன். ஆனொல், யொருமை இது ததொடர்பில் நடவடிக்மக
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எடுப்பதொக இல்மல. ஆகமவதொன், நொட்டு ைக்கள் பகிரங்கைொக
இதமன அறிந்துதகொள்ளட்டும் என்று இந்தப் பொரொளு
ைன்றத்தில்
நொன்
இது
ததொடர்பில்
மகட்கின்மறன்.
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திமணக்களம் ஒரு ைதத்திற்கும் ஒரு
தைொழிக்கும் ைட்டும் உொியதொ? ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரசமப ஒரு ைதத்திற்கும் ஒரு தைொழிக்கும் ைட்டும்
உொியதொ? மபொன்ற மகள்விகளுக்கொன விமடகமள இந்த
நொட்டு ைக்கள் அறிந்துதகொள்ள மவண்டும்.
மைலும்,
நொன்
முன்னர்
கூறியவொறு,
ைகொவலி
சம்பந்தைொகப் மபசுவதற்கு அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்கள்
எங்களுக்கு மநரம் ஒதுக்கித்தரவில்மல. ஆனொல், அவர்
வடக்கிற்கு அடிக்கடி விேயம் தசய்கின்றொர். தகௌரவ பிரதைர்
அவர்களும் அடிக்கடி வடக்கு, கிழக்கிற்குச் தசல்கின்றொர்.
வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களின் அபிவிருத்திக்கொகச் சிறப்புச்
தசயலணிமய உருவொக்கியிருக்கின்றொர்கள். ஏன் இமத
உருவொக்க மவண்டும்? ஏதனன்றொல், இந்த அரசொங்கம்
வடக்கு, கிழக்கில் அபிவிருத்திப் பணிகமளச் தசய்வதொகச்
சர்வமதசத்திற்குக்
கொட்டமவண்டும்.
இப்படியொன
ஒரு
சூழ்நிமலயில்தொன் தொம் அங்கு அபிவிருத்திப் பணிகமளச்
தசய்வதொகச் சர்வமதசத்திற்குக் கொட்டிக்தகொண்டு, எங்களு
மடய பிரமதசங்களில் எங்களுமடய ைக்கள் பூர்வீகைொக
இருக்கின்ற
நிலங்கமளத்
தந்திரைொகப்
பறிப்பதற்குத்
திமணக்களங்கள் ொீதியொக நடவடிக்மக எடுக்கின்றொர்கள்.
“நொங்கள்
சம்பந்தப்படவில்மல.
எங்களுக்கும்
இதற்கும்
சம்பந்தைில்மல.
இது அந்தத் திமணக்களத்தினுமடய
நடவடிக்மக” என்று நீங்கள் கூறினொல், இன்னுதைொரு மதொோ்தல்
வரும், இந்த அரசொங்கத்திற்குொிய மதொோ்தல் ஒன்று வரும்.
ேனொதிபதித் மதொோ்தல் ஒன்று வரும். அந்த மநரத்தில் ைக்கள்
சொியொக முடிதவடுப்பொர்கள்.
நொங்கள் ைக்களிடம் கூறத்
மதமவயில்மல. கடந்த சனொதிபதித் மதொோ்தலின்மபொது தைிழ்த்
மதசியக் கூட்டமைப்பினரொகிய நொங்கள் கூறுவதற்கு முன்மப
தபொது மவட்பொளரொன மைத்திொிபொல சிறிமசன அவர்களுக்கு
வொக்களிப்பதற்குத் தைிழ் ைக்கள்
எண்ணியிருந்தொர்கள்.
நொங்கள் கூறியதொல் ைக்கள் வொக்களிக்கவில்மல; ஏற்தகனமவ,
ைக்கள் தீர்ைொனித்திருந்தொர்கள். ஆனொல், இந்த அரசொங்கத்
தினுமடய ஒவ்தவொரு நடவடிக்மக கொரணைொகவும் இன்று
ைக்கள் ைிகவும் விரக்தியுடன் கொணப்படுகின்றொர்கள்.

வடக்கு, கிழக்கு அபிவிருத்திச் தசயலணியில் பங்கு
தகொள்ளுைொறு எங்கமள அமழக்கிறொர்கள். அங்கு தசன்றொல்
ஒரு விடயமும் நடப்பதில்மல. தவறுைமன இருந்துவிட்டு
வருமவொம். நொங்கள் ைக்களிடம் தசல்கின்றமபொது, தங்களு
மடய கொணிகமள அரசொங்கம் பறிக்கிறததன்று அவர்கள்
தசொல்கிறொர்கள்.
"ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரசமப,
ததொல்தபொருள் திமணக்களம் என்பன எங்களுமடய பூர்வீக
நிலங்கமளப்
பறித்து
மவறு
நடவடிக்மககளுக்குப்
பயன்படுத்துகின்றன. அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டதைன்று
தசொல்லி சனொதிபதிமயச் சந்தித்துவிட்டு வருகின்ற நீங்கள்
என்ன தசய்கின்றீர்கள்?" என்று அவர்கள் மகட்கிறொர்கள்.
இப்தபொழுது
நொன்
இந்தப்
பொரொளுைன்றத்தில்
ைன
விரக்திமயொடு
இதமனப்
மபசுகிமறன்.
எங்களுமடய
ைக்களுமடய பூர்வீகத்மத அழிப்பதற்கு இந்த அரசொங்கம்
நடவடிக்மக எடுத்துக்தகொண்டிருக்கிறது.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
நமடதபறுகின்ற விவொதம் நிதி அமைச்சுடன் சம்பந்தப்பட்ட
விவொதைொக இருந்தொலும் இந்த நொட்டின் சனொதிபதி அவர்கள்
இங்கு வந்து உமரயொற்றியிருந்தொர். உண்மையில், தங்களு
மடய அடிப்பமடப் பிரச்சிமனகள் தீருதைன்று எங்களுமடய
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ைக்கள் எதிர்பொர்த்தொர்கள். ஆனொல், இருக்கின்ற பிரச்சிமன
களுக்கு மைலதிகைொகப் பிரச்சிமனகள் வந்து தகொண்டிருக்
கின்றன. எங்களுமடய ைக்களின் கொணிகமளப் பறித்து அதில்
குடிமயற்றங்கள் நமடதபறுகின்றன. இந்த நொட்டில் தைிழினம்
உொிமைக்கொகப் மபொரொடியததன்பது எல்மலொருக்கும் ததொியும்.
அதற்கொன கொரணங்கமள நீங்கள் அறிவீர்கள். தனிச் சிங்களச்
சட்டம், பல்கமலக்கழக அனுைதியில் தரப்படுத்தல் சட்டம்
மபொன்ற
சட்டங்கள்
உருவொக்கப்பட்டுத்
தைிழர்கள்
புறக்கணிக்கப்பட்டபடியொல்தொன் தைிைீழ விடுதமலப் புலிகள்
இயக்கத்தினர் ஆயுதம் ஏந்திப் மபொரொடினொர்கள். இன்றும் அமத
ைனநிமலயில்தொன் தைிழ் ைக்கள் இருக்கின்றொர்கள். எந்த
அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தொலும் இலங்மகயில் தைிழர்
களுமடய
பொரொம்பொியத்மத
இல்லொததொழிப்பதற்கொன,
அவர்களது
அமடயொளங்கமள
இல்லொததொழிப்பதற்கொன
நடவடிக்மககமளத்தொன்
மைற்தகொள்கின்றன.
ஆனொல்,
வடக்கு, கிழக்கில் இருக்கின்ற ைக்கள் பிரதிநிதிகளுடன்
இமணந்துதொன் அபிவிருத்தி மவமலகமளச்
தசய்கின்மறொ
தைன்று சர்வமதசத்துக்குக் கொட்டுகிறொர்கள். அதற்கொகத்தொன்
வடக்கு, கிழக்கு சம்பந்தைொன அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில்
கலந்துதகொள்வதற்கு தகொழும்புக்கு வொருங்கதளன்று எங்கமள
அமழக்கிறொர்கள்.
ஆனொல்,
ஒன்றும்
நமடதபறுவதொக
இல்மல.
வடக்கு அபிவிருத்தி அமைச்தசன்று ஒன்று இருக்கிறது.
அந்த அமைச்சு இந்த வருடம் ஒரு வீட்டுத் திட்டத்மதக்கூட
எங்களுமடய பிரமதசத்துக்குக் தகொடுக்கவில்மல. வடக்கு
அபிவிருத்தி அமைச்சு ஏன் இருக்கிறது? அமதவிட வடக்கு,
கிழக்கு
அபிவிருத்திச்
தசயலணிதயொன்றும்
புதிதொக
உருவொக்கப்பட்டிருக்கிறது.
பல
அமைச்சர்கள்
அதில்
உள்வொங்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.
எல்லொம் சர்வமதசத்துக்குக்
கொட்டுவதற்கொகத்
அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
வடக்கு,
கிழக்குக்கு மநரடியொகச் தசன்று அபிவிருத்திப் பணிகமள
மைற்தகொள்வதொகக் கூறுகின்றொர்கள்.
அங்குள்ள திமணக்களங்களில் தற்கொலிகைொகக் கடமை
புொிகின்ற சொரதிகள், KKS மபொன்றவர்கள் நீக்கப்பட்டு, அந்த
இடங்களுக்கு ததன்பகுதியிலிருந்து வருபவர்கள் நியைனம்
தபறுகிறொர்கள். நொன் ஒரு விடயத்மதக் கூற மவண்டும்.
ைஹிந்த ரொேபக்ஷ அவர்களுமடய அரசொங்க கொலத்தின்மபொது
ததன்பகுதிமயச்
மசொோ்ந்தவர்கள்
அங்கு
மவமலக்கு
அைர்த்தப்படவில்மல. அந்தப் பதவிகமள அங்கிருக்கின்ற
தங்களுமடய கட்சிமயச் சொர்ந்தவர்களுக்கு அமைச்சர்கள்
வழங்கினொர்கள். அதொவது, அவற்மற வடக்கு, கிழக்கில்
இருப்பவர்களுக்குத்தொன்
வழங்கினொர்கள்.
ஆனொல்,
தற்தபொழுது அங்கு என்ன நடக்கின்றது? ஒரு திமணக்களத்தில்
இருக்கும் சொரதிமய அமழத்து, அவர் எவ்விடத்மதச் மசர்ந்தவர்
என்று மகட்டொல், அவர் கொலி ைொவட்டத்மதச் மசொோ்ந்தவரொக
இருப்பொர்!
பொடசொமலயில்
இருக்கின்ற
சிற்றூழியமர
அமழத்து எந்த ைொவட்டதைன்று மகட்டொல் "குளியொப்பிட்டி"
என்றுதொன் தசொல்வொர்! இப்படியொக ததொடர்ச்சியொக மூன்று
வருடங்கள் இந்த அரசொங்கம் எங்களுமடய ைக்களுக்கு அநீதி
இமழத்துக்தகொண்டு வருகின்றது. தகௌரவ தமலமைதொங்கும்
உறுப்பினர் அவர்கமள, உற்பத்தி வொி (விமசட ஏற்பொடுகள்)
சட்டத்தின் கீழொன இந்த விவொதத்தில், ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரசமப, ததொல்தபொருள் திமணக்களம் என்பவற்றின்
மூலம் எங்களுமடய ைக்கள் இன்று எதிர்மநொக்கியிருக்கின்ற
பிரச்சிமனகள் பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கும்
அதிகொொிகளுக்கும் நொட்டு ைக்களுக்கும் ததளிவுபடுத்துவதற்கொக
என்மனப் மபச அனுைதித்தமைக்கு நன்றி ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன்.
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ු ගශ්හසා්ද ගසාෙිරංහස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ රජය විසි ඝ ඉදින්පමක කර
තිශ්න පනමක ශකටුබනපමක ශ ක්ව සහ නියම කිහිපය්ව
සබන් ඝධශය ඝ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු
ශවනවා. ඒ අතශර් තිශ්න අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත සබන් ඝධශය ඝ අශ්ත සතුට පළ
කරනවා. අශ්ත රටට ඉමහමක ී ර්තිය්ව ශගන දු ඝ අශ්ත සංගීතය
ශලෝකශේ ඉහළම තැනට අරශගන ය ඝන කටයුතු කළ අමරශද්ව
ශූන් ඝට ගරු කිරීම්ව ව ශය ඝ රජය ශගන එන ශබන තීරණය ඉතාම
ශහොඳයි. අ සාක්චඡාවට ්ඳු ඝ වන ශබන කාරණා අතරතුර තවමක
කරුණු කිහිපය්ව ගැනමක කථා වුණා.

මම පළුදශව ඝම ශබන කාරණය කිය ඝන කැමැතියි. අ රජය
විසි ඝ කරන ශබන ්දු අය කිරීම රශට් ජනතාවට සාධාරණය්ව වන
්කාරයට සිදුශව ඝශ ඝ නැහැ කියන කාරණාව ඉතාම පැහැදිය යි.
ශමොක වර්තමාන ්්ඩක්ශ ප්රධාන ශපොශරො ඝදුව්ව වුශ්ඩ
්නිජ ශතල් මත ශපට්රල් හා ඩීසල් මත අය කරන ්දු සියයට
811කි ඝ නි හස් කරලා ඒ සහනය සබනර්ර්ණශය ඝම ශබන රශට්
ජනතාවට ල්ාශ  ඝන කටයුතු කරනවාය කියන එකයි. ඒ
අවස්ථාශ දී අපි ප්රකා කළා එය ප්රාශයෝිතක ශනොවන සහ රාජය
් ායමට ්ලපාන ඒ වාශේම රශට් ්ර්ිකකය කිසිශසේමකම
කළමනාකරණය කළ ශනොහැකි ශයෝජනාව්ව ්ව. ඒ ගැන අපි
කනගාටු ශවනවා. රජය ශමම කාල පන්්චශේ ය තුළ සහ කවු ඝ
්ලයට පැමිශණ ඝන ශපර ගත කළ කාල පන්්චශේ ය තුළ ශබන
රශට් ජනතාව තුළ ුබරංගනා ශලෝකය්ව මැ වා. එශහම ුබරංගනා
ශලෝකය්ව මවලා ජාතය ඝතරය හා සබන් ඝධ ශවලා ්්ඩක්
ශපරළිය්ව කළා. ශබන නිසා අ ඡ ඝ ය දු ඝ සහ ශනොදු ඝ
සියදෙශ නාම දු්ව විඳින තමකමකවයට පමකශවලා තිශ්නවා. අ අශ්ත
රශට් ්රපතළ ්ර්ිකක අර්බු ය්ව තිශ්නවා. ශබන ්ර්ිකක
අර්බු ශය ඝ එළියට එ ඝන එයට විසඳුම්ව ල්ාශ  ඝන ශබන රජයට
්ැහැ. අ ශබන රජය ශකශරහි ජනතාවශේ වි ව
් ාසය නැති ශවලා
තිශ්නවා. අශ්ත රශට් ්ර්ිකක ස්ථාවරමකවය වසි ඝ වස ිතය හී
යනවා. එහි ප්රතිලලය්ව ශලස ශකොටස් ශවශළඳ ශපොළ ව නිකව
ක ා වැශටනවා. ශබන රශට් ්ශයෝජකශයෝ තම ඝශේ අශයෝජන
අරශගන එළියට යනවා. ශබන සඳහා ්ලපාන අනි්ව කාරණය
තමයි ශද් පාලන අස්ථාවරභාවය; අපි ශබන කථා කරන
වාඩිශවලා ඉ ඝන පාර්ය ශබන ඝතුව තුළ තිශ්න ශද් පාලන
අස්ථාවරභාවය. ඒ නිසා රශට් ්ර්ිකකය ක ා වැම ම ශබන පුබ බිශබන
තිශ්න කිසිදු සාධකය්ව මත නවති ඝශ ඝ නැති ්ව අපි ඉතාම
පැහැදිය ව කියනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන ්දු අය කිරීබන දිහා
්ල ඝන. වර්තමාන ්්ඩක්ව හිටපු ජනාධිපති මහි ඝ රාජප්වෂ්
මැතිතුමාශේ ්්ඩක්වට ව ා සියයට සියය්ව ්දු අය කරනවා.
ශබන ්දු අය කර ඝශ ඝ මහි ඝ රාජප්වෂ් ්්ඩක්ව විශ චණනය කළ
ඒ ්්ඩක්ව ල්ාගමක ණය සබන් ඝධශය ඝ විශ චණනාමකමකව කථා
කළ ඒ ්්ඩක්ව ණය අරශගන කරපු ශබන රශට් ජනතාවට
ශපශන ඝන තිශ්න කි ඝන තිශ්න ශද්වල් විශ චණනය කළ
්්ඩක්ව්ව. ශමතුම ඝලා එක පැමකතකි ඝ සියයට සියය්ව ්දු අය
කරනවා. අනි්ව පැමකශත ඝ මහි ඝ රාජප්වෂ් ්්ඩක්ව එ ා ශබන
රශට් යයටතල පහුබකබන දියුණු කර ඝන සංවර්ධනය ඇතුුම
අනිුවමක කටයුතු සඳහා ගමකත ණය පිළි්ඳවමක විශ චණනාමකමකව
කථා කරනවා. 018 ජනවාන් වැනි ා ශබන ්්ඩක්ව ්ලයට එද්දී
ශබන රශට් සමස්ත ්දු ්ර තිබුශ්ඩ රුපියල් බිය යන 8 1 1යි. ඒ ්දු
ප්රමාණය 018 ශවද්දී රුපියල් බිය යන 0 13( ්වවා වැඩි ශවනවා.
හන්යටම සියයට සියය්ව වර්තමාන ්්ඩක්ව ජනතාවශේ ශ්ල්ල
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[ගරු ශ හා ඝ ශසේමසිංහ මහතා]

මින්කලා ්දු අරශගන තිශ්නවා. හැ්ැයි ජනතාවට ලැබි්චචණ
ප්රතිලාභය්ව නැහැ. ්දු අය කරන සෑම රට්ව ශ සම ්ැදෙවාම ඒ
්දු අය කිරීශබන ප්රතිලාභය ඒ රශට් පුරවැසියාට හිමි ශවනවා.
හැ්ැයි අශ්ත රශට් පුරවැසියාට ඒ වාසිය හිමි ශව ඝශ ඝ නැහැ.
අශන්ව පැමකශත ඝ ඉතිහාසශේ ඉඳලා ගමකතාම සියදෙම රජය ඝට
ව ා වැඩි ්දු ප්රමාණය්ව එක අවුරුද් ්ව තුළ වර්තමාන ්්ඩක්ව
අය කර තිශ්නවා. ඒ කිය ඝශ ඝ පුබිතය අවුරුදු (ක කාලය
ගමකතාම එක වර්ෂ්ය්ව සඳහා අමතර රුපියල් බිය යන 0(6්ව
වර්තමාන ්්ඩක්ව ්දු අය කරශගන තිශ්නවා. එශහම ්ලද්දී
ශබන ්දු අය කිරීම ඉතාමමක අසාධාරණ ශලස සිදු ශවනවා. ුද ල්
ඇමතිතුමා ප්රකා කළා කලාකරුව ඝට ්දු සහන ල්ා දීමට
කටයුතු කරනවා කියා. ඒ ශවනුශව ඝ සංස්කෘතික කටයුතු
ඇමතිවරයාශග ඝ ඉල්ලීමුවමක කළා. හැ්ැයි අපි කිනවා
කලාකරුව ඝ ශ දිකාව්ව ශ දිකාව්ව ගාශ ඝ ිතහිල්ලා කවු ඝට ශබන
රජය ම්  ඝ පනවපු ්දු ප්රමාණය සබන් ඝධශය ඝ කථා කරන
්කාරය. ඒ ්දු ප්රමාණය ඝ පිළි්ඳව නි ්ිතභාවය්ව නැහැ. එක
ක්ඩ ායම්ව කථා කරද්දී ්්ඩක්ශ
එක ඇමතිවරශය්ව
කියනවා කඒ ්දු ප්රමාණය අක් කරනවා.ක කියා. තවමක
ඇමතිවරශය්ව කියනවා කඅක් කර ඝශ ඝ නැහැ.ක කියා. තවමක
ඇමතිවරශය්ව කියනවා ක්දු වැඩි කරනවා.ක කියා. ඒ නිසා
වර්තමාන ්්ඩක්ව තී ඝදු තීරණ ගැනීශබනදී කිසිම තැශනක
නි ි
් තභාවය්ව අපි කි ඝශ ඝ නැහැ.
ශබන තී ඝදු තීරණ නිවැරැදිව ග ඝන ්ැන්කමමක තම ඝ ගමකත
තී ඝදුව නිතර නිතර ශවනස් කිරීමමක ශහේතුශව ඝ තමයි අ අශ්ත
රශට් ්ර්ිකක අවපාතය ඇවිල්ලා තිශ් ඝශ ඝ. සියයට 9.6ට
තිබි්චචණ ්ර්ිකක වර්ධනය අ සියයට 3.6ට අක් ශවලා තිශ්නවා.
ළ ශද්ශීය නිෂ්්පා නයට සාශ්ත්වෂ්ව සියයට 91.6ට තිබි්චචණ
ණය්ර අ වන විට සියයට ( ්වවා වර්තමාන ්්ඩක්ව වැඩි කර
තිශ්නවා. අපි ්්ඩක්ශව ඝ අහනවා ශබන ණය අරශගන රජය
ශමොක්ව කශළේ කියා. ජනතාවශග ඝ ගමකත ශබන ්දු ුද ය  ඝ රජය
ශමොක්ව කශළේ ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශතල් මිල අක් වීශම ඝ
්පු ශ ොලර් බිය යන කට ්ස ඝන ඉතින්යට ශමොක්ව කශළේ ඒ
සහනය ජනතාවට ල්ා ශ  ඝන ්ැන් ඇයි අ ශබන ්්ඩක්ව දිිත ඝ
දිගටම කර ඝශ ඝ විවිධ ක්ඩ ායබන ස ඝශතෝස කරන එක විතරයි.
ශබන ්්ඩක්ව බිහි කරපු ශබන රශට් ජනතාව හැර ශලෝකශේ ීවවමක
වන අශන්ව සියදෙම රාජයය ඝ ස ඝශතෝස කිරීම තමයි වර්තමාන
්්ඩක්ශ ප්රතිපමකතිය ශවලා තිශ් ඝශ ඝ.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි 018 .1 .08 වන ා කThe
Island" පුවමක පත ශමවැනි ්කාරශේ ප්රවෘමකතිය්ව වාර්තා
කරනවා. I quote:
"SL chosen as garbage dump by S'pore after China etc. shut their
doors...".

කවු ශමශහම කිය ඝශ ඝ ශමශහම කිය ඝශ ඝ ශගෝීම
ශසේනාධීර මැතිතුමා. මම ශබන වාර්තාව quote කර ඝනබන. එතුමා
"The Island" පුවමක පශමක ශබන වාර්තාව හරහා ඉතා පැහැදිය ව
කියනවා කලංකාව අප්රවය ්ැහැර කිරීම සඳහා සිංග්තර්රු ිතවිුබම
හරහා ශතෝරා ගමකත රට්ව ්වට පමක ශවලා තිශ්නවා.ක කියා. ැ ඝ
ඒක දිිත ඝ දිගටම ්්ඩක්ව ප්රති්වශෂ්ේප කළා. හැ්ැයි ඒ අතරතුර
ශබන වාර්තාශ එක තැශනක ශමශහම කියනවා:
"...SLSFTA is a one-sided document which totally neglected Sri
Lanka."

එයට අමතරව ශමශහම කියනවා:
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"The Chinese ban came into operation by the end of last year.
Vietnam, Thailand and Malaysia, too, followed China."

ශම ඝන ශබන ශහේතුව නිසා තමයි කාමක සමඟවමක කථා
කර ඝශ ඝ නැතිව කඩිුදඩිශේ සිංග්තර්රු ිතවිුබම අමකස ඝ කර ඝන
කටයුතු කශළේ. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මා ක්තුමාශග ඝ
අවසර පතමි ඝ ශබන වාර්තාව හැ ඝසාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභා ත*
කරනවා.
ගරු හර්ෂ් සිල්වා රාජය අමාතයතුමා ැ ඝ ශබන ගරු සභාශ
සියටයා නබන ශහොඳයි. එතුමා ශබන ශචණෝ නාව ප්රති්වශෂ්ේප කරනවා. මා
ශබන කාරණාව මතු කර ඝන ශහේතුව්ව තිශ්නවා. ුවණු සබන් ඝධ
ශබන කාරණාව ගැන අප කතා කරද්දී රජය දිිත ඝ දිගටම ප්රකා
කශළේ ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ය ශද් පාලන වාසිය්ව ගැනීම සඳහා
ශද් පාලන මතය්ව ඉදින්පමක කරනවා කියායි. අපි කියනවා ශමය
ශද් පාලන මතය්ව ශනොව expertsලාශේ මතය්ව ්ව. එවැනි
මතය්ව ඉදින්පමක කර තිශ්න අවස්ථාවක ගරු හර්ෂ් සිල්වා
රාජය අමාතයතුමා එය ප්රති්වශෂ්ේප කරනවා. හැ්ැයි එතුමා එය
ප්රති්වශෂ්ේප කළමක ශගෝමි ශසේනාධීර මැතිතුමා නැවතමක
018 .1 .00වන ා කThe Island" පුවමක පතට ප්රකා ය්ව
කරනවා. එහි ශමශහම සඳහ ඝ ශවනවා:
"Senadhira said that he stood by what he told The Island".

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි නීති විශරෝධි මමකපැ ඝ ගැනමක
අ කථා කළා. අපි ඉතා පැහැදිය ව කියනවා අ අශ්ත රශට් නීති
විශරෝධි මමකපැ ඝ වැඩි වී තිශ්න ්ව. අ ශපොලීසියට නීතිය
්රියාමකමක කර ඝන ්ැහැ. රජයට සබන් ඝධ මැති ඇමතිවරු දිිත ඝ
දිගටම ශපොලීසියට ්ාධා කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ උශද් පාර්ය ශබන ඝතුව තුළ
මතු  ආ කාරණාව්ව පිළි්ඳව නීතිය හා සාමය පිළි්ඳ අමාතයතුමා
පැහැදිය  කිරීබන ගණනාව්ව කළා. ඒ පැහැදිය  කිරීබන කරමි ඝ එතුමා
නිතර නිතර කි වා ශපොය ස් ශකොමිසම ස්ථාපිත කිරීශබන වාසිය
ගැන. හනවවන ්්ඩක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය හරහා ඇති වී
තිශ්න වාසිය ගැන කතා කළා. හැ්ැයි අපි කියනවා ජාතික
ශපොය ස් ශකොමිසමමක අ ශද් පාලනීකරණය ශවලා ඉවරයි කියා.
ජාතික ශපොය ස් ශකොමිසමට ශද් පාලන අත ශපවීබන තිශ්නවා. ඒ
නිසා ජාතික ශපොය ස් ශකොමිසශබන තී ඝදු තීරණ ්රියාමකමක කිරීමට
අ රජය කටයුතු කර ඝශ ඝ නැහැ කියමි ඝ පුබ ිතය පාර්ය ශබන ඝතු
සතිශේදී හිටපු ජනාධිපති ගරු මහි ඝ රාජප්වෂ් මැතිතුමා නීතිය
හා සාමය පිළි්ඳ අමාතයතුමාශග ඝ පැහැදිය  කිරීම්ව ඉල්දෙවා.
එහිදී පාය ත සින්වර්ධන මැතිතුමා ගැන කථා කළා. හැ්ැයි
එතශකොට කි වා කඑතුමාට ශචණෝ නා තිශ්නවා. ඒ නිසා ඒ
උසස්වීම ල්ා ශ  ඝන ්ැහැ.ක කියා. ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි ජාතික ශපොය ස් ශකොමිසම විසි ඝ 018 .1 .00 වන ා
නිුවමක කරන ල ය පියයි මා ළඟ තිශ් ඝශ ඝ. ශජයෂ්්ම ශපොය ස්
අධිකාන් පාය ත සින්වර්ධන මහතාට නැවත උසස්වීම ල්ා දීම
සඳහා කටයුතු කර ඝන කියා ශමහි සඳහ ඝ වනවා. ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි මා ශබන ය පිය හැ ඝසාඩ්ගත කිරීම සඳහා
සභා ත* කරනවා. .
මා කිය ඝන හ  ඝශ ඝ ජාතික ශපොය ස් ශකොමිසම භාවිත
කරමි ඝ අ රජය කර ඝන ය ඝශ ඝ ශමොක්ව කියන එක ගැනයි.
ශපොය ස්පතිතුමා ජාතික ශපොය ස් ශකොමිසශබන නිශයෝග
පිළිපදි ඝශ ඝ නැහැ කියා කලංකාදීපක පුවමකපත පුබ ිතය ා වාර්තා

—————————
* පුස්තකාලගේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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කර තිශ්න ්ව අපි ැ්වකා. ඒ සබන් ඝධශය ඝ විමසීම්ව කර
තිබුණා. හැ්ැයි අපි  ඝනවා ශබන වනශකොට ශපොය ස්පතිතුමාටමක
ව ා ඉහළ ශපොය ස් නිලධාන් ඝ සියටනවා කියා. ශපොය ස්පතිතුමා ඒ
නීතිය ්රියාමකමක කර ඝන ්ැඳිලා ඉ ඝනවා වාශේම විරාම ිතයමක
අවුරුදු කිහිපය්ව ඒ ශසේවය දීර්ත කර ගමකත සමහර නිශයෝජය
ශපොය ස්පතිවරු අ ශබන ලංකාශ ශපොලීසි ඊට ව ා පාලනය
කරනවා. ඒ නිසා ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි ඉතාමමක
පැහැදිය ව ක්තුමාට කිය ඝශ ඝ ශබන ශපොය ස් ශකොමිසමටමක
අශන්ව පැමකශත ඝ මැතිවරණ ශකොමිසමටමක අල්ලස් ශහෝ දූෂ්ණ
ශචණෝ නා විමර් න ශකොමිෂ් ඝ සභාවටමක -ශබන සියල්ලටම- අ
වර්තමාන ්්ඩක්ව තම ඝශේ ්ලය ශයො ලා කටයුතු කරනවා
කියලායි. එහි එක ප්රතිලලය්ව හැයටයට අ ශබන රශට් පළාමක සභා
ඡ ඝ ය පවමකවා ග ඝන ්ැන් ශවලා තිශ්නවා. ජනතාවශේ ුද ය  ඝ
්දු ග ඝනවා. ජනතාව ඇපයට තියලා උකසට තියලා ්්ඩක්ව
ණය ග ඝනවා. කිසිම වැ පිළිශවළ්ව නැතිව ්ර්ිකකය ක ා
වැශටනවා. අ ඉ ඝන පුද්ගලයාශේ ව නික ජන ීවවිතය ශහට
ශවද්දී ක ා වැශටන තැනට තල්දෙ ශවලා තිශ්නවා. එවැනි
අවස්ථාවක ජනතා මතය නිශයෝජනය කර ඝන නියමිත පළාමක
සභා මැතිවරණයවමක ල්ා ශ  ඝන. ූලට ශලස පළාමක සභා
මැතිවරණය කල් මලා අ වන ශකොට මාස 88්ව ගත ශවලා
තිශ්නවා. මාස 88්ව කල් මපු පළාමක සභා මැතිවරණය
තවදුරටමක කල් ම ඝන අව ය වැ පිළිශවළ පාර්ය ශබන ඝතුව
තුළමක ්රියාමකමක කර ඝන සමහර ක්ඩ ායබන එකතු ශවලා අ
රජශේ ූලය කමකවය යටශමක කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ ශබන රශට් මහ ජන මතය නිශයෝජනය
ශව ඝන අව ය පන්සරය ඉතාම පැහැදිය ව හ  ඝන ඕනෑ. ශමොක
ජනතාවට කැමති පාලන ත ඝත්රය්ව තමයි ජනතාව නිර්මාණය කර
ගත යුමකශමක.

ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා අදෙමක පරපුර ගැන උශද් කථා කළා.
අදෙමක පරපුර ශබන වර්තමාන ්්ඩක්ව බිහි කර ඝන වි ාල කාර්ය
භාරය්ව කළා. එතුමා අදෙමක පරපුරට පහර දීම්ව ගැන කථා කළා.
හැ්ැයි අපි අහ ඝන කැමැතියි ඒ ශචණෝ නාවට ල්ව වුණු පුද්ගලයා
අ ශකොතැන ඉ ඝශ ඝ කියලා. ඒ ශචණෝ නාවට ල්ව ශව්චචණ
පුද්ගලයා අ ුවරුණෑගල දිස්්රි්වකශේ ශ්රී ලංකා නි හස් ප්වෂ්ශේ
්සන සංවිධායකවරශය්ව. ඒ නිසා තම ඝට ශහොඳ ශවද්දී ශද්වල්
ශහොඳ ශව ඝනමක තම ඝට අවාසි ශවද්දී ඒවා මකා ග ඝනමක
්්ඩක්ව හ  ඝන එපා. ්්ඩක්ව ශබන සියදෙම ුවම ඝත්රණ පිටුපස්ශසේ
හියටයා. ්ලයට එ ඝන ඉස්සරලාමක හියටයා; ්ලයට ්වාට පස්ශසේමක
හියටයා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි සිංග්තර්රු ශවශළඳ ිතවිුබමට
ශබන රශට් ්හුතරය්ව විරුද්ධ ශවද්දී ඒ ිතවිුබම ගැන
පාර්ය ශබන ඝතුශ කථා ශනොකර ිතවිුබම ්රියාමකමක ශවද්දී
සෑශහන කාලය්ව ිතයාට පස්ශසේ ඒ ගැන කථා කර ඝන කමිටුව්ව
හ නවා. ඒ අනුව කවු ඝ වි ්වාස කරනවා තව අවුරුද් ්ව ිතයමක
ශබන ිතවිුබශබන සංශ ෝධන කර ඝන පුුමව ඝ කියලා. ජාතය ඝතරයමක
එ්වක අමකස ඝ කරන ිතවිුබබන එශහම සංශ ෝධනය කර ඝන ්ැහැ.
එශහම අවිනි ි
් තභාවය්ව තිබියදී ශහට දිනශේ මය ්ව සමරවිරම
ඇමතිතුමා ETCA ිතවිුබම ශගනැල්ලා ඒ වාශේම තායිල ඝතය
සමඟ අමකස ඝ කර ඝන යන ිතවිුබම ශගනැල්ලා ශතෝරා ගමක
පාර් ්වය ඝ කිහිපය්ව සමඟ සාක්චඡාව්ව සූ ානබන කරලා
තිශ්නවා. ශතෝරා ගමක පාර් ව
් ය ඝ කිහිපය්ව එ්වක ETCA
ිතවිුබම ගැනමක තායිල ඝතය සමඟ අමකස ඝ කර ඝන යන ිතවිුබම
ගැනමක කථා කර ඝන ැ ඝ ්්ඩක්ව සූ ානබන ශවලා ඉ ඝනවා.
හැ්ැයි ශමහි අ ාළ සියදෙම පාර් ව
් කරුව ඝට කථා කර ඝශ ඝ
නැහැ; ශබන සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබමට විරුද්ධ
ශව්චචණ පාර් ව
් කරුව ඝට කථා කර ඝශ ඝ නැහැ. තම ඝට ඕනෑ
විධියට
තම ඝට අව ය තී ඝදු-තීරණ ග ඝන පුුමව ඝ
ක්ඩ ායමකට විතර්ව කථා කරලා එක පැමකතකි ඝ ශබන
සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබමට විරුද්ධ වුණු ඉතාම
ුබුම ප්රති තය්ව කැඳවනවා. කරුණාකරලා ශබන ගැන අවධානය
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ශයොුද කරන ශබන ගැන කථා කරපු සියදෙමශ නා කැඳව ඝනය
කියා අපි කියනවා. එශහම කැඳවලා ETCA ිතවිුබම ගැන ඒ
සාක්චඡාව කර ඝන. ඒක ශහොශර ඝ කරන එපා. ඒ නිසා අපට
ශපනී ය ඝශ ඝ ශබන සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබම
අමකස ඝ කරපු ්කාරයටම අර ජනතා විශරෝධය මතු වුණු ETCA
ිතවිුබම අමකස ඝ කර ඝන මය ්ව සමරවිරම ඇමතිතුමා ප්රුද් ශබන
්්ඩක්ව කටයුතු කරනවා කියන එකයි. ඒ නිසා ශබන කාරණා
මතක තියා ග ඝන කියලා අපි ්්ඩක්වට කියනවා. සිංග්තර්රු - ශ්රී
ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබමට ශබන ජනතාව විරුද්ධයි. ඒ
වාශේම ETCA ිතවිුබමටමක ඊට ශපර ඉඳලා ජනතාව විරුද්ධයි. ඒ
නිසා නැවත සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබම අමකස ඝ
කරපු විධියට ශහොර පාශර ඝ ශකයට පාශර ඝ ිතහිල්ලා ETCA
ිතවිුබම අමකස ඝ කර ඝන සූ ානබන ශව ඝන එපාය කියා අපි
්්ඩක්ශව ඝ ඉතාම ශග රවශය ඝ ඉල්ලීම්ව කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අවසාන ව ශය ඝ මම ශබන
කාරණය සඳහ ඝ කරනවා. 0189 වර්ෂ්ශේ වගා හානි ර්වෂ්ණය
සඳහා රුපියල් 69
්ැිත ඝ ුද ල්ව ශබන ශවන ශකොට
ශගොවිය ඝශග ඝ එකතු කරලා තිශ්නවා. හැ්ැයි කෘික
කර්මා ඝතශේ වගා හානියට අ වනකල් ඒ ලැබිය යුතු ර්වෂ්ණ
ුද ල ලැබිලා නැහැ. ්්ඩක්ව ශබන ශලොුව ැ ඝවීශබන සඳහ ඝ කරලා
තිශ්නවා කවගා හානියකදී ශගොවියාට ව ඝදික කියලා. හැ්ැයි අපි
්්ඩක්ශව ඝ අහනවා ශබන ව ඝදි දු ඝශ ඝ ශකොශහේදී කියලා. අ
අශ්ත දිස්්රි්වකවල රජරට පළාශමක ශගොවිශයෝ ශබන ව ඝදිය
ශ නකල් ්ලාශගන ඉ ඝනවා කවු ඝශග ඝ ුද ල් අය කර ශගන
තිශ්න නිසා.
ැ ඝ ්්ඩක්ව හිතාශගන ඉ ඝනවා ශබන තිශ්න අපැහැදිය තාව
ගබනශපරළිය තුළි ඝ මකා ග ඝන පුුමව ඝ කියලා. 018 කරපු ඒ
මහා රැවම ම තමයි ගබනශපරළිය තුළි ඝ නැවත වාරය්ව කර ඝශ ඝ.
ඒ නිසා අපි ජනතාවට කියනවා ගබනශපරළිය ශගශනන ්්ඩක්ව
තව යටක වස්ව යද්දී කය යුගය ශගනැමක ඊළඟ අවුරුද්ශද් ුදල
ශවද්දී යුගා ඝතය ශගශනයි කියලා. ඒ නිසා ශබන ්්ඩක්ශ ්යු
කාලය ඉවරයි. ශබන ්යු කාලය ඉවර කර ඝශ ඝ නිකබන ශනොශවයි.
ශබන ්්ඩක්ව ශබන රශට් ජනතාවට ශ  ඝන පුුමව ඝ සියදෙම සදු්ව
යටක දීලා තමයි තම ඝශේ ්යු කාලය අවස ඝ කර ග ඝශ ඝ කියන
එක ප්රකා කරමි ඝ මම නිහඬ ශවනවා ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ීමළඟට ගරු (වව ය) නය  ඝ ජයතිස්ස මැතිතුමා. ක්තුමාට
විනාඩින 86ක කාලය්ව ශව ඝ කර තිශ්නවා.

ඊට ශපර කවුරු ඝ ශහෝ ගරු ම ඝත්රීවරශය්ව ගරු ශ හා ඝ
ශසේමසිංහ ම ඝත්රීතුමාශේ නම ූලලාසනය සඳහා ශයෝජනා කර ඝන.

ු ගක්.ගක්. පියාාස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි කගරු ශ හා ඝ ශසේමසිංහ
ම ඝත්රීතුමා ැ ඝ ූලලාසනය ගත යුතුයකයි මා ශයෝජනා කරනවා.

ු අබ්දුල්ලාහස් ෙහස්රූෆ් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அப்துல்லொ ைஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

විිර්ද ස්ථිර කරන ලදී.
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

අනතුුව ු බිෙල් රත්නායක ෙහසතා මූලාසනගය්ද ඉවත්
වූගය්ද ු ගශ්හසා්ද ගසාෙිරංහස ෙහසතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் அக்கிரொசனத்
தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු නය  ඝ ජයතිස්ස ම ඝත්රීතුමා කථා කර ඝන.

[අ.භා.0.00]

ු ංවවාය නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ුද ල් අමාතයාං ය ඉදින්පමක
කර තිශ්න ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත සහ ුද ල්
අමාතයාං යට අ ාළ නියමය ඝ තුන පිළි්ඳවමක ඒ වාශේම
අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත
පිළි්ඳවමක ශබන අවස්ථාශ දී යබන අ හස් ැ්වවීම්ව කර ඝන මම
කැමැතියි.

විශ ේෂ්ශය ඝම අශ්ත රශට් හිටපු මහා ගා ඝධර්වයා අශ්ත
ුබභාවිත සිංහල ගීතය ශබන ශපොශළොශ පැලපදියබන කරපු සංගීත
වි ාර යා හැයටයට ගරු බුහුම ඝ ල්න ්චණාර්ය ේය  .ඩී.
අමරශද්ව මැතිතුම ඝ නමි ඝ ශබන ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රය පිහිටුවීම සඳහා ්්ඩක්ව මැදිහමක වීම අපි අගය කරනවා.
ඇමකතටම ශබන කාර්යය අමරශද්ව ශූරී ඝ ීවවමකව සියට කාලශේදී
අපට කර ඝන පුුමව ඝකම ලැබුණා නබන අශ්ත රශට් සංගීතය
පිළි්ඳව පර්ශේෂ්ණ කරන අධයයනය කරන සහ හැ ෑරීබන කරන
ශ්ොශහෝ පින්සකට එයට ායක විය හැකිව තිබුණා එතුමාශේ
ීවවමාන ැනුමමක සහිතව.
අමරශද්ව ශූරී ඝ පිළි්ඳව අපි වචණන කිහිපය්ව කථා කශළොමක
විශ ේෂ්ශය ඝම 8 ( ප ්චණාමක යටමක විජිත යුගශේදී අශ්ත රට තුළ
සිංහල ශ මළ ුදස්ය බන හැම ජනතාව තුළම -ශද්ශීය ජනතාව තුළකලා සංස්කෘතික ්වශෂ්ේත්රශේ අශ්තකම ශසොයාශගන යාම සඳහා  ආ
ශපලුවම්ව ඇති වුණු ්ව කිය ඝනට ඕනෑ. ඒ අනුව සිනමාව තුළ
අශ්ත ලුවණ ශසොයාශගන ය ඝන ශලස්ටර් ශේබනස් පීන්ස් මැතිතුමා
කටයුතු කළා; ශ දිකා නාටය තුළ අශ්ත ලුවණ ශසොයාශගන
ය ඝන එදින්වීර සර්චචණ ඝ්ර මැතිතුමා ප්රුද් පින්ස කටයුතු කළා; ඒ
අතශර්දී ්න ඝ සමරශකෝ ඝ ුබනිල් ා ඝත ශද්වාර් සූන්යශසේන
වැනි සංගීත ්වශෂ්ේත්රශේ ැවැ ඝතයි ඝ ඒ පිළි්ඳව යබන උමකසාහය්ව
ගමකතා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ්ටහිර සංගීතයමක උමකතර භාරතීය
සංගීතයමක පැලපදියබන ශවලා තිබුණු ශපොශළොවක ්ටහිර සංගීතය
සහ උමකතර භාරතීය සංගීතය අධයයනශය ඝ පුබව අශ්තම
සංගීතය්ව ශසොයාශගන යන ගමශ ඝදී අපි කවුරුමක ුබනිල්
ා ඝතය ඝ කරපු ඒ ශමශහවර අගය කරනවා. ුබනිල්
ා ඝතය ඝශේ සංගීත ීවවිතයට වයය  ඝ වා කශය්ව විධියට
සබන් ඝධ වුණු අමරශද්වය ඝ ුබනිල් ා ඝතය ඝශග ඝ සංගීතය
ඉශගන ගමකතා පමණ්ව ශනොශවයි ඇමකතටම ුබනිල් ා ඝතය ඝ
තම ඝශේ අනුප්රා්තතිකයාට ීවවිතශේ ඉදින්යට ය ඝනට ශ්ොශහෝ
පහුබකබන සපයා තිශ්නවා. මම එක තැනක කියවා තිශ්නවා
ුබනිල් ා ඝතය ඝ ශකොතරබන ්ර්ිකක දුෂ්්කරතා මැ ීවවමක වුවමක කහු වශරක ශපොශළේ කරවල වි්වකා; වශරක ශර්ඩිශයෝ අදෙමකවැඩියා
කළා ඒ සියදෙ ශද්වල් කරලා ුවලී නිවසක ීවවිතය ගත කරමි ඝ
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තම ඝශේ පවුල න මකතු කරන අතශර් - තම ඝට ලැබුණු සංගීත
ප ඝතියමක ශබන සංගීත ්වශෂ්ේශත්රේ පැවැමකම ශවනුශව ඝ
අමරශද්වය ඝ ශවනුශව ඝ පන්තයාග කළා කියලා. එවැනි කලා
පරපුරක හිටපු අමරශද්වය ඝ සිංහල ුබභාවිත සංගීතය
නූතනමකවයට රැශගන යාම සඳහා කරපු කාර්ය භාරය ත වර්ෂ්
ගණනාව්ව ශබන ශපොශළොශ පවතීවි.
සංගීතඥශය්ව වා කශය්ව ගායකශය්ව විධියට අපි කහු
තුළි ඝ ැකපු ශ යට අමතරව කහුශේ භාෂ්ා වි ාර මකවය
පිළි්ඳවමක ශ්ොශහෝ ශද්වල් අධයයනය කර ඝන තිශ්නවාය
කියලා මම හිතනවා. කහු ුවමාරතුංග ුදනි ාසය ඝ ශ්රී චණ ඝ්රරමකන
මානවසිංහය ඝ මහගමශසේකරය ඝ ඇුබශර් හැදිලා වැඩිලා
විශ ේෂ්ශය ඝ ශහළ හවුශල් ්භාසය ල්මි ඝ සැ්ෑ භාෂ්ා
ව ය ය්ව ශමරට ජනගත කර ඝන ශවශහස මහ ඝසි වුණු
ශකශන්ව. අනි්ව පැමකශත ඝ කහුව ශපෝෂ්ණය කිරීම සඳහා
වාශේම කහු මහා ගා ඝධර්වශය්ව ්වට පමක කිරීම සඳහා ශබන රශට්
ජනතාව වි ාල ායකමකවය්ව ැ්වවුවා. කහුශේ සංගීත ීවවිතය
පවමකවාශගන යෑම ශවනුශවනුමක ජනතාව වි ාල ායකමකවය්ව
ල්ා දු ඝනා. 8 3දී ල්වන සංගීතාරමයට කහුව යව ඝනට
විශ ේෂ්ශය ඝම කලංකාදීපක පුවමක පශමක එවකට කටයුතු කළ ඩී.බී.
ධනපාල මැතිතුමා මැදිහමක ශවලා ජනතා අරුද ල්ව පවා
පිහිශට වා කියලා මම අහලා තිශ්නවා. ඒ ්කාරයට කහුශේ
ගම ඝ මඟ ශවනුශව ඝ ශබන රශට් ජනතාව වි ාල කාර්ය භාරය්ව
කරලා තිශ්නවා. එයි ඝ ප්රශයෝජනය ගමක අමරශද්වය ඝ එය
තම ඝශේ වර්ධනයට -තම ඝශේ ් ව ා ගැනීමට- භාවිතා
ශනොකර අශ්ත රශට් ුදුමමහමක ී ර්තිය ජාතය ඝතරයට පවා ශගන
ය ඝන කටයුතු කළා. ඒ අනුව තමයි කහුට 0118 අවුරුද්ශද්
පිය පීනශේ මැේසයිශසේ සබනමානය 0110 අවුරුද්ශද් ඉ ඝදියාශව ඝ
පද්ම ශ්රී සබනමානය 0113 අවුරුද්ශද් ප්රං ශය ඝ කOrdre des Arts
et des Lettres" කියන සබනමානය ලැශ් ඝශ ඝ. කහු නැති වුණමක
කහුශේ නාමය ජාතය ඝතරශේ පවතින ්කාරයට කහු ශ්ොශහෝ
කර්තවයය ඝ කර තිශ්නවා. ඒ අතන් ඝ එක්ව තමයි
මාලදිවයිශ ඝ ජාතික ගීතයට තනුව නිර්මාණය කිරීම. ශබන
්කාරයට කහු අප අතර නැති වුණමක ශද්ශීය සංගීතය ශබන බිශබන
පැලපදියබන කිරීම සඳහා කහු කරන ල විශිෂ්්ට ශසේවාව ශබන ලාංී ය
භූමිය තුළ ශ්ොශහෝ කාලය්ව රැඳී පවතීවි. ලංකාශ ශකොතැනක
ශහෝ ශපර පාසලක පාසලක ඕනෑම කලායතනයක කලා
සංස්කෘතික උමකසවය්ව පට ඝ ග ඝන ශකොට කරන සරස්වතී
අභින ඝ නය පවතින තා්ව කල් චණ ඝ්රරමකන මානවසිංහය ඝශේ
'ජග ඝ ශමෝහිනී' කියන ගීතය වා නය ශවලා නර්තනය්ව ඉදින්පමක
කරන තා්ව කල් අමරශද්වය ඝ ශබන භූමිශේ ඉ ඝනවා. ඒ නිසාම
කහුශේ භාවිතාව කහුශේ ැනුම කහුශේ සංගීත ුවසලතාව ඝ ඉදින්
පරපුරට රැශගන යාම සඳහා ශමව ඝ ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රය්ව පිහිටුවීම නැවත වතාව්ව අපි අගය කරනවා. ශබන
සඳහා යබන විධිමමක සහ කඩිනබන සැලුබම්ව ඉදින්පමක කරලා එය
ශබන පරබනපරාව ැනුවමක කිරීම සඳහා ්රියාමකමක කර ඝන කියන
ශයෝජනාවමක අපි ශබන අවස්ථාශ දී කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන වාශේම අශ්ත ශද්ශීය
සිනමාව ශගො නැඟීම සඳහා ්චණාර්ය ශලස්ටර් ශේබනස් පීන්ස්
මහතා විසි ඝ කරන ල කාර්ය භාරය සබන් ඝධශය ඝ මම කය නුමක
සඳහ ඝ කළා. 8 6දී 'ශර්්ාව' ිත්රපටය නිර්මාණය කරන
කාලශේ ඉඳලාම ගත ශව්චචණ වසර (1කට 1කට ්ස ඝන කාලය
තුළ පමක ශව්චචණ ්්ඩක්වය  ඝ කහු ශ්ොශහෝ ශද්වල් ඉල්දෙශ
නැහැ. කහු ුවලී නිවස්ව ශවනුවට ස්ිකර නිවස්ව ඉල්දෙශ නැහැ.
කහු හැම ්්ඩක්වකි ඝම ඉල්ලපු එකම ශද් තමයි ශබන රශට්
ිත්රපට සංර්වෂ්ණය කිරීම සඳහා විධිමමක වැ පිළිශවළ්ව හ  ඝන
කියන එක. ඒ සඳහා විවිධ ්්ඩක් ශපොශරො ඝදු ල්ා දු ඝනා.
හැ්ැයි තවමමක අපට ිත්රපට සංර්වෂ්ණාගාරය්ව නිර්මාණය කර
ග ඝන ්ැන් ශවලා තිශ්නවා. අ මක ිත්රපට සංස්ථාශ ිත්රපට
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සංර්වෂ්ණ අං ශේ තිශ්න ිත්රපට ගණනවමක කිය ඝනට මම
හිතන හැයටයට ිත්රපට සංස්ථාශ සභාපතිවරයා ශහෝ එම ඒකකය
භාර නිලධාන්යා  ඝශ ඝ නැතිව ඇති. ඒවා අශ්ත රශට් තිබුණු ඉතාම
වයටනා කලා කෘති. ඒ වයටනා කලා කෘති විනා ශවලා යනවා. ඒවා
සංර්වෂ්ණය කිරීම සඳහා ීමට කය  ඝ වි ාල ය ඝත්ර ශගනාවා.
ප්රං ශය ඝ ශගනාපු ශකෝයට ගණන්ව වයටනා මහා ය ඝත්ර ැ ඝ
රජශේ ප්රවෘමකති ශ පාර්තශබන ඝතුශ ශගො ගහලා තිශ්නවා.
ඒවායි ඝ ප්රශයෝජන ග ඝන ්ැහැ. නුදමක ශලස්ටර් ශේබනස් පීන්ස්
මැතිතුමාශේ ශබන ඉල්ලීම ඉෂ්්ට කර ඝන අපි තවම සමමක ශවලා
නැහැ. අමරශද්ව ්රමය ඉදි කරනවා වාශේම
ක පහ හයක
ඉඳලා ශලස්ටර් ශේබනස් පීන්ස් මැතිතුමාශේ ඉල්ලීම වුණු එතුමාශේ
අවස ඝ ඉල්ලීමමක වුණු අශ්ත රශට් ිත්රපට සංර්වෂ්ණය කිරීම
ශවනුශවනුමක -ිත්රපට ක්වශකොම විනා වුණාට පස්ශසේ ශබන
කාර්යයට අත තිය ඝශ ඝ නැතිව- යබන වැ පිළිශවළ්ව අනුගමනය
කර ඝන කියලා මම ඉල්ලා සියටනවා.
ශබන අවස්ථාශ දී ඇමතිතුමා ශහෝ නිශයෝජය ඇමතිතුමා නැතමක
අ කලාකරුව ඝ පිළි්ඳව වාශේම ූලලය ්යතන පිළි්ඳවමක කථා
කළ නිසා ETI එකට සබන් ඝධ ප්ර ්නය යළිමක පාර්ය ශබන ඝතුව
හුදශ ත් ඝන මම කැමැතියි. ශමහි තිශ් ඝශ ඝ ETI ුද ල්
තැ ඝපමකකරුව ඝශේ ප්ර න
් ය්ව පමණ්ව ශනොශවයි. ස්වර්ණවාහිනී
නාය කාශ විකා නය කරන ල ශටය  නාටයවලට ශගවිය යුතු
යබන කිසි ුද ල් ප්රමාණය්ව පුබිතය කාලශේ එම නාය කාව විසි ඝ
ශගවා නැහැ. නුදමක ඒ ශටය  නාටයය විකා නය කරන ශකොටම
ශවශළඳ ැ ඝවීබන ප්රචණාරය කරලා එම නාය කාශව ඝ ඒ ් ායම
ශහොයා ශගන තිශ් ඝශ ඝ. හැ්ැයි ඉතාම අමාරුශව ඝ ශටය 
නාටයය්ව නිෂ්්පා නය කරලා ඒ ශටය  නාටයය ඒ නාය කාශ
ප්රචණාරය වුණාට පස්ශසේ නුම නිළිය ඝට කාර්මික ශිල්පී ඝට කැමරා
ශිල්පී ඝට ුද ල් ශගව ඝන ්ලාශගන සියටන නිෂ්්පා කවරු ඝ ැ ඝ
්රපතළ අමාරුවක වැයටලා තිශ්නවා. අව ය නබන ඊට අ ාළ
ශල්්නය්ව මම ඉදින්පමක කර ඝනබන. ඒ විධියට සමහර අයට
ශගවිය යුතු රුපියල් ල්වෂ් 3 1 ල්වෂ් (11 ශගව ඝන ශබන
්යතනය කටයුතු කරලා නැහැ. ඇමකතටම ැ ඝ ඇමතිතුමාශග ඝ
අපි ැනග ඝන කැමැතියි ශබන සබන් ඝධශය ඝ ශමොක්ව කර ඝශ ඝ
කියලා. ETI තැ ඝපමකකරුව ඝට පමණ්ව ශනොශවයි කලා
්වශෂ්ේත්රශේ නිරත වන අයටමක ශබනක ්රපතළ ප්ර න
් ය්ව ්වට පමක
ශවලා තිශ්නවා. ඒ ශටය  නාටයය විකා නය කරන ශකොට ඒ
ුද ල් ශවශළඳ ැ ඝවීබන හරහා එම ්යතනයට ලැබී තිශ්නවා. ශබන
්යතනය ඒ ුද ල් ශගො
ගසාශගන තිබියදී අ ාළ
නිෂ්්පා කවරු ඝට ඒ ුද ල් ශනොශගවා ඉ ඝශ ඝ ඇයි
සාමානයශය ඝ ශටය  නාටයය්ව විකා නය කරන පළුදශවනි
මාසශය ඝ පස්ශසේ ඒ අ ාළ ශගවීබන සිද්ධ කරනවා. ශමශහම ඒ
ශගවීබන සිද්ධ ශනොකර තිශ්න සමහර ශටය  නාටයය ශබන
වනශකොට විකා නය ශවලා අවස ඝ ශවලාමක තිශ්නවා. එම ුද ල්
ශගවීබන ශනොකර සිම ශම ඝ විශ ෂ්
ේ ශය ඝ අංුවර කලාකරුව ඝට
්රපතළ අසාධාරණය්ව සිද්ධ ශවලා තිශ්නවා. ඒ
සබන් ඝධශයනුමක මම ක්තුම ඝලාශේ අවධානය ශයොුද කරව ඝන
කැමැතියි.
මම ීමට කය නුමක ශබන කියන කරුණ සබන් ඝධශය ඝ
පාර්ය ශබන ඝතුශ අවධානය ශයොුද කර තිශ්නවා. අ ුබරා්දු
(සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත විවා යට ග ඝන නිසා මම නැවතමක
එම කාරණය කියනවා. 8 0දී රාජය ස්කාගාර සංස්ථාව
ශප ද්ගලීකරණය කිරීශබනදී ශසේවය අහිමි කරන ල ශසේවකය ඝ
අතුන් ඝ ශසේවකය ඝ 8 11්ව ශහෝ 8 11්ව පමණ තමයි ැනට
ීවවතු ඝ අතර ඉ ඝශ ඝ. ඒ අයට හිමි විය යුතු ව ඝදි ප්රමාණය
ශනොලැබීම සබන් ඝධශය ඝ මම ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ අවධානය
වියට ඝ විට ශයොුද කළා. චණ ඝද්රිකා ්්ඩ ාරනායක ුවමාරණතුංග
හිටපු ජනාධිපතිනියශේ සමශේදී ශබන ශසේවකය ඝට සාධාරණය්ව
ඉටු කිරීම සඳහා පමකකරන ල ජනාධිපති ශකොමිසශබන නිර්ශද්
සබන් ඝධශය ඝ එවකට ුද ල් ඇමතිවරයා ව ශය ඝ සියට රවි
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කරුණානායක මැතිතුමාට මම කියන ශකොට එතුමා කි වා එම
වාර්තාව ුද ල් අමාතයාං ශය ඝ හන් පාර්ය ශබන ඝතුශව ඝ හන්
ශහොයා ග ඝන ්ැහැ කියලා. ඒ ස්කාගාර ශසේවකශයෝ ැ ඝ වයස
අවුරුදු 61 91 ඉ්වම  ආ අය. නුදමක කවු ඝ මහ ඝසි ශවලා එම
ජනාධිපති ශකොමිසබන වාර්තාව ශසොයා ශගන ඒක ඉදින්පමක කළා.
මම ීමට කය  ඝ එම වාර්තාව පාර්ය ශබන ඝතුශ සභාගත කළා.
නුදමක අක්ම තරමි ඝ ඒ අයට තම ඝශේ ශකොටස්වලට හිමි
වයටනාකමවමක ල්ා ශ  ඝන තවමමක කටයුතු කරලා නැහැ. පුබිතය
ූලය  මාසශේ ඒ අය ජනාධිපති ශල්කබන කාර්යාලය ඉදින්පිට
උද්ශතෝෂ්ණය්ව කළා. ජනාධිපති අතිශර්ක ශල්කබනවරශය්ව
කවු ඝට සාක්චඡාව්ව ල්ා දු ඝනා. මාසයකි ඝ ුද ල්
අමාතයාං ශය ඝ ශබන ශතොරතුරු ශග ඝවා ශගන කවු ඝට
උමකතරය්ව ශ  ඝනබන කියලා එහිදී කි වා. නුදමක ශබන ්වවා කිසිදු
පිළිතුර්ව ල්ා දීලා නැහැ. ශබන ශප ද්ගලීකරණශේදී
අසාධාරණයට ල්ව  ආ ශසේවකය ඝ ශවනුශව ඝ ්්ඩක්ව කඩිනබන
පියවර්ව ග ඝන ඕනෑය කියලා මා හිතනවා. කවු ඝ ීවවිතශේ සැඳෑ
සමය ගත කරන අය. ඒ අය ශ්ොශහොම අහිංසක මිනිුබ ඝ. කවු ඝ
තම පවුල් ීවවමක කරව ඝශ ඝ කවු ඝට ලැබුණු ඒ ුබුම ුද ශල ඝ. ඒ
්යතනය ශප ද්ගලීකරණය කරලා මහා ධනය්ව උපයා ගමක
වයාපාන්කශයෝ ්්ඩක්ව ්ර්වෂ්ා කරන අතශර් ශබන අහිංසක
මිනිුබ ඝට සලක ඝශ ඝ නැමකශමක ඇයි කියන ප්ර න
් ය අපි ශයොුද
කර ඝන කැමැතියි. ශබන ්කාරයටම ශප ද්ගලීකරණය කිරීශබනදී
අසාධාරණයට ල්ව  ආ සමහර ්යතනවල ශසේවකය ඝට ්්ඩක්ව
ව ඝදි ශගවා තිශ්නවා. එම නිසා ශබන අයටමක ඒ ව ඝදි ුද ල් ල්ා
ශ  ඝන කියලා මම ගරු ඇමතිතුමාශේ අවධානය ශයොුද
කරවනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි ශබන ශකොයි ශද් සාක්චඡා
කළමක ශබන වනශකොට රශට් ්ර්ිකකය ්රපතළ ප්ර න
් යකට ුදහුණ
දීලා තිශ්නවා. ශබන ්්ඩක්ව ජනතාව මත ්දු ගැහීම සහ
ගැහීම හැර ශවන උමකතරය්ව  ඝශ ඝ නැහැ. ඒ සබන් ඝධශය ඝ
කවු ඝ රටට කිය ඝශ ඝමක නැහැ. ශබන ්්ඩක්ශ එකම ශද් ්වට
පමක ශවලා තිශ් ඝශ ඝ ජනතාව මත ගහන ්ද් වැඩි කරන එක
විතරයි. එම නිසා මාස ශ ශක ඝ ශ කට වැඩි කරමි ඝ සියට ශතල්
මිල සබන් ඝධශය ඝ මිල සූත්රය්ව මා ැ ඝ මාසශය ඝ මාසය ශතල්
මිල වැඩි කර ඝන කටයුතු කර තිශ්නවා. ශමශලස ශතල් මිල
වැඩි කර ඝශ ඝ ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ශ්ොර ශතල් මිල වැඩි
ශවලා ශනොශවයි. ශමශහම කර ඝශ ඝ ්්ඩක්ව ගහන ්ද් වැඩි
කිරීම නිසායි. ්දු ගහලා ජනතාව ශපළන ්්ඩක්ව්ව ්වට ශබන
්්ඩක්ව පමක ශවලා තිශ්නවා. එම නිසා ශ නවා කියපු සහන
ශමොුවමක ශබන ්්ඩක්ව ැ ඝ ශ  ඝශ ඝ නැහැ. ඒ ශවනුවට ශබන
්්ඩක්ව ස ඝ ර් න වැනි නාස්තිකාර ශද්වල්වලට විය බන
කරනවා. ඒ වාශේම පුබිතය දිනවල COPE එශ්වදී ශතොරතුරු
ශහළි ර වුණා පුබිතය ්්ඩක්ව කළා වාශේම මහා පන්මාණ
වයාපෘති -විශ ෂ්
ේ ශය ඝ ජල සබනපා න වයාපෘති- සබන් ඝධශය ඝ
ශට ඝ ර් කැඳවීමකි ඝ ශතොරව ණය ශේන ශකොබනපැනියටම ඒ
ශකො ඝත්රාමක එක ල්ා දීලා අතිවි ාල ුද ල් ප්රමාණයකට ඒ
වයාපෘති සිද්ධ කිරීම සබන් ඝධශය ඝ.
අශ්ත රශට් ඉංජිශ ඝරුවරු අශ්ත රශට් තා්වෂ්ණ ශිල්පී ඝ ඊට
තුශන ඝ එකකට අක් ුද ලකට ඇස්තශබන ඝතු කරලා තිශ්ද්දී ඒ
පිළි්ඳ කිසි සැලකිල්ල්ව ශනො ්වවා ඒ වයාපෘතිය ඒ ණය ශ න
සමාගමටම ශට ඝ ර් කැඳවීමකි ඝ ශතොරව ල්ා ශ  ඝන පුබිතය
කාලශේ වාශේම ශබන ්්ඩක්වමක කටයුතු කරලා තිශ්නවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ක්තුමාට මිනිමකතු ශ කක කාලය්ව
තිශ්නවා.
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ු ංවවාය නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ேயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)
ශහොඳයි ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ශබන එකතු ශවන ණය සහ ශපොලී ක ඝ ශගව ඝන ශව ඝශ ඝ
ශබන රශට් ජනතාවටයි. එතශකොට තමයි ්දු වැඩි කර ඝශ ඝ;
වැඩි කර ඝශ ඝ. ඒ වාශේම
කලාකරුව ඝටමක ්ද් ්ව පනවලා
කවු ඝ පී ාවට පමක කර ඝශ ඝ ශබන තිශ්න වැරදි ්ර්ිකක උපාය
මාර්ග නිසායි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ැ ඝ කියනවාශ ඝ ''හුස්ම
ගමකත අවුරුදු තුන්ව'' කියලා. අපි අහ ඝන කැමතියි කවු හුස්ම
ගමකශමක කියලා. ශබන රශට් මිනිස්ුබ නබන ශබන අවුරුදු තුන තුළ හුස්ම
ගමකශමක නැහැ. ශතල් මිල වැඩි කරනශකොට ්දු වැඩි කරනශකොට
්ක් මිල වැඩි කරනශකොට
ුද ල් වැඩි කරනශකොට මිනිුබ ඝට
හුස්ම ග ඝන විධිය්ව නැහැ. හැ්ැයි 018 ජනවාන් ශවනි ා
ශවනශකොට හුස්ම වැටුශ්ඩ නැති අය හියටය ්ව අපි  ඝනවා. ඒ
ශවනශකොට හුස්ම ග ඝන අමාරු ශව්චචණ අය හියටයා. කට්යටය්ව
හිශර් යයි කියලා ්ලාශගන හියටයා. ඒ අය නබන පුබිතය අවුරුදු
තුන තුළ හුස්ම ගමකත ්ව ශපශනනවා. ඒ ශකශසේ ශවතමක ශබන
වැඩි කරන ්දු වැඩි කරන ්ර්ිකක ප්රතිපමකතිය අනුව රට හ  ඝන
්ැහැයි කියමි ඝ මා නිහඬ වනවා ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ීමළඟට චණමි ඝ විශේසින් ම ඝත්රීතුමා. ක්තුමාට මිනිමකතු හයක
කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා. 0.39]

ු චමි්දා විග.ිරස් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சைிந்த விமேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ දිනශේ විවා යට ල්වශවන
කාරණා පිළි්ඳ වචණන ස්වල්පය්ව කථා කර ඝන අවස්ථාව ල්ාදීම
පිළි්ඳව මාශේ ශග රවනීය ප්රණාමය සහ ස්තුතිය ක්තුමාට පු
කරනවා.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ජනතා විුද්වති ශපරුදශ්ඩ
ගරු ම ඝත්රීතුමා කථාව අවස ඝ කළා කහුස්ම ග ඝන අවස්ථාව
සැලුබශ ඝ 018 ජනවාන් 1 ශවනි ාට කය  ඝ ්්ඩක්ශ හිටපු
ක්ඩ ායමකටයි'' කියලා. ඒක හන්. එතුමා ඒ කාරණය මතු කළ
එක සාධාරණයි. එතුමා කියපු ඒ කාරණය ්්ඩක් ප්වෂ්ය
නිශයෝජනය කරන ම ඝත්රී ශකශනුව හැයටයට මාමක අනුමත
කරනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අපි ශහොරු අල්ල ඝන
ශහොරු හිශර් ා ඝන ශහොරකබන ශනොකර ඝන ්පු ක්ඩ ායම්ව. ඒ
වාශේම ඒ ගරු ම ඝත්රීතුමාට මත්ව කර ඝනට ඕනෑ ශසේලයි ඝ
එක්වවමක දී ග ඝන ්ැන් පණ අදින ්ර්ිකකය්ව අපි භාරගමකතාය
කියන කාරණය. ඒක කවුරුමක අවිවා ශය ඝ පිළිග ඝනවා. මහා
ැවැ ඝත සංවර්ධනය්ව අපි කරනවාය කි වාට ශබන රශට් රාජය
ශසේවකය ඝට පඩි ශගව ඝන ශබන රශට් ්ාීමය ජනතාවශේ ුවදු
මහමක ශපොදු පහුබකබන සපය ඝන යබන කිසි ායකමකවය්ව අපට
ර ඝන ශවනවා. ුද ල් අමාතයාං ශය ඝ අශ්ත රශට් ජනතාවශග ඝ
්දු ුද ල් ශකෝචචණර එකතු කළමක අපට විශද් රටවය නුමක ණය
ග ඝන ශවනවාය කියන කාරණය ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
ක්තුමාමක  ඝනවා. රට්ව හැයටයට අපට ශමව ඝ  ආ යුගයකට
ශමව ඝ  ආ අමක ැී මකට ුදහුණ පා ඝනට සිද්ධ වුශ්ඩ ශබන
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ශද් පාලන රමය තුළ තිශ්න වැරදි නිසාය කියන කාරණය මා
මත්ව කර ඝන ඕනෑ.
ගරු ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි විශ ේෂ්ශය ඝම අ රශට්
්ර්ිකකය ස්ථාවර කර ඝන පුුමව ඝ වැ
පිළිශවළ්ව අපි
නිර්මාණය කරලා තිශ්නවාය කියන කාරණය තමයි කඅපි හුස්ම
ගමකත අවුරුදු තුන්වක යනුශව ඝ අ්ාමාතය ගරු රනිල් විරමසිංහ
මැතිතුමා විසි ඝ ප්රකා කශළේ. ශබන ජාතික ්්ඩක්ව නිර්මාණය
කරලා ජාතික ්්ඩක්ව තුළ තිශ්න අර්බු තුළ
විප්වෂ්ශේ
තිශ්න අර්බු තුළ පුබිතය ්්ඩක් කාලශේ තිබුණු ැවැ ඝත
්ර්ිකක අර්බු ශය ඝ ශගො එ ඝනට අපට අවුරුදු තුන්ව ගත
වුණාය කියන කාරණය තමයි ඒ කිය ඝශ ඝ. අපි පුබශපශළේ
ම ඝත්රීවරු හැයටයට කිය ඝනට ඕනෑ අ රශට් ජනතාවට අව ය
කරන ශපොදු පහුබකබන යටක සපය ඝන පුුමව ඝ පහුබකබන යටක
සාර්ථකව නිර්මාණය කරලා තිශ්නවා කියලා. ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි කගබන ශපරළියක කියන වැ සටහන යටශමක ගමට
අව ය සියදෙ ශපොදු පහුබකබන යටක සපය ඝන පුුමව ඝ විධියට එම
වැ පිළිශවළට අව ය ප්රතිපා න ඇස්තශබන ඝතු කරලා ශබන වන
විට ුද ල් නි හස් කරලා ඉදින්ශේදී ජනතා අයිතියට ඒවා ල්ා දිය
හැකි ්කාරයට කටයුතු කර තිශ්නවා. හැ්ැයි ශබනවා ණය
ල්ාශගන කරන ශද්වල් ශනොශවයි. වර්තමාන ුද ල්
ඇමතිතුමාශේමක එ ා හිටපු ුද ල් ඇමතිතුමාශේමක හැකියාවමක
එ්වක ලැශ්න ්දු සාර්ථක කළමනාකරණය කරගැනීශම ඝ ශබන
කටයුතු කරශගන ය ඝන පුුමව ඝ කියන කාරණය ඉතාම
් බන්රශය ඝ අපි කියනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි එ ා
කළ සමහර සංවර්ධන වැ පිළිශවළ තුළි ඝ ගමට රටට සියයට
සියකම ශසේවය්ව ලැබුණා කියන එක ප්ර ්නය්ව. නුදමක අපි ගරු
ුද ල් ඇමතිතුමාශග ඝ ඉල්ලීම්ව කරනවා තුද ඝනා ඝශසේලා - අපි
කරන ශබන වැ පිළිශවශළේ ප්රතිලාභය සියයට 811්වම ප්රතිලාභී ඝට
යන විධියට නිර්මාණය කළ යුතුයි කියලා. මම ුද ල් ඇමතිතුමා
සමඟ ශබන ගැන කථා කළා. මම ශබන කථා කරන අවස්ථාවමක
ලහිලහිශේ ඉල්ලා ගමකශමක එතුමාට ඒ ගැන මත්ව කර ඝනයි.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි Enterprise Sri Lanka
කිය ඝශ ඝ ශහොඳ වැ සටහන්ව. ශබන රශට් ුබුම වයවසායකය ඝ
ශලස ගබන මට්ටශබන නගර මට්ටශබන පළාමක මට්ටශබන සියටන
රැකියාව්ව
වෘමකතිය්ව නැති
නුදමක ස්ව
්වතිශය ඝ
කර්මා ඝතයක නියැය ලා ගශබන සියටන තවමක පින්ස්ව සමඟ
එකතුශවලා කර්මා ඝතය්ව දියුණු කරලා රටටමක තම ඝටමක
පළාතටමක ් ායබන උමකපා නය කර ඝනට පුුමව ඝ පින්ස්ව ශබන රට
තුළ ඇති කර ඝනට ඕනෑ. අපි තු ඝශවනි ශලෝකශේ රට්ව. අපි
දියුණු ශව ඝන නබන රට දියුණු කර ඝන නබන රම ්වතිය ැනුම
හා ්වතිය වර්ධනය කරමි ඝ ශමවැනි කර්මා ඝත ඉදින්යට ශගන
යා යුතුයි කියන කාරණය අශ්ත ්්ඩක්ව ැ්වකා. ඒ නිසා හඳුනා
ගමක එවැනි ක්ඩ ායබනවලට පුංි ක්ඩ ායබනවලට අ අශ්ත
්්ඩක්ව ශපොලී රහිතව සහ අක් ශපොය යට ුද ල් ල්ා ශ නවා. ඒ
කර්මා ඝත ්වශෂ්ේත්රය දියුණු කළ හැකි ඉදින්යට ශගන යා හැකි
ඒවාට හයිය ශ  ඝන පුුමව ඝ වැ පිළිශවළ අපි හ නවා. එ ා
වාශේම අ මක ඒ වැ පිළිශවළ සිද්ධ ශවනවා. එම නිසා ගරු ුද ල්
ඇමතිතුමා ඒ පිළි්ඳව අවධානය ශයොුද කර ඝනට ඕනෑ.
පුබිතය කාල වකවානුව තුළ නිවාස විෂ්ය භාර අමාතයාං ශේ
වැ පිළිශවළ්ව ශලස නිවාස තනා ග ඝන නිවාස අදෙමක වැඩියා
කර ග ඝන රාජය ්ැංුව හරහා ුද ල් ල්ා ශ න වැ පිළිශවළ්ව
නිර්මාණය කරන විට ඒ ුද ල් ල්ා දීම ප්රමා කර ඝනට ඒ ්ැංුව
කළමනාකරුව ඝ කටයුතු කළා. ඒ වාශේම අ Enterprise Sri
Lanka වැ පිළිශවළ ශයෝජනා ශවලා ගමට ය ඝනමක කය  ඝ ශබන
ණය ශයෝජනා රමය හරහා ණය ල්ා දීමට
ුබදුස්ස ඝ
හඳුනාශගනමක හමාරයි. ුද ල් ඇමතිතුමා ශබන ශතෝරා ගැනීම
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පිළි්ඳව ශසොය ඝනට ඕනෑ. මම කය  ඝ සඳහ ඝ කළ විධියට ඒ
සඳහා ශතෝරා ගත යුමකශමක ඉතාම ුව ා පන්මාණශය ඝ වයාපාරය්ව
කර ඝනට ශගො නැඟය  සහ හැකියාව තිශ්න නුදමක ප්රාේධනය
පිළි්ඳ ප්ර න
් තිශ්න වයවසායකයායි. ප්රාේධනය පිළි්ඳ ප්ර න
්
තිශ්න නුදමක හැකියාව තිශ්න පුංි වයවසායකයා ශතෝරාශගන
ඒ අය සබන් ඝධශය ඝ ගත යුතු පියවර අමාතයාං ය හැයටයට රජය
හැයටයට තී ඝදු කරලා තිබියදී ඒ ප්රශද් ශේ ඉ ඝන ඒ පළාශමක
ඉ ඝන ැනටමක වයාපාර ්වශෂ්ේත්රශේ ඉ ඝන ැනටමක වයාපාර
ශහොඳි ඝ කරශගන යන සහ තවමක වයාපාර සඳහා ුද ල් අව යතා
තිශ්න පුද්ගලය ඝ ශතෝරා ගැනීමට ඒ රාජය ්ැංුව
කළමනාකාරවරු ඝ කටයුතු කරලා තිශ්නවා. අශ්ත අරුදණ
රශට් සංවර්ධනය සඳහා ්්ඩක්ශ වැ පිළිශවළ එතැනි ඝම ක ා
වැයටලා තිශ්නවා. එම නිසා ශබන පිළි්ඳව ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා
සහ ුද ල් අමාතයාං ශේ කාර්ය ම්ඩ ලය වැඩි අවධානය්ව ශයොුද
කළ යුතුයි කියන කාරණය මම මත්ව කරනවා ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි. ශමොක්ව ශබන ශව ඝශ ඝ උ ාහරණය්ව මා
කිය ඝනබන. රශට් සමහර පළාමකවල ශපොලී ුද ලාය ලා ඉ ඝනවා. ඒ
ශපොලී ුද ලාය ලා ශබන ණය සඳහා අයදුබන කරලා තිශ්නවා; ඒ
ශපොලී ුද ලාය  ණය දීම සඳහා ශතෝරාශගනමක තිශ්නවා. ඒ ශපොලී
ුද ලාය ට අක් ශපොය ය්ව යටශමක ශහෝ ශපොලී රහිතව ශබන ුද ල
ලැශ්නවා. ඒ අයට ශබන ුද ල් ඕනෑ නැහැ වයාපාර කර ඝන.
නුදමක ඒ අය වයාපෘති ශයෝජනාව්ව හ ලා ශබන ුද ල ල්ාශගන ඒ
ුද ල වැඩි ශපොය යට අහිංසක ජනතාවට නැවත වතාව්ව ල්ා
ශ නවා. ශබන තුළි ඝ ශබන රජය අහිංසක ජනතාවට ල්ා ශ න
සහනය ඒ ජනතාවට ශනොලැබී යනවා වාශේම අශ්ත අරුදණමක
රශට් අරුදණමක වයර්ථ ශවන ්ව මම මත්ව කළ යුතුයි. ශමවැනි
ශද්වල් ැවැ ඝත ශලස සිදු ශවනවා. අපි ්්ඩක්ව නිශයෝජනය
කරමි ඝ අ ාළ ක්ඩ ායබන ශබන ගැන ැනුවමක කරන විට ඒවා
ශනොසලකා කටයුතු කරනවා නබන ඉදින් කාලශේදී ඒ සඳහා තී ඝදු
ලැශ් ඝනට පුුමව ඝ.
මම ඉතාම ශග රවශය ඝ සහ වගී ශම ඝ ගරු ුද ල්
අමාතයතුමාටමක ඒ කර්තවය කරන අ ාළ අමාතයවරු ඝටමක රාජය
නිලධාන් ඝටමක ඉතාම කාරුණිකව කියනවා මා සඳහ ඝ කළ
ශනොමනා වැ පිළිශවළ ශබන වන විටමක ්්ඩ ාරශවල ්සනශේ
ලංකා ්ැංුවව තුළ සිදුශවලා හමාරයි මහජන ්ැංුවව තුළ සිදු
ශවලා හමාරයි කියලා. ඒ වාශේම ්දුල්ශල් ලංකා ්ැංුව ා්ාවමක
ශබන වන විට ණය ශ  ඝන මහා පන්මාණශය ඝ ුද ල් තිශ්න
වයාපාර කරන ක්ඩ ායබන ශතෝරාශගන හමාරයි ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි. කEnterprise Sri Lanka" තමයි ශබන ්්ඩක්ශ වැ
පිළිශවළ ඉස්සරහට ශගන ය ඝන පුුමව ඝ ශහොඳම ශයෝජනාව.
්්ඩක් ප්වෂ්ශේ ම ඝත්රීවරයුව හැයටයට ඒ වැ පිළිශවළ ශහොඳයි
කියනවා වාශේම ඒ තුළ තිශ්න දුර්වලතා ශප ඝවා ශ  ඝනට
කටයුතු කර ඝනමක මම කැමැතියි. අ අපි ශහොඳ තැනකට ඇවිල්ලා
තිශ්නවා; ශහොඳ වැ පිළිශවළකට යනවා. හැ්ැයි සමහර
ක්ඩ ායබන ඒ වැ පිළිශවළ වට්ට ඝනට කටයුතු කරනවා නබන එය
නැවැමකවිය යුතුයි කියන කාරණය මා මත්ව කර සියටනවා
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.
අ කථා කරන සමහරු -විප්වෂ්ය සහ ජනතා විුද්වති
ශපරුදණ- ශබන ්්ඩක්ව ජනතාවට ්දු ගහනවා අරක කරනවා
ශබනක කරනවා කියනවා. තුද ඝනා ඝශසේලාට අපි රට භාර ශ නවා
්දු එකතු ශනොකර ශබන රට ශගන ය ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන
කාරණය තුද ඝනා ඝශසේලා අපට පැහැදිය  කරලා දු ඝශනොමක.
ඕනෑම රට්ව ්දු අය කර ඝන ඕනෑ; ්දු කළමනාකරණය කර ඝන
ඕනෑ. හැ්ැයි ්දු තුළි ඝ රටට ලැශ්න ් ායම විනා ශවනවා
නබන ඒ කියන කාරණය පහ ා ශ  ඝන. අපි ඒවා අක් කර ග ඝන
කටයුතු කරනවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම අ දින මට ශබන අවස්ථාව ල්ා
දීම ශවනුශව ඝ ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමාට මාශේ ශග රවනීය
ස්තුතිය පු කරමි ඝ මා නිහඬ ශවනවා.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු රංජිමක ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමා.
ක්තුමාට මිනිමකතු 86ක කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා. 0.(6]

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ
වශසේ සාක්චඡාවට
ගැශනන අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක
ශකටුබනපත සහ ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත පිළි්ඳව
සාක්චඡා කරන ශබන අවස්ථාශ
ශහළශේ මහා ගා ඝ ර්වයා
අමරශද්ව ශූන් ඝ ශවනුශව ඝ එවැනි පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය්ව
පිහිටුවා ඒ සඳහා කටයුතු කිරීමට රජය පැමකශත ඝ පියවර ගැනීම
පිළි්ඳව ඇමකශත ඝම අපි සතුටු ශවනවා. එය ශද්ශීය සංගීතය
ශවනුශව ඝ ශකශරන මහා ශමශහය්ව විධියට අපි සලකනවා. ඒ
වාශේම මහි ඝ රාජප්වෂ් මැතිතුමාශේ රජය කාලශේ හ පු
ර ඝමිහිතැ ඝන මහි ඝ රාජප්වෂ් ජාතික ශටය  සිනමා උ යානය
විුවණාශගන කෑවා වාශේ කව ා ශහෝ කාලයක ශමය
විුවණාශගන කන තමකමකවයකට ්්ඩක්ව කටයුතු කරන එක්ව
නැහැයි කියලා අපි වි ්වාස කරනවා. ශමය ශහොඳ පියවර්ව ශලස
අපි සඳහ ඝ කර ඝන ඕනෑ.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන අවස්ථාශ දී ගරු ුද ල්
ඇමතිතුමා ශහෝ නිශයෝජය ුද ල් ඇමතිතුමා සභාශ නැහැ. ශබන
ප්ර න
් යට විසඳුම්ව ශලස මට ශබන කාරණය පිළි්ඳව විමසා ැන
ගැනීමට තිශ්නවා. පුබිතය වසක ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ දී මා
කියා සියටයා කසි්තපු වයාපාරය මැඬලීමට ශපොලීසියට යබන යබන
නීතිමය ්ාධාව ඝ තිශ්නවාය නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ කසි්තපු අමක
අ ංුවවට ගැනීමට ශපොලීසියට නීතිමය ්ලය්ව නැහැයි කියලා. ඒ
අවස්ථාශ දී ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා ශබන සභාශ දී ප්රකා කළා
ුබරා්දු ්ඥා පනශමක අ ාළ වග ඝතිය සංශ ෝධනය කරලා ඒ
සඳහා ශපොලීසියට අවසර ල්ා දීමට නීතිමය ්වරණය ල්ා දීමට
කටයුතු කරන ්ව. එතුමා කි ශ ල්න මාසශේම ඒ සඳහා
කටයුතු කරනවාය කියලායි. ැ ඝ මාස කිහිපයකට කය නුයි එශසේ
කි ශ . හැ්ැයි මට හිශතන විධියට තවම ඒ කටයුමකත සිද්ධශවලා
නැහැ. නීති විශරෝධී කසි්තපු වැනි ශද්වල් මර් නය කිරීමට රජය
පුබ්ට ව ඝශ ඝ ඇයි කියා ගැටදෙව්ව මට තිශ්නවා. ශමොක
කවමත්රී පාලනය්ව - ස්ථාවර රට්වක කියන ප්රතිපමකති ප්රකා නය
තුළි ඝ කි ශ මති ඝ ශතොර රට්ව බිහි කරන ්වයි. විශ ේෂ්ශය ඝම
අශ්ත ගරු කටයුතු අතුරය ශේ රතන ස්වාීම ඝ වහ ඝශසේශේ ප්රධාන
ශමකමා පාමය සට ඝ පාමය වුශ්ඩ මති ඝ ශතොර රට්ව සඳහා
කපිවිතුරු ශහට්වක වැ සටහන හරහා යහ පාලන ්්ඩක්ව ශගන
යනවාය කියන එකයි. ඒ වැ පිළිශවළට ුවම්ව වුශ්ඩ
ජනාධිපතිතුමාමක ශපොශරො ඝදු ගණනාව්ව දු ඝනා. ශබන වන විට
මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය අශළවිය අක් කිරීමට ශගන තිශ්න පියවර
ුවම්ව කියන එක පිළි්ඳව ගැටදෙව්ව තිශ්නවා.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ ඉදින්පමක කරන ශබන
ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපශමක 0 . (8) වග ඝතිය
යටශමක ''(8) වන උප වග ඝතිශේ '්ලපත්රය්ව යටශමක ්දු අය
කළ හැකි ්රවයය්ව නිෂ්්පා නය කරන ශහෝ විුවණන සෑම
තැනැමකශතුවම' යන වචණන ශවනුවට '්ලපත්රය්ව අවසර පත්රය්ව
ශහෝ පාස් පත්ව යටශමක යබන ්දු අය කළ හැකි ්රවයය්ව
්නයනය කරන අපනයනය කරන ප්රවාහනය කරන
නිෂ්්පා නය කරන විුවණන ස ඝතකශේ රන ශහෝ ග් ා කර
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ම . රංජිමක ශසොයිසා මහතා]

ත්න සෑම තැනැමකතුවම' යන වචණන ්ශද්
කිරීශම ඝ;ක
යනුශව ඝ සඳහ ඝ ශවනවා. ශබන සියදෙ කරුණු ගමකතාම මමකපැ ඝ
සඳහා නැවතමක නව ්දු පැනවීම්ව කර ඝනට ්ලාශපොශරොමකතු
ශවනවා කියන එක පිළි්ඳව මට පැහැදිය  කර ගැනීම්ව අව ය
ශවනවා. නුදමක ඒ සඳහා පිළිතුරු ශ  ඝන ්්ඩක් ප්වෂ්ය පැමකශමක
කවුරුවමක ශබන අවස්ථාශ සභාශ නැහැ.
ශමම සංශ ෝධන පනමක ශකටුබනපත කියවා ශගන යනශකොට
ශමහි තවමක යයට අරුදණ්ව ශලස මට ශපනී යන ශ ය්ව තිශ්නවා.
ශවශළඳශපොශළේ තිශ්න මමකපැ ඝ අතර විශ ේෂ්ශය ඝම සංස්ථාව
ම්  ඝ නිෂ්්පා නය කර ශවශළඳශපොළට මන මමකපැ ඝ හා
සමානුපාතිකව
වයාජ අර්වුව වර්ග තිශ්නවා. ඒ නිසා
පන්ගණකගත කළ barcode එක්ව ගහලා ඒ තුළි ඝ ශහොර
මමකපැ ඝ මැ ලීමට පියවර්ව ග ඝනවා වාශේ ශ ය්ව තමයි ශබන
කර ඝන ය ඝශ ඝ. එශහම ශ ය්ව තිශ්නවා නබන ඇමකතටම
ශහොඳයි. නීති විශරෝධී ශහොර මමකපැ ඝ ුබරා සැල් හරහා විුවණ ඝන
කටයුතු කරන එක නවමකව ඝන පියවර්ව ග ඝනවා නබන ශහොඳයි.
එවැනි ශ ය්ව තිශ්නවා එශසේ නැමකනබන නව ්දු පැනවීම්ව
කර ඝන හ නවා කියන එක පිළි්ඳව පිළිතුරු ැන ග ඝන ්්ඩක්
ප්වෂ්ශේ කවුරුවමක ශබන අවස්ථාශ සභාශ නැහැ. කම්ව නැහැ
එම ප්ර ්නය හැ ඝසාඩ්ගත වීම සඳහා මම ශබන ්කාරශය ඝ සඳහ ඝ
කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි විශ ේෂ්ශය ඝ ශබන කාල
වකවානුව තුළ 018 ූලනි 31 වැනි ායි ඝ අවසාන  ආ කාර්තුව තුළ
රශට් ප්රධාන ශපශළේ ලැයිස්තුගත සමාගබනවල ලාභාං අක්ශවලා
ශකොටස් ශවශළඳ ශපොශළේ මිල අක් ශවමි ඝ යද්දී විශ ෂ්
ේ ශය ඝ
බියර් නිෂ්්පා න සමාගබනවල ලාභාං ඉතා අධික ශලස ඉහළ
ිතහි ඝ තිශ්නවා. ූලලය වාර්තා අනුව 018 ූලනි මාසශේ
31ශවනි ායි ඝ අවස ඝ වුණු කාර්තුව තුළ ලය ඝ ්ෘවන් සමාගශබන
ලාභය සියයට 9(කි ඝ වැඩි ශවලා තිශ්නවා. සමස්ත ් ායම
ගමකශතොමක එය රුපියල් බිය යන .(්ව. 018 ූලනි මාසශේ 31
ශවනි ායි ඝ අවස ඝ වුණු කාර්තුව තුළ ලය ඝ ්ෘවන් සමාගශබන
් ායම රුපියල් බිය යන .(යි. ඒ වාශේම එම සමාගශබන සමස්ත
ලාභය ුද ය  ඝ කි ශවොමක රුපියල් මිය යන 9(9.8 ්ව වාශේ
වි ාල ප්රමාණයකි ඝ ් ායම වැඩි ශවලා තිශ්නවා. ශමහි ් ායම
වැඩිවීමට ප්රධාන ශහේතුව්ව ශලස අපි කි ඝශ ඝ මති ඝ ශතොර රට්ව
බිහි කර ඝන ශපොශරො ඝදු දු ඝ යහපාලන රජය ගමක තීණය්ව අනුව
බියර් මිල ශ ගශය ඝ අක් කිරීමයි. බියර් මිල ශ ගශය ඝ අක්
ශවනශකොට බියර් පන්ශභෝජනය අශලවිය වි ාල ශලස වැඩි වුණා.
ඒ වාශේම ශබන අය බියර් සමාගබන සඳහා ඉතා වි ාල ප්රමාණශය ඝ
්දු සහන දු ඝනා. ගංවතුන් ඝ හානි සිදු වුණාය කියලා එක බියර්
සමාගමකට පමණ්ව සහන ල්ා දු ඝනා අපට මතකයි. අරනායක
අවිස්සාශ ල්ල ප්රශද් වල ගංවතුන් ඝ හානි වු වැසිය ඝට සහන දීම
ප්රමා කර එවකට සියට ුද ල් ඇමති රවි කරුණානායක
මහමකමයා එ්වතරා බියර් සමාගමකට පමණ්ව රුපියල් මිය යන
611ක සහන ල්ා දු ඝනා. එතුමා වි ාල ූලලය සහනය්ව ල්ා
දු ඝනා. ඒ ුදලය සහනයමක සමඟම අදෙශත ඝ පමක වුණු ුද ල්
අමාතය ගරු මංගල සමරවීර අමාතයතුමා අර ළිශඳේ
ඉ ඝන
ශගබනශ්ෝ වාශේ නැතිව ශලෝකයටම ප්රවිෂ්්ම ශවන පාර්ව
හැයටයට අපි බියර් මිල අක් කරනවාය කි වා. ැ ඝ බියර් මිල අක්
කළා. බියර් මිල අක් කළ එශ්ව ප්රතිලලය හැයටයට ැ ඝ රුපියල්
බිය යන .(්ව ්වවා ශබන සමාගබනවල ් ායම සහ ලාභය වැඩි
ශවලා තිශ්නවා. බියර් සමාගබනවලට සහන දීලා ඒවාශේ ලාභාං
වැඩිවන ්කාරශය ඝ ් ායම වැඩි කරනවාමක එ්වකම මට
ප්ර න
් ය්ව තිශ්නවා. ශබනශක ඝ සියයට ී ය්ව ශබන ්්ඩක්ශ
ුවමන ඇමතිවරයාශේ
ශකොයි නායකයාශේ
සා්වුවවට
ය ඝශ ඝ කියලා. රුපියල් මිය යන 6(9්ව වන ලාභාං වය  ඝ
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ුද ල් ඇමතිතුමාට ශහෝ නිශයෝජය ඇමතිතුමාට ශහෝ ශවන කාට
ශහෝ ී ය්ව යනවා කියා සැකය්ව තිශ්නවා. එශහම නැමකනබන
ශබන ්කාරයට ශබන සමාගබනවලට සහන දී තිශ් ඝශ ඝ ඇයි
එක පැමකතකි ඝ ශබනක හන්. බියර් මිල අක් වීම තුළ මංගල
සමරවීර ඇමතිතුමා ්ලාශපොශරොමකතු වුණු කාරණය සාර්ථක
ශවලා තිශ්නවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාමක
කි ඝන ඇති; අපිමක ැ්වකා පුබිතය වස්වල විශ ේෂ්ශය ඝම
රාජය ශනොවන ශප ද්ගය ක වි යුමක නාළිකා හරහා විකා ය
ශකරුණා එ්වතරා පිශය්ව තම ඝශේ රුවාට බියර් ශ්ෝතලය
කශට් ගහලා බියර් ශපොවන
ර් නය්ව. ශබනක තමයි
්ලාශපොශරොමකතු වුණු ශද්. පුංි ළමයි ඝට කින් ශවනුවට බියර්
ශපොවන යුගය්ව ඇති ශවලා තිශ්නවා. එවැනි තමකමකවයකට රට
ශගනැල්ලා ශබන ්කාරයට බියර් සමාගබනවල ් ායබන සහ ලාභාං
වි ාල ශලස වැඩි කිරීම තුළ ශබන ්්ඩක්ව ශබන රශට් ් ායබන
ශසොයා ග ඝනට උමකසාහ කර ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන එක
පිළි්ඳව පැහැදිය  ිත්රය්ව අපට ශපශනනවා.
2018.06.30වන දිශන ඝ අවස ඝ වුණු ුද ල් කාර්තුව තුළ
ප්රධාන ව ශය ඝම දුබනශකොළ සමාගශබන ලාභාං ශ ගශය ඝ ඉහළ
ිතහි ඝ තිශ්නවා. සිගරැට් එකක මිල රුපියල් කි ඝ වැඩි
කරනශකොට දුබනශකොළ සමාගශබන ලාභාං වැඩි ශවලා තිශ්නවා.
දුබනශකොළ මමකපැ ඝ හා බියර් සමාගබනවල ලාභාං වැඩි වන
මට්ටමට කටයුතු සලස්වා දීම තුළ ශබන රශට් සාමානය ජනතාවට
ලැශ්න ප්රතිලලය ුවම්ව රශට් ජනතාවට ලැබුණු සහනය
ශමොක්ව කියන එක පිළි්ඳව ප්ර න
් ය්ව තිශ්නවා. ශබන
්කාරයට කටයුතු කිරීම තුළ ශබනවායි ඝ රජයට හා රජශේ සමහර
නායකය ඝට සමහර ඉහළ නිලධාන් ඝට යබන යබන ්කාරශේ සහන
වි ාල ව ශය ඝ ලැශ්නවා යබන යබන ප්රතිලාභ ලැශ්නවා කියා
අපට ශලොුව සැකය්ව මතු වනවා; ඒ පිළි්ඳ සාධාරණ සැකය්ව
අප තුළ තිශ්නවා. එම කාරණයමක ශබන ගරු සභාව හුදශ අපි
ප්රකා කරනවා.
ශබන ්කාරයට ්්ඩක්ශ තිශ්න යබන යබන අයථා කටයුතු
සබන් ඝධව ැ ඝ ශහළි ර කරනවා; කරුණු කාරණා කථා
කරනවා. ්්ඩක්වට එශරහිව එවැනි අ හස් ඉදින්පමක කිරීබන
ශහළි ර කිරීබන ප්රධාන ව ශය ඝම රට හුදශ පාර්ය ශබන ඝතුව
හුදශ කිරීශබන ශග රවය ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්යට හිමි වනවා. එම
ශග රවය ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්යට හිමි වනශකොට ්්ඩක්ශ ප්රධාන
ශපශළේ නායකශයෝ තු ඝශ ශන්ව
ැ ඝ යබන ශද් පාලන
වයාපෘතිය්ව ්රියාමකමක කර ඝන සූ ානබන වනවා. මම ශ්ොශහොම
වගී ශම ඝ යුතුව ශම ඝන ශබන කාරණය කියනවා. ලංකාශ
අධිකරණයකි ඝ වශර ඝතු නිුවමක කළ සඳරුව ඝ ශසේනාධීර
නැමැති පුද්ගලශය්ව ල ඝ  ඝ නුවර ඉ ඝනවා. කහු ශවේ
මාෆියාව්ව නිර්මාණය කර තිශ්නවා. ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ශේ
නායකය ඝට සහ එහි ්රියාකාරී නායකය ඝට පහර දීලා කවු ඝශේ
චණන්ත තාතනය කිරීශබන වැ පිළිශවළ්ව ඒ ශවේ මාෆියාව හරහා
්රියාමකමක කර ඝන පියවර ශගන තිශ්නවා. අපට ැන ග ඝන
ලැබී තිශ්න ්කාරයට තම ඝශේ ශද් පාලන වයාපෘතිය
කර ඝන ස්ටර්ය  ඝ පවුබන 0 111්ව කහුට දීලා තිශ්නවා.
්්ඩක්වට එශරහිව හඬ නඟන ම ඝත්රීවරු ඝට පහර දීම සඳහා මම
ඉහත නම සඳහ ඝ කළ පුද්ගලයාට ුද ල් ල්ා දී තිශ්නවා. ශබන
කාරණශේදී කමහි ඝ රාජප්වෂ් මහමකතයාමක එ්වක ඉ ඝන
ඒකා්ද්ධශේ කට්යටයට ශ ඝ ගහ ඝශ ඝ ඒ නිසා කම්ව නැහැක
කියා ඇතැබන විට ්්ඩක්ශ මැති ඇමතිවරු ඝට හිශත ඝන
පුුමව ඝ. නුදමක එශහම නැහැ. ්්ඩක්ශ යබන යබන අ හස්වලට
විරුද්ධව කථා කරන එ්වසමක ජාතික ප්වෂ්ශේ පුබ ශපළ radical
ම ඝත්රීවරුනුමක ශබන වයාපෘතිය තුළ පැහැදිය ව ඉල්වක කර
තිශ්නවා. එතුම ඝලාටමක පහර ශ  ඝන කියා නිශයෝග දීලා
තිශ්නවා; උපශ ස් දීලා තිශ්නවා. ඒ අනුව සිදුවන ශද් අපට ඉදින්
කාලශේදී ්ලා ග ඝන පුුමව ඝ.
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එ්වසමක ජාතික ප්වෂ්ශේ පුබ ශපළ සමහර ම ඝත්රීවරු
්්ඩක්ශ වැ පිළිශවළට එශරහිව ැනටම යබන යබන අ හස්
උ හස් මතවා ප්රකා කරනවා. සමහර අය සීමා නිර්ණය කිරීශබන
ශකොමිෂ් ඝ සභා වාර්තාව පරද්  ඝන කථා කරනවා. ශමවැනි වි ාල
ශද් පාලන අර්බු ය්ව තිශ්නවා. ශබන ශද් පාලන අර්බු ය හුදශ
තම ඝට එශරහි වන ශද් පාලන ප්රතිවාදි ඝට පහරපිට පහරපිට
පහර දීලා ඒ අය නි ් ේ කරලා තම ඝශේ ශද් පාලන වයාපෘතිය
කරශගන ය ඝන ්්ඩක්ශ නායකය ඝ සූ ානබන ශවලා තිශ්නවා.
්්ඩක්ව පැමකශත ඝ එවැනි නි ඝදිත උමකසාහයක නිරත ශවලා
ඉ ඝනවාය කියා මම රජයට ශචණෝ නාව්ව කරනවා. කවුරු ශහෝ
ශකශන්ව ශමය ප්රති්වශෂ්ේප කිරීම ශහෝ එය ඇමකත නැද් කියා
ප්රකා ය්ව කරනවා නබන ව ාමක ශහොඳයි කියාමක මම වි ්වාස
කරනවා. එම වයාපෘතිශේ ශද්ශීය ඒජ ඝතවරයා ඉ ඝශ ඝ ශමශහේයි.
කහු පුබිතය කාලශේ යහ පාලන ශවනස්ව කර ඝන කියලා ඟලපු
ශකශන්ව;
කෘික
කර්මා ඝතයට
සබන් ඝධ
සමාගමක
සභාපතිවරශය්ව ශලස හිටපු ශකශන්ව; අ ාළ කෘිකකර්ම
ඇමතිවරයාමක එ්වක ප්ර න
් ය්ව හ ාශගන තනතුශර ඝ ඉල්ලා අස්
වුණු ශකශන්ව; ශ්ොශහෝ ශසේ කථා කළ ශගොවී ඝට අව ය කරන
ශගොවි ්රවයයකට සබන් ඝධ සංස්ථාවක සභාපතිවරයුව ශලස හිටපු
ශකශන්ව. එවැනි ශකශනුව තමයි ශබන වයාපෘතිය භාරව ඉ ඝශ ඝ.
ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ශේ සහ ්්ඩක්ශ තම ඝට අවනත ශනොවන
ම ඝත්රීවරු ඝට පහර දීම සඳහා ශබන වයාපෘතිය භාරව ඉ ඝන ශද්ශීය
ඒජ ඝතවරයා ඉ ඝශ ඝ ලංකාශ යි. අශන්ව එ්වශකනා ඉ ඝශ ඝ
ල ඝ  ඝවලයි. ශබන තමකමකවය පිළි්ඳව රශට් ජනතාව ැනගත
යුතුයි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ ්්ඩක්ව ශවනුශව ඝ ගරු
ුද ල් ඇමතිතුමාශේ අ හස් ැ්වවීශබනදීමක විප්වෂ්ය ශවනුශව ඝ
ගරු අනුර ුවමාර දිසානායක ම ඝත්රීතුමාශේ අ හස් ැ්වවීශබනදීමක
්වෂු්ර ූලලය ණය පිළි්ඳව අපට අහ ඝන ලැබුණා. ්වෂු්ර ූලලය ණය
කපා හැරීම පිළි්ඳව ශලොුව අ හස් හුවමාරුව්ව එතුම ඝලා ශ පළ
අතර ශකරුණා. රුපියල් ල්වෂ්යට ව ා අක්ශව ඝ ණය ගමකත
උ වියශේ -ල්වෂ්ය ්වවා ණය ගමකත උ වියශේ- ශපොය යමක සමඟ
ණය ුද ල කපා හන්නවාය කියා එහිදී ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා කි වා.
ඒක ශහොඳ ශ ය්ව. ඇමකත. අධික ශපොය යට ිතනී ශපොය යට ්වෂු්ර
ූලලය ණය දීලා තිශ්නවා. ඒක ණය්රතාව වැඩි වීමට ශහේතුව්ව.
හැ්ැයි ්වෂු්ර ූලලය ්යතන ණය ශ  ඝශ ඝ ඒ ්යතනවල
සල්ය වය  ඝ ශනොශවයි; තැ ඝපතුකරුව ඝශේ සල්ය වය නුයි ඒ අය
ණය ශ  ඝශ ඝ. තැ ඝපතුකරුව ඝ එම ්යතනවල තැ ඝපමක කර
තිශ්න ුද ල් තමයි ්වෂු්ර ූලලය ණය හැයටයට ණය
ගැනුබනකරුව ඝට දීලා තිශ් ඝශ ඝ. කරුපියල් ල්වෂ්යට අක් ණය
සියල්ල කපා හන්නවාක කියා ්්ඩක්ව ුදය  ඝ කි වා. ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි හැ්ැයි එශහම කපා හන් ඝන නියමිත ප්රමාණය
රුපියල් බිය යන (0්ව; රුපියල් ල්වෂ්යට ව ා අක් ණය -්වෂු්ර
ූලලය ණය - හැයටයට රුපියල් බිය යන (0්ව තිශ්නවා. එතශකොට
රුපියල් බිය යන (0ක ුද ල ඒ ්කාරශය ඝ කපා හැන්ශයොමක
ශමොක්ව ශව ඝශ ඝ ශබන ණය ුද ල දීලා තිශ් ඝශ ඝ ලංකාශ
ප්රසිද්ධ ශප ද්ගය ක සමාගබන 83්ව විසිනුයි.
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මම සඳහ ඝ කරමි ඝ සියට ්කාරයට ශබන රුපියල් බිය යන (0ක
ණය ුද ල කපා හැරීම නිසා එම ූලලය ්යතන යබන ්කාරයක
ක ා වැම මකට ල්ව වුශණොමක ETI ්යතනයට වුණා වාශේ ශබන
ූලලය ්යතනමක ක ා වැටුශණොමක ඒවාශේ තිශ් ඝශ ඝ ශබන රශට්
සාමානය ජනතාවශේ තැ ඝපතු ුද ල් නබන ශ්රී ලංකා මහ ්ැංුවව ඒ
සඳහා වග කියනවා කියන ප්ර ්නය අපට මතු ශවනවා. ඒ නිසා
ශබන ූලලය ්යතනවල ුද ල් තැ ඝපමක කළ තැ ඝපතුකරුව ඝ ශබන
ගැන ශහොඳ විමසිල්ශල ඝ ඉ ඝන ඕනෑ.
්්ඩක්ව තම ඝශේ ශද් පාලන වයාපාරය්ව සඳහා -ළඟ එන
මැතිවරණයකදී ඡ ඝ ය ග ඝන ්ලාශගන- රශට් ශතෝරා ගමක
ප්රශද් කිහිපයක ශමය ්රියාමකමක කර ඝන යනවා. අනුරාධපුරශේ
කා ඝතාව ඝට ශබන සහනය හබන් ශව ඝශ ඝ නැහැ; රමකනපුරශේ
කා ඝතාව ඝට ශබන සහනය හබන් ශව ඝශ ඝ නැහැ; කෑගල්ශල්
කා ඝතාව ඝට ශබන සහනය හබන් ශව ඝශ ඝ නැහැ. ශබන සහනය
හබන් ශව ඝශ ඝ ්රිුවණාමලය ම කලපුව කිය ශනෝචි ුදලති
ම ඝනාරම වවුනියාව යාපනය ්දුල්ල නුවරඑළිය වැනි ශතෝරා
ගමක ප්රශද් වල අයටයි. ඒශක ඝ ශපනී ය ඝශ ඝ අනු ඝශේ සල්ය 
රුපියල් බිය යන (0්ව ්්ඩක්ව අතට අරශගන කණය ුද ල් කපා
හන්නවාක කියා ප්රකා ය්ව කරලා ඡ ඝ ගරා ගැනීශබන ූලට
උපරමයකට ිතහිල්ලා තිශ්න ්වයි. ඒ තුළ රශට් ූලලය ්යතන
්රපතළ අපහුබතාවකට පමක ශවනවා. අපි ්්ඩක්ශව ඝ ඉල්ලීම්ව
කරනවා එශහම නබන ග ඝන තිශ්න ශපොලී ප්රති තශේ අක්
කිරීම්ව කරලා සහනය්ව සලසා ශ  ඝන කියා. එශහම වුශණොමක
අපට එකඟ ශව ඝන පුුමව ඝ. එශහම නැතුව අනු ඝශේ සල්ය වය  ඝ
්්ඩක්ව ඡ ඝ කර ඝන යනවා නබන මිනිුබ ඝ -ගැනුබනකරුව ඝ
ණය ගමක උ විය- රවට ඝන යනවා නබන ඒ සඳහා අපිට එකඟවීමට
හැකියාව්ව නැහැ.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අවසාන ව ශය ඝ මම
්්ඩක්ව පැමකශත ඝ ඉල්ලීම්ව කරනවා. බියර් මිල අක් කළා. බියර්
මිල අක් කශළේ කසි්තපු පන්ශභෝජනය අක් කර ඝනයි. බියර් මිල
අක් කිරීශම ඝ කසි්තපු පන්ශභෝජනය නිෂ්්පා නය අශළවිය සහ
ප්රවාහනය අක් ශවලා තිශ්නවා කියන එක ගැන අපිට වාර්තාව්ව
අව ය ශවනවා. පුුමව ඝ ශවලාවක එය සභාගත කර ඝන කියලා
අපි ්්ඩක්වට කියනවා. ඒ සබන් ඝධව කිසිම වාර්තාව්ව නැහැ.
එශහම අක්වීම්ව ශවලාමක නැහැ. එශහම නබන ල්න ශනොවැබන්ර්
මාසශේ ඉදින්පමක කරන අය වැය සබනමත කර ඝන ්්ඩක්වට
පුුමව ඝ වුශණොමක එම අය වැශේදී පුුමව ඝ නබන බියර්වල මිල වැඩි
කරලා ශප ඝව ඝන කියා ්්ඩක්වට ප්රකා කරමි ඝ ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි මට කථා කර ඝන ශවලාව ල්ාදීම පිළි්ඳව
ක්තුමාටමක ස්තුතිව ඝත ශවමි ඝ මශේ කථාව අවස ඝ කරනවා.

[අ.භා. 3.10]

ු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාස්ග ොඩ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාට තව මිනිමකතු ශ කක කාලය්ව
තිශ්නවා.

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ශහොඳයි ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඉතාම වැ ගමක පනමක
ශකටුබනපමක ශ ක්ව සහ නියම කිහිපය්ව ගැන සාක්චඡා කරන ශබන
ශ ලාශ
ඒ සබන් ඝධව අ හස් කිහිපය්ව ඉදින්පමක කර ඝන
අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා අති ය සතුටට පමක ශවනවා.

ශබන රශට් ශහළ සංගීතයට ඒ වාශේම කලාවට ගරු කරන
් රය කරන පින්ස්ව හැයටයට සහ අශ්ත අනාගත පරපුර ශමම
ශස  ඝ ර්යය වැළඳ ගත යුතු පින්ස්ව කියලා වි ව
් ාස කරන
ක්ඩ ායම්ව හැයටයට අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ
ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත ශ වැනිවර කියවීම අ ශබන සභාශ දී
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මහතා]

සිදුවීම ගැන අපි සියදෙශ නාම අති ය සතුටට පමක ශවනවා. මි ඝ
ශපර ශබන සභාශ සඳහ ඝ වුණා වාශේ අපි කවුරුමක  ඝනවා
ප්ඩඩිමක ේය  .ඩී. අමරශද්වය ඝ අශ්ත රශට් පහළ වුණු අද්විතීය
කලාකරුශව්ව; ඒ වාශේම අශ්ත ජාතිශේ සබනපත්ව ්ව. එතුමාට
කරන උපහාරය්ව හැයටයට අශ්ත අනාගත පරපුරට ශමවැනි
්යතනය්ව ස්ථාපනය කර ඝන වනතික පුබ බිම්ව හැදීම ඉතාම
වැ ගමක කාරණය්ව හැයටයට අපි කිනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මට ශපර කථා කළ අශ්ත ගරු
ම . රංජිමක ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමා සඳහ ඝ කළ එක කාරණයකට
මමමක එකඟ ශවනවා. එතුමා සඳහ ඝ කළා ශබන වන විට අශ්ත
ප්රශද් කිහිපයක නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ අශළවිය වැඩි ශවලා
තිශ්න ්ව. ඒකට ශහේතුව ශබනකයි. ශබන නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ
වැටලීබන සිදු කර ඝන ඒවා අධිකරණයට ඉදින්පමක කර ඝන
ශපොලීසියට ්ලය්ව නැහැය කියා ීමට මාස හයකට විතර කය  ඝ
ගාල්ල මහාධිකරණයමක ීමට මාස අටකට විතර කය  ඝ මාතර
මහාධිකරණයමක ඒ හා සමාන කාලය්ව ඇතුළතදී කුමතර
මහාධිකරණයමක තී ඝදුව්ව දු ඝනා.
සාමානයශය ඝ ශපොලීසිවය  ඝ මාසයකට වැටලීබන 811්ව විතර
සිදු කළා. ඒ වාශේම එම වැටලීබනවය  ඝ ඒ උ විය උසාවියට
ඉදින්පමක කළ නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ ප්රමාණය ශගෝ ා ්ැරල්වය  ඝ
කි ශවොමක ්ැරල් 81්ව 80්ව විතර ශවනවා. එම වැටලීබනවය  ඝ
එක ශපොලීසිය්ව සාමානයශය ඝ ලීටර 8 111්ව විතර උසාවියට
ඉදින්පමක කළා. අ තිශ්න තමකමකවය අනුව ුබරා්දු නිලධාන් ඝ
තමයි ඒවා උසාවියට ඉදින්පමක කර ඝන ඕනෑ. ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි ුබරා්දු නිලධාන් ඝ නක් ඉදින්පමක කිරීම සඳහා වැටලීබන
කර ඝන යනශකොට එම වැටලීබන සඳහා අව ය කරන නිලධාන් ඝ
සං්යාව කවු ඝට නැහැ. ගාදෙ දිස්්රි්වකය ගමකශතොමක
සාමානයශය ඝ ගාදෙ දිස්්රි්වකශේ එක කාර්යාලයක උපන්ම
ව ශය ඝ ුබරා්දු නිලධාන් ඝ ඉ ඝශ ඝ 81්ව 8 ්ව වාශේ පින්ස්ව
පමණයි. ශපොලීසිශේ නිලධාන් ඝ 8 කට 01කට වැටලීබන කර අමක
අ ංුවවට ග ඝන ්ැන් නීති විශරෝධී මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නාගාර
ුබරා්දු නිලධාන් ඝ එ්වශකශන්ව
ශ ශ ශන්ව ිතහිල්ලා
වටල ඝශ ඝ ශකොශහොම ඒ අය ඒවා උසාවියට ඉදින්පමක කර ඝශ ඝ
ශකොශහොම
කවු ඝ එම වැටලීබනවලට ිතයාම ර්ඩක්ව්ව ඇති
වුශණොමක කලශකෝලාහලය්ව ඇති වුශණොමක එශහම නැමකනබන
ගැටුම්ව ඇති වුශණොමක කබීක වාර්තාව්ව ම්  ඝ ඒ අය උසාවියට
ඉදින්පමක කර ඝන ුබරා්දු නිලධාන් ඝට හැකියාව්ව නැහැ. එම නිසා
රංජිමක ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමාශේ ප්රකා යට එකඟ වන ගම ඝ ශබන
ගරු සභාශ දී මමමක ඉතාම ැඩි ශලස අවධාරණය කරනවා ශබනක
කිසියබන විධියක ශද් පාලන වුවමනාව්ව මත ශහෝ කිසිදු
ශද් පාලනඥයුවශේ රැකවරණය මත සිදු වන ශ ය්ව ශනොශවයි
ගාල්ල මාතර සහ කදෙතර මහාධිකරණවය  ඝ ල්ා දු ඝ තී ඝදුව්ව
නිසා ඇති වුණු තමකමකවය්ව ්ව. වහාම ශමම පනතට අ ාළ
සංශ ෝධන ශගනැල්ලා වැටලීබන කර ඝනමක උසාවියට නක්
ඉදින්පමක කර ඝනමක අව ය ්ලය ශ්රී ලංකා ශපොලීසියට ල්ා ශ  ඝන
කියා මමමක ඉල්ලීම්ව කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඒ එ්වකම බියර් අශළවිය
වැඩිවීම නිසා එම සමාගබන ලාභ ල්ා තිශ්නවාය කියන කාරණය
ගරු රංජිමක ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමා සඳහ ඝ කළා. ශප ද්ගය කව
ගමකශතොමක මම නබන මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය කරන ්යතනය්ව ශහෝ
අශළවි කරන ්යතනය්ව ශහෝ එශහම නැමකනබන එවැනි කිසිදු
සමාගම්ව ලාභ ල්නවාට ශකොශහමකම කැමැති ශකශන්ව
ශනොශවයි. මමකපැ ඝ අශ්ත රශට ඝ සහුදය  ඝම ඉවමක කර ඝන ්ැන්
නබන මමකපැ ඝ පානය කරන අය විෂ් මමකපැ ඝවය  ඝ ශහෝ යබන කිසි
දුරකට ඈමක ශවනවා නබන ඒක ඉතාම ශහොඳ කාරණය්ව හැයටයට
මම සලකනවා. එතුමා කි වා ලාභය කාට ිතශේ මැති
ඇමතිවරු ඝට ිතශේ කියන එක ශසොයා ්ල ඝන ඕනෑ.ක කියා.

සාමානයශය ඝ පරණ පුරුද් ට එතුමා ඒ ්කල්පයම රනවා
ශව ඝන පුුමව ඝ. නුදමක ඒ විධියට කවුරු ශහෝ මැති
ඇමතිවරශයුවට ලාභය ිතයා කියන එක පිළි්ඳව මශේ
එකඟතාව්ව ශහෝ මට ඒ ගැන හිත ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ.
නුදමක ජනතාව විෂ් මමකපැ ඝවය  ඝ යබන කිසි ප්රමාණයකට ශහෝ
ඈමකශවලා සියටනවා නබන ඒක වයටනා ශ ය්ව හැයටයට මම
සලකනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි -

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

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

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු රංජිමක
ශසොයිසා ම ඝත්රීතුමා ශමොක්ව
point of Order එක

ක්තුමාශේ

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ගරු ම ඝත්රීතුමා දිිත ඝ දිගටම මශේ නම සඳහ ඝ කළ නිසා මට
පැහැදිය  කිරීම්ව කර ඝන අව යයි.

ු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාස්ග ොඩ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ශබනක මශේ කාලය.

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
මම ්්ඩක්වට - [්ාධා කිරීම්ව] නැහැ ක්තුමා මශේ නම
කියපු නිසයි මම කරුණු පැහැදිය  කර ඝශ ඝ.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ඉ්වම ඝ කර ඝන. ශමොක්ව
point of Order එක

ක්තුමාශේ

ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ேித் த தசொய்சொ)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ්්ඩක්ශ ඇමතිවරු ඝශේ
සා්වුවවලට සල්ය  යනවා කියා ශසොයා ්ල ඝන ඕනෑ කියන
එකයි මම කි ශ . ශමොක පාර්ය ශබන ඝතුශ ඉ ඝනවා ශම ඝඩිස්
ශකොබනපැනිශේ අර්වුව ශ් න ඒජ ඝත.

ු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාස්ග ොඩ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ක්තුමා සමක ුවණවමක කියායි මම කි ශ . ක්තුමාශේ නම
කියා ශහොඳ කිය ඝනමක ්ැහැශ ඝ. ඒකමක වැරැදියි. මම කි ශ
ක්තුමා කියපු සමහර කාරණාවලට එකඟයි කියායි. [්ාධා
කිරීම්ව]

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ අපට එ්වතරා විධියකට
සෑහීමකට පමක ව ඝන පුුමව ඝ කාරණාමක ශබන අතර තිශ්නවා.
අශ්ත ශපොය ස් ශ පාර්තශබන ඝතුශ නිලධාන් ඝට ශ වා එශහම
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නැමකනබන ුබරා්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශ
නිලධාන් ඝට ශ වා
ස්වාධීනව තම ඝශේ රාජකාන්ය කිරීශබන හැකියාව අ තිශ්නවා.
නුදමක අප ගත කළ පුබ ිතය යුගශේ නීතයනුූලල ්ලපත්ර ල්ා
නැතමක නීතයනුූලල ශනොවන විධියට ්ලපත්ර ලැූ  සමහර
මමකපැ ඝ අශළවි සැල් අශ්ත ප්රශද් වල තිබුණා; ය යා පදිංි
මමකපැ ඝ අශළවි සැල් තිබුණා. ඒවාශය ඝ තමයි නීති විශරෝධි
මමකපැ ඝ අශළවි සැල් වයා්තත වුශ්ඩ. මා එය ශනොබියව ශබන ගරු
සභාශ දී කියනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ක්තුමාට තවමක මිනිමකතු ශ කක කාලය්ව
තිශ්නවා.

ු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාස්ග ොඩ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட)

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මශේ ශබන කතාව කර ඝන
ශහේතු  ආ ුද්ය පරමාර්ථය වුශ්ඩමක ශබන කථාව සඳහා කාලය ල්ා
ගැනීශබන පළුදවන අරුදණ වුශ්ඩමක ශමොක්ව කියා මා කිය ඝනබන.
මා අශ්ත ්්ඩක් ප්වෂ්ශේ ක්ඩ ායබන රැස්වීශබනදීමක ඒ වාශේම
අශ්ත මැති ඇමතිවරු ඝශගනුමක ී ප වර්වම ඉල්ලා සියටයා
කරුණාකර ුබරා්දු පනතට අව ය සංශ ෝධන ශගශන ඝන කියා.
අවුරුදු 8 1්ව තිස්ශසේ ශපොය ස් ශ පාර්තශබන ඝතුව නීති විශරෝධි
මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නගාර වැටදෙවා නබන ඒවා අශළවි කරන ස්ථාන
වැටදෙවා නබන ඒ සඳහා ශපොය ස් ශ පාර්තශබන ඝතුවට තවදුරටමක
්ලතල ලැශ්න විධියට අව ය කටයුතු කර ඝන කියන ඉල්ලීම
මම කළා. නුදමක එහි යබනකිසි ප්රමා ය්ව ඇති වුණා. අපි එය රජය්ව
විධියට පිළිග ඝන ඕනෑ. ගාල්ල දිස්්රි්වකය නිශයෝජනය කරන
ම ඝත්රීවරයුව විධියට මමමක ඇමකත ව ශය ඝම කනගාටු ශවනවා
අප දිිත ඝ දිගටම ශබන ඉල්ලීම ී ප විට්වම සිදු කර තිබියදීමක
තවමමක ඒ අ ාළ සංශ ෝධන ඉදින්පමක ශනොකිරීම ගැන. මම
ඉල්ලීම්ව කරනවා වහාම ශබන පනතට අ ාළ සංශ ෝධන
ශගනැවිමක ඊට අව ය කටයුතු ඉටු කර ශ  ඝන කියා. ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි මට කාලය ල්ා දීම ගැන ක්තුමාට ස්තුති
කරමි ඝ මම නිහඬ ශවනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි. ීමළඟට ගරු ශ්ව.ශ්ව. පිය ාස ම ඝත්රීතුමා.
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාට මිනිමකතු 81ක කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා. 3.88]

ු ගක්.ගක්. පියාාස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයාං ය හරහා
පනමක ශකටුබනපමක ශ ක්ව හා නියමය ඝ
ඉදින්පමක වුණා. මමමක ්ලාශපොශරොමකතු ව ඝශ ඝ විශ ෂ්
ේ ශය ඝම
ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත සබන් ඝධව වචණන ී පය්ව
කතා කර ඝනයි. ුබරා්දු පනතට අ ඉදින්පමක කර තිශ්න
සංශ ෝධන අනුව ්ලාශපොශරොමකතු ව ඝශ ඝ ුබරා්දු ් ායබන
අහිමිවීම ඉවමක කිරීශබන අරුදණි ඝ ්දු අය කළ හැකි ්රවය මත
්ර්විකත සලුවණු නිුවමක කිරීම ්දියයි. ඒ ගැන තමයි එහි
සඳහ ඝ ව ඝශ ඝ. එී  ්ර්විකත සලුවණු නිුවමක කරන එකමක
ශහොඳයි ඒ ් ායබන මාර්ග වැඩි කර ග ඝනා එකමක ශහොඳයි. නුදමක
ශමම නිෂ්්පා න ්රවය අ ාළ ්යතනවය  ඝ අ ාළ සමාගබනවය  ඝ
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එළියට එ ඝශ ඝ නිෂ්්පා නාගාරශේදී අ ාළ ශ පාර්තශබන ඝතුව
කරනු ල්න ර්ර්ණ අධී්වෂ්ණය්ව යටශමකයි; ඒ අයශේ නිර්ශද්
මතයි; ඒ අයශේ පරී්වෂ්ණ මතයි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන වන විට ුබරා්දු ම්  ඝ
ල්ාශගන තිශ් ඝනා  ආ ්දු ුද ල් ප්රමාණය ශගන ්ලුද. 018(
වසශර් ල්ාගමක රුපියල් බිය යන 6 ්ව  ආ ් ායම 018 වසශර්දී
රුපියල් බිය යන 81 ්වවා වැඩි වී තිශ්නවා. ඊට පුබව 0186
වසශර් එය රුපියල් බිය යන 801 ්වවා වැඩි වී තිශ්නවා; 0189
වසශර්දී එය රුපියල් බිය යන 883්ව වී තිශ්නවා. 018 වසශර්දී
්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා එය රුපියල් බිය යන 80 ්වවා වැඩි
කර ග ඝන. මිල වැඩි වීමමක රශට් ජනතාවශේ පන්ශභෝජනය වැඩි
වීමමක අනුව එී  ් ායම වැඩි වීම සිදු වී තිශ්නවා. ඒ වාශේම
පුබ ිතය ්්ඩක්ව කාලය තුළ සිදු  ආ දූෂ්ණ ්රියා ශහේතුශව ඝ එම
්්ඩක්ව කාලශේ එී  ්දු ් ායබනවල අක් වීම්ව සිදුව ඇති ්ව්ව
ශපශන ඝන තිශ්නවා. ඊට පුබව ශබන නව ්්ඩක්ව ්ලයට පමක
වීශම ඝ අනතුරුව එම ් ායම රමරමශය ඝ වැඩි වී පුබ ිතය
අවුරුද්ශද් එම ් ායම රුපියල් බිය යන 883 ්වවා වැඩි වී
තිශ්නවා. ශබන අවුරුද්ශද් එය රුපියල් බිය යන 80 ්ව ්වවා වැඩි
ශ වි කියන ්ලාශපොශරොමකතුව ඇති වී තිශ්නවා. ඉදින්ශේදී තවමක
වංචණා දූෂ්ණ සිදු ශ වි කියන අ හසි ඝ තමයි ස්යටකර් එක්ව අලවා
එම ් ායම තවමක තර කර ග ඝන ්ලාශපොශරොමකතු ව ඝශ ඝ.
ුබරා්දු ශ පාර්තශබන ඝතුව 8 80යි ්රබනභ කශළේ. 8 80 සිට
අවස්ථා කිහිපයකදීම ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුව විනා කර ඝන
ලැහැස්ති වුණා; ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුව අයි ඝ කරලා ා ඝන
ශනොශයුවමක ූලශටෝපරම ශගනාවා. එක එක අවස්ථාවලදී එක
එක කත ඝ ර ශගනාවා. ශමම ශ පාර්තශබන ඝතුව නැති කර ඝන
විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ශයෝජනා ශගනාවමක ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුව
නැති කර ඝන කාටවමක ්ැන් ශවලා තිශ්නවා. එක එක
්යතනවලට ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුව භාර ශ  ඝන කියලා
කියනවා; ශබන ශබන ශකොටස් භාර ශ  ඝන කියලා කියනවා. අ ාළ
ශකොටස් භාර දීලා තිශ්න අයශේ යුතුකබන රාජකාන් හන්යට
ශවනවා නබන තවමක භාර ශ  ඝන අව යතාව්ව නැහැ.
විශ ේෂ්ශය ඝම
ශමතැනදී
ශවලා
තිශ් ඝශ ඝ
ශබන
ශ පාර්තශබන ඝතුශ නිලධාන් ඝ අක් වීමයි; අව ය පහහුබකබන
අක්වීමයි. ඒ පහුබකබන යටක දීලා ඒ අව ය නිලධාන් ඝ ල්ා දීලා
ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුශ තවමක අක් පාක්කබන තිශ්නවා නබන ඒ අක්
පාක් හ ාශගන ඉදින්යට ය ඝන අවස්ථාව ශ  ඝන ඕනෑ. ශබන
ශ පාර්තශබන ඝතුව රුපියල් බිය යන ගණන්ව ලාභ ල්ා දී
තිශ්නවා නබන ඒ ශ පාර්තශබන ඝතුවට අව ය පහුබකබන යටක ල්ා
ශ  ඝන ඕනෑ. එශසේ ල්ා ශ  ඝන කියලා මම ශයෝජනා කරනවා.
ශබන ශ පාර්තශබන ඝතුශ තිශ්න ්ලතල ක්තපාදු කරලා එහි
තිශ්න ්ලතල තවමක ශකශනුවට ශ නවා කිය ඝශ ඝ ඒ
ශ පාර්තශබන ඝතුව විනා කරලා ාලා ඒ ලැශ්න ් ායම නැති
කරන තැනකට යනවා කියන එක ්ව මම විශ ේෂ්ශය ඝ මත්ව
කර ඝනට ඕනෑ. ශබන ්ලතල තවමක තැනකට දීශම ඝ ශව ඝශ ඝ
ුබරා්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශ ් ායම නැති කර ගැනීමයි.
ුබරා්දු ශ පාර්තශබන ඝතුශ ැ ඝ තිශ්න නීති-රීති අනුව එක
පුද්ගලශයුවට අර්වුව ශ්ෝතල් නවයයි තු ඝ කාල්ව ශගන ය ඝන
පුුමව ඝ. ශපොලීසිශේ නිලධාන් ඝට නක් නැහැ කියලා අර්වුව
කාශල් ශ්ෝතල් 0 ්ව අරශගන ිතය මනුස්සශය්ව අමක අ ංුවවට
ගමකතා. ඒ මනුස්සයාට permit එක්ව ග ඝන පුුමව ඝකම්ව
තිබුශ්ඩ නැහැ. කහු වමකශමක ුම ක න අහිංසක මනුස්සශය්ව.
අර්වුව කාශල් ශ්ෝතල් 0 ්ව අරශගන යන ශවලාශ ශපොලීසිශේ
රාළහාමි ශකශන්ව කහුව අල්ලා ගමකතා. අර්වුව කාශල් ශ්ෝතල්
0 යි කිය ඝශ ඝ ශ්ෝතල් හයකට ශපොඩ් ්ව වැඩි ප්රමාණය්ව. ඒ
කාශල් ශ්ෝතල් 0  ඝ එක ශ්ෝතලය්ව ක ලා විුවණ ඝන හැදුවා
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ශ්ව.ශ්ව. පිය ාස මහතා]

කියලා අශන්ව කාශල් ශ්ෝතල්
0(මක ඉදින්පමක කරමි ඝ
ශපොලීසිශය ඝ ඒ මනුස්සයාට නක් ැබනමා. ඒ සබන් ඝධශය ඝ කථා
කළාම කිය ඝශ ඝ කශමයා ශබනක ක ලා විුවණ ඝන ලැහැස්ති
කළා. ඒක නිසා ශමයාට නක් ැබනමාක කියලා. ඒ වාශේ අහිංසක
මනුස්සය ඝට ශපොලීසිශේ ඇතැබන නිලධාන් ඝ කර ර කරනවා
කියන එක මම විශ ේෂ්ශය ඝ මත්ව කරනවා.

යබන සාධාරණීකරණය්ව කළා නබන ශගො ්ව ප්ර ්න විසඳ ඝන
පුුමව ඝ කියන එක මම මත්ව කරනවා. ශබන වන විට අදෙති ඝ
ශකොමිෂ් ඝ සභා එශහම ඇති කරලා රශට් යබන කිසි සාධාරණය්ව
ඇති ශවලා තිශ්නවා. ශබනක තවමක වර්ධනය කරන තමකමකවයකට
ශගන ් යුතු ශවනවා. ශබන තිශ්න ්ලතල එහාට ශමහාට කිරීම්ව
ගැන ශනොශවයි මම කිය ඝශ ඝ. ඒ තිශ්න ්ලතල ඒ විධියටම
ත්ා අව ය අක් පාක්කබන යටක හ ලා ඉදින්යට යන වැ පිළිශවළ්ව
ඇති කළ යුතුයි කියන එක මා ශබන අවස්ථාශ දී මත්ව කරනවා.

අහිංසක දු්තපමක මිනිශහ්ව ඉතාම අමාරුශව ඝ වසකට
රුපියල් ාහ්ව ශහොයාශගන පුරුද් ්ව හැයටයට අර්වුව කාල්ව
ශ්ො ඝන කටයුතු කිරීශබනදී ශපොලීසිය විසි ඝ ශබන වාශේ අවනීතික
වැ කරනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ශවනවා. එම නිසා ශබන
නිලධාන් ඝට අනව ය නීති සලසා දු ඝශනොමක තවමක විනා ය්ව
ශවනවා. ්ාර්වලට න්ංගලා ්ාර්වලට අ ාළ වැ කටයුතු කර ඝන
ශපොලීසියට භාර දු ඝශනොමක ලස්සනට තිශයයි කියලා මම මත්ව
කරනවා. ඊට ව ා ශහොඳයි ්ාර් වහලා ඒ යතුරුමක ඒ අයට භාර
ශ න එක. ශබන අයට එවැනි ්ලය්ව දු ඝශනොමක ඒ වාශේ
තමකමකවය්ව ඉදින්ශේදී ඇති ශවනවා කියන එක මම විශ ෂ්
ේ ශය ඝම
ශබන අවස්ථාශ මත්ව කර ඝන ඕනෑ.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අවසාන ව ශය ඝ මට ශබන
අවස්ථාව ල්ා දීම පිළි්ඳව ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත වන ගම ඝ ශබන
තිශ්න අක් පාක් සබනර්ර්ණ කරලා ්දු ් ායබන වැඩි කර ග ඝන
්දු ්රියා මාර්ග දියුණු කර ග ඝන වැ පිළිශවළ ්වතිමමක කරලා
ඒ නිලධාන් ඝට අව ය පහුබකබන යටක ල්ා දු ඝශනොමක ඉදින්යට ශබන
වයාපාරය ශහොඳට ශගන ය ඝන පුුමව ඝ කියන එක මත්ව කරමි ඝ
අයිතිවාසිකබන නැති කිරීම සබන් ඝධව මා තරශේ විරුද්ධ වන ්ව
මත්ව කරමි ඝ මශේ වචණන ස්වල්පය අවස ඝ කරනවා. ශ්ොශහොම
ස්තුතියි.

වතුකරශේ තමකමකවය ගැනමක කිය ඝන ඕනෑ. පුබිතය
කාලපන්්චශේ ය තුළ ශබනවා වි ාල ව ශය ඝ ඇල්දෙශ නැහැ. ැ ඝ
දිගට හරහට ශහොර ජාවාරබන ශහොර මමක ශපති ුවක් අරවා ශබනවා
අල්ල ඝන පට ඝ ශගන තිශ්නවා. එම නිසා තමයි ශබන මමක ්රවය
වැඩියි කිය ඝශ ඝ. වතුකරශේ පමණ්ව ශනොශවයි හැම තැනම
ශබනවා අහු ශවනවා. ශබනවා නතර කරන වැ පිළිශවළ තවමක
ශ ගශය ඝ ය ඝන ඕනෑ. ශබන ශගොල්ල ඝ වතු ඇතුළට ය ඝශ ඝ
නැහැ. ශ ඝ ගරු ම ඝත්රීතුමනි වතු ඇතුළට ය ඝශ ඝ නැහැ.
අහිංසක මිනිශහ්ව පාර අයිශ ඝ අර්වුව කාල්ව අරශගන ිතශයොමක
ඒවා අල්ලා ග ඝනවා. වතු ඇතුශළේ තමයි වි ාල ව ශය ඝ ුවක්
ජාවාරබන ශ්වරළ ගංජා ලංකාශ ගංජා වැනි ජාවාරබන වැඩිශය ඝ
බිහි ශවලා තිශ් ඝශ ඝ.

(The Hon. Presiding Member)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි. ීමළඟට
ම ඝත්රීතුමා.

අර්වුවවල ගණ ඝ වැඩි ශව ඝන වැඩි ශව ඝන ශබන වයාපාරය
ශ ගශය ඝ ඉස්සරහට ිතහිල්ලා තිශ්නවා. සාමානයශය ඝ ශ්ොන
මිනිහාශේ අර්වුව ශ්ෝතලය්ව ැ ඝ රුපියල් 8 681 ්වවා වැඩි
ශවලා තිශ්නවා. මම කිය ඝශ ඝ නැහැ ඒ මිල අක් කර ඝන
කියලා. ශබන තමකමකවයට අ පමක ශවලා තිශ්නවා. වස් හශමක
ූල ාරබනවල නතර ශවලා ඉ ඝන මනුස්සශයෝ wine spirit ශපොල්
කට්ටට ව්ව කරලා ිතනි ූලර්ව ගහලා ඊට පස්ශසේ ඒක නිවලා
ඒකට ශ හි ඇුවල් යටක්ව ාලා ශ්ොනවා මම ැකලා තිශ්නවා.
ඒකට ඒ මනුස්සයා පුරුදු ශවලා තිශ්නවා. ඒශක ඝ රාජය ් ායම
අක් ශව ඝශ ඝ නැද් අක් ශවනවා. තව ශකොටස්ව ඉ ඝනවා
්ැටන්ශේ තිශ්න ්ැටන් ූලර ගශල් අතුල්ලලා ඒකට ශ හි යටක්ව
ාලා ඒක දිශ අතුල්ලලා යබන කිසි මමක ගතිය්ව ඇති කර ග ඝන.
කය වාශේ ශද්වල් තිශ්නවා. ැනට එවැනි තමකමකවය ඝට පමක
ශවලා තිශ්නවා ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ඒක ශ්ොරුව්ව
ශනොශවයි. ගණ ඝ වැඩි වීම තුළ එවැනි තමකමකවය ඝ ඇති ශවලා
තිශ්නවා. අ වන ශකොට කෘ්රිම රා නැති කරලා තිශ්නවා. ඒක
ශහොඳයි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි සමාජශේ ශ්ොශහෝ ශ ශනුව
ශබනවාශේ ඇතුුම පැමකත ගැන  ඝශ ඝ නැහැ; දු්තපමක මනුෂ්යයාශේ
ප්ර න
් ගැන  ඝශ ඝ නැහැ. එම නිසා ්ාීමය මට්ටශබන තිශ්න ශබන
ප්ර න
් ගැන ශලොුව අධයයනය්ව කර ඝන ඕනෑ. කිතුල් ගස් ශ ක්ව
මැ ග ඝන පුබිතය වස්වල අවස්ථාව දු ඝනා. නුදමක කිතුල් ගශහේ
ිතහිල්ලා රා යටක අරශගන පහළට ්හින ශකොට ුදට්යටය පියට ඝ
උස්සාශගන යනවා රා විුවණ ඝන පට ඝ ගමකතායි කියලා. ඉති ඝ
මිනිුබ ඝට වන ශමවැනි අසාධාරණකබන නිසයි ශබන ප්ර න
් රාශිය්වම
ඇති ශවලා තිශ් ඝශ ඝ. ඒ නිසා ශබන තිශ්න රමය ශවනස් කරලා

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු

ේලස් ශද්වාන ඝ ා

ඊට ශපර කවුරු ශහෝ ගරු ම ඝත්රීවරශය්ව ගරු තිලකරාජා
ම ඝත්රීතුමාශේ නම ූලලාසනය සඳහා ශයෝජනා කර ඝන.

ු ඉෂාක් රහුෝද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි කශබන අවස්ථාශ දී ගරු
තිලකරාජා ම ඝත්රීතුමා ූලලාසනය ගත යුතුයක යි මා ශයෝජනා
කරනවා.

ු ගක්.ගක්. පියාාස ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

විිර්ද ස්ථිර කරන ලදී
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ු ගශ්හසා්ද ගසාෙිරංහස ෙහසතා මූලාසනගය්ද ඉවත්
වූගය්ද ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு தசஹொன்
மசைசிங்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று
அகலமவ,
ைொண்புைிகு
ையில்வொகனம்
திலகரொேொ அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the
Chair, and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took
the Chair.
[பி.ப. 3.21]

ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

சமபக்குத் தமலமைதொங்குகின்ற தகௌரவ உறுப்பினர்
அவர்கமள, இன்மறய தினம் ைதுவொித் திருத்தச் சட்டமூலம்,
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அைரமதவ அழகியல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சி நிமலய சட்டமூலம்
ைற்றும் உற்பத்தி வொி (விமசட ஏற்பொடுகள்) சட்டத்தின்கீழொன
கட்டமளகள் ததொடர்பில் நமடதபறுகின்ற விவொதங்களில்
எனது கருத்துக்கமளயும் பகிர்ந்துதகொள்வதற்கு வொய்ப்பு
வழங்கப்பட்டமை ததொடர்பில் முதலில் எனது நன்றிமயத்
ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.
ைமறந்த சிங்கள இமசக் கமலஞர், பண்டிதர் டபிள்யு .டி.
அைரமதவ அவர்களது நிமனவொக அைரமதவ அழகியல் ைற்றும்
ஆரொய்ச்சி
நிமலயம்
அமையப்தபறுவதொனது
ைிகவும்
வரமவற்கத்தக்க விடயைொகும். இத்தமகய ஒரு கொலகட்டத்தில்
சிங்களக் கமலஞர்கள் அண்மைக்கொலைொக அணிதிரண்டு,
தங்களது ததொழிற்துமற சொர்ந்த வொி விதிப்புகளுக்கு எதிரொகக்
குரல் தகொடுத்து வருவமதயும் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
அமதமநரம், இன்மறய தினமும் இரண்டு விதைொன வொிகள்
ததொடர்பிமலமய இங்கு வொதப் பிரதிவொதங்கள் இடம்தபற்று
வருகின்றன. அந்த வமகயில், நொடொளுைன்றம் கூடுகின்ற
நொட்களில் ைிக அதிகைொன நொட்களில் வொிகள் பற்றிய வொதப்
பிரதிவொதங்கமள
இடம்தபற்று
வருகின்ற
நிமல
ததொடர்கின்றது.
இந்த ஆண்டொனது அடுத்த ஆண்டுக்கொன தபருந்ததொமகக்
கடமனச் தசலுத்துவதற்கு ஆயத்தைொக மவண்டிய ஆண்டொக
இருக்கும் நிமலயிலும், ததொடர்கின்ற பணிப் பகிஷ்கொிப்புகள்,
மபொரொட்டங்களொல் நொட்டின் தபொருளொதொர முன்மனற்ற
நிமலயில்
பொதிப்புகமள
ஏற்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.
ததன்னிலங்மகமயப்
தபொறுத்தவமரயில்
அண்மைக்
கொலைொகப் தபண் சிமறக் மகதிகளின் மபொரொட்டங்கள் சிமறச்சொமலயின் கூமரயின் ைீமதறிகூட - இடம்தபற்றமதக்
கொணக்கூடியதொக இருந்தது. சிமறச்சொமலயினுள் மபொமதப்
தபொருட்கள் தகொண்டுவரப்படுவமதத் தடுக்குமுகைொன ஏற்பொடு
களுக்கு எதிரொன தசயற்பொடொக மைற்படி தபண் சிமறக்
மகதிகளின் மபொரொட்டம் தபொறுப்புைிக்கவர்களொல் இனங்
கொணப்பட்டொலும், மைற்படி மகதிகள் சிமறச்சொமலகளில்
எதிர்மநொக்குவதொகத்
ததொிவிக்கின்ற
குமறபொடுகள்
ததொடர்பிலும் தபொறுப்புவொய்ந்தவர்கள் அவதொனம் தசலுத்த
மவண்டியது அவசியைொகும். அமதவிடுத்து, 'சிமறச்சொமல
என்பது நரகமை' என்ற கருத்துக்கமளத் ததொிவித்துவிட்டு,
மகதிகள் ததொடர்பிலொன நலன்கள் குறித்து அக்கமற
கொட்டொைல் விடுவது 'சிமறக் மகதிகளும் ைனிதர்கமள' என்ற
வொசகத்திற்கு முரணொன
விடயம் என்மற கருதப்படல்
மவண்டும்.
அமதமநரம், பல்கமலக்கழக ைொணவர்களின் மபொரொட்டங்
களும் ததொடர்வமதமய கடந்த 21ஆம் திகதி தகொழும்பில்
இடம்தபற்ற பல்கமலக்கழக ைொணவர்களது மபொரொட்டம்
எடுத்துக் கொட்டுகின்றது. அதற்கு முன்பு புமகயிரதத் துமறசொர்
மபொரொட்டம், தனியொர் பஸ் சொரதிகளின் மபொரொட்டம்,
ைருத்துவர்களது மபொரொட்டம், தபொல் துமற ஊழியர்களது
மபொரொட்டம் எனப் மபொரொட்டங்கள் ததொடரும் நிமலமய
கொணப்பட்டது. இன்றும்கூட, கடற்தறொழிலொளர்கள் தங்களுக்
கொன எொிதபொருள் ைொனியம் மகட்டுக் தகொழும்பில் ேனொதிபதி
தசயலகத்திற்கு
அருகில்
மபொரொட்டத்தில்
ஈடுபட்டு
வருகின்றனர் என்று ததொியவருகின்றது.
இவ்வொறு ததன்னிலங்மகயில் ததொழில்சொர் உொிமைகளுக்
கொன மபொரொட்டங்கள், துமறசொர் மபொரொட்டங்கள் என
இடம்தபற்று வருகின்ற நிமலயில், வடக்கு ைொகொணத்மதப்
தபொறுத்தவமரயில்
வொழ்வு
சொர்ந்த
மபொரொட்டங்கமள
ததொடர்ந்தும் இடம்தபற்று வருகின்ற நிமலயில், பல்மவறு
ஆக்கிரைிப்புகளும்
அட்டூழியங்களும்
அபகொிப்புகளும்
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ததொடர்ந்தவண்ணமை
இருக்கின்றன.
எைது
ைக்களின்
வொழ்வுக்கொன உொிமைகள் மநரடியொனதும் ைமறமுகைொனது
ைொன ைறுதலிப்புகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டும் விருப்பைின்மை,
அக்கமறயின்மை ைற்றும் ஆளுமையின்மை கொரணைொகப்
புறக்கணிக்கப்பட்டும் வருகின்ற தசயற்பொடுகள் இன்மறய,
மநற்மறய முயற்சிகளொக அல்லொைல், இத்தமகய முயற்சிகள்
சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய கொலகட்டம் முதல் ததொடர்ந்து
வந்ததொமலமய கடந்த சுைொர் முப்பது வருட கொல அழிவுகளுக்கு
அமவ வித்திட்டிருந்தன. அந்த அழிவுகளுக்கு வித்திட்ட
கொரணிகள்
அறியப்படொைலும்,
அறியப்பட்டும்
அமவ
கமளயப்படொைலும்
நகர்த்தப்பட்டு
வருகின்ற
கொல
நகர்வுகளுக்கு ைத்தியில் எைது ைக்களது வொழ்வு ைீதொன பன்முக
ஒடுக்குமுமறகள் ததொடர்கின்றன என்மற கூற மவண்டி
யுள்ளது. இத்தமகய நிமலமையினுள் எைது ைக்களது
வொழ்வொதொர
ைற்றும்
தபொருளொதொரப்
பிரச்சிமனகள்
ததொடர்பிலொன மகொொிக்மககள் மபொரொட்ட வடிவங்கமளப்
தபறொைமலமய தற்தகொமல முயற்சிகளில் தங்கிவிடுகின்ற
நிமலமைகளும், அவற்மற மூடி ைமறக்கின்ற உபொயங்களொன
ைதுப் பொவமனமய அதிகொித்தல், மபொமதப் தபொருட்களுக்
கொன அதிக விற்பமன வொய்ப்பு மபொன்ற அணுகுமுமறகள்
எைது பகுதிகளில் பொொிய சமூக, கலொசொர சீர்மகடுகளுக்கு
வழிவகுத்துள்ள நிமலமையும் கொணப்படுகின்றன.
கடந்த 19ஆம் திகதி, ஞொயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல்
மவமளயில்
ைருத்துவர்
இைொனுமவல்
சொந்தகுைொொினது
தகொக்குவில், தசம்பியன்
ஒழுங்மகயில் அமைந்துள்ள
வீட்டுக்குள் வொள்கள், தபொல்லுகள் ைற்றும் கூொிய ஆயுதங்
களுடன் புகுந்த ஒரு குழுவினர் வீட்டு உமடமைகமளச்
மசதப்படுத்தியும்,
வீட்டொருக்கு
அச்சுறுத்தல்
விடுத்தும்
உள்ளனர்.
இந்தச்
சம்பவத்மத
நொம்
வன்மையொகக்
கண்டிப்பதுடன், இத்தமகய சம்பவத்துடன் ததொடர்புமடமயொர்
சட்டத்தின் முன் தகொண்டுவரப்பட்டு, உொிய நடவடிக்மக
களுக்கு உட்படுத்தப்பட மவண்டியது அவசியைொகும். இதற்கு
முன்னரும் யொழ். மபொதனொ மவத்தியசொமலயின் விடுதிக்குள்
அத்துைீறிப் புகுந்த சிலர் அங்கு வன்முமறச் சம்பவங்களில்
ஈடுபட்டிருந்த நிமலயில், அது ததொடர்பில் கொவல்துமறயினர்
உொிய நடவடிக்மககமள எடுக்கவில்மல என்மற கூறப்பட்டது.
இந்த நிமலயில் ஒரு ைருத்துவொின் வீட்டுக்குள் புகும் அளவிற்கு
மைற்படி வன்முமறச் சம்பவங்கள் அதிகொித்திருப்பமதமய
கொணமுடிகின்றது.
இந்த நிமல ததொடருமகயில், வடக்கு ைொகொணத்தில் 6,338
பதவி தவற்றிடங்கள் இன்னமும் நிரப்பப்படொைல் உள்ள
தொகவும், இவற்றில் ைொகொண சமபயினொல் 3,009 தவற்றிடங்
களும், ைத்திய அரசொங்கத்தினொல் 3,329 தவற்றிடங்களும்
நிரப்பப்பட மவண்யுள்ளதொகவும், பல தவற்றிடங்களுக்குத்
தமகமையொமனொர் வடக்கு ைொகொணத்தில் இல்மல என்றும்
வடக்கு ைொகொண சமபயின் முதலமைச்சர் அண்மையில்
கூறியிருக்கின்றொர்.
வடக்கு
கல்வியியலொளர்களுக்குக்
கிட்டியுள்ள தகவல்களின் எண்ணிக்மகப்படி பொர்க்கின்றமபொது
7,510
தவற்றிடங்கள்
வடக்கு
ைொகொணத்தில்
நிரப்பப்
படொதுள்ளதொகத் ததொியவருகின்றது. வடக்கு ைொகொணத்மதப்
தபொறுத்தவமரயில் சுைொர் 5,000க்கும் மைற்பட்ட பட்டதொொி
களும் ஏமனய பலரும் ததொழில்வொய்ப்புகள் இன்றிய நிமலயில்
இருக்கின்றனர். தற்மபொதுள்ள
தவற்றிடங்கமள
நிரப்பு
வதற்குத் தமகமை தகொண்மடொரொக இவர்களில் எவருமை
இல்மலயொ? என்ற மகள்வி எைது ைக்கள் ைத்தியில் எழொைல்
இல்மல.
கல்வித்
தமகமைகமளக்
தகொண்டிருப்மபொர்
எல்மலொரும் தவற்றிடங்களுக்கு உள்வொங்கப்பட்டுள்ளனரொ?
என்ற மகள்வியும் இதன்மபொது எழொைல் இல்மல. அமத
மவமள, தமகமையொமனொர் இல்மல என்று கூறிவிட்டு,

1437

1438

පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ඩේලස් ගද්වාන්දාා මහතා]

தப்பித்துக் தகொள்வதும் ஒரு வமகயிலொன மகயொலொகொத்தனம்
என்மற கூற மவண்டும். தமகமையொனவர்கமள உருவொக்கக்
கூடிய முயற்சிகள் எதுவும் வடக்கு ைொகொணத்தில் இவர்களது
ஆட்சிக் கொலத்தில் முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளனவொ? என்ற
மகள்விக்கு இவர்களொல் பதில் கூற முடியுைொ? எனக் மகட்க
விரும்புகின்மறன்.
இந்த நொட்டிலுள்ள ஒன்பது ைொகொணங்கமளயும் எடுத்துக்
தகொண்டொல், கல்வி நிமலயில் ததொடர்ந்தும் வடக்கு ைொகொணம்
ஒன்பதொவது நிமலயிமலமய இருந்து வருகின்றது. கல்வித்
துமறயில் வளப் பங்கீடுகள், குறிப்பொக ஆசிொிய வளப்
பங்கீடுகள் ஒழுங்குற மைற்தகொள்ளப்படொத நிமல கொணப்படு
கின்றது. கல்வித் துமறயில் அதீத அரசியல் தமலயீடுகள்
கொணப்படுவதொகப் பல்மவறு முமறப்பொடுகள் எழுந்துள்ளன.
கடந்த கொலத்தில் யுத்தம் நிலவியிருந்த சூழ்நிமலயிலும், வடக்கு
ைொகொணத்தின் கல்வி வளர்ச்சியில் எம்ைொல் ஆற்றக்கூடியதொக
இருந்த பங்களிப்புகள் வடக்கின் கல்வித் துமறயிமனப்
மபொதியளவு மைம்பொட்மட மநொக்கிமய நகர்த்தியிருந்தன.
அன்மறய இக்கட்டொன கொலகட்டங்களிலும் எம்ைொல் பகிரப்
பட்டிருந்த மபொதியளவு வளங்கமளக் தகொண்டு, பல்மவறு
இடர்களுக்கு ைத்தியிலும் கல்வி கற்ற சமுதொயத்தின் பணிகள்
இன்று எைது ைக்களுக்குக் கிமடத்துக் தகொண்டிருக்கின்றன.
அதற்கு அடுத்த கட்டக் கல்விச் சமூகங்கள் உருவொக்கப்படொத
நிமலக்கு எைது ைக்களின் வொக்குகளொல் அரசியல் அதிகொரத்
துக்கு வந்தவர்களது அசைந்தப் மபொக்குகமள கொரணம்.
தமகமையொனவர்கமள உருவொக்கொததற்கொன தபொறுப்பிமன
அவர்கமள ஏற்க மவண்டும்.
மைலும், தொதியர்கமளப் தபொறுத்தவமரயிலும் ைொகொணத்
திற்கு தவளியிலிருந்து தொதியர்கமள நியைிக்கின்ற நிமல
ஏற்பட்டுள்ளதொக வடக்கு ைொகொண சமபயின் முதலமைச்சர்
கூறியிருக்கின்றொர். இதற்கும்கூட நொங்கள் ஒரு விமசட
ஏற்பொட்டிமனத் ததொடர்ந்து முன்மவத்திருந்மதொம். நொம்
முன்மவத்திருந்த இரு வழிகமளயும் பின்பற்றி மைற்படி தொதியர்
தவற்றிடங்கமள
வடக்கு
ைொகொணத்திற்குள்
இருந்மத
ஆளணிகமளப் தபற்று நிரப்புவதற்குத் தற்மபொது ஏற்பொடுகள்
முன்தனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன.
எைது
பகுதிகளின்
தவற்றிடங்கமள எைது பகுதியின் ஆளணிகமளக் தகொண்மட
நிரப்புவதற்கு விருப்பம், அக்கமற, ஆளுமை என்பன இருக்க
மவண்டும்.
அந்த
வமகயில்,
மபொதியளவு
அரசியல்
அதிகொரங்கள் எம்ைிடம் ததொடர்ந்து இருந்திருக்குைொனொல்,
மைற்படி தவற்றிடங்கமள நிரப்பியிருப்பதுடன் ைட்டுைல்லொது,
வடக்கு
ைொகொணத்திமல
புதிய
ததொழில்வொய்ப்புகமள
உருவொக்கி எைது ைக்களுக்கு அவற்மறப் தபற்றுக் தகொடுத்
திருப்மபொம்
என்பமதயும்
நொன்
இங்கு
சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்மறன்.
இவ்வொறு எைது ைக்களின் அன்றொடப் பிரச்சிமன,
அபிவிருத்தி, அரசியல் உொிமைமய மநொக்கிய வழிமுமற
உள்ளிட்ட முக்கியைொன மதமவகமளப் பூர்த்தி தசய்து
தகொள்வதற்கு உொித்தொன வடக்கு ைொகொண சமபயிமன கடந்த
நொன்கு
வருடங்களொக
முடக்கி
மவத்துக்தகொண்டு,
"அதிகொரங்கள் இல்மல" என்று கூறிக்கூறிமய அதிகொர
துஷ்பிரமயொகங்களில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டு, அரச அதிகொொி
களினது
தசயற்பொடுகமள
முடக்கி
மவத்துக்தகொண்டு,
அமனத்துச்
சுகமபொகங்கமளயும்
அனுபவித்துக்தகொண்டு,
ைீண்டும் அமத ைொகொண சமபயின் கதிமரச் சுகத்திற்கு
ஆமசப்பட்டுக்தகொண்டு
எைது
ைக்களது
எப்பிரச்சிமன
கமளயும் தீர்க்கொத சமபயொக அமத மவத்துக்தகொண்டிருப்

பதொல் எைது பகுதியொனது அமனத்துத் துமறகள் சொர்ந்தும்
கடுமையொன சீர ழிவு நிமலக்குள் தள்ளப்பட்டு வருவமதயும்
நொன் இங்மக மவதமனயுடன் எடுத்துக் கூற விரும்புகின்மறன்.
மநற்மறய தினம் யொழ்ப்பொணம், ையிலிட்டி ைீன்பிடித்
துமறமுகத்தின் ைீள் நிர்ைொணப் பணிகள்
ேனொதிபதி
அவர்களொல் ஆரம்பித்து மவக்கப்பட்டன. இதமன நொம்
ைனதொர வரமவற்கின்மறொம். அமதமநரம், கடந்தகொல யுத்தம்
கொரணைொக ையிலிட்டிப் பகுதியிலிருந்து இடம்தபயர்ந்துள்ள
ைக்களது தசொந்தக் கொணி நிலங்களில் இன்னமும் 955 ஏக்கர்
கொணி நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டுச் சுைொர் 1000 குடும்பங்கள்
ைீளக் குடியைர்த்தப்பட மவண்டியுள்ளன. ையிலிட்டி ைீன்பிடித்
துமறமுகைொனது யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட கொலப்பகுதியில்
இந்நொட்டுக் கடலுற்பத்தியில் சுைொர் 30 சதவீதத்திமன
நல்கியிருந்தது. தற்மபொதும்கூட இப்பகுதிக் கடற்தறொழில்
சொர்ந்த ைக்களில் தபரும்பொலொனவர்கள் இடம்தபயர்ந்த
நிமலயில்,
பருத்தித்துமற
கடற்
பகுதியில்
தங்களது
கடற்தறொழிமல
மைற்தகொண்டு
வருகின்றனர்.
எனமவ,
இம்ைக்களது ைீள் குடிமயற்றமும் மைற்படி ையிலிட்டி ைீன்பிடித்
துமறமுகப் பணிகளுடன் இமணந்ததொக - சைொந்தரைொக
மைற்தகொள்ளப்படல் மவண்டுதைன்ற மவண்டுமகொமளயும்
இங்கு முன்மவக்க விரும்புகின்மறன். ையிலிட்டியிலுள்ள
பொடசொமலகமள இரண்டு வொரங்களில் விடுவிப்பதற்கு
நடவடிக்மக
எடுப்பதொக
ேனொதிபதி
அவர்கள்
கூறி
யிருக்கிறொர். அதமன வரமவற்பதுடன், ைக்களது ைீள்குடி
மயற்றம் ததொடர்பிலும் இமத முமறயில் ேனொதிபதி அவர்கள்
துொித ஏற்பொடுகமள முன்தனடுக்க மவண்டுதைனவும் மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
கடந்த 13ஆம் திகதி முல்மலத்தீவு, நொயொறு பகுதியில்
ஏற்படுத்தப்பட்ட அசம்பொவிதத்மத எம்ைொல் ைறந்துவிட
முடியொது. சுைொர் 50 இலட்சம் ரூபொய் தபறுைதிதகொண்ட
படகுகள், இயந்திரங்கள், வொடிகள், வமலகள் என்பன
எொியூட்டப்பட்டிருந்தன. இதுமபொன்ற சம்பவங்கள் இனிமைலும்
எைது பகுதிகளில் இடம்தபறொதிருக்க மவண்டும். அத்துடன்,
மைற்படி எொிக்கப்பட்ட கடற்தறொழில் உபகரணங்களுக்கொன
நட்டஈட்டிமன வழங்குவதற்கும் இந்த அரசு உடனடியொக
முன்வர
மவண்டுதைன்ற
மகொொிக்மகயிமனயும்
இங்கு
முன்மவத்து, மநரம் ஒதுக்கியதற்கு ைீண்டும் நன்றிகூறி, எனது
உமரமய முடிக்கின்மறன்.

[பி.ப. 3.34]

ු ඉෂාක් රහුෝද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
அைரமதவ அழகியல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சி நிமலயம் அமைப்பது
சம்பந்தைொன இன்மறய விவொதத்திமல மபசுவமதயிட்டு நொன்
ைிகவும் சந்மதொசப்படுகின்மறன். இந்த நொட்டின் ைிகவும்
முக்கியைொன ஒரு பணியிமல அவர் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருந்தமத
அதற்குக் கொரணைொகும். அவருமடய ஞொபகொர்த்தைொக இந்த
ஆரொய்ச்சி நிமலயம் அமையவிருப்பது வரமவற்கத்தக்க
விடயைொகும்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ைிகவும் ைனவருத்தத்மதொடு நொன் ஒரு
விடயத்மதக் குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். அதொவது, புதுக்குடி
யிருப்பு கதிரவன் கழகத் தமலவர் அ. இன்பரொசொ அவர்கள்
கடந்த வொரம் ஓர் ஊடகச் சந்திப்பில், ைஹிந்த ரொேபக்ஷ
அவர்களுமடய பதவிக் கொலத்தில் புலிகள் முழுமையொகப்
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புனர்வொழ்வளிக்கப்பட்டதொகவும்
அவர்கள்
திருந்திவிட்ட
தொகவும் புலிகளது ஆயுதங்கள் பிரமதச முஸ்லிம்களுக்கு
விற்கப்பட்டதொகவும் ஒரு தகவமல தவளியிட்டிருந்தொர். இந்த
நொட்டின்
சுதந்திரத்துக்கொக
டி.எஸ்.
மசனொநொயக்க
அவர்கமளொடு இமணந்து, டி.பி. ேொயொ, தபொன்னம்பலம்
அருணொச்சலம் மபொன்ற தமலவர்கள் அன்று பொடுபட்டமத
இந்தத் திருநொட்டிமல வொழ்கின்ற அமனத்து ைக்களும்
உணரமவண்டும்.
அதொவது,
இனவொதம்,
ைதவொதம்,
குலவொதத்திற்கப்பொல் இந்த நொடு ஒரு சுதந்திர நொடொக
ைலரமவண்டுதைன்பதற்கொக அவர்கள் பொடுபட்டமத நொங்கள்
அமனவரும் அறிமவொம்.
அதமனத் ததொடர்ந்து இந்த நொட்டிமல ைிகவும் மைொசைொன
ததொரு யுத்தம் நமடதபற்றது. பல்லொயிரக்கணக்கொன உயிர்
களின் அழிவு! 30 வருட கொலைொக இந்த நொட்டின் தபொருளொ
தொரத்திமல பொொியததொரு வீழ்ச்சி! இந்த நொடு உலகத்திமல
ைிகவும் மைொசைொனததொரு நொடொக ைொறிக் தகொண்டிருந்த
கொலகட்டத்திமலமய
நொங்கள்
இருந்மதொம்.
அந்தச்
சந்தர்ப்பத்திமல இடம்தபற்ற தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளின்
மபொரொட்டத்துக்கு
முற்றுப்புள்ளி
மவக்கப்பட்டதபொழுது,
அந்தப் மபொரொளிகள் தங்களுமடய இனத்மதயும் ைண்மணயும்
பொதுகொக்க மவண்டுதைன்பதற்கொகத் தங்களது உயிர்கமளத்
தியொகம் தசய்து, தியொகிகளொனொர்கள். ஆனொல், இந்த
இன்பரொேொ என்ற மகொமழ வீரன் அன்று இரொணுவத்தினொிடம்
தன்மன வீரன் என்று அமடயொளம் கொட்டி, இன ைக்கமள
ஏைொற்றி,
மகொமழயொக
இரொணுவத்தினொின்
மகக்குள்
சிக்குப்பட்டு,
சுகமபொகைொக
வொழ்ந்துவிட்டு,
இன்று
வங்குமரொத்து அரசியல்வொதிகளுடன் இமணந்துதகொண்டு,
முஸ்லிம்களிடத்திலும்
ஆயுதங்கமள
விற்றதொக
ைிக
அப்பட்டைொன தபொய்கமள - அவதூறுகமள - படுபுரளிகமள
இந்த நொட்டில் வொழ்கின்ற ைக்கள் ைத்தியில் பிரச்சொரம்
தசய்துதகொண்டு
இருப்பமத
நொங்கள்
கொண்கின்மறொம்.
ஆனொல், இந்த நொட்டின் பொரொளுைன்றத்திமல இருக்கின்ற
முஸ்லிம்களொக இருக்கலொம், தைிழர்களொக இருக்கலொம்,
சிங்களவர்களொக இருக்கலொம், இந்துக்களொக இருக்கலொம்,
அமனவரும் இந்த நொட்டின் இமறமைமயப் பொதுகொக்க
மவண்டுதைன்பதற்கொக
ஒன்றுபட்டு,
ஒற்றுமைப்பட்டுச்
தசயற்படுகின்ற
இந்த
நல்லொட்சியிமல,
இப்படியொன
மைொசைொனததொரு வொர்த்மதப் பிரமயொகத்மதச் தசய்து, இந்த
நொட்டிமல ைீண்டும் இனவொதம், ைதவொதம், குலவொதம்
மபொன்றவற்மற ஏற்படுத்த மவண்டுதைன்று நிமனக்கின்றொர்.
கடந்த 30 வருடகொல ஆட்சியிமல எப்படி இந்த ைக்கள்
அடிமைகளொகவும் தங்களுமடய உமடமைகமளயும் உயிர்
கமளயும் இழந்தவர்களொகவும் கொணப்பட்டொர்கமளொ, அமத
நிமலமய ைீண்டும் உருவொக்குவதற்கொக அவர் தன்னுமடய
தசயற்பொடுகமள மைற்தகொள்வமத நொங்கள் கொணக்கூடியதொக
இருக்கிறது.
தற்மபொமதய பொரொளுைன்றத்தில் எங்கமளொடு இருக்கின்ற
தைிழ்ப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள்கூட ைிகவும் கவமலப்
படுகின்றொர்கள். கொரணம் என்னதவன்றொல், அன்று அவர்
இயக்கத்தில் இருந்தமபொது, சுகமபொகங்களுக்கொக இயக்கத்
மதக் கொட்டிக்தகொடுத்துவிட்டு, அவருமடய மதமவகமளப்
பூர்த்தி தசய்கின்ற ஒரு கூலிப்பமடயொகத்தொன் அன்மறய
ஆட்சியில் அவர் தசயற்பட்டொர் என்பமத இன்று தங்களொல்
உணரக்கூடியதொக
இருக்கின்றது
என்பமத
அவர்கள்
தங்களுமடய வொயினொல் தசொல்லொவிட்டொலும், எங்களொல்
அறியக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இன்று எங்கமளொடு தைிழ்
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ைிகவும் அந்நிமயொன்னியைொக,
ைிகவும் சந்மதொஷைொன முமறயில் ஒற்றுமையொகச் தசயல்படு
கின்றொர்கள். கொரணம் என்னதவன்றொல், இந்தத் திருநொட்டில்
ைீண்டும் ஒரு யுத்தம் வரக்கூடொது; இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற
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அமனவரும் ஒன்றுபட்டு, ஒற்றுமையொக ஒரு தொயின்
பிள்மளகள் மபொன்று வொழமவண்டும் என்பதற்கொகமவ.
ஆகமவ, இந்த நொட்டின் சனொதிபதி அவர்கமள, பிரதைர்
அவர்கமள, தபொலிசுக்குப் தபொறுப்பொன அமைச்சர் அவர்கமள,
இந்த இலங்மக நொட்டில் உலகிமல ைிகவும் திறமையொன
இரொணுவமும் தபொலிஸ் பமடயும் இருப்பமத யொரொலும்
ைமறக்கமவொ, ைறுக்கமவொ முடியொது. இப்படிப்பட்ட ைிக சக்தி
வொய்ந்த
இரொணுவத்தினரும்
தபொலிசொரும்
இருக்கின்ற
தபொழுது, ஏன் சட்டவிமரொதைொக ஆயுதங்கமள மவத்திருப்
பவர்கமளக் மகதுதசய்ய முடியொது? என்று இந்தச் சமபயில்
நொன் மகட்டுக்தகொள்கிமறன். அப்படிச் சட்டவிமரொதைொக
யொொிடத்திலொவது ஆயுதம் இருந்தொல், அது இந்த நொட்டின்
இமறமைக்குப் பொதிப்பொக அமையும். எனமவ, அவர்கமள
உடனடியொகச் சட்டத்துக்கு முன்னொல் நிறுத்துங்கள்! அவர்கள்
அமைச்சர்களொக இருக்கலொம், பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொக
இருக்கலொம், நொனொகக்கூட இருக்கலொம், யொரொக இருந்தொலும்
சொி, அவர்கமளச் சட்டத்துக்கு முன்னொல் தகொண்டுவந்து,
அவர்களுக்கு எதிரொக உொிய சட்ட நடவடிக்மக எடுங்கள்!
இல்லொவிட்டொல், நீங்கள் உடனடியொக இந்த இன்பரொேொ
என்பவருக்கு எதிரொக ICCPR சட்டத்தின் கீழ் உொிய
நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும். ஏதனன்றொல் அவருமடய
வொழ்நொமளக்
கழிப்பதற்கும்
பணம்
சம்பொதிப்பதற்கும்
சந்மதொசைொக வொழ்வதற்கும் அன்று ஒரு கூலிப்பமடயொக
இயக்கத்தினமரக் கொட்டிக்தகொடுத்து எவ்வொறு தசொகுசு தபற்று
தவளிவந்திருக்கின்றொமரொ, இந்த நொட்டில் ஒரு குழப்பத்மத,
ஓர் இனவொதத்மத, ஒரு ைதவொதத்மத தூண்டி நொட்மட
ைீண்டும் தீக்கிமரயொக்க மவண்டுதைன்று அன்று எப்படி
உணர்ந்திருந்தொமரொ, அப்படியொன ஒரு தசயலில் இன்றும்
ஈடுபடுகின்ற இந்த இன்பரொஜ் என்பவமர உடனடியொகக்
மகது
தசய்து
சட்டத்திற்கு
முன்
தகொண்டுவந்து
அவருக்தகதிரொக உொிய நடவடிக்மகதயடுக்க மவண்டுதைன்று
இந்தச்
சமபயில்
நொன்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
இல்லொவிட்டொல் இப்படியொனவர்கள் இந்த நொடு தற்தபொழுது
ஓர் உன்னதைொக, ஒற்றுமையொகப் பயணிக்கின்ற கொல
கட்டத்திமல, நொட்டில் நல்லொட்சி நிலவுகின்ற கொலத்திமல, ஓர்
இனவொத, ைதவொத, குலவொதப் மபொக்மகொடு மைொசைொன
ொீதியிமல வொர்த்மதப் பிரமயொகங்கமளச் தசய்து, ைீண்டும்
இந்த நொட்மடத் தீக்கிமரயொக்குவொர்கள் என்பதில் எந்த
விதைொன ஐயமுைில்மல. இவர்கமளப் மபொன்ற இனவொதிகள்,
ைதவொதிகள்தொன் இந்த நொட்மடத் தீக்கிமரயொக்குவமத
நொங்கள் கொணலொம். அன்று இயக்கத்தினர் தங்களுமடய
உயிர்கமளத் தைது விடுதமலக்கொகத் தியொகம் தசய்தொர்கள்.
இந்த இன்பரொஜ் என்பவன் ஏன் தியொகம் தசய்யவில்மல?
அற்ப ஆமசக்கொக மவண்டி தன்னுடன் இருந்த அமனத்துப்
மபொரொளிகமளயும் கொட்டிக் தகொடுத்துவிட்டு, இன்று அவர்
சுகமபொக வொழ்க்மக வொழ்வமத நொங்கள் கொணலொம். அவ்வொறு
சுகமபொக வொழ்க்மக வொழுகின்ற இன்பரொஜ் என்பவன் இன்று
இந்த நொட்டில் அமனத்து சிறுபொன்மை ைக்கள் ைத்தியிலும்
தபரும்பொன்மை ைக்கள் ைத்தியிலும் ைொதபரும் ஒரு புரட்சிமய
உண்டுபண்ணி
ைீண்டும்
இந்த
நொட்மட
எொியூட்ட
முமனவமதயிட்டு நொன் ைிகவும் கவமலப்படுகின்மறன்.
மகவலைொன தசயலில் ஈடுபடுகின்ற அந்த இன்பரொஜ்
என்பவருக்கு இந்தப் பொரொளுைன்றத்திலுள்ள 225 பொரொளு
ைன்ற உறுப்பினர்களும் எதிரொனவர்கள், இந்த நொட்டில்
வொழ்கின்ற 2½ மகொடி ைக்களும் எதிரொளிகள் என்பமதயும்
இந்தச் சமபயிமல ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன். ஆகமவ,
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, உடனடி
யொக அவமரச் சட்டத்திற்கு முன் தகொண்டுவரமவண்டும்.
அவருக்தகதிரொக உடனடியொக ICCPR சட்டத்தின் கீழ்
நடவடிக்மகதயடுக்க மவண்டுதைன்று பணிவன்பொய் மகட்டு,
எனக்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி,
விமடதபறு
கின்மறன்.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara.
You have 17 minutes.
[අ.භා. 3.((]

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ දින පැවැමකශවන ශබන
විවා ශේ දී අපට මාතෘකා ී පය්ව ගැන සාක්චඡා කිරීමට
තිශ්නවා. ශමහිදී අ කිහිප ශ ශනුවම ප්රධාන මාතෘකාව හැයටයට
ශතෝරා ගමකශමක අශ්ත අමරශද්ව මහා ගායන ශ දියාණ ඝ අශ්ත
සිංහල රසිකය ඝශේ අමරශද්ව මහා ගා ඝධර්වයාණ ඝ පිළි්ඳව
එ්වතරා විධියක අගය කිරීම්ව කර ඝනයි. ශබන ශ්ව ඝ්රය කහු
ශවනුශව ඝ කහුශේ නමි ඝ සංගීතය හා ගීතය ශවනුශව ඝ ශමශසේ
පිහිටුවීම ශකොයි තරබන කාශලෝිත කියන කරුණ ගැන ශබන
පිළි්ඳව ූලය ක  ආ ්්ඩක්ශ හැම ශකශනුවටම ප්ර ංසාශව ඝ යුතුව
අපි ැ ඝවිය යුතුව තිශ්නවා. අමරශද්ව ශූරී ඝ පිළි්ඳව අපට
ශමහිදී දීර්තව කථා කර ඝන ශවලාව්ව නැහැ. අපි ඉතා ශකයටශය ඝ
කියනවා නබන ශස  ඝ ර්යශේ සිතුවම ගායනයකට ශපරළා
රසිකය ඝ රසවමක කිරීමට සිංහල ගීතශේම ්ශ ණික නව
ව ය ය්ව ශබන රශට් ප්රුවණ කර ආ ශබන මහා ගීතශ දියාණ ඝ
ශවනුශව ඝ ශබන කලා ශ්ව ඝ්රය ඇති කිරීමට ශගන එන ශබන පනතට
අපශේ සබනර්ර්ණ සහශයෝගය හා ප්ර ංසාවමක ඒ ශවනුශව ඝ අපශේ
විශ ේෂ් ස්තුතියමක අප පළ කළ යුතුව තිශ්නවා. ීමට ශපර අප
විසි ඝ ශගන ් යුතුව තිබුණු ශමම ශයෝජනාව ප්රමා වී නුදමක
ශගන ඒමට හැකිවීම ගැන අප සතුටු ශවනවා.

ඊළඟට ුද ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා විසි ඝ ඉදින්පමක කරන
ල නිෂ්්පා න ්දු (විශ ෂ්
ේ විධිවිධාන) පනත යටශමක නියමය ඝ
පිළි්ඳව කථා කරනවා නබන ්දු අතර අදෙති ඝම එකතු කර ඝන
යන ්දු ී පය්ව ගැනමක ශබන ශවලාශ අපට අහ ඝනට ලැශ්නවා.
ශබන ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත ම් නුමක අවසානශේ
ුද්රාව්ව අශළවි කිරීම ම්  ඝ තවමක පැමකතකි ඝ අහිමි ශවන ් ායම
එකතු කරග ඝනා ්ව කියනවා. ුද්රාව මිල කිරීම ඇමතිතුමාට
සබනර්ර්ණශය ඝම ්ාර කරලා තිශ්නවා. ශබනවා ුබරා නිෂ්්පා නශේ
දූෂ්ණය වැඩි කිරීමට ශහේතු ශවනවාය කියන එකයි ඒ පිළි්ඳව
 ඝනා උ විය කිය ඝශ ඝ. අපට ැනට ශපශනන හැයටයට ශබන
ග ඝනා පියවර නිසා එක පැමකතකි ඝ ්දුවය  ඝ ුද ා හන්න
ක්ඩ ායබන වැඩි ශවනවා. අශන්ව පැමකශත ඝ ඒ නිසා අහිමි ශවන
්ද් එකතු කර ගැනීමට තවමක ්ද් ්ව එකතු කර ගැනීම සිදු
ශවනවා. අ ඝතිමට ශබනවා ්ලපා ඝශ ඝ ශකොශහොම කියලා අපි
්ල ඝන ඕනෑ.
අපි මිනිස්ුබ ඝව අල්ලා ශගන යනවා; හිශර් ානවා. ඒ මිනිස්ුබ
දීර්ත කාලය්ව ඇප නැතිව හිරගත ශවලා ඉ ඝනවා. ශබන වි ාල
සමාජ අර්බු ය ඇති ශවමි ඝ තිශ් ඝශ ඝ මමක ්රවය වයා්තත වීශබන
ප්රවණතාව නිසායි. අ ශබන මමක ්රවයවලට ඇේ්ැහිවීම හා එහි
වයා්තතිශේ ප්රවණතාවට ශහේතුව ශමොක්ව විශ ේෂ්ශය ඝම ශ්වරළ
ගංජා භාවිතයට ශහේතු වී තිශ් ඝශ ඝ සාමානය අර්වුවවල මිල
කශරොමකතු ශනොශ න ගණනකට ඉහළ යාම නිසයි කියලා අපට
සමාජ විචණාරකය ඝශග ඝ ැනග ඝනට ලැශ්නවා. කඅපට ුබරාව
අව යයි අපට බීමට මමකපැ ඝ අව යයි. ඒක අශ්ත ඇඟටමක
සිතටමක ුබවය්වක කියලා මිනිස්ුබ කල්පනා කරනවා නබන ඒ
සබන් ඝධශය ඝ කාටවමක නීති ම ඝන ්ැහැ. ඒක එයාශේ
කැමැමකත හා තීරණය. අපි ඒ ශවනුශව ඝ කර ඝන ඕනෑ ශද් තමයි
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මිනිස්ුබ නරක මමක ්රවය භාවිතයට ශපළීමම වැළැ්වවීම. ඒ සඳහා
අනතුර්ව ශනොවන විධිශේ ශස ්යයට හානිය්ව ශනොවන විධිශේ
ශහොඳ මමකපැ ඝ රජය ගණශ ඝ සාධාරණ මිලකට අශළවි කිරීමට
රජය සූ ානබන ශව ඝන ඕනෑ.
ඇමකතටම රජය ශබනක ්රබනභක අවස්ථාශ හිතපු ශ ය්ව.
රාජය ස්කාගාර සංස්ථාව හැයටයට ූලය ක මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය
්රබනභ වුණු අවස්ථාශ . මිනිුබ ඝශේ අ තිශ්න විය බන මට්ටමට
් ායබන මට්ටමට කශරොමකතු ශ න ශස ්යයට හානිය්ව ශනොවන
්කාරශේ යබන මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය්ව ල්ා දු ඝශනොමක ශ්වරළ
ගංජා ්දී මමක ්රවයවලට ඇේ්ැහි වීශබන අවාසනාව ඝත තමකමකවය
අපට වළ්වවා ග ඝන පුුමව ඝ කියලා අපි හිතනවා; ඒ වාශේම
සමාජ විචණාරකයිනුමක කල්පනා කරනවා.

ඊළඟට සිංග්තර්රු - ශ්රී ලංකා නි හස් ශවශළඳ ිතවිුබම ගැනමක
ශබන ශවලාශ කථා කර ඝනට ශවනවා. ශමොක ශබනවාශේ ්දු
පිළි්ඳ ප්ර න
් යුවමක තිශ්න නිසා. ැ ඝ ගරු (්චණාර්ය) හර්ෂ්
සිල්වා රාජය ඇමතිතුමා හැම තැනම කියමි ඝ යනවා
කසිංග්තර්රුශ ුවණු ශමශහ ශගශන ඝන ශනොශවයි ශබනක හ ලා
තිශ් ඝශ ඝ. එශහම එක්ව පාකිස්තානු ිතවිුබශබනමක තිබුණා. ඒ
වුණාට පාකිස්තානශය ඝ ුවණු ශමශහ ශගනාශ නැහැක කියලා.
නුදමක එතුමා උමකතර දිය යුතු එක කාරණය්ව තිශ්නවා. එම
ිතවිුබශබන 98වැනි පිටුශ HS Code 28445000 යටශමක ලංකාශ
වගී බන සඳහ ඝ වන ශකොටශසේ තිශ්නවා නයෂ්්යටක අප්රවය
එශහම නැමකනබන විකිරණශීලී අප්රවය සිංග්තර්රුශව ඝ ලංකාවට
එව ඝන පුුමව ඝ කියලා. ැ ඝ ශමතුම ඝලාශේ එක තර්කය්ව
තමයි කඑශහ ඝ අපට එවනවා කියන ක්වශකෝම අපට එව ඝශ ඝ
නැහැ. ඒ එවන ක්වශකෝම අපටමක එහාට යව ඝන පුුමව ඝක කියන
එක. නුදමක එම ිතවිුබශබන සිංග්තර්රුශ
වගී බන හා ්ැඳීබන
පිළි්ඳව ශකොටසට ිතයාම ශපශනනවා ලංකාව සිංග්තර්රුශව ඝ
එන නයෂ්්යටක අප්රවය නැමකනබන විකිරණශීලී අප්රවය භාර ගත
යුතුයි කියන එම ්ැඳීම සිංග්තර්රුව පැමකශත ඝ ්ැඳීබන හා වගී බන
අතශර් ශකොතැනකවමක නැති ්ව. මා ශබන කියන ශද් අසතයය්ව
නබන ඒ අයට පුුමව ඝ ඒ ගැන ශතෝරා ශේරා ශප ඝව ඝන. මා
කි වා ිතවිුබශබන 98වැනි පිටුශ ලංකාශ ්ැඳීබන හා වගී බනවල
ඒක තිශ්නවා කියලා. නුදමක සිංග්තර්රුශ ්ැඳීබන හා වගී බන
තිශ්න ශකොටශසේ එවැනි ඊට අශනයෝනය  ආ වග ඝතිය්ව
නියමය්ව නැති ්වයි මා ප්රකා කර ඝශ ඝ. මම කරන ප්රකා ශේ
වර ්ව තිශ්නවා නබන ඒක නිවැරදි කරන ශලස ්්ඩක්
ප්වෂ්ශය ඝ මා ඉල්ලා සියටනවා.
ඊළඟට ඇඟදෙබන කර්මා ඝත ාලා ගැන කිව යුතුයි. ඇමකතටම
එ ා ගබනපළාමකවලට ඇඟදෙබන කර්මා ඝත ාලා වයා්තත කශළේ
ජනප්රිය කශළේ ශප්රේම ාස මහතාශේ කාලශේ කියන කාරණය මා
කිව යුතුයි. ැ ඝ එම ඇඟදෙබන කාර්මා ඝත ාලාවල වි ාල පින්ස්ව
ශසේවය කරනවා. ඇමකතටම ඒවාශේ ශසේවය කිරීමට යබන අමාරු
තමකමකවය ඝ තිබුණමක ශ්ොශහෝ ශවශහස මහ ඝසි වී වැ
කර ඝනට සිදු වුවමක යබන යහපමක මට්ටමක ් ායම්ව ල්ා
ගනිමි ඝ ඒ අය යබන ීවවශනෝපාය්ව ඒ ම්  ඝ සලසා ග ඝනවා. ශබන
ඇඟදෙබන කර්මා ඝත ාලාවලට පිටරයට ඝ ශරදි ශග ඝවනවා. ඒ
ශග ඝවන ශරදිවලට VAT එක එකතු කර ඝන තී ඝදු කිරීම්ව ගැන
ලැබුණු ්රංිය නිසායි අපි කිය ඝශ ඝ. එශහම එකතු කශළොමක
අශ්ත ඇඟදෙබනවලට ජාතය ඝතර ශවශළඳ ශපොශළේ තිශ්න
තරගකාරීමකවය පහළ වැශටයි. එශසේ පහළ වැම මමක සමඟ එය
අශ්ත රශට් ඇඟදෙබන කර්මා ඝතයට යබනකිසි හානිය්ව කරන එය
අශ්ත ඇඟදෙබන කර්මා ඝතයට එ්වතරා විධියක පාක්ව්ව ඇති කරන
අශ්ත කර්මා ඝතය දුර්වල කරන තැනකට පමක කිරීමට ඉ තිශ්න
්ව අප කිව යුතුව තිශ්නවා.
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ඊළඟට අශ්ත රුපියශල් වයටනාකම අක්වීශබන කාරණය ගැන
ඉරා ඝ විරමරමකන රාජය අමාතයතුමා කියාශගන කියාශගන යනවා
අපි අහශගන හියටයා. නුදමක ශමහිදී අපි ගණ ඝ ්ල ඝශ ඝ අර
රශට් ශකෝචචණර අක් වුණා ශබන රශට් ශකෝචචණර අක් වුණා කියන
එක ශනොශවයි. අපි ්ල ඝශ ඝ අශ්ත රශට් රුපියශල් වයටනාකම
අක්වීම කියන කාරණයයි. රුපියලට සාශප්වෂ්ව ශ ොලරශේ
වයටනාකම වැඩිවීමයි. ශ ොලරයක වයටනාකම රුපියල් 860 ්වවා
ඉහළ නැඟීම නිසා ශ ොලරයට හුවමාරු වන රුපියශල් වයටනාකම
පහළ වැම මයි. ශබනක ශව ඝශ ඝ ශකොශහොම කියන කාරණයට
ශනොශවයි මම ය ඝශ ඝ. ශමහි විපාකය රා ග ඝන සිද්ධ ශව ඝශ ඝ
ශබන රශට් සියටන ශපොදු මහජනතාවට. ශපොදු මහජනතාව අතශර්
පාන්ශභෝිතකය ඝ හැයටයට සියටන සියදෙ ශ නාට ශබන අමාරුව
රාග ඝන ශවනවා. අශ්ත රශට් තිශ්න ීවවන විය බන මට්ටම අනුව
්ැදෙවාම එම ීවවන විය බන මට්ටමමක ඒ අනුව ශබන රශට් සාමානය
මිනිුබ ඝශේ -ශපොදු ජනතාවශේ- ් ායබන මට්ටමමක සැලී මට
ගැනීශබන දී රුපියශල් වයටනාකම තවමක වැශට ඝනට ඉ හැරීම ශහෝ
වැශටනු ්ලා සිම ම ශබන රශට් ජනතාවට විරුද්ධව කරන වි ාල
අපරාධය්ව හැයටයට අපි ශප ඝවා දිය යුතුයි. ශමහි තර්කය ව ඝශ ඝ
ශමයයි. ශබනවා ක්වශකෝම අ ෘෂ්යමාන  ආ ශවළඳශපොළ හස්තයකි ඝ
සිදු කරවන නියාමය ඝ. ශබනවාට කාටවමක අභිශයෝග කර ඝන ්ැහැ.
අ ෘෂ්යමාන ශවශළඳශපොළ හස්තය. හන්යට අපි ශනො කින අපට
ශනොශපශනන යබනකිසි අද්භූත ්ලය්ව වැනි ශ ය්ව ගැනයි ශබන
කථා කර ඝශ ඝ. නුදමක ඒක ශනොශවයි ඇමකත. ඇමකත කථාව නබන
වි ාල ව ශය ඝ ුද ල් තිශ්න අය - කුම සල්ය  තිශ්න අය- ඒවා
ශ ොලර්වලට හරව හරවා තම ඝශේ පාන්ශභෝිතක භා්ඩ වැඩි
වැඩිශය ඝ බු්වති විඳීමයි. ඒක අපි කවුරුමක  ඝනවා. රුපියශල්
වයටනාකම වැම මමක එ්වක ්නයනය කරන භා්ඩ වල විතර්ව
ශනොශවයි මිල වැඩි ශව ඝශ ඝ. අපි ශබන කාරණය කය නුමක කියලා
තිශ්නවා.
ඊට සාශ්ත්වෂ්ව ශබන රශට් නිෂ්්පා නය කරන
භා්ඩ වලමක මිල ඉශේම වැඩි ශවනවා ශවළඳශපොළ නියාමනය ඝ
අනුව. මිල වැඩි ශව ඝන වැඩි ශව ඝන පන්ශභෝජනය අක් ශවනවා
කියලා අපට කියනවා. ක ඒක ඇමකත. නුදමක මිල ශගව ඝන
්ැන් අයශේ පන්ශභෝජනයයි අක් ශව ඝශ ඝ. කාශේ පාන්ශභෝජනය
අක් ශව ඝශ ඝ ඒ මිල ශගව ඝන ්ැන් මිනිුබ ඝශේ පාන්ශභෝජනයයි
අක් ශව ඝශ ඝ. අතයව ය ්හාර ්රවයවලට පවා ඒක ්ලපානවා.
ශබන තමකමකවය අනුව තමයි අපි ශබන රශට් න්්රතාවශේ ශර්්ාව
්ල ඝනට ඕනෑ. ඒ අනුව රුපියල අ වැම ශගන යන තමකමකවශය ඝ
ශේරා ගැනීම සඳහා අපට ගත හැකි පියවර්ව තිශ්නවා නැහැ.
ශබන ්්ඩක්ව කල්පනා කර ඝශ ඝ විශද් සංිත ගැන. නුදමක අ
තිශ්න තමකමකවශය ඝ ශබන විශද් සංිතය තියාශගන ය ඝශ ඝ
ශ්ොශහොම අමාරුශව ඝ.
ශලොුව විශද් සංිතය්ව තිශ්නවාය කි වමක එහි වැඩි
පංුවව්ව තිශ් ඝශ ඝ අප ල්ාගමක ණයයි; විශද් ණයයි. ඒ විශද්
ණය සංිතය රැකග ඝන නබන ශබන රටට ශගශන ඝනා  ආ ්නයන
භා්ඩ අක් ශව ඝන ඕනෑය කියා ශබන අය කල්පනා කරනවා.
්නයන භා්ඩ අක් ශව ඝන නබන එම භා්ඩ වල මිල වැඩි
ශව ඝන ඕනෑ. එම භා්ඩ වල මිල වැඩි ශවනශකොට ඒවා මිලදී
ග ඝන ්ැන් කට්යටය ශවශළඳ ශපොශළ ඝ අයි ඝ ශවනවා. ශබනක
තමයි ශවශළඳ ශපොළ නයාය. ශම ඝන ශමවැනි ුවන්රු
ප්රතිපමකතිය්ව උ යි ශබන ්ර්ිකක රමය හ ා තිශ් ඝශ ඝ; ශවශළඳ
ශපොළ රීතිය හ ා තිශ් ඝශ ඝ. ්්ඩක්ව අ එක පැමකතකි ඝ
මිනිුබ ඝශග ඝ ග ඝන පුුමව ඝ උපන්ම ්දු ග ඝනවා. තවමක ්දු
ග ඝන ්්ඩක්ව සූ ානබන ශවනවා. ්්ඩක්ව ශමශහම ්දු ග ඝන
තරමට මිනිුබ ඝශේ ීවවන ්ර වැඩි ශවනවා. ඊළඟට වර ්දු අක්
කරනවාය කියනවා; ඍතී ්දු වැඩි කරනවාය කියනවා. නුදමක
ගතවන හැම මාසයකම වර ්දු වැඩි ශවලා තිශ්නවා. ඊට
සාශ්ත්වෂ්ව ඍතී ්දු අක් ශවලා තිශ්නවා. ඒ නිසා ශබන ්්ඩක්ශ
කථාවයි ්්ඩක්ශ ්රියාවයි අතර ශලොුව පරතරය්ව තිශ්නවා.
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පරතරයකට ව ා පරස්පරය්ව තිශ්නවා. ්්ඩක්ව ශප ඝව ඝශ ඝ
එක ශ ය්ව. නුදමක ඇමකතටම ්රියාවට නඟ ඝශ ඝ ශවන ශ ය්ව.
ැ ඝ අදෙමක ්දු කිහිපය්ව ගැන ්රංි ඇති ශවලා තිශ්නවා.
ඒ ්රංි අතර වාහන හිමිකබන ්ද් ්ව එ ඝන යනවාය කියන මතය
තිශ්නවා. ඊළඟට අශ්ත ණය ශගවීම සඳහා ූලලය සමාගබනවය  ඝ
්ද් ්ව අය කර ඝන යනවා. ඒ වාශේම සමාගබන හැම එක්වම
අවුරුදු පතා ය යා පදිංි කර ඝන ශවනවාය කියනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.
ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Okay.

ශබන විධියට විදුය  සංශද් ුවදෙනුවලට -tower tax- තවමක
්ද් ්ව ගහ ඝන යනවා. ශබන ්දු අ ඝතිමට ශබන ශකොබනපැනි
විසි ඝ රා ග ඝනවා ශකොබනපැනිවල ලාභශය ඝ අක් ශව ඝන
හන්නවා ඒ අය ශමොක්ව ශබන කර ඝශ ඝ අ ඝතිමට ශබන ්දු
පාන්ශභෝිතකයාට
රා
ග ඝන
ශවන
තැනට
ශබන
ශකොබනපැනිකාරය ඝ ඒවා පමක කරනවා. ශකොබනපැනිකාරය ඝ ්දු
ශගව ඝශ ඝ අකමැමකශත ඝ තමයි. නුදමක ඒ ලාභය හා පින්වැය
අතර ඒ ශගොල්ශලෝ කරන adjustments එ්වක අ ඝතිමට ඒවා
එකතු කර ග ඝශ ඝ ශබන රශට් පාන්ශභෝිතකයාශගනුයි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ලංකාවට ශගන එන විවිධ
්හාර වර්ග ගැන තමයි අවසාන ව ශය ඝ මම කිය ඝන
්ලාශපොශරොමකතු ව ඝශ ඝ. ඒවා ගැන කිසියබන විශ ෂ්
ේ පරී්වෂ්ණය්ව
කර ඝන ඕනෑ. ''මයි්ව ඇ බනස්'' කියා ශකශන්ව කරන ල
පර්ශේෂ්ණ ගණනාව්ව ගැන අ කDaily Mirror" පත්රශේ කර්තෘ
වාකයශේ සඳහ ඝ ශවනවා. ලංකාව ගැන ශනොශවයි ශබන
කිය ඝශ ඝ. ශලෝකශේම ්හාර වර්ගවල වි ාල ශලස විෂ්
සහිතභාවය්ව තිශ්නවාය ශබන විෂ් සහිතභාවය නිසා ශල ශරෝග
විතර්ව ශනොශවයි මිනිුබ ඝශේ ි ඝතන ්වතියමක නැති ශවලා
යනවාය අ ඝතිමට මිනිුබ ඝට හන්යාකාරව යබන අ හස්ව තම ඝශේ
හිමකවල ශගොනු කරශගන තී ඝදුවකට එ ඝන ්ැන් විධිශේ ශරොශ්ෝ
තමකමකවයකට මිනිුබ ඝ පමක කරනවාය කියා කහුශේ
රසායනාගාරශේදී කළ පරී්වෂ්ණවය  ඝ කහු ශසොයා ශගන
තිශ්නවා. මයි්ව ඇ බනස් කියන හැයටයට යබන යබන ්හාරවල
තිශ්න සමහර විෂ් ඒ ්හාරය නිප වීශබනදී ඒ ්හාරයට ශයදිය
යුතු නැහැ. නුදමක ුවමන ශහෝ ශහේතුව්ව නිසා ශබන ්හාර
වර්ගවලට අනව ය වස විෂ් ශයො නවා. ශබන නිසා ශබන ්හාර
පන්ශභෝජනයට ග ඝනා ජනතාව වි ාල අනතුරකට පමක ශවන ්ව
අ කDaily Mirror" පත්රශේ editorial එශ්ව කියා තිශ්නවා.
ලංකාශ
නිප වන සියදෙම ්හාර වර්ගමක නිසියාකාරව
පරී්වෂ්ණයට ල්ව කර ඝන රසායනාගාරය්ව -laboratory එක්වතිශ් ඝන ඕනෑ. එම කාරණය සඳහ ඝ කරමි ඝ ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි මට කථා කර ඝන අවස්ථාව ල්ාදු ඝනාට
ක්තුමාටමක ස්තුතිව ඝත ශවමි ඝ මශේ කථාව අවස ඝ කරනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ස්තුතියි. ීමළඟට ගරු ලස ඝත අලිතයව ඝන නිශයෝජය
ඇමතිතුමා.

ඊට ශපර කවුරු ඝ ශහෝ ගරු ම ඝත්රීවරයුව ූලලාසනය සඳහා
ගරු මය ඝත දිසානායක ම ඝත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කර ඝන.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

ු ලස්දත අලිලයව්දන ෙහසතා ංමුාල් හසා ජනො)ය
නිගයෝජය අොතයතුො

(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி ைற்றும் தவகுசன
ஊடக பிரதி அமைச்சர்)

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Finance and Mass Media)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි කගරු මය ඝත දිසානායක
ම ඝත්රීතුමා ැ ඝ ූලලාසනය ගත යුතුයක යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

විිර්ද ස්ථිර කරන ලදී.
ஆமைொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව
ඉවත් වූගය්ද

ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා මූලාසනගය්ද
ු ෙය්දත ිනසානායක ෙහසතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க
தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH
left the Chair, and THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE
took the Chair.

ු ලස්දත අලිලයව්දන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මට ශකොපමණ ශවලාව්ව
තිශ්නවා

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ක්තුමාට විනාඩි විස්සක කාලය්ව තිශ්නවා. ැ ඝ කථාව
්රබනභ කර ඝන.

[අ.භා.(.10]

ු ලස්දත අලිලයව්දන ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයාං ය යටශමක අශ්ත රටට වැ ගමක වන පනමක ශකටුබනපමක
ශ ක්ව හා නියම කිහිපය්ව විවා යට ගැශනන අවස්ථාශ දී ඒ
සබන් ඝධව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළි්ඳව මා ඉතාම සතුටු
වනවා. විශ ේෂ්ශය ඝම ජනමාධය අමාතයාං ශේ ූලය කමකවශය ඝ
අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය ස්ථාපිත කිරීම
සඳහා නව පනමක ශකටුබනපත්ව ශගනැමක එය ශ වැනි වර කියවීම
සඳහා අ ඉදින්පමක කර තිශ්නවා. ශමම පනමක ශකටුබනපත ශගන
ඒමට කටයුතු කරනු ලැබුශ
විශ ේෂ්ශය ඝම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාශේ මඟ ශප ඝවීම යටශමක වර්තමාන රජය විසිනුයි.
මම හිතන විධියට අශ්ත රශට් ප්රථම වතාවට තමයි ශබන ්කාරශේ
පනමක ශකටුබනපත්ව ශමම පාර්ය ශබන ඝතුවට ශගන ඒමට කටයුතු
කර තිශ් ඝශ ඝ. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම අපි  ඝනවා අශ්ත රශට්
කලාකරුව ඝට ගායකය ඝට නුම නිළිය ඝට -විවිධ ජනප්රිය
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චණන්තවලට- පැවැති සියදෙම රජය ඝ සහශයෝගය ායකමකවය ල්ා
දී තිශ්න ්ව. කඑශහම නැහැක කියා අපට කිය ඝන පුුමව ඝකම්ව
නැහැ. ඒ අතර ශබන අවස්ථාව ුබවිශ ෂී
ේ
 ආ අවස්ථාව්ව.
කලාකරුව ඝ නුම නිළිය ඝ ීවවතු ඝ අතර සියටයදී ඒ අයශේ
උප ඝදින සමරන ්කාරය ඇගය බන උමකසව පවමකවන ්කාරය
ශ්ොශහෝ විට අපි ැක තිශ්නවා. අවසාන ව ශය ඝ ඒ අය මිය
ිතයාට පුබව රාජය අනු්හය ල්ාදීලා ඒ අවස ඝ කටයුතුමක
කරනවා. නුදමක ඊට පුබව ඒ ජනප්රිය චණන්තය පිළි්ඳව රජය ඝ
විසි ඝ අවධානය ශයොුද කළ අවස්ථා ඉතාම අක්යි. ශබනක තමයි
යථාර්ථය. ීවවතු ඝ අතර ඉ ඝශ ද්දි ඒ අයට සලකනවා; අගයනවා
උපහාර පවමකවනවා; වැඩිම ව ශය ඝ මිය ිතයාට පුබව රාජය
අනු්හය යටශමක ් ාහන උමකසව පවා පවමකවනවා. ඊට පුබව ඒ
චණන්ත පිළි්ඳව ඒ චණන්ත කළ ශසේවය පිළි්ඳව කථා කළ අවස්ථා
නැති ්ව අපට කිය ඝන පුුමව ඝ. එම නිසා තමයි ශමය ුබවිශ ේෂී
අවස්ථාව්ව කියලා මම කි ශ . කඅමරශද්ව ගා ඝධර්වය ඝ අ
අශප ඝ සුද ගමකතමක එතුමාශේ සංගීතයට එතුමාශේ කලාවට සුද
ග ඝන ඉ
තිය ඝශ ඝ නැහැ පාර්ය ශබන ඝතුවට පනත්ව
ශගනැල්ලා ඒ ශවනුශව ඝ ශවනම ශ්ව ඝ්රය්ව ස්ථාපිත කරලා
අශ්ත රටට පමණ්ව ශනොශවයි ුදුම ශලෝකයටම එතුමා ඉෂ්්ට කළ
ඒ යුතුකම වගී ම අනාගත පරපුරටමක ල්ාදීමට කටයුතු
කරනවාක කියා අමරශද්ව ශූන් ඝ අශ්ත රශට ඝ සුදශගන යන
දිනශේ නි හස් චණතුරස්රශේ පැවැති එතුමාශේ ් ාහන උමකසවශේදී
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශ්ොශහොම පැහැදිය වම ප්රකා කළා.
අ ඝන ඒ ශපොශරො ඝදුව තමයි අ ශබන ඉටු ශවමි ඝ පවති ඝශ ඝ.
ශබනක අං ශ කකි ඝ සිදු වනවා. එක අං ය්ව විධියට ශබන
ශ්ව ඝ්රය ශභ තිකව පිහිටුවිය -්රබනභ කළ- යුතුයි. ඒ අනුව
රුපියල් ල්වෂ් 0 11ක ුද ල්ව අය වැශය ඝ ශව ඝ කර
පාර්ය ශබන ඝතුවට යා් ව තිශ්න අශ්ත ගම පන්රශේ අ්වකර එක
හමාරක භූමි ප්රමාණය්ව ල්ා ශගන ශබන වනවිට අමරශද්ව
ශ්ව ඝ්රය ඉදි ශවමි ඝ පවතිනවා. ල්න ජනවාන් මාසය වනවිට එහි
වැ කටයුතු නිම කිරීශබන ඉල්වකය ඇතිව තමයි ඒ ශ්ව ඝ්රය ැ ඝ
ඉදි ශවමි ඝ පවති ඝශ ඝ. ඒ ශ්ව ඝ්රය -අසපුව- ඉදි වනවාමක
සමඟම එතුමාශේ කලා ීවවිතශේ තිබුණු හැකියාව ඝ අනාගත
පරපුරට ායා කර දීම ශවනුශව ඝ යබන අධිකාන්ය්ව පිහිටුවීමට
නීතිමය ්ලය්ව ල්ා ගැනීම උශ සා තමයි අ පාර්ය ශබන ඝතුව
තුළ අපි ශමම පනමක ශකටුබනපත සබනමත කරමි ඝ පවති ඝශ ඝ. ශබන
අං ශ කම ඉටු විය යුතුයි. ශගො නැ් ල්ල්ව විතර්ව හ ලා
අමරශද්ව ශූන් ඝ විසි ඝ කරන ල ඒ ශසේවය අ්්ඩ ව ඉදින්යට
ශගනි ය ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ. ශගො නැ් ල්ල හැදීශබන
කටයුමකත සිදු කරනවා වාශේම ශමවැනි නීතිමය රාුදව්ව ම්  ඝ ඒ
්යතනය ස්ථාපිත කිරීශබන කටයුමකතමක අනිවාර්යශය ඝම සිදු කළ
යුතුව තිශ්නවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ශමම ශගො නැ් ල්ල තුළ
පුස්තකාලය්ව ඉදි වනවා. අමරශද්වය ඝ සබන් ඝධශය ඝ  ආ ් ඝථ
වාශේම ජාතය ඝතර සංගීතය සබන් ඝධශය ඝ  ආ විශිෂ්්ට ් ඝථ
එකතුව්ව ශබන පුස්තකාලය තුළ ඇතුළමක කර ඝන නියමිතව
තිශ්නවා. අමරශද්ව අනුස්මරණ ස්මාරකය්ව ශල්්නාගාරය්ව
ශක තුකාගාරය්ව රවය ෘ ය සංර්වෂ්ණාගාරය්ව එතුමාශේ ගී
ුද්රා නාටය සංගීත ිත්රපට කියන ශබන සියල්ලකම එකතුව්ව
තුළි ඝ සැදුබන ලමක ශද් න පුහුණුවීබන යනාදිය පැවැමකවීම සඳහා  ආ
සබනම ඝත්රණ ාලාව්ව
ාස්ත්රීය සාක්චඡා සඳහා  ආ එළිමහ ඝ
ස්ථානය්ව
ේ ාගාරය්ව රවය ෘ ය රස වි ඝ න ුවයට ශබන
ශ්ව ඝ්රය තුළ ඉදි කිරීමට නියමිතයි. ශමවැනි සැලුබම්ව අනුව
තමයි ඒ ශගො නැ් ල්ල ැ ඝ ඉදි ශවමි ඝ පවති ඝශ ඝ.
ඒ අනුව පිහිටුවන අධිකාන්ය ම්  ඝ විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ශබන කටයුතු
කරශගන යාම සඳහා අව ය කරන නීතිමය රාුදව සකස් කර ඒ
සඳහා අ ාළ පාලක ම්ඩ ලය්ව ස්ථාපිත කර අධය්වෂ්
ජනරාල්වරශයුව යටශමක පන්පාලනය්ව ඇති කර ශබන ්රියාවය ය
සිදු කිරීම තමයි විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ඉල්වකය්ව විධියට තිශ් ඝශ ඝ.
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එම නිසා ශබන අවස්ථාව සැ්ෑ ශලසම සමස්ත රශට්ම කලාවට සහ
සංස්කෘතියට කරන වි ාල ශසේවය්ව ්ව අපි අවශ්ෝධ කර ගත
යුතුව තිශ්නවා.
අ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමක පාර්ය ශබන ඝතුවටම ඇවිල්ලා
ශප ද්ගය කව ශබන විවා යට සබන් ඝධ ශවලා ස්රියව ශබන ්රියාව
සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහශයෝගය හා ායකමකවය ල්ා දීමට
කටයුතු කළා. ශබන කටයුමකත ශවනුශව ඝ එතුමාශග ඝ ලැබුණු
සහශයෝගය සහ ායකමකවය අපි කෘතශ දීව ශබන අවස්ථාශ දී
සිහිපමක කළ යුතුව තිශ්නවා. එම නිසා අපි අ සැ්ෑ ශලසම
අමරශද්වය ඝට ්වව ඝන පුුමව ඝ උපන්ම ශග රවය ැ්වවීමට
කටයුතු කරනවා. ශබනක තමයි ප්රාශයෝිතකව සිදු විය යුතු ව ඝශ ඝ.
සද්භාවශය ඝම -සැ්ෑ ශලසම- අමරශද්වය ඝට ් රය කරනවා
නබන ශග රව කරනවා නබන සැ්ෑ ශලසම කලාවට සංගීතයට
අශප ඝ ල්ා දිය යුතු ායකමකවය ල්ා ශ නවා නබන ශමවැනි
්රියාකාරකබන තුළි ඝ පමණයි අනිවාර්යශය ඝම ඒ යුතුකම සහ
වගී ම ඉටු කර ඝන පුුමව ඝකම්ව ලැශ් ඝශ ඝ.
ගරු මංගල සමරවීර අමාතයතුමාශේ නායකමකවශය ඝ ශබන
කටයුමකත සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ශබන ්වවා අශ්ත
අමාතයාං ශේ නිලධාන් ඝ කැප ශවලා ායක වුණා. ඒ වාශේම ශබන
නීතිමය රාුදව තුළ අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය
පිහිටුවා ශබන රශට් ජනතාවට සැ්ෑ ශලසම එය ායා කර දීම ්වවා
 ආ ඒ යුතුකම හා වගී ම අමාතයාං ය විධියට අපි සියදෙම ශ නා
ඒක රාශි ශවලා නිවැරදිව ඉටු කරනවා. ඒ ශවනුශව ඝ සියදෙම
ශ නාශේ සහශයෝගය හා ායකමකවය ල්ා ශ  ඝනය කියන
්රාධනය ශබන අවස්ථාශ දී මා විශ ෂ්
ේ ශය ඝම කරනු ල්නවා.
ඊශේ තවමක ුබවිශ ික
ේ ත  ආ සිද්ධිය්ව අශ්ත රශට් කලා ්වශෂ්ේත්රය
සබන් ඝධශය ඝ සිදු වුණා. අපි සමඟ පාර්ය ශබන ඝතුශ
ම ඝත්රීවන්ය්ව විධියට කටයුතු කළ ිත්රපට ්වශෂ්ේත්රශේ රූ රැජින
විධියට හඳු ඝවන මාලනී ශෆො ඝශසේකා මැතිනිය සිය සිනමා
ීවවිතශේ අවුරුදු 1 සබනර්ර්ණ වීම නිමිමකශත ඝ ්්ඩ ාරනායක
අනුස්මරණ ජාතය ඝතර සබනම ඝත්රණ
ාලාශ දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රධානමකවශය ඝ ඊශේ උපහාර උශළල්ව
පවමකවා සමස්ත රශට්ම ජනතාවශේ උපහාරය හා ශග රවය
එතුමියට පළ කළා. එතුමියශේ කලා ීවවිතයට අවුරුදු 1්ව
සපිරුණු ශමම අවස්ථාශ දී එතුමිය විසි ඝ ිත්රපට ්වශෂ්ේත්රය
ඇතුුමව කලාවට කරන ල ශසේවයට පාර්ය ශබන ඝතු සභා ගර්භය
තුළ ඉඳශගන අශ්ත ශග රවය හා උපහාරය එතුමියට ්වවනවා
වාශේම ශබන ්වවා ක ්ව තිස්ශසේ එතුමිය විසි ඝ කරන ල
ශසේවය ඉදින්යටමක කර ශගන යෑම සඳහා එතුමියට තවදුරටමක
්වතිය වධර්ය හා වාසනාව ලැශේවා! කියන ප්රාර්ථනයමක ශබන
අවස්ථාශ දී මා විශ ේෂ්ශය ඝම කරනු ල්නවා.
ඊට අමතරව අ ුද ල් අමාතයාං ය යටශමක ඉදින්පමක කළ
ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපත විවා යට ග ඝනවා. ශබන
පනමක ශකටුබනපත ශගන ඒමට ශහේතු  ආ කරුණු ී පය්ව තිශ්නවා.
ශබන පනමක ශකටුබනපත සබන් ඝධශය ඝ කථා කර ඝන ප්රථම තවමක
කරුණ්ව මා සඳහ ඝ කර ඝන ඕනෑ. රජය්ව විධියට මමක ්රවය
නිවාරණය ශවනුශව ඝ ජනාධිපති කාර්ය සාධන ්ලකාය ඝ
පිහිටුවා ඒ වගී ම නිසි පන්දි ඉටු කරනවා වාශේම; ඒ ස්ථාවරය
තුළ ඉඳිමි ඝ කටයුතු කරනවා වාශේම; ශබන පනමක ශකටුබනපත
ශගන ඒශබන ්ලාශපොශරොමකතු හා අරුදණු ී පය්ව තිශ්නවා. ඉ ඝ
එක්ව ව ඝශ ඝ ශබන ්වශෂ්ේත්රය තුළි ඝ රජයට වි ාල ්දු ප්රමාණය්ව
අහිමිවීමයි. ැනට තිශ්න තමකමකවය අනුව රජයට ලැබිය යුතු ්දු
ප්රමාණය ලැශ් ඝශ ඝ නැහැ. මමක ්රවය නිෂ්්පා නය කිරීම සඳහා
එතශනෝල් වැනි ශද්වල් ්නයනය කරන ්ව අපි  ඝනවා. ශබන
රශට් සීනි කර්මා ඝත ාලාවය නුමක ඒ සඳහා තවමක අුද ්රවය ල්ා
ග ඝනවා. පුබිතය අවුරුදුවලදී අර්වුව නිෂ්්පා නය සඳහා ශමරටට
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ශගන එන ල අුද ්රවයයමක අශ්ත රශට් සීනි කර්මා ඝත ාලාවය  ඝ
ල්ා ගමක අුද ්රවයයමක අපි ්ැදෙශවොමක ඊට ව ා වැඩි ප්රමාණය්ව
අනිවාර්යශය ඝම ශවශළඳ ශපොශළේ අර්වුව අශළවි ශවලා
තිශ්නවා. ශමශලස අර්වුව වැඩිපුර අශළවි වීම තුළ වැරදි ශ ක්ව
සිද්ධ වනවා. එක්ව රජයට ලැබිය යුතු ් ායම ලැශ් ඝශ ඝ
නැහැ. අනි්ව එක මමක ්රවය ුවමන ්කාරශය ඝ භාවිත කළමක
රීර ශස ්යයට අහිතකරයි; ශහොඳ නැහැ. නුදමක ශවශළඳ
ශපොශළේ
සාමානයශය ඝ
තිශ්න
අර්වුව
ශවනුවට
ුවණාමකමකභාවශය ඝ යුතු ශවනමක ශද්වල් ්ශද් කරන ශවනමක
ශ්ොශහෝ ෑ ශවශළඳ ශපොළ තුළ අ අශළවි ශවමි ඝ පවතිනවා. එම
නිසා ්්ඩක්ව පැමකශත ඝ රජයට ලැබිය යුතු ් ායම වි ාල
ප්රමාණයකි ඝ අහිමි වනවා. ඒ වාශේම මමක ්රවය පානය
ශකොශහොමටමක නරකයි. නුදමක ප්රමිතියකි ඝ ශතොර ශමවැනි ශද්වල්
පානය කළාට පස්ශසේ රීරයට ඇති අහිතකරභාවය තවමක
වැඩිවනවා. එම නිසා ශබන තමකමකවය තුළිනුමක ශස ්ය සහ ශවනමක
සමාජ ප්ර න
් වලට ුදහුණපා ඝන සිද්ධවනවා.
එම නිසා තමයි ුබරා ්දු ශ පාර්තශබන ඝතුවට අ ාළ පනමක
ශවනස් කරලා අශ්ත රශට් අශළවි වන සෑම අර්වුව
ශ්ෝතලයකටම ස්යටකර් එක්ව අලවලා එහි අංකය්ව ශයො ලා
ඒවා නිෂ්්පා නය කරන අවස්ථාශ සිට ශමරට සබන් ඝධීකරණය
කිරීම තුළි ඝ ශවනමක ශවනමක ශද්වල් නිෂ්්පා නය කර ඝන පුුමව ඝ
තමකමකවය අහිමි ශවනවා; නිසි ් ායම්ව ල්ා ගැනීශබන හැකියාව
අනිවාර්ශය ඝම ලැශ්නවා.
ශමරට නිෂ්්පා නය කරන අර්වුවවලට පමණ්ව ශනොශවයි
පිටරයට ඝ අශ්ත රටට ශග ඝවන ඒවාටමක ශබන ්රියාකාරකම; ශබන
නීතිය ්ලපැවැමකශවනවා. අ ශගශනන පනමක ශකටුබනපත තුළි ඝ
ඒ සංශ ෝධන තුළි ඝ ඒවා ්රියාමකමක ශවනවා. ශලෝකශේ ශවනමක
රටවය  ඝ අශ්ත රටට අර්වුව ශග ඝවනවා නබන ඒවා නිෂ්්පා නය
කරන සමාගම විසි ඝම අ ාළ sticker එක ුද්රණය කරලා; අලවලා
තමයි ශමරටට ශගශන ඝන සිද්ධ ශව ඝශ ඝ. එතශකොට ශමරට
නිෂ්්පා නය වන ඒවා පිටරයට ඝ ශමහාට ශගශනන ඒවාමක සෑම
එකකම අනිවාර්ශය ඝම නිවැරදි වලංුවතාවකි ඝ යුතුව නිවැරදි
පුබ විපරම්ව කළ යුතු වනවා. එය ුවණාමකමකයි; ශහොඳයි කියලා
කියනවා ශනොශවයි. ප්රමිතිශය ඝ ශතොර නිෂ්්පා න නැතිව නරක
මට්ටශම ඝ තිශ්න නිෂ්්පා න නැතිව නිසි ් ායම්ව ල්ා ගැනීම
උශ සා ශබන වැ පිළිශවළ තුළි ඝ ස්ිකරසාර විසඳුබන අනිවාර්ශය ඝ
ල්ා ගැනීමට පුුමව ඝකම්ව ලැශ්නවා. ශමම පනමක ශකටුබනපත
ශගන ්වා වාශේම අමාතයාං ය්ව විධියට එවැනි පනමක
ශකටුබනපමක හ ලා අපි ශබන ්රියාවය ය නිසි පන්දි පුබවිපරබන කරලා
කටයුතු කශළේ නැමකනබන ැනට සිදුශවන වංචණාවලටමක ව ා වැඩි
වංචණාව ඝ සිදුවීශබන හැකියාව ඇති ශව ඝනමක පුුමව ඝ. ඒ පිළි්ඳ අපි
අවධානය ශයොුද කළ යුතුයි. ශබන සඳහා පන්ගණක මකත
පද්ධතිය්ව තිශ්නවා. අනිවාර්ශය ඝම පන්ගණක මකත පද්ධතිය
තුළි ඝ තමයි ශබන සෑම ශ ය්වම ්රියාමකමක කිරීමට සිදු ව ඝශ ඝ.
එම නිසා වර්තමානශේදී ශබන නීතිය සකස් කරනවා වාශේම ශමම
අමාතයාං ය විධියට අපි ශබන ්රියාවය ය තුළි ඝ යබන කිසි
්කාරයකට ශහෝ ැනට ව ා වැඩිය සිදු විය හැකි එවැනි අව ානබන
තිශ්නවා නබන ඒ පිළි්ඳවමක අනිවාර්ශය ඝම අවධානය ශයොුද
කිරීම පිළි්ඳ අව ය ්රියාමාර්ග ශබන වනවිටමක අමාතයාං ය ශගන
ඒමට කටයුතු කරමි ඝ සියටනවා. ඒ කටයුතු කළ යුතුයි. එශහම
ශනොවුශණොමක ැනට සිදු ශවනවාටමක ව ා වැඩි වංචණාව ඝ ශබන තුළ
සිදු ශව ඝන පුුමව ඝ. ඒ තුළි ඝ ැනටමක ව ා ප්රමිතිශය ඝ අක්
ශද්වල් ශවශළඳ ශපොළට අනිවාර්ශය ඝම එ ඝන පුුමව ඝකම්ව
තිශ්නවා. එම නිසා ශබන පිළි්ඳ පමණ්ව ශනොශවයි අ සමස්ත
රශට්ම රාජය ් ායම සබන් ඝධශය ඝ සැලකිය මමක විය යුතු
වනවා. ුබරා්දු අධිකාන්ය ශව ඝන පුුමව ඝ ශමෝටර් රථ ප්රවාහන
ශ පාර්තශබන ඝතුව ශව ඝන පුුමව ඝ ශර්ුවව ශව ඝන පුුමව ඝ
ශද්ශීය ් ායබන ශ පාර්තශබන ඝතුව ශව ඝන පුුමව ඝ
ශබන
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[ගරු ලස ඝත අලිතයව ඝන මහතා]

්යතනවලට අපි පුබිතය
ක ගණනාව්ව තිස්ශසේම නවීන
තා්වෂ්ණය හඳු ඝවාදීමට ශකෝචචණර උමකසාහ කළමක පුුමව ඝකම්ව
ලැබුශ්ඩ නැහැ. ශබනක වි ාල ප්ර ්නය්ව. ශබන ්යතනවල
සබනප්ර ාය ඝ ශබන ්යතනවල සිදුශවමි ඝ පවතින ඒකාධිකාරය ඝ
අ ශබන සෑම ශ යකටම ව ා ඉදින්ශය ඝ තිශ්නවා. එම නිසා
ශබනවාට අපි ුදහුණ දිය යුතුයි.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
පුබිතය
ක ගණනාව
තිස්ශසේම පන්ගණක මකත පද්ධති සඳහා වි ාල ුද ල් ප්රමාණය්ව
විය බන කරලා තිශ්නවා. එශසේ ුද ල් විය බන කළමක අ ටමක ශබන
්යතනවල ඒකා්ද්ධ වැ සටහන්ව අශ්ත රට තුළ ශනොමැතිවීම
වි ාල ප්ර න
් ය්ව ්ව අපි හඳුනා ගත යුතුව තිශ්නවා.

අ ශර්ුවව, ශද්ශීය ් ායබන ශ පාර්තශබන ඝතුව ුබරා්දු
ශ පාර්තශබන ඝතුව ශමෝටර් රථ ප්රවාහන ශ පාර්තශබන ඝතුව යනාදී
ශබන ්යතන සියල්ල්වම ශලෝකශේ අශන්ව රටවල් වාශේ
පන්ගණක මකත පද්ධතිය්ව හරහා සබන් ඝධතාව්ව ඇති කර
ගැනීම තුළි ඝ පමණයි ශබන ්යතන තුළි ඝ සිදුශවන අක්පාක්කබන
වංචණාව ඝ දූෂ්ණය ඝ අවම කර ගැනීමට ුබදුුබකබන ලැශ් ඝශ ඝ.
ඒ සඳහා එ්ව ප්රධාන පියවර්ව තමයි අ ශබන පනමක ශකටුබනපත
තුළි ඝ ුබරා්දු ශ පාර්තශබන ඝතුව හරහා තැබීමට ්ලාශපොශරොමකතු
ව ඝශ ඝ. ඒ නිසා ශමවැනි නීති හ ලා ්රියාමකමක කර ඝන යාශබනදී
ශබන සෑම ්යතනයකම තිශ්න සබනප්ර ාය ඝ නීති හා
ඒකාධිකාරය ඝවලට ුදහුණ දීමට රජය්ව විධියට අපට
අනිවාර්ශය ඝම වි ාල අභිශයෝගය්ව තිශ්න ්ව අපි හඳුනාගත
යුතුව තිශ්නවා.
ඒ අභිශයෝග ඉතාමමක ශහොඳි ඝ හඳුනා ශගන ඒ අභිශයෝගවලට
සාර්ථකව ුදහුණ දීලා රජය්ව විධියට රටට ල්ා ගත හැකි උපන්ම
් ායම ල්ා ගනිමි ඝ ජනතාවශේ පැමකශත ඝ ඉටු විය යුතු
යුතුකම වගී ම අවංකව ඉටු කළ යුතු ශවන ්වමක කියමි ඝ රජය
විධියට අමාතයාං ය විධියට ඒ යුතුකම වගී ම අපි අවංකව ඉටු
කරනවා කියන කාරණය සඳහ ඝ කරමි ඝ මම නිහඬ ශවනවා.
ශ්ොශහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. (.03]

ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ුබරා්දු (සංශ ෝධන) පනමක
ශකටුබනපත අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක
ශකටුබනපත සහ නිෂ්්පා න ්දු (විශ ෂ්
ේ විධිවිධාන) පනත යටශමක
නියමය ඝ තුන්ව පිළි්ඳව සිදු කරනු ල්න ශබන විවා ශේදී කථා
කිරීමට මටමක අවස්ථාව ල්ා දීම පිළි්ඳව පළුදශව ඝම මම
ස්තුතිව ඝත ශවනවා.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමා ූලලාසනශේ සියටයදී
මට ශබන කාරණය මත්ව ශවනවා. විශ ෂ්
ේ ශය ඝම ක්තුමාශේ
පියාණ ඝ  ආ දිවංගත ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාණ ඝශේ කාලශේ
අශ්ත රශට් ප්රධාන සංවර්ධන කටයුමකත වුණු මහවැය  සංවර්ධන
වයාපෘතිය ශවනුශව ඝ ප්ඩඩිමක අමරශද්වය ඝ ගායනා කළ
මහවැය  ගීය ශබන ශවලාශ දී මට මත්ව ශවනවා. ප්ඩඩිමක
අමරශද්ව මහතා ශවනුශව ඝ අශ්ත රශට් සංගීත ්වශෂ්ේත්රය
පර්ශේෂ්ණාමකමකව දියුණු කිරීම සඳහා අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා
පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පනමක ශකටුබනපත ඉදින්පමක කරන ශබන
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ශමොශහොශමකදී එම පනමක ශකටුබනපත සඳහා මාශේ සහශයෝගය පළ
කර සියටනවා. ශබන පනමක ශකටුබනපත පිළි්ඳව කාරක සභාශ
සාක්චඡා කරන විට මමමක එයට සහභාිත වුණා. එහිදී ශමහි
අනාගත වැ සටහන පිළි්ඳවමක අපි ශ්ොශහෝ දුරට සාක්චඡා කළා.
ඒ අවස්ථාවට සබන් ඝධ වුණු කමිටු සාමාජිකයුව හැයටයට අ ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුශ දී ඒ පනමක ශකටුබනපත ශවනුශව ඝ මාශේ
සහශයෝගය පළ කරන ්ව ප්රකා කරමි ඝ අශන්ව පනමක
ශකටුබනපත සහ නියමය ඝ තුන සබන් ඝධශය ඝ මාශේ අ හස්
මාශේ ම භාෂ්ාව වන ශ මළ භාෂ්ාශව ඝ ඉදින්පමක කිරීමට මම
්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
இந்தச் சமபயிமல விவொதிக்கப்படக்கூடிய இரண்டு சட்ட
மூலங்கள் ததொடர்பொகவும் உற்பத்தி வொிச் சட்டத்தின்கீழொன
கட்டமளகள் பற்றியும் எனது கருத்துக்கமளப் பதிவுதசய்ய
முன்வந்துள்மளன். ைதுவொி திருத்தச் சட்டமூலம் ததொடர்பொகப்
பலரும்
இந்தச்
சமபயிமல
தங்களது
கருத்துக்கமள
முன்மவத்தொர்கள். அது ததொடர்பொக நொங்கள் விொிவொகப்
மபசுவதற்கொன வொய்ப்புகள் இருந்தமபொதும்கூட, அைரமதவ
அழகியல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சி நிமலயச் சட்டமூலம் ததொடர்பொக
நொன் சிங்கள தைொழியில் குறிப்பிட்டதுமபொல, எைது நொட்டின்
இமசச் தசொத்தொகக் கருதப்படக்கூடிய அவரது தபயொிமல
அமையக்கூடிய அந்த ஆரொய்ச்சி நிமலயம் அமைவதற்கு குழு
ைட்டத்திமல இந்தச் சட்டமூலத்திமன ைதிப்பீடு தசய்கின்ற
ஒருவனொக நொனும் இருந்மதன் என்ற வமகயில், அந்தச்
சட்டமூலம் இன்று இந்தச் சமபயிமல நிமறமவற்றப்படுவதற்கு
எனது ஆதரவிமனத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன்.
அமதமபொல, உற்பத்தி வொி விமசட ஏற்பொடுகள் சட்டத்தின்
கீழொன மூன்று கட்டமளகள் இன்று இந்தச் சமபயிமல
விவொதத்துக்கு எடுத்துக்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அமவ
ததொடர்பொகப் பரவலொக தபரும்பொலொன கருத்துக்கள் வரொமை
எனக்கு ஆச்சொியத்மத அளித்தது. கொரணம், இங்கு ைதுவொி
சம்பந்தைொன விடயங்கள் மபசப்பட்ட அளவுக்கு இங்மக
இப்மபொது விவொதிக்கப்படுகின்ற உற்பத்தி வொியின் கீழொன
மூன்று கட்டமளகள் ததொடர்பொக பரவலொகப் கருத்துக்கள்
முன்மவக்கப்படொமையொகும். அதில் முதலொவது 2018ஆம்
ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் பிரகொரம், வட
ைொகொண சமப உறுப்பினர்களுக்கொன சலுமக அடிப்பமடயில்
வொகன அனுைதிப் பத்திரங்கமள வழங்குதல்; இரண்டொவது,
ஓய்வுதபற்ற இரொணுவத் தளபதி தஹைில்ட்டன் வனசிங்க
அவர்களுக்குச் சலுமக வீத உற்பத்தித் தீர்மவயில் வொகன
அனுைதிப்
பத்திரத்மத
வழங்குதல்;
மூன்றொவது,
இரொேதந்திொிகள் அல்லது இரொேதந்திர அமைப்புகளினொல்
குமறந்த உற்பத்தித் தீர்மவத் திட்டத்தின் கீழ் இறக்குைதி
தசய்யப்பட்ட
மைொட்டொர்
வொகனங்கமள
விற்பமன
தசய்வதற்கொன அங்கீகொரம் வழங்குதல் என்பவற்றுக்கு இந்தச்
சமபயின் அனுைதி மகொரப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த விடயங்கமள நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்டுவதற்குக்
கொரணம்,
இந்த
விடயங்கமளொடு
ததொடர்புமடயதொக
பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்களின்
சம்பள
விவகொரம்,
அமதமபொல ைொகொண சமப உறுப்பினர்களுக்கொன வொகன
விவகொரம், சுயொதீன ஆமணக்குழுக்களின் தமலவர்கள் ைற்றும்
முன்னொள் இரொணுவத் தளபதிகள் மபொன்றவர்களுக்கு வொகன
அனுைதிப் பத்திரங்கமளப் தபற்றுக்தகொடுத்தல், இரொேதந்திர
அமைப்புக்களின்
வொகனங்கமள
விற்பமன
தசய்தல்
ஆகியமவ சம்பந்தைொக - பல்மவறு வருைொன மூலங்கள்
சம்பந்தைொக - இந்தக் கொலகட்டத்திமல பொரொளுைன்றத்திலும்
பொரொளுைன்றத்துக்கு தவளிமயயும் பல்மவறு வொதப்பிரதி
வொதங்கள் இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருப்பதொகும்.
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அமதமநரத்தில் ைறுபுறத்தில் அரச ஊழியர்களினதும் அரசு
அல்லொத மவறு ஊழியர்களினதும் ததொழிலொளர்களினதும்
சம்பள அதிகொிப்பு ததொடர்பொகவும் பல்மவறு மபொரொட்டங்கள்
இந்த நொட்டிமல நமடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. இந்தத்
தருணத்தில் இன்மறய திகதியில் "Daily News" பத்திொிமகயில்
பிரதொன தமலப்புச் தசய்தியொக வந்திருக்கின்ற ஒரு தசய்திமய
நொன் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்மறன்.

என்றவுடன் அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்கள் ஓர் ஆமணக்
குழுமவ நியைிப்பொதரனில், உண்ணொவிரதைிருந்து தங்களது
சம்பள உயர்வுக் மகொொிக்மகயில் தமலயிட மவண்டும் என்று
மகொருகின்ற இந்தத் மதொட்டத் ததொழிலொளர்களுக்கொக ஏன்
இவர் ஓர் ஆமணக்குழுமவ நியைிக்கக் கூடொது? அல்லது ஒரு
committee - ஒரு குழுமவ ஏன் நியைிக்கக் கூடொது?
என்பதுதொன்.

Hon. Presiding Member, I would like to quote the
leading news of today's "Daily News":

இமத நொன் இங்மக மகட்பதற்கு நியொயம் இருக்கின்றது.
ஏதனனில், இதற்கு முன்னர் இந்தப் பொரொளுைன்றத்திலும்
இந்தப் பொரொளுைன்றத்திற்கு தவளிமய ேனொதிபதி தசயல
கத்தில் இடம்தபற்ற சர்வகட்சி ைொநொட்டிலும் இலங்மகயில்
வொழ்கின்ற
இந்திய
வம்சொவழியினரொன
ைமலயகத்
தைிழர்களுக்தகன இந்த நொட்டில் விமசடைொகச் சில பிரச்
சிமனகள் இருக்கின்றன என நொன் கூறியிருக்கின்மறன்.
அந்தப்
பிரச்சிமனகமள
முதலில்
முமறயொகப்
பதிவு
தசய்யுங்கள் என்றும் அதற்கொக அதிமைதகு ேனொதிபதி
அவர்கள் ஓர் ஆமணக்குழுமவ நியைிக்க மவண்டும் என்றும்
ஏற்கனமவ நொன் கடித மூலைொகக் மகொொிக்மகமய முன்மவத்து,
அதற்கு அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்கள் “இது ததொடர்பொக
நொன் கவனம் தசலுத்துகின்மறன்” எனக் கடித மூலைொகப்
பதிலளித்தொர். ஆனொல், இன்மறய நொள்வமர
- இரண்டு
வருடங்களுக்கு
மைலொகிவிட்டது;
மூன்று
வருடங்கள்
என்றுகூடச் தசொல்லலொம் - அவர் எந்தவிதைொன நடவடிக்
மகயும் எடுக்கொத நிமலயில், இன்று ஒரு பக்கத்தில் நொன்
பிரதிநிதித்துவம் தசய்கின்ற மதொட்டத் ததொழிலொளர்களது
சம்பளப்
பிரச்சிமன
உச்சக்கட்டைொக
இருக்கும்மபொது,
ைறுபக்கத்தில் அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்மத அதிகொிப்
பதற்கும் அவர்களிமடமய எழக்கூடிய சம்பளம் ததொடர்பொன
பிரச்சிமனகமளக்
குமறப்பதற்குைொன
ஆமணக்குழுமவ
நியைிப்பததன்பது எந்தவிதத்திலும் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொத
ஒன்று.

"President Maithripala Sirisena appoints Commission to review
public sector salaries
President Maithripala Sirisena proclaimed the establishment
of a Special Commission to make recommendations to
provide an optimal salary structure for the state sector devoid
of salary anomalies."

அதொவது, அரசொங்கத் துமறகளிமல தபொதுப் பணிகளில்
ஈடுபடுகின்ற
ஊழியர்களின்
சம்பளத்மத
அதிகொிப்பது
ததொடர்பொக, maximize - optimal - எவ்வளவுதூரம் உயர்த்
தலொமைொ அவ்வளவுதூரம் உயர்த்துவது பற்றி ஆரொய்வதற்கு
என ேனொதிபதி ஓர் ஆமணக்குழுமவ நியைித்திருக்கின்றொர்
என்ற தசய்தி அந்தப் பத்திொிமகயிமல பிரதொன தசய்தியொகப்
பிரசுொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களின் சம்பளம் ததொடர்பொக
எழக்கூடிய பிரச்சிமனகமளக் குமறப்பதற்கொக மவண்டி என
அதற்குக் கொரணம் தசொல்லப்படுகின்றது. அந்த ஆமணக்குழு
உறுப்பினர்களின் தபயர், விபரங்களும்கூடத் தரப்பட்டிருக்
கின்றன.

இந்த அரச ஊழியர்கள் தங்களது சம்பள அதிகொிப்மபப்
தபற்றுக்தகொள்ளுவதற்கொக, குறிப்பொக புமகயிரதத் துமற,
அமதமபொல் பஸ் மபொக்குவரத்து, இன்னும் பல அரச
துமறகளில்
அவர்கள்
முன்தனடுத்த
மவமலநிறுத்தப்
மபொரொட்டங்கள் இந்த நொட்டிமல தபொது வொழ்மவ - ைக்களின்
நொளொந்த வொழ்மவ ஸ்தம்பிக்கக்கூடிய வமகயிலொன பல்மவறு
நிமலமைகமள ஏற்படுத்தியமத நொங்கள் கடந்த வொரங்களில்
பொர்த்மதொம். இமத சைகொலத்தில் தங்களது சம்பள உயர்வுக்கொக
ஒவ்மவொர் இரண்டு வருடத்திற்கும் ஒருமுமற மபொரொடிக்
தகொண்டிருக்கின்ற மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் உச்சக்கட்டைொக
தபொதுைக்களுக்கு எந்தப் பொதிப்மபயும் ஏற்படுத்தொத வமகயில்,
தபொதுச் தசொத்துக்களுக்கு எந்தப் பொதிப்மபயும் ஏற்படுத்தொத
வமகயில், அடுத்தவருக்குத் தீங்கு ஏற்படுத்தொத வமகயில்
நூதனைொன
மபொரொட்டங்கமள
நடத்திவருகின்றொர்கள்.
அத்தமகய ஒரு மபொரொட்டத்மதப் பற்றி நொன் இந்தச்
சமபயிமல குறித்துமரக்க விரும்புகின்மறன்.
தலவொக்கமலமயில்
அக்கரப்பத்தமனப்
பகுதியிமல
மவவர்லித் மதொட்டத்தின் இரண்டு ததொழிலொளர்கள் பிறருக்கு
எந்தத் தீங்கும் விமளவிக்கொது, தங்களது உயிமர ைொய்த்
மதனும் இந்தத் மதொட்டத் ததொழிலொளர்களது சம்பளத்மத
அதிகொிக்க மவண்டுதைன்ற அடிப்பமடயில் உண்ணொவிரதப்
மபொரொட்டத்மத மைற்தகொண்டு தங்களது சம்பள உயர்வுக்
மகொொிக்மகமய
முன்மவத்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
அவர்கள் மநரடியொக ஒரு ததொமகயிமனக் மகொொி இந்தத்
ததொமகயிமனத் தங்களுக்குச் சம்பளைொகத் தொருங்கள் என்று
மகொரவில்மல. இரண்டு வருடத்திற்கு ஒருமுமற புதுப்பிக்கப்
படுகின்ற இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்த விடயத்தில் அதிமைதகு
ேனொதிபதி அவர்கள் தமலயிட மவண்டும் என்பதுதொன்
அவர்களது மகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது. எனமவ, இந்தத்
தருணத்திமல என்னுமடய விவொதம் என்னதவன்றொல், அரச
ஊழியர்கள்
வீதியில்
இறங்கிக்
மபொரொடுகின்றொர்கள்

நொன் இங்மக இன்னுதைொரு ைிக முக்கியைொன விடயத்மதச்
தசொல்ல மவண்டும். அதொவது, இந்தப் தபருந்மதொட்டக்
மகத்ததொழில் என்பது தனிமய பிரொந்தியக் கம்பனிகமள
ைொத்திரம் தகொண்டதல்ல. அரசுக்கு உமடமையொன JEDB,
SPC ஆகிய கம்பனிகளும் இந்தத் மதொட்டங்கமள நிர்வகித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
அவற்றின்
கீழ்
பணியொற்றுபவர்
களுக்கும் சம்பளப் பிரச்சிமனகள் தபருைளவு இருக்கின்றன.
தனியொர் மகச்சொத்திடுகின்ற அந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தத்தின்
கீழொகத் தீர்ைொனிக்கப்படுகின்ற சம்பளத்மதத்தொன் அரசுக்கு
உமடமையொன மதொட்டக் கம்பனிகளின் கீழொக இயங்குகின்ற
நிறுவனங்களும்
சம்பளைொகக்
தகொடுப்பததன்பது
உண்மையிமல தவட்கப்பட மவண்டிய ஒரு தசயல். அவ்வொறு
தனியொருக்குப் பின்னொல் அரச நிறுவனங்கள் தசயற்படுகின்ற
ஒரு துமறயொக இந்தப் தபருந்மதொட்டத்துமற கொணப்படு
கின்றது.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes left.
ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

Thank you.

எனமவ, அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்கள் இந்த விடயத்தில்
கவனம் தசலுத்த மவண்டும். மதொட்டத் ததொழிலொளர்களின்
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சம்பளப்
பிரச்சிமனமய
ைொத்திரம்
மையப்படுத்தி
ஓர்
ேனொதிபதி ஆமணக்குழுமவ அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்கள்
நியைிக்க மவண்டுதைன நொன் மகொரவில்மல. இந்த நொட்டில்
வொழ்கின்ற ைமலயக ைக்கள் சுதந்திரத்திற்குப் பின்னரொகக்
குடியுொிமை
பறிக்கப்பட்டவர்கள்
என்ற
வமகயில்,
தபொதுநிர்வொகக் கட்டமைப்பிலிருந்து
விலக்கி
மவக்கப்
பட்டிருக்கின்றொர்கள் என்ற அடிப்பமடயில், அவர்கமள இந்த
முழுமையொன நிர்வொகக் கட்டமைப்பிற்குள் தகொண்டுவரும்
மநொக்கத்மதொடு
அந்த
நடவடிக்மகமய
மைற்தகொள்ள
மவண்டுதைன்றும் அந்த ேனொதிபதி ஆமணக்குழுவினூடொக
அவர்களது
பிரச்சிமனகள்
பதிவு
தசய்யப்படமவண்டும்
என்றும் எனது மகொொிக்மகமய முன்மவத்மதன்.

இது இடம்தபறொத நிமலயில்தொன் கடந்தவொரம் அந்தத்
ததொழிலொளர்கள் தங்களது உயிமரப் பணயம் மவத்து
உண்ணொவிரதப் மபொரொட்டத்மத மைற்தகொண்டு ேனொதிபதி
மயத்
தமலயிடச்
தசய்யுங்கள்
என்ற
மகொொிக்மகமய
எங்களிடம் முன்மவத்துள்ளொர்கள். ைக்கள் பிரதிநிதிதயன்
கின்ற வமகயிமல நொன் அதிமைதகு ேனொதிபதி அவர்களுக்கு
ஓர் உத்திமயொகபூர்வைொன கடிதத்மத அனுப்பிமனன். அதொவது,
“எங்களது
ைொவட்டத்தில்
ததொழிலொளர்கள்
இத்தமகய
மபொரொட்டத்மத
முன்தனடுத்திருக்கின்றொர்கள்.
எனமவ,
அவர்களது
மகொொிக்மகக்குச்
தசவிைடுத்து
நடவடிக்மக
எடுங்கள்! ” எனக்மகொொிக் கடிதத்மத அனுப்பியிருந்மதன்.
ைக்கள் பிரதிநிதியொக நொன் தசய்யக்கூடிய வழிமுமற அதுதொன்.
அதமனமய நொன் தசய்திருந்மதன். அதற்கும் எந்தவிதைொன
நடவடிக்மகயும் எடுக்கொத நிமலயில்தொன் இன்று இந்த
தபொதுப் பணியில் ஈடுபடுகின்றவர்களின் சம்பளப் பிரச்சிமன
மயத் தீர்ப்பதற்கு ைொத்திரம் ஓர் ஆமணக்குழுமவ அவர்
அமைக்கவிருக்கிறொர். இது எந்தவிதத்திலும் நியொயைில்மல.
ஏதனனில், ேனொதிபதி மைத்திொிபொல சிறிமசன அவர்கமள
அந்த ேனொதிபதி ஆசனத்தில் அைர்த்துவதற்கு இந்த நொட்டில்
வொழ்கின்ற ைமலயக ைக்கள், தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள்
முழுமையொனளவில் தங்களது பங்களிப்மபச் தசய்திருக்
கின்றொர்கள். எனமவ, ஏமனய விடயங்களுக்கொக வடக்கிற்கும்
கிழக்கிற்கும் ததற்கிற்கும் தசல்லும் ேனொதிபதி அவர்கள், இந்த
ைத்திய ைமலநொட்டுப் பகுதியிமல ததொழிலொளர்களொகத் தைது
சம்பளப்
பிரச்சிமனகளுக்கொக
அன்றொடம்
மபொரொடிக்
தகொண்டிருக்கும் இந்த ைக்களின் விடயத்தில் கவனம் தசலுத்த
மவண்டும். அதற்கொக நொங்கள் ஓர் ேனொதிபதி ஆமணக்
குழுமவக் மகொொி நிற்கின்மறொம். குமறந்தபட்சம் ஒரு குழுமவ
அமைத்தொவது இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிமனயில் அவர் தமலயிட
மவண்டும். ஒரு நியொயைொன சம்பளத்மதப் தபற்றுக் தகொடுப்
பதற்கு ேனொதிபதி என்கின்ற வமகயில் அதிமைதகு ேனொதிபதி
அவர்கள் தமலயீட்மட மைற்தகொள்ள மவண்டுதைன விநயைொக
இந்தப் பொரொளுன்றத்தினூடொக மவண்டி விமடதபறுகின்மறன்.
நன்றி. வணக்கம்.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ීමළඟට ගරු ජය ඝත සමරවීර ම ඝත්රීතුමා.

ඊට ශපර කවුරු ඝ ශහෝ ම ඝත්රීවරශය්ව ගරු මයිල්වාගනබන
තිලකරාජා ම ඝත්රීතුමාශේ නම ූලලාසනය සඳහා ශයෝජනා
කර ඝන.

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
"ගරු මයිල්වාගනබන තිලකරාජා මහතා ැ ඝ ූලලාසනය ගත
යුතුයකයි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ු ෙය්දත ිනසානායක ෙහසතා මූලාසනගය්ද ඉවත්
ල්ගය්ද ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு
ையந்த
திசொநொயக்க அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு
ையில்வொகனம்
திலகரொேொ அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair,
and THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH took the Chair.

[අ.භා. (.3 ]

ු ජය්දත සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ேயந்த சைரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශ්රී ලාංී ය සංගීතශේ ර ඝ
සලුවණ  ආ ප්ඩඩිමක
ේය  .ඩී. අමරශද්ව සංගීතඥය ඝ
ගා ඝධර්වයාණ ඝ අනුස්මරණය කිරීම සඳහාමක කහු ශහළ
සංගීතයට කරන ල අනුපශබනය ශසේවාව අගය කිරීම පිණිසමක
අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය පිහිටුවීම
අරුදණුශකොට ගනිමි ඝ ශගන එන ල ශබන පනමක ශකටුබනපත අ
දින සාක්චඡාවට ්ඳු ඝ ශවනවා. අමරශද්වය ඝශේ සංගීත භාවිතය
සහ කහු කළ විශිෂ්්ට සංගීතමය ශස  ඝ ර්යාමකමක ශමශහවර අගය
කර ඝන ශමවැනි ්යතනය්ව පිහිටුවීම ශකශරහි අවධානය ශයොුද
කරමි ඝ ඒ ශවනුශව ඝ කැප වුණු ඒ ශවනුශව ඝ මහ ඝසි වුණු
සියදෙශ නාටම අපශේ ප්ර ංසාමකමක ස්තුතිය ශබන අවස්ථාශ දී
පිළිග ඝව ඝන කැමැතියි.

ඒ කරුණ ගැන එශසේ සඳහ ඝ කරමි ඝ ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි ුබරා්දු පනතට ශගශනන සංශ ෝධන පිළි්ඳ
සාක්චඡාවට වැඩි අවධානය්ව ශයොුද කර ඝන මා කැමැතියි. අශ්ත
රශට් නි හස් අරගලයමක එ්වක නි හස් සටනමක එ්වක ඉතිහාසශේ
සිට විසිවන සියවශසේ ුදල් භාගශේ සිට මමක ්රවය විශරෝධී සටන්ව
පැවශතනවා. එ ා විසිවන සියවශසේ ුදල් භාගශේ එශහම නැමකනබන
එ්ව හස්
නවසිය
ගණ ඝවල
එෆ්.්ර්.
ශසේනානායක
මැතිතුම ඝලාශේ ඩී.එස්. ශසේනානායක මැතිතුම ඝලාශේ ඩී.සී.
ශසේනානායක මැතිතුම ඝලාශේ නායකමකවශය ඝ ඇරඹි අම යප
සටන පුබ කාලයකදී අනගාන්ක ධර්මපාලතුම ඝ විසි ඝ ඉදින්යට
ශගන යනු ලැබුවා. විශ ේෂ්ශය ඝම තැ්ෑරුබන විවෘත කිරීම ශ්රී
ලාංී ය ජාතිය උුවලක හුබ කරවා කවුශනොවු ඝශේ සංස්කෘතික
හර පද්ධතිවය  ඝ ශ්රී ලාංී ය ජාතිය උුවල්වා ්ටහිර සංස්කෘතික
මාවත කස්ශසේ පරශද් ්වකාර සංස්කෘතික මාවත කස්ශසේ ලාංකික
ජනතාව ඇ ශගන යෑම්ව හැයටයට තමයි එ ා එය සැලුවශ . එයට
පිළියබන ශයදීම සඳහා අම යප වයාපාරය ශගො නැඟුණා. ඒ
අම යප වයාපාරය ශබන රශට් ජාතික නි හස් සටශ ඝ ශකොටස්ව
්වට පමක වුණා. 8 ( දී අපි නි හස ල්ා ගැනීශබනදී ලංකාශ
අම යප වයාපාරය විසි ඝ විශ ෂ්
ේ ශමශහවර්ව සබනර්ර්ණ කරනු
ලැබුවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ජාතිය්ව හැයටයට නැවත
වතාව්ව එවැනි සටන්ව එවැනි අරගලය්ව එවැනි මැදිහමක වීම්ව
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ඕනෑ ශවලාවකයි අ අපි ඉ ඝශ ඝ. ශකොළ පාට නිල් පාට රතු පාට
කහ පාට ව ශය ඝ ප්වෂ් පාට ශේ වය  ඝ ශතොරව සිංහල ශ මළ
ුදස්ය බන මැශල් ්ර්ගර් ව ශය ඝ ජාති ශේ වය  ඝ ශතොරව
ශ් ද්ධ කශතෝය ක හි ඝදු ඉස්ලාබන ව ශය ඝ ්ගමික ශේ වය  ඝ
ශතොරව අ ුදුම මහමක ලාංී ය ජාතියම මමක රුවසාශේ රුදුරු
්හණයට හුබශවලා තිශ්නවාය කි ශවොමක එය අති ශයෝ්වතිය්ව
ශනොශවයි.
ූලලාසනාරඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන වන විට අශ්ත රශට්
ීවවමකවන පවුල් සං්යාව ල්වෂ් 1යි. ශ වු ඝ ර තුක්ශ සිට ශ්තදුරු
තුක්ව ්වවාමක සංගම ඝක ඝ තුක්ශ සිට ශකොශළොබනශතොට
්වවාමක සිංහල ශ මළ ුදස්ය බන මැශල් ්ර්ගර් යන සකල ජාති ඝ
පවුල් ල්වෂ් 1්ව ීවවමකශවනවා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
ශබන පවුල් ල්වෂ් 1 තුළ මමක ුවක්වලට තදි ඝ ඇේ්ැහි ආව ඝ
ල්වෂ්ය්ව ඉ ඝන ්ව තමයි වාර්තා ශව ඝශ ඝ. තදි ඝ ඇේ්ැහි
 ආව ඝ කිය ඝශ ඝ ුවක් ගහන අය ශනොශවයි ුවක් ශ්ොන අය
ශනොශවයි ුවක් පැකට් එක්ව නැතුව ීවවමක ශව ඝන ්ැන් අයයි.
උශද්ට ුවක් පැකට් එක්ව ශනොදු ඝශනොමක එම පුද්ගලයාශග ඝ ක්
ගලනවා ශසොටු පිටශවනවා ශකළ පිටශවනවා  ඝශ ඝම නැතුව
මළ ුදත්ර පිටශවනවා. ඒ පුද්ගලයාට නැ් යට ඝන ්ැන්ව ඇ ශගන
වැයටලා වුවටුශවලා නි ාශගන ඉ ඝනවා.
ුවක් පැකට් එක්ව දු ඝශනොමක නැ් ටලා එනවා. පැය අටකි ඝ ඒ
ුවක් පැකට් එශ්ව රැස් අක් ශවන විට ්ශයමක ශපර ශසේම ශහොටු ගල
ගලා ක් ගල ගලා කඳුුම ගල ගලා මළ ුදත්ර පිට කර කර
ඉ ඝනවා. ුදුම මහමක ලංකාශ ම පවුල් ල්වෂ් 1යි ඉ ඝශ ඝ. ඒ තුළ
ුවක්වලට තදි ඝ ඇේ්ැහි ආව ඝ ල්වෂ්ය්ව ඉ ඝනවා. ඒ කිය ඝශ ඝ
ශබන වන විට පවුල් 1කට ුවක්වලට ඇේ්ැහි වුණු එ්ව පුද්ගලයුව
නිර්මාණය ශවලා තිශ්න ්වයි. ශබන තමකමකවය අපි සැලකිල්ලට
ල්ව කළ යුතු නැද් ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ප්වෂ් පාට
ශේ වය  ඝ ශතොරව ශබනකට උමකතරය්ව ශසවිය යුතු නැද්
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
අශන්ව පැමකශත ඝ ශමහි අශන්ව නිවු ඝ රුවා ශලස ගණිකා
වෘමකතිය වයා්තත ශවමි ඝ තිශ්නවා. වයාපාරය්ව හැයටයට එය
වයා්තත ශවමි ඝ තිශ්නවා. පවුල් ල්වෂ් 1යි අශ්ත රශට් ීවවමක
ව ඝශ ඝ. ඒ අතන් ඝ අ අවුරුදු 89- 3 අතර ගණිකාව ඝ 93 111්ව
ඉ ඝන ්ව තමයි වාර්තාවල පළ ශව ඝශ ඝ. ඒ කිය ඝශ ඝ ්ස ඝන
ව ශය ඝ පවුල් 9 කට ගණිකාව්ව නිර්මාණය ශවලා තිශ්නවා
කියන එකයි.
්්ඩක් ප්වෂ්ශේ ම ඝත්රීවරු ඝ කිහිප ශ ශනුව සහ
අමාතයවරු ඝ කිහිප ශ ශනුව ශබන සභාශ සියටන ශවලාශ මම
කියා සියට ඝන කැමැතියි අ හුළඟ වාශේ ුවක් පැතිශරන
තමකමකවයට පමක ශවලා තිශ්න ්ව. අශ්ත අධිකරණ ඇමතිතුමිය
ගරු තලතා අතුශකෝරල මැතිනිය කියනවා ුවණු ්සියාශ ුවක්
මධයස්ථානය -අපි ශනොශවයි කිය ඝශ ඝ අධිකරණ අමාතයතුමියඅ ශ්රී ලංකාව ්වට පමක ශවලා කියලා. එතුමිය ඒක කි ශ වාර්තා
අනුව. එක පැමකතකි ඝ එතුමිය ඒක කි ශ අ ඝතරායකර ඖෂ්ධ
පාලක ජාතික ම්ඩ ලශේ වාර්තා අනුව. අශන්ව පැමකශත ඝ
් ඝධනාගාරගත  ආව ඝශේ සං්යා මකත සහ ශපොය ස් මමක්රවය
නායක ශකොට්මාසශේ වාර්තා අනුව තමයි එතුමිය ඒ ්ව සඳහ ඝ
කශළේ.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
රැල්ල්ව හැයටයට යනවා.

ශබනක අ

ප්රවණතාව්ව

ූලලාසනාරුඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි එ ා අශගෝස්තු මාසශේ
වැනි ා මා උප ඝ ප්රශද් ශේ වාද්දුශ අ ඝතර්ජාලය කස්ශසේ
සංවිධානය කළ ක Guy J Live " කියලා ශබන රශට් අය හැඳි ඝ  ආ
facebook
සා ය්ව පැවැමක ආවා. ශබන සා ශේදී තරුණය ඝ
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හතරශ ශන්ව ීවවිත්වෂ්යට පමක වුණා. ශමය ලංකාශ පැවැමක  ආ
ශමවැනි පළුදවන සා ය ශනොශවයි. අපට මතකයි
0110
අවුරුද්ශද් තමයි අ ඝතර්ජාලය කස්ශසේ facebook
සා
පවමකව ඝන ුදලාරබනභය තැබුශ “Stag Night" කියලා. එ ා
රාජී ය වි යාලශේ ්දි ශිෂ්යය ඝශේ වාර්ිකක සබනශබනලනය්ව
අවසානශේ තමයි ශබන කStag Night" ්රබනභ වුශ්ඩ. එතැ ඝ සිට
ප්රවණතාව්ව හැයටයට ශබන “Stag Night" එනවා. මමක ුවක් ශබන
රටට ්ශ එ්ව හස් නවසිය හැමකතෑශ අවසාන කාලශේ. එ ා
මමක ුවක් බි ශ
හැංිතලා ශපොලීසියට භශය ඝ.
නුදමක
ූලලාසනාරුඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ගරු ඇමතිවරුනි facebook
සා වලදී අ එළිපිට මමක ුවක් අශලවි කරනවා. කවු ශබන සා වලට
අවසර ශ  ඝශ ඝ ශබන සා වලට අවසර ශ  ඝශ ඝ ශපොය ස්
ශ පාර්තශබන ඝතුශව ඝ. වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානශය ඝ තමයි
සංචණාරක ශහෝටලයක තිබුණු ශබන “Guy J Live" DJ සා ය
සඳහා අවසරය ල්ා ගමකශමක. වාද්දුශ ශපොය ස් ස්ථානශේ සිට
ීමටර සියය්ව දුර නැහැ ශබන “Guy J Live" DJ සා ය තිබුණු
සංචණාරක ශහෝටලයට. ඒ ශහෝටලශේ ශබන සා ය පවමකවන ශකොට
වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානයට මහා වගී ම්ව තිබුණා ශබන සා ශේ
ශමොනවා අශලවි ශව ඝශ ඝ කියලා ්ල ඝන. නුදමක එශහම
්ැදෙශ නැහැ.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ලංකාශ සියදෙ නීති විශරෝධී
මමක ුවක් වර්ග එතැන තිබුණා. ශබනවා නීති විශරෝධී විශද්ශීය මමක
ුවක් වර්ග. එතැන ශහශරොයි ඝ තිබුණා හසීස් තිබුණා මන්තීවානා
තිබුණා ශකොශ්ව ඝ තිබුණා LSD තිබුණා ශ්වරළ ගංජා තිබුණා
ගංජා තිබුණා. ඒ වාශේම “dance pills" වර්ග ගණනාව්ව එතැන
තිබුණා. ශපොලීසියට ඒවා ශපශනනවා. නුදමක ශපොලීසිය ්ලාශගන
ඉ ඝනවා. ශපොලීසියට ඒවා ශපශනනවා; ශනො ැ්වකා ශසේ
ඉ ඝනවා. අවසානශේ ඒ සා ශේදී තරුණය ඝ හතර ශ ශන්ව
ීවවිත්වෂ්යට පමකවුණා. අපි ශබන පිළි් ව ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ
අවධානය ශයොුද කළා. ැ ඝ ඒ සා ය සංවිධානය කරපු
ශ ශ ශන්ව අමකඅ ංුවවට අරශගන තිශ්නවා. නුදමක ගරු
සභානායකතුමනි ඒ අමකඅ ංුවවට ගමක ාට පුබව ා පානදුර
දිසාව භාර ශපොය ස් අධිකාන්වරයාට හදිසි මාරු වීම්ව ශ නවා
ුදලති වලට. ඒ
උමකසවය සංවිධානය කරපු හතර ශ නා
අමකඅ ංුවවට ගමකතා; පානදුර දිසාව භාර ශජයෂ්්ම ශපොය ස්
අධිකාන්වරයා වහාම ්රියාමකමක වන පන්දි ුදලති වලට මාරු
කළා. කවු ඒක කශළේ ශසේනාරමකන කියන ඒ වැ ගමක ශපොය ස්
නිලධාන් මහමකමයා මාරු කළා.
ඒ විතර්ව ශනොශවයි. ශබන සා ය පවමකවනශකොට වාද්දුව
ශපොය ස් ස්ථානශේ හියටශේ දූෂ්ණ ශචණෝ නා නිසා කුමතර උතුර
ශපොය ස් ස්ථානශේ සිට ගල්කිස්ස ශපොය ස් ස්ථානයට කාර්ය
නියමය්ව නැතිව මාරු කළ ලය මක වීරසිංහ කියන ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරයා. කහු කාර්ය නියමය්ව නැතිව ගල්කිස්ස ශපොය ස්
ස්ථානයට මාරු කළා. ශපොය ස් ශකොමිසම තමයි කහු මාරු කශළේ.
කහු කුමතර උතුර ශපොලීසිශේ නිල නිවසට ශවලා සියටයා
ශසේවයට අමකස ඝ කර ඝන ිතශේ නැහැ. ශම ඝන එක පාරම කහු
නැවත වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානශේ ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරයා ශවලා
එනවා! ගල්කිස්ස ශපොය ස් ස්ථානයට මාරු කළ ශබන ශපොය ස්
පන්්වෂ්කවරයා නැවත ්වා වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානයට. වාද්දුව
ශපොය ස් ස්ථානය කිය ඝශ ඝ ශරේණිගත කිරීම අනුව A I ශපොය ස්
ස්ථානය්ව. ශබන ශපොය ස් ස්ථානශේ ඉ ඝන ඕනෑ ප්රධාන ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරශය්ව; CI ශකශන්ව. ශබන ශපොය ස් ස්ථානශේ ප්රධාන
ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරශය්ව -CI - හියටයා. කහුට ශමොක ශව ඝශ ඝ
කහු ඒ “ Guy J Live" DJ party එකට අවසර පත්රය දු ඝශ ඝ
නැහැ. කහු ඒක ශනොදී කල් ඇ ඇ හියටයා. කහු කල් ඇ ඇ
ඉ ඝනශකොට කහු මාරු කළා කුමතර දිස්්රි්වකශේ ශ ො  ඝශගො
ශපොය ස් ස්ථානයට. එතැන ඉ ඝන ඕනෑ ප්රධාන ශපොය ස්
පරී්වෂ්කවරශය්ව - Chief Inspector - ශනොශවයි. එතැන
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[ගරු ජය ඝත සමරවීර මහතා]

සාමානය ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරශය්ව සියටයාම ඇති. නුදමක වාද්දුව
A I ශරේණිශේ ශපොය ස් ස්ථානශේ හිටපු ප්රධාන ශපොය ස් පරී්වෂ්ක
සබනපමක ්්ඩ ාර වහාම ්රියාමකමක වන පන්දි කබීක ශරේණිශේ
ශපොය ස් ස්ථානය්ව වන ශ ො  ඝශගො ශපොය ස් ස්ථානයට මාරු
කළා. කහු ශ ො  ඝශගො ශපොය ස් ස්ථානයට මාරු කරලා කුමතර
උතුර ශපොලීසිශය ඝ ගල්කිස්ස ශපොලීසියට කාර්ය නියමය්ව නැතිව
මාරු කරපු ලය මක වීරසිංහ ශපොය ස් ස්ථානාධිපතිවරයා වාද්දුව
ශපොය ස් ස්ථානයට ශගශනනවා.
වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානශේ කහු සියට කාල පන්්චශේ ශේ තමයි
facebook කියන අ ඝතර්ජාල සමාජ ශවේ අ විය හරහා කැඳවපු ඒ
"Guy J Live" කියන DJ party එක පැවැමක වුශ්ඩ. ඒශකදී තමයි
තරුණශයෝ හතරශ ශන්ව ීවවිත්වෂ්යට පමක ශව ඝශ ඝ. ඒක මරා
ැීමම්ව. ඒ පිළි්ඳව අපි පාර්ය ශබන ඝතුශ ප්ර න
් කළාට පස්ශසේ ඒ
සා ය සංවිධානය කරපු ශ ශ නා අමක අ ංුවවට ගමකතා. අමක
අ ංුවවට ගමකත හැයටශේම පානදුර ශජයෂ්්ම ශපොය ස් අධිකාන්වරයා
වහාම ්රියාමකමක වන පන්දි ුදලති වලට මාරු වනවා. ශබන
කිය ඝශ ඝ ශමොක්ව
ැ ඝ මම සඳහ ඝ කළ ශබන උ ාහරණශය ඝ
ශපශන ඝශ ඝ ශමොක්ව ලංකාශ අ මමක ුවක් මඩි ඝන ්ැහැ.
ඇයි ුවක් ජාවාරම පිටු පස්ශසේ ඉ ඝනවා ශද් පාලනඥශයෝ. අපි
වග ී මකි ඝ කිය ඝශ ඝ. ශබන ුවක් ජාවාරම පිටු පස්ශසේ
ශද් පාලනඥශයෝ ඉ ඝනවා. ඒ වාශේම ශපොලීසිය ඉ ඝනවා;
ශපොලීසිශේ ඇතැබන නිලධාන් ඝ ඉ ඝනවා. වාද්දුව ශපොලීසිය
්ලපත්රය ග ඝන අවසර ශනොශ නශකොට හිටපු නිශයෝජය
ශපොය ස්පතිවරු ශ ශ ශන්ව වාද්දුව ශපොය ස් ස්ථානයට එනවා.
ඇවිල්ලා ්ල කරනවා කවහාම ශබනකට permit එක ශ  ඝනක
කියලා. එශහම ්ල කරලා තමයි ්ලපත්රය ගමකශමක. ඇයි
ශබනශක ඝ ලාභයි; රුපියල් ල්වෂ් 311කට වැඩිය ් ායම්ව
ල්නවා. DJ party එක්ව අවසාන වනශකොට රුපියල් ල්වෂ්
311කට වැඩි ශුද්ධ ලාභය්ව ල්නවා. ශබන ලාභය එක එ්වශකනා
අතට යනවා. ඒක ශද් පාලනඥයි ඝට යනවා; ශපොලීසිශේ උසස්
නිලධාන් ඝට යනවා; ඒකට ායකවන කැපවන හැශමෝටම යනවා.
මල්ල කශර්. ශකොල්ශලෝ මැරුණාට කම්ව නැහැ. ුවක් ගැහුවාට
කම්ව නැහැ. වසංගතය්ව වාශේ අශ්ත තරුණ පරබනපරාව බිය 
ගමකතාට කම්ව නැහැ. තම ඝශේ ශ්ෝවක පිශරනවා නබන ුවක් ුදුම
රටම අල්ලා ගමකතාට කම්ව නැහැ. ඒක තමයි ශබනශ්ව ඇමකත
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි.
ගරු සභානායකතුමා ැ ඝ ගරු සභාශ ඉ ඝනවා. ගරු
සභානායකතුමනි ශහට වශසේ ුවක් මාරයාශේ ශගොදුර ්වට පමක
ශව ඝශ ඝ කාශේ රුවා කියන එකයි ප්ර න
් ය. ශබන රශට් හැම
පාසලකම රුශවෝ අ ුවක්වලට ඇේ්ැහි ශවලා. හැම පාසලකම
වාශේ රුශවෝ අ ුවක්වලට ඇේ්ැහි ශවලා සියටනවා. මමක ුවක්
වයා්තත වනවා. ැ ඝ පවුල් 1ට එක ුවක්කාරයයි. ශහට වශසේ
රශට් පවුල් 31 (1කට ුවක්කාරශයෝ එ්වශකනා ්වට පමක ශව ඝන
පුුමව ඝ. ශබන රශට් ඈත ගබනවල ුවක් වයා්තත ශවලා තිශ්නවා.
ශම ඝන උ ාහරණය්ව තිශ්නවා. ජනාධිපතිතුමා ුවක් මර් නය
කරනවා කියලායි ්ශ . නුදමක ශපොශළො ඝනරුවමක ුවක් මාරයාට
බිය  ශවලා. ශබන පුවමක පශමක තිශ්නවා කුවක් මාරයාට
ශපොශළො ඝනරුවමක බිය  ශවයික කියලා. මමක උවදුර නැති කිරීම
සඳහා ජනාධිපතිතුමා කාර්ය සාධන ්ළකාය්ව පමක කර
තිශ්නවා. නුදමක අ ුවක්වලට ශපොශළො ඝනරුවමක බිය  ශවලා;
සියඹලා්ඩක්වමක බිය  ශවලා; ුදතුක්ඩඩියමක බිය  ශවලා. ුවක්
වසංගතය හුළඟ්ව වාශේ ඈත ගබන න කරා ගම ඝ කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඒ නිසා ශබනකට ප්වෂ් විප්වෂ්
ශේ යකි ඝ ශතොරව ර්ර්ණ ්ලැති පාර්ය ශබන ඝතු ශමකරීබන කාරක
සභාව්ව පමක කර ඝන කියලා මම ශයෝජනා කරනවා. අපි ජාතිය්ව
හැයටයට ශ්දුබනවාදී ශකොයට ත්රස්තවා යමක එ්වක හැ්තපුනා වාශේ;

ශ ුමපිල්ශල් පිර්ාහර ඝ එ්වක හැ්තපුනා වාශේ ුවක් මඩින විධිය
පිළි්ඳ ශයෝජනා සහ නිර්ශද් ්රියාමකමක කිරීම සඳහාමක
පාර්ය ශබන ඝතුව නිශයෝජනය කරන සියදෙම ප්වෂ්වය  ඝ සම ඝවිත
ර්ර්ණ ්ලැති ශමකරීබන කාරක සභාව්ව පමක කර ඝන. ශබනක අපි
කවුරුමක එකතු ශවලා මඩි ඝන ඕනෑ තමකමකවය්ව ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ඒ විධියට මැදිහමක වුශණොමක විතරයි මමක
ුවක්වය  ඝ රට ශේරා ග ඝන පුුමව ඝ ශව ඝශ ඝ ගරු
සභානායකතුමනි.
ුවක් ජාවාරම පිටුපස ශපොය ස් ශ පාර්තශබන ඝතුශ ඇතැබන
නිලධාන් ඝ සියටනවා වුණමක ුවක් මඩි ඝන විශ ේෂ් කැපවීම්ව කරපු
ශපොය ස් නිලධාන්නුමක සියටනවා. අ නිශයෝමාල් රංගීවවලා ඉ ඝශ ඝ
හිශර්. ුවක් මඩි ඝන විශ ේෂ් කැපවීම්ව කරපු මමක ්රවය නා ක
අං ශේ ප්රධාන ශපොය ස් පරී්වෂ්කවරයාව සියට නිශයෝමාල් රංගීවව
අ හිශර් ඉ ඝශ ඝ. ුවක් මඩි ඝන ීවවිත ර්ජාශව ඝ කැප ශව්චචණ
ශපොය ස් නිලධාන් ඝ ඒ විධියට හිශර් ඉ ඝනවා. ුවක් මඩි ඝන කැප
වුණු ශපොය ස් නිලධාන් ඝව වහාම ්රියාමකමක වන පන්දි මාරු
කරනවා. ඒ ශවනුවට තම ඝට ඕනෑ අයව ස්ථාන මාරු කර
ග ඝනවා. ස්ථාන මාරුවීබන ල්ා නුුබදුුබ අය එම ශපොය ස්
ස්ථානවලට එනවා. ශබනක තමයි තමකමකවය. ඒ නිසා ුවක් මඩි ඝන
ර්ර්ණ ්ලැති පාර්ය ශබන ඝතු ශමකරීබන කාරක සභාව්ව පමක කර ඝන
කියලා මම ශබන ශවලාශ ශයෝජනා කරනවා ූලලාසනාරූඪ ගරු
ම ඝත්රීතුමනි. ශබන සඳහා පාර්ය ශබන ඝතු ශමකරීබන කාරක සභාව්ව පමක
කරලා ශබනකට උමකතරය්ව ශහොය ඝන මැදිහමක ශව ඝන කියලා
මම ශබන ශවලාශ ්්ඩක් ප්වෂ්ශය ඝ ඉල්ලීම්ව කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මමක ුවක් ජාවාරමට
ශද් පාලන මැදිහමකවීබන තිශ්නවාය කියා අපි කි ශ නිකබන
ශනොශවයි; ම ගහ ඝන ශනොශවයි; ද්ශ ෂ් සහගතව ශනොශවයි.
එ ා -0189 අශගෝස්තු මාශසේ 1 වැනි ා- ගල්කිස්ස ශවරශළේදී
“dance pills" කියන විෂ් මමක ්රවයයි තවමක විශද්ශීය ්නයන මමක
ුවක් ශගො ුවයි එ්වක ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයවරයාශේ මහජන සබන් ඝධතා නිලධාන් කහුශේ ප්රධාන
්ර්වෂ්ක නිලධාන්යාමක එ්වක හුබ වුණා. ශබනකට ශද් පාලන
සබන් ඝධය්ව තිශ්නවා කියලා අපි කි ශ ඒකයි ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි.
අවසාන ව ශය ඝ මම කිය ඝශ ඝ ශබනකයි. ශබනවා මැ ලීම අප
කාශේමක යුතුකම්ව; වගී ම්ව; ර්ජනීය කාර්ය්ව. ඒ නිසා ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුව නිශයෝජනය කරන සියදෙ ප්වෂ්වය  ඝ සම ඝවිත
ර්ර්ණ ්ලැති ශමකරීබන කාරක සභාව්ව පමක කරලා ජාතිශේ රුශවෝ
-ලාංී ය රුශවෝ- ශබන ුවක් රුවසාශග ඝ ශේරා ගැනීම ශවනුශව ඝ
මැදිහමක ශවුද කියන ඉල්ලීම කරමි ඝ ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත
ශවමි ඝ මා නවතිනවා. ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

[பி.ப. 4.52]

ු ඥානමුත්තු ශ්රීග්දස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
இன்மறய விவொதத்தின் கருப்தபொருளொகப் பல விடயங்கள்
மபசப்பட்டொலும், இந்த விவொதத்தில் முக்கியைொக ைது பற்றியும்
ைது வொி பற்றியும் மபசமவண்டிய அல்லது கருத்துக்கமளப்
பொிைொற மவண்டிய ஒரு நிமலப்பொட்டில் நொங்கள் இருக்கின்
மறொம். அந்த அடிப்பமடயில் இந்த ைதுமவப் பற்றிப் பலரும்
பலவிதைொகப்
மபசியிருக்கின்றொர்கள்.
ஒட்டுதைொத்தைொகப்
பொர்க்கின்றமபொது ைதுவின் பக்கைொக அதொவது ைதுமவ
ஆதொித்துப்
மபசுகின்றவர்கள்
குமறவொக
இருக்கின்ற
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அமதமவமள, ைதுவுக்கு எதிரொன கருத்துகள்தொன் அதிகைொக
இந்த சமபயில் எதிதரொலித்துக்தகொண்டிருக்கின்றன.
ஒரு நொட்டில் ைதுவின் மூலைொக அரசுக்கு வருைொனம்
கிமடப்பதொக நொங்கள் ஒரு குறுங்கொல அளவில் ைதிப்பீடு
தசய்துதகொண்டொலும்கூட, நீண்டகொல ைதிப்பீடுகமளச் தசய்து
பொர்க்கின்றமபொது இந்த ைதுவின் மூலைொகக் கிமடக்கின்ற
வருைொனத்மதவிட ைதுவினொல் ஏற்படுகின்ற தசலவுகள்,
அழிவுகள், அதனொல் ஏற்படுகின்ற அனர்த்தங்கள், தகடுதிகள்,
தீங்குகள் என்பன அதிகைொகக் கொணப்படுகின்றன. எனமவ
இந்த ைதுசொர விடயத்தில் நொங்கள் வொிகமளக் கூட்டலொம்,
குமறக்கலொம். ஆனொல், இந்த ைதுமபொமதயினொல் எைது
நொட்டில் எத்தமன இலட்சம் ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்
கிறொர்கள், அவர்களது குடும்பங்கள் எவ்வொறு பொதிக்கப்
பட்டிருக்கின்றன என்று பொர்க்கின்றமபொது, ைனிதகுலம்
நமடப்பிணைொகக்கூடிய நிமலமைக்கு இந்த ைது தனது
மகவொிமசமயக் கொட்டிவந்திருப்பது ததொியவருகின்றது.
இந்த நொட்டில் நமடதபறுகின்ற குற்றச்தசயல்கமள
நொங்கள் ஆழைொக அலசி ஆரொய்ந்து பொர்க்கின்றமபொது,
இவற்றுக்குத் ஒரு தூண்டுமகொலொக இருப்பது இந்த ைதுவொகும்.
எனமவ இந்த ைது விடயத்தில் நொங்கள் மைமலொட்டைொகச்
சிந்திப்பமதவிட
ஆழைொக,
அர்த்தபுஷ்டியுடன்
சிந்திக்க
மவண்டியவர்களொக
இருக்கின்மறொம்.
எைது
நொடு
தபௌத்தத்மதப்
மபொஷிக்கின்ற,
இந்து
ைதத்மதப்
பின்பற்றுகின்ற, இஸ்லொத்மதப் பின்பற்றுகின்ற, கிறிஸ்தவத்
மதப் பின்பற்றுகின்ற ஒரு நொடொகும். அதொவது,
ஒழுக்க
முமடய ஒரு சமுதொயத்மதக் கட்டிதயழுப்ப மவண்டும்,
நற்பிரமேகமள உருவொக்க மவண்டுதைன்று தசயற்படுகின்ற,
நல்வழி கொட்டுகின்ற மகொட்பொடுகமளக் தகொண்ட ைதங்கமளக்
தகொண்ட நொடொக விளங்குகின்றது. எனமவ இந்த ைது விடயம்
சம்பந்தைொக எைது நொட்டில் சட்டங்கமள உருவொக்குகின்ற
மபொது, அதொவது ைது வொிகமளக் கூட்டுகின்றமபொது அல்லது
குமறக்கின்றமபொது எப்படியொன தொக்கங்கள் நமடதபறு
கின்றன?
ைதுமவப்
பொவிக்கின்றவர்களின்
அளவு
கூடுகின்றதொ,
குமறகின்றதொ?
என்பது
பற்றிதயல்லொம்
நொங்கள்
ஆழைொகச்
சிந்திக்க
மவண்டியவர்களொக
இருக்கின்மறொம்.

எனது பொர்மவயில் சிலர் வொழ்வதற்கொகப் பலொின்
வொழ்க்மகமய அழித்துவிடுகின்ற ஒரு திரவைொக அல்லது
மபொமதவஸ்தொக அல்லது மபொமதப்தபொருளொக இந்த ைதுசொரம்
விளங்குகின்றது. சிலொின் எழுச்சிக்கொகப் பலர் பலிக்கடொக்
களொக்கப்படுகின்ற ஒரு நிமலமை இருக்கக்கூடொது. மசொசலிச
நொடுகமள எடுத்துப்பொர்க்கின்றமபொது, அந்த நொடுகளில் இந்த
விடயத்தில் கவனைொக நடந்துதகொள்ளுகின்றொர்கள். ஆனொல்,
முதலொளித்துவ நொடுகமள எடுத்துக்தகொண்டொல் முதலொளித்
துவம் முமளத்து வளர்ந்து தசல்வதற்கும் ததொழிலொளர் வர்க்கம்
ததொடர்ந்தும் நமடப்பிணங்களொக இருப்பதற்கும் அல்லது
அமர அடிமைத்துவ நிமலயில் வொழ்வதற்கும் இந்த ைதுசொரம்
என்பது ைிக முக்கியைொன பங்கொற்றி வருகின்றது. ஒருவருமடய
எழுச்சிகரைொன சிந்தமனமய அடக்குவதற்கு, புரட்சிகரைொன
சிந்தமனமய அடக்குவதற்கு, புதிய விதைொன சிந்தமனகமள
அடக்குவதற்குொிய ஒரு மூலப்தபொருளொக அல்லது ஒரு
கருவியொக இந்த ைதுசொரம் விளங்குகின்றது. எனமவ,
ைதுசொரத்மதப்
தபொறுத்தைட்டில்
இந்த
ைதுசொரத்தின்
விற்பமனமய அதிகொிப்பதன் மூலைொகமவொ அல்லது ைதுப்
பொவமனமய அதிகொிப்பதன் மூலைொகமவொ இந்த நொட்டின்
தபொருளொதொர எழுச்சிமய ஏற்படுத்தலொம், வருைொனத்மத
அதிகொித்துக்தகொள்ளலொதைன்று நிமனக்கின்மறொம். குறுங்
கொலப் பொர்மவயில் ைதுசொரத்தின் மூலைொகக் கிமடக்கின்ற
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வருைொனங்கள் எங்களுக்கு அதிகைொகத் ததொிந்தொலும் அதனொல்
ஏற்படுகின்ற அழிவுகள், தீங்குககள், தகடுதிகள் அதிகைொகும்.
அந்த
வமகயில்,
ைக்கமளப்
பொழொக்குகின்ற
இந்த
ைதுசொரத்தின் ைீது நொங்கள் கூடிய கவனத்மதச் தசலுத்த
மவண்டும். இன்மறய இமளய சமுதொயம் ஆளுமையுள்ள
சமூகைொக, ஒழுக்க விழுைியமுள்ள சமூகைொக, எதிர்கொலச்
சந்ததியினருக்குத் தமலமை தொங்கக்கூடிய ஒரு சமூகைொக ைொற
மவண்டுைொக இருந்தொல் இந்த இழிநிமலயிலிருந்து விடுபட்டு
அவர்கள் வளர்ச்சி தபற மவண்டுைொக இருந்தொல் ைதுசொர
விடயத்தில் நொங்கள் ைிகவும் கவனைொக இருக்க மவண்டும்.

இந்த நவீன ததொழில்நுட்ப கொலத்தில் மபொமதப் தபொருட்
களின் பொவமனயும் அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது.
ஏதனன்றொல்,
ைற்றவர்கமளப்மபொல்
பொவமன
தசய்து
அவ்வொறு தசயற்பட மவண்டுதைன்ற தீய பழக்க, வழக்கங்
களுக்கு இன்று இமளஞர், யுவதிகள் இட்டுச் தசல்லப்
படுகிறொர்கள். எனமவ, எதிர்கொலச் சந்ததியினமரப் பொதுகொப்
பதற்கும் ஆளுமை விருத்தியுள்ள, தமலமைதொங்கக்கூடிய
பக்குவமுள்ள, கண்ணியைொன, ஒழுக்க விழுைியமுள்ள ஒரு
சமுதொயத்மத
உருவொக்குவதற்கும்
நிச்சயைொக
நொங்கள்
கடமைப்பட்டுள்மளொம். ைதுவிமன வருைொனம் ஈட்டுகின்ற
ஒன்றொகக் கருதிச் தசயற்பட்டொல் எதிர்கொலத்தில் எைது
நொட்டின் பிரமேகள் அழிந்துமபொவொர்கள் அல்லது அவர்கமள
ஓர் அமர அடிமைத்துவச் சமூகைொகத்தொன் எங்களொல் பொர்க்க
முடியும். எனமவ, ைதுசொர விடயத்தில் எைது நல்லொட்சி
அரசொங்கம் ைிகவும் கவனைொக முடிவுகமள எடுத்துச் தசயற்பட
மவண்டிய
மதமவப்பொடு
இருக்கின்றததன்பமத
இந்த
இடத்தில் சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன்.
இன்று மபொமதப்தபொருளொனது ஒருபக்கம் சட்டொீதியொக
இருந்தொலும், சட்டபூர்வைற்ற விதத்தில் - சட்டவிமரொதைொன
முமறயில் கூடுதலொகப் பொவமனக்குட்படுத்தப்பட்டு வரு
கின்றது. வட பகுதிமயப் தபொறுத்தைட்டில், மகரள கஞ்சொ
வொனது என்றும் மபசப்படுகின்ற ஒரு மபசுதபொருளொக ைொறிக்
தகொண்டிருக்கின்றது.
இதமனக்
கட்டுப்படுத்துவதற்குொிய
விமனத்திறன் ைிக்கததொரு தபொறிமுமறயிமன
எவ்வொறு
உருவொக்கமவண்டுதைன்பது
பற்றி
ஆழைொகச்
சிந்திக்க
மவண்டியவர்களொக நொங்கள் இருக்கின்மறொம். எனமவ, ஒரு
சமூகம் வளர்வதற்குத் தமடயொக இருக்கின்ற அல்லது
எதிர்ைமறயொன
விமளவுகமள
ஏற்படுத்தக்கூடிய
ைருசொரத்திமன அல்லது மபொமதப்தபொருளிமனக் கட்டுப்
படுத்தமவண்டிய தொர்ைீகக் கடப்பொடு இந்த நல்லொட்சி அரசுக்கு
இருக்கின்றது. அதமனச் தசய்யமவண்டுதைன்று நொங்கள்
எதிர்பொர்க்கின்மறொம்.
நல்லொட்சியின்
ஒரு
பண்பொக
மபொமதப்தபொருமள
ஒழிக்கின்ற
தசயற்பொடு
இருக்க
மவண்டும். ைொண்புைிகு ேனொதிபதி அவர்களும் மபொமதயற்ற
மதசத்மத
உருவொக்கமவண்டுதைன்பது
பற்றிச்
சுட்டிக்
கொட்டியிருந்தொர். மபொமதயற்ற மதசதைன்ற அந்தக் மகொட்
பொட்டிமனச் தசயற்பொடொக ைொற்றுவதற்கு அவர் தசயற்பட
மவண்டும்.
அதற்கு
பிரதை
ைந்திொி,
அமைச்சர்கள்,
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கதளன எல்மலொரும் ஒத்துமழப்பு
வழங்கமவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

இன்னுதைொரு விடயத்திமனக் கூறி எனது உமரயிமன
நிமறவுதசய்கின்மறன். ஓய்வூதியம் தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்ற
வமயொதிபர்கள் - நொட்டுக்கொக உமழத்தவர்கள் - அண்மையில்
என்மன வந்து சந்தித்தொர்கள். அப்மபொது அவர்கள் முக்கிய
ைொன ஒரு மகொொிக்மகயிமன விடுத்திருந்தொர்கள். அதொவது,
அரச உத்திமயொகம் பொர்க்கின்றவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற
சம்பள ஏற்றங்கள் தங்களுக்குக் கிமடப்பதில்மலதயன்றும்,
கடந்த கொலத்தில் அரச உத்திமயொகத்தர்களுக்குப் பத்தொயிரம்
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ரூபொய் சம்பள உயர்வு மைற்தகொள்ளப்பட்டமபொது தங்களுக்கு
இரண்டொயிரத்து ஐந்நூறு ரூபொய் சம்பள உயர்வு தகொடுப்பதொக
உத்தரவொதம் அளிக்கப்பட்டிருந்தும்கூட தவறுைமன ஆயிரம்
ரூபொய் ைொத்திரமை தகொடுக்கப்பட்டதொகவும், ைிகுதி ஆயிரத்து
ஐந்நூறு ரூபொய் இன்னும் தகொடுக்கப்படவில்மலதயன்றும்
அவர்கள்
மவதமனமயொடு
குறிப்பிட்டொர்கள்.
எைது
நொட்டுக்கொக உமழத்தவர்கள் இன்று முதுமையில் முடக்கப்
பட்டிருக்கின்றொர்கள். அந்தச் சமூகத்மதப் பற்றி நொங்கள்
சிந்திக்க மவண்டியிருக்கின்மறொம். ஏதனன்றொல், பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்களொக,
ைந்திொிகளொக,
ேனொதிபதி
களொக
பதவிகளில் இருந்துவிட்டுச் தசல்கின்றமபொது நொங்களும்
ஓய்வுதியக்கொரர்களொகத்தொன் இருப்மபொம்.
தபரும்பொலொன அரச
உத்திமயொகத்தர்கள் அடிைட்ட
சம்பளத்மதப் தபற்றுக்தகொண்டுதொன் ஓய்வு தபறுகின்றொர்கள்.
அவர்களது ஓய்வூதியம் குமறவொகக் கொணப்படுகின்றது.
ஆகமவ, எதிர்வரும் வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் மூலைொகவொவது
நியொயைொன அடிப்பமடயில் அவர்களது
ஓய்வுதியத்மத
உயர்த்த மவண்டும்.
தங்களது ஓய்வூதியம்
ஐயொயிரம்
ரூபொயினொலொவது உயர்த்தப்பட மவண்டுதைன்று அவர்கள்
மகட்கின்றொர்கள். ஓய்வூதியம் தபறுபவர்களது கருத்துக்கள்
அமநகைொகக் கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதில்மல. ஏதனன்றொல்,
அவர்கள் ஓய்ந்துவிட்டொர்கள்; அவர்கள் பிரமயொசனைற்ற
வர்கதளன்று நிமனக்கின்ற தன்மை கொணப்படுகின்றது.
அவர்களின் உமழப்புக்களும் இந்த நொட்டின் ஏற்றத்திற்கும்
ைொற்றத்திற்கும் துமணமபொய் இருக்கின்றன என்பமத நொங்கள்
ைறந்துவிடக்கூடொது. ஒரு பக்கத்தில் புழுங்கிக்தகொண்டிருக்
கின்ற
அவர்கமளயும்
நொங்கள்
கவனிக்க
மவண்டும்.
அவர்களது
ஓய்வூதியங்களில்
ைொற்றங்கமள
ஏற்படுத்த
மவண்டுதைன்ற
கருத்திமன
நொன்
இந்த
இடத்தில்
கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். ஏதனன்றொல், தற்மபொது
மசமவயிலுள்ள உத்திமயொகத்தர்களுக்குப் 10,000 ரூபொய்
அதிகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றமபொது,
தங்களுக்கு
2,500
ரூபொய்கூட முழுமையொக வழங்கப்படவில்மல. தகொடுக்கப்
பட்ட அந்த உத்தரவொதம் 1,000 ரூபொமயொடு நிறுத்தப்
பட்டுவிட்டது என்கின்ற கருத்திமன அவர்கள் தசொல்கின்
றொர்கள். எனமவ, எதிர்வருகின்ற பொதீட்டின்மபொதொவது, இந்தக்
கருத்தில் கவனம் தசலுத்தமவண்டும் என்பமத நொன் இந்த
இடத்தில் பதிவுதசய்துதகொள்ள விரும்புகின்மறன். வமயொதிபர்
கமள 'முதுசங்கள்' என்று தசொல்வொர்கள். எைது தற்கொல
சந்ததியினருக்கு வழிகொட்டுகின்ற முதுசங்களின் அனுதொபத்துக்
குொிய அந்த மவண்டுமகொளிமன நிமறமவற்றுவதற்கு இந்த
அரசு முன்வரமவண்டும்.
அமதமவமளயில், நொன் ஒரு புள்ளிவிபரத்மதப் பொர்த்த
மபொது,
அதில்
இலங்மகயில்
இருக்கின்ற
ஒவ்தவொரு
குடிைகனும் 4,17,966 ரூபொய் கடன் சுமைமயச் சுைந்து
தகொண்டிருக்கிறொன் என்ற தசய்தி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இப்படியொன ஒரு சூழலில், ஓய்வூதியத்மத அதிகொிப்பது பற்றி
அவர்கள் மகொொிக்மக விடுக்கின்றமபொது, அது அரசொங்கத்
துக்குச் சங்கடைொக இருந்தொலும்கூட, அவர்களுமடய நியொய
ைொன மகொொிக்மககளுக்கு இயன்றளவு இந்த நல்லொட்சி
அரசொங்கம் தசவிசொய்க்கமவண்டும் என்பமதயும் கூறிக்
தகொள்கின்மறன்.
தபொதுவொக மபொமதயற்ற மதசத்மத உருவொக்கி, ஆளுமை
யுள்ள, ஒழுக்க விழுைியமுள்ள, இந்த நொட்மடப் பரொைொிக்கக்
கூடிய இளம் தமலமுமறயினமர உருவொக்கு வதற்கு இந்த
நல்லொட்சி அரசொங்கம் திடசங்கற்பம் தகொள்ள மவண்டும்;

இதமன எல்மலொரும் எதிர்பொர்க்கின்றொர்கள். ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்தில் அளவுக்கதிகைொன ைதுக்கமடகள் திறக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. இந்த ைதுக்கமடகள் மூலைொக இளம் சமூகம்
ஒரு வமகயில், தம்மைத் தொமை அழித்துக்தகொள்கின்ற ஒரு
தசயற்பொட்டில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். எனமவ,
இதமன முடிவுக்குக் தகொண்டுவரமவண்டும் என்று மகட்டுக்
தகொண்டு, எனது உமரயிமன நிமறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.

[අ.භා. .13]

ු ගහසාෂා්ද විතානගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ පවමකවන ශමම වැ ගමක
විවා යට සබන් ඝධ ශව ඝන මටමක අවස්ථාව්ව ල්ාදීම පිළි්ඳව
ුදය  ඝම ක්තුමාට ස්තුතිව ඝත ශවනවා. ීමට ශපර කථා කළ අශ්ත
ගරු ජය ඝත සමරවීර ම ඝත්රීතුමා ශ්ොශහොම පින්සිදු ශ්චතනාශව ඝ
ඉතා වැ ගමක ප්රකා ය්ව ශබන උමකතරීතර ්යතනය හුදශ ත්පු
්කාරය මා ැ්වකා. ඒකට එකතුව්ව විධියට -එතුමා සිදුකළ
ප්රකා ය හරහා- අ හස් කිහිපය්ව ඉදින්පමක කරමි ඝ මශේ කථාව
්රබනභ කර ඝන මා කැමැතියි.
කුමතර වාද්දුව ප්රශද් ශේ පුබිතය දිනක පැවති සා ය්ව ගැන
එතුමා කි වා. එම සා ය අවසානශේ තරුණය ඝ හතරශ නුව මිය
යාම සබන් ඝධව ඉතාම රුණු ප්රකා ය්ව ශබන ්්ඩක්වට විරුද්ධව
තිශ්න කාරණාව්ව විධියට එතුමා එළි ැ්ව ආවා. අපි එතුමාට
කිය ඝන කැමැතියි ශබන සා ය පැවැමක ආශ
ශප ද්ගය ක
්යතනයක ්ව. අශ්ත රශට් අහිංසක තරුණය ඝ හතරශ ශන්ව
තමයි ශබන සිදුවීශම ඝ මිය ිතශේ. අපි රජය්ව විධියට ඒ ගැන
කනගාටු ශවනවා. ඒ ශවනුශව ඝ අව ය පරී්වෂ්ණ ශපොලීසිය
ම්  ඝ කරලා ශබන ශවනශකොට ඒ සංවිධායකවරු ඝ අමක අ ංුවවට
අරශගන තිශ්නවා. ැ ඝ ශමතුම ඝලාශේ ශබන උමකසාහය
ශමොක්ව ශමතුමා ශමම සිදුවීම අ -ශබන පාර්ය ශබන ඝතුව තුළමක
එශහමයි මාධය තුළමක එශහමයි.- ශවන ශද් පාලනික අරුදණ්ව
ශවනුශව ඝ ශයො ා ග ඝන උමකසාහ කරනවා. කශබන තරුණශයෝ
හතරශ නා ්්ඩක්ව මරා ැබනමාක කියලා එතුමා මාධය ඉදින්යට
ිතහි ඝ කියපු ්කාරය අපි ැ්වකා. මම එතුමාට ශබන කාරණය
කියනවා. ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමා ශපොඩ් ්ව විපරබන කර ශහොයා
්ල ඝන එම සා යට ්ර්වෂ්ාව දීලා තිශ්න ශප ද්ගය ක
්ර්වෂ්ක සමාගම ශමොක්ව කියා. ක්තුම ඝලාමක එ්වකම එකට
කටයුතු කරන ක්තුම ඝලාශේ කල්ය යටම සබන් ඝධ ්ර්වෂ්ක
සමාගම්ව තමයි කය සිද්ධිශේ ඉ ඝශ ඝ. ශබන තරුණශයෝ
හතරශ නා මිය යාම සබන් ඝධව පරී්වෂ්ණ පවමකවා ශබන සිද්ධ
වුශ්ඩ ශමොක්ව කියා ශසොයා ්ල ඝන රජය්ව විධියට අපට
වගී ම්ව තිශ්නවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන ශලෝකශේ තිශ්න
සියදෙම මමක්රවය එතැන පාවි්චි කර තිශ්නවාය කියා එතුමා
ලැයිස්තුව්ව කියාශගන ිතයා. එතුමා කියන විධියට ශබන අවුරුදු
තුන තුළ තමයි ශබන කියන මමක්රවය සියල්ලම ශබන රටට ඇවිල්ලා
ශබන රශට් තරුණයා විනා ශවලා තිශ් ඝශ ඝ. එතුමාශේ සං්යා
ශල්්න අනුව පවුල් 1්ව ගමකතාම ඉ ඝ එක පවුල්ව ුවක් ශහශරොයි ඝ- භාවිත කරනවා. එතුමා කියපු විධියට පවුල් 9 ්ව
ගමකතාම ඉ ඝ එක පවුල්ව අශීලාචණාර ීවවිත ශගවනවා. ශබන සං්යා
ශල්්න යටක එතුමා ශකොශහ ඝ ශසොයා ගමකතා කියා මම  ඝශ ඝ
නැහැ. මම  ඝනා විධියට එතුමාමක ශබන පාර්ය ශබන ඝතුශ ශ පාර්ව
විතර හිටපු ශකශන්ව. තම ඝශේ ශද් පාලන ්ලශලෝභී වුවමනාව
ශවනුශව ඝ ශබන රට ශකොතැනට ශහෝ ඇ මන එවැනි ත්වකඩි
ප්රකා කරමි ඝ ශබන උමකතරීතර ්යතනය ශනොමඟ යව ඝන
කටයුතු කර ඝන එපාය කියා අපි එතුමාට කිය ඝන කැමැතියි.
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මම හිතන විධියට වාද්දුව ශපොලීසිශය ඝ එතුමාට ප්ර ්නය්ව
තිශ්නවා. අර මැ්වකාශේ කථාව වාශේ එතුමා හැම තිස්ශසේම
කිය ඝශ ඝ වාද්දුව ශපොලීසිශේ ස්ථානාධිපතිවරයා පිළි්ඳවයි. ඒ
වාශේම එතුමා ගරු රාජිත ශසේනාරමකන ඇමතිතුමාට ශචණෝ නා
කරනවා. ක්තුමා කය කාරණා ගශබනදි විසඳා ග ඝන. තම ඝට අ ාළ
තැනදී ඒවා විසඳා ග ඝන. එශහම නැතිව ශබනවා රජයට අ ාළ කර
ග ඝන එපා. ශබනක රශට් යබනකිසි තැනක වුණු සිද්ධිය්ව. ඒ
ශවනුශව ඝ ශපොලීසිය පරී්වෂ්ණ පවමකවනවා; ඊට අ ාළ පියවර
ග ඝනවා. අ රශට් එය සිද්ධ ශවනවා. ගරු ම ඝත්රීතුමනි හැ්ැයි
ක්තුමා ශබන කාරණය මතක ත්ා ග ඝන. ක්තුම ඝලාශේ
කාලශේ ක්තුම ඝලාට ඕනෑ විධියට ශපොලීසිය ශමශහයවා එවැනි
සිද්ධී ඝ ඕනෑ තැනකදී වහග ඝන පුුමව ඝ වුණු නිසා තමයි ී මක
ශනොයාර්ශේ සිද්ධිය ැ ඝ එළියට ඇවිමක තිශ් ඝශ ඝ.
රගර් ක්රී කයාශේ සිද්ධිය අමාරුශව ඝ ශහොයලා හන් තැනට
අරශගන එ ඝනයි අපට ශවලා තිශ් ඝශ ඝ. අ එශහම ශ ය්ව
ශව ඝශ ඝ නැහැ. රතුපස්වලදී මිනිස්ුබ මරලා ාලා මරපු මිනිස්ුබ
සද්ශද් නැතුව පැමකතකට ශවලා අහිංසක මිනිස්ුබ ඇතුළට ශවලා
සියටනවා වාශේ සිද්ධි අ සිද්ධ ශව ඝශ ඝ නැහැ. ඒ නිසා ැ ඝ කිුවල්
කඳුුම ශහළ ඝන සූ ානබන ශව ඝන එපා.
ගරු ජය ඝත සමරවීර ම ඝත්රීතුමා කියනවා මමක ්රවය පිළි්ඳව
පරී්වෂ්ණ කළ නිලධාන් ඝ අධිකරණ නිශයෝග මත නැමකනබන ඒ
නක් තී ඝදු මත අ ් ඝධනාගාරශේ සියටනවා කියා. ශමොන තරබන
්වෂ්ශය්ව වුණමක වැරදි කළා නබන එතැනට ය ඝනම ශවනවා.
ෆීල්ඩ් මාර්ෂ්ල් ගරු සරමක ශෆො ඝශසේකා මැතිතුමා වාශේ වැරදි
ශනොකරපු මිනිස්ුබශ ඝ එ ා ක්තුම ඝලා අධිකරණ තී ඝදු කිසි
ශ ය්ව නැතුව තම ඝශේ තිශ්න ශද් පාලන හයිය මත
් ඝධනාගාරගත කර සියටශේ. එම නිසා අපි කියනවා ශබන රශට්
ුවක්වල ඉතිහාසය ගමකශතොමක ක්තුමාට කථා කර ඝන පුුමව ඝ
කියා පිටුපස හැන්ලා ්ල ඝන කියා. එතුමා අ ශබන උමකතරීතර
සභාශ මහා සද් ය්ව ැබනමා. ඒ ශවලාශ ඒකට උමකතරය්ව
ශ  ඝන ශබන ගරු සභාශ කවුරුවමක සියටශේ නැහැ. එම නිසා මම
ශබන රශට් ජනතාවට සාධාරණය්ව කරනවා. ශ්ොරු-ශේගල්
ඇ ්ාන ක්තුම ඝලාශේ අරුදණ තමයි ශකොශහ ඝ ශහෝ ුවණු
ශගො ්ව අවුස්සලා ඒක ශබන රශට් ජනතාව ඉස්සරහට අරශගන
ිතහිල්ලා market කර ඝන පුුමව ඝ කියා ්ලන එකයි. හැ්ැයි
ඒක ශලශහසි නැහැ. ශබන රශට් ජනතාව 018 ජනවාන් වැනි ා
ක්ට ඒ තී ඝදුව ල්ා දු ඝශ ඝ ක්ලා ශබන රශට් ිතය ගමන ය ඝන
ුබදුුබ නැහැ කියා කිය ඝනයි. ක්තුම ඝලා ඒ ශසේරම කළා. මට
මතකයි පුබ ිතය කාලශේ ුවක් ක ඝශට්නර් ්වා. අගමැතිතුමාශේ
කාර්යාලශය ඝ ය පි යනවා. ඒවාට ශමොනවා වුශ්ඩ කියා  ඝශ ඝ
නැහැ. සමහර ශවලාවට ඒවා පා ඝ පියට ්වට පමක ශවනවා. ඉති ඝ
එවැනි යුගය්ව තමයි අවස ඝ වුශ්ඩ. ුවක් වි ාල ප්රමාණය්ව
අහුවුණා. එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමා ිතහිල්ලා වැළඳශගන තමයි
වර්තමානශේ ම ඝත්රීවරු වී සියටන පාර්ය ශබන ඝතුශ
හිටපු
ඇමතිවරු ඒ වාශේම ීමගුදශ මහමකතුරු ශේරාගමකශමක. ඒ
සංස්කෘතිය අ ශකොශහේ තිශ් ඝශ ඝ එම නිසා ක්තුම ඝලා උශද්
වල් පුන පුනා මහා සද්ශ ට කෑ ගහන පාර්ය ශබන ඝතුශ පැය
0(ම කථා කර ඝන පුුමව ඝ නබන කථා කරන මහ ්ැංුව ්ැඳුබනකරය
පිළි්ඳව රජය විධියට අපි
විනිවි භාවශය ඝ යුතුව කටයුතු
කරනවා. ඒ නිසා අශ්ත ශබන යහපාලන රජශේ අරුදණ ශව ඝශ ඝ
ක්තුම ඝලා වාශේ ුවණු කල්ය  යටක්ව එකතු කරශගන ිතය හී ිතය
තම ඝශේ ්ලය අරශගන ඉතුරු තැනි ඝ පට ඝ අරශගන තම ඝට
අව ය ගමන ය ඝන කටයුතු කරන එක ශනොශවයි. එම නිසා
ක්තුම ඝලාශේ භාෂ්ාශව ඝම කියනවා නබන ශද් පාලන කශඩ්
ය ඝන භාවිත කරපු රජශේ අහිංසක නිලධාන් ඝට විශ ෂ්
ේ ශය ඝම
සමෘද්ධි නිලධාන් ඝ සියදෙම ශ නාට ස්ිකර පමකවීබන ශ  ඝන
යහපාලන රජය විධියට අශ්ත රජශේ තී ඝදු තීරණ මත අ කටයුතු
කර තිශ්නවා.
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එ ා උපාධිධාන් ඝට රැකියා ල්ා දු ඝශ ඝ ශකොශහොම
උපාධිධාන් ඝට රැකියා ල්ා දීශබනදී එම උපාධිධාන්යාශේ අබනමාට
තාමකතාට ශකොළ පාට ගෑවිලා තිබුණා නබන කහුශේ උපාධිය ගැන
හිතුශ නැහැ පැමකතකට ාලා නිල් පාටට කශඩ් ිතය උ වියට
විතර්ව රැකියා ල්ා දු ඝනා. ඊශේ ශපශර් ා පළුදවැනි වටශේදී
විනිවි භාවශය ඝ යුතුව අපි උපාධිධාන් ඝ ( 811ශ ශනුවට රැකියා
දු ඝනා. ඒ ගැන කථා කර ඝන ශ ය්ව නැහැ. එම නිසා අපි
කියනවා වි ව
් වි යාල තුළි ඝ උපාධිය්ව හ ාරලා ශබන රටට එන
උගතු ඝට ඒ අවස්ථාව ල්ා ශ  ඝන රජය්ව විධියට අපි
නිර්ශලෝභීව කටයුතු කර තිශ්න ්ව. එම නිසා මහමකතශයෝ ශබන
්්ඩක්වට ගහනවා නබන හන් තැන අල්ලා ශගන ගහ ඝන. නිකබන
අහුශව ඝශ ඝ නැති තැ ඝ ශ්ොරු තැ ඝ අල්ලලා ගහ ඝන එපා.
ශපොලීසිය ගැන කිුවල් කඳුුම ශහළන මහමකතුරු ශපොලීසිශේ
තිශ්න ප්ර ්නය්ව ගැන කථා කර ඝනශකෝ. ශපොලීසිශේ අහිංසක
ශපොය ස් ශකොස්තාපල්වරු ඝ සියටනවා. කවු ඝ සැරය ඝ තනතුරට
උසස් කර ඝන අවුරුදු ගණන්ව තිස්ශසේ කවුරුවමක කටයුතු කශළේ
නැහැ. අවුරුදු 80ට වැඩි ශසේවා කාලය්ව තිශ්න සෑම ශපොය ස්
ශකොස්තාපල්වරශයුවටම සැරය ඝ තනතුර ්වවා උසස්වීබන ල්ා
ශ  ඝන රමශ ය්ව හ  ඝන අ ශබන රජය තී ඝදුව්ව අරශගන
තිශ්නවා. ශබනවා ගැන කථා කර ඝශ ඝ නැහැ. තුද ඝට
ශද් පාලනික ව ශය ඝ උ
කරපු එ ා ශපොය ස් ස්ථානවල
ඉඳශගන තම ඝ කරන ජ වැ යටක ්වරණය කරපු ශපොය ස්
ස්ථානාධිපතිවරු ඝශේ නබන යටක කියමි ඝ ශද් ශප්රේීම ඝ ශව ඝන
උමකසාහ කරනවා. එම නිසා ජය ඝත සමරවීර ම ඝත්රීතුමා

[මූලාසනගේ අණ පස්ින ඉවත් කරන ලදී.]

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

-අ ජනතාව ඉස්සරහා විකටශය්ව වුණා කියා මම වි ව
් ාස
කරනවා. එම නිසා ශබන උමකතරීතර පාර්ය ශබන ඝතුශ පනමක
ශකටුබනපමක ශ ක්ව සහ නියමය ඝ තුන්ව විවා කරන ශබන
ශවලාශ
එහි අතයව යතාව ශමකරුබන ශනොශගන ශද් පාලන
ශමශහයුමක නිරත ශව ඝන උමකසාහ කළාට එතුමාට අශ්ත ැඩි
අප්රසා ය පළ කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන රට යන දි ාව නිවැරදි
දි ාව්ව ්වට පන්වර්තනය කර ඝන ගරු ජනාධිපතිතුමාමක ගරු
අ්ාමාතයතුමාමක එකතුව අ ශබන යන ගමනට ්වතිය්ව හයිය්ව
ශව ඝන ගරු ුද ල් ඇමතිතුමා ශබන රශට් ැශවන ප්ර න
් හන්යට
හඳුනාශගන කටයුතු කරනවා. එ ා අපි ැ්වකා කඑක ගමකට එක
වැ ්වක කියා වැ පිළිශවළ්ව ල්ා දු ඝ ්ව. එතශකොට මම
ප්රාශද්ශීය සභාශ සභාපතිවරශය්ව විධියටයි කටයුතු කශළේ. එම
වැ පිළිශවළ ල්ා දු ඝ නිර්ණායකය ශමොක්ව ඒ තමයි ගශබන
ශද් පාලනය කරපු ශකනාට ඕනෑ වයාපෘතිය්ව කර ඝන අවස්ථාව
ල්ා දීම.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ැ ඝ කථාව අවස ඝ කර ඝන.

ු ගහසාෂා්ද විතානගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக)

(The Hon. Heshan Withanage)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මා කතාව අවස ඝ කර ඝනබන.
වයාපෘති 8( 133 ඝ භාගය්ව යටශමකම කශළේ ශ්ොරදෙ පාරවල් හ පු
එකයි. රුපියල් ල්වෂ් 81 ඝ ල්වෂ්ය්ව විතර විය බන කර ල්වෂ්
නවය්ව විතර සා්වුවවට ා ගමකතා. නුදමක අ එශහම නැහැ.
සංවර්ධනය විය යුතු සෑම තැන්වම විනිවි භාවශය ඝ යුතුව
හඳුනාශගන කගබන ශපරළියක වැ සටහන හරහා රශට් ්ාීමය මාර්ග
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු ශහේෂ්ා ඝ විතානශේ මහතා]

සංවර්ධනය කිරීම
ඇතුුමව ්ාීමය ජනතාවශේ අව යතා
ශවනුශව ඝ වි ාල සංවර්ධන ශමශහයුම්ව ්රබනභ කර තිශ්න
ශවලාව්ව ශමය. ඒවා දිහා ්ලාශගන ඉ ඝන ්ැන්ව ුවල්තපු වී
සියටන ්ව අපි  ඝනවා. කශහොඳ ශහොඳ ශසල්ලබන එළිශවන
ජාමයටයික කියා කියමන්ව තිශ්නවා. ඉදින් කාල සීමාව තුළ
ක්තුම ඝලාට ැශනන ශ ය්ව න්ශ න ශ ය්ව කරමි ඝ ශබන රශට්
ජනතාවට වාසි ායක වන ඉතා වි ාල කටයුතු රාශිය්ව සමඟ ශබන
යහ පාලන රජය ඉස්සරහට යනවා කියමි ඝ මශේ වචණන කිහිපය
අවස ඝ කරනවා. ශ්ොශහොම ස්තුතියි.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ස්තුතියි. ීමළඟට ගරු ඉ ඝදික අනුරුද්ධ ශහේරමක ම ඝත්රීතුමා.
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමාට විනාඩි නවයක කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා. .83]

ු ඉ්දිනක අනුුද්) ගහසාරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි මට අවස්ථාව ල්ා දු ඝනාට
ක්තුමාට ශ්ොශහොම ස්තුතියි. විශ ෂ්
ේ ශය ඝ ජාතිශේ මහා
ගා ඝධර්වයාණ ඝ වන ප්ඩඩිමක අමරශද්ව ශූන් ඝ සිහිපමක කරමි ඝ
අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය ශකටුබනපමක
කිරීමමක රජශේ වැ පිළිශවළ්ව යටශමක කලාකරුව ඝ ශමවැනි
ඉහළ ස්ථානයක තැබීමමක ජාතයානුරාගය ජාතිකමකවය ජාතිශේ
නැ් ම ම ශවනුශව ඝ ජාතිශේ සම් ය උශ සා කටයුතු කළ එතුමා
ශවනුශව ඝ ශබන ්වවන උපහාරය ගැන අපි තුද ඝනා ඝශසේලාට
ස්තුතිව ඝත ශවනවා.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ුද ල් හා ජනමාධය
අමාතයතුමාශේ විෂ්ය යටතට අ ාළ වන ුබරා්දු (සංශ ෝධන)
පනමක ශකටුබනපත විවා යට ගැශනන ශබන අවස්ථාශ ඒ පිළි්ඳව
කතා කර ඝන මා කැමැතියි. කය  ඝ කථා කළ අශ්ත ගරු ම ඝත්රීතුමා
ප්රකා කළා එතුමාට කය  ඝ කථා කළ ම ඝත්රීතුමා කළ යබන යබන
ප්රකා ගැන. හැ්ැයි ගරු ම ඝත්රීතුමනි තරුණ ම ඝත්රීවරයුව
විධියට මම ක්තුමාට ශයෝජනාව්ව කරනවා. ුවණු රසය නවන
යබනකිසි ශ ය්ව ශබන ගරු සභාව තුළ එතුමාශග ඝ කියැශව ඝන ඇති.
ඒකමක ශබන ්්ඩක්ව තුළ සහ තුද ඝනා ඝශසේලාශේ වැ පිළිශවළ
යටශමකම සිදු  ආ ශ ය්ව. අපි කිය ඝශ ඝ නැහැ කය  ඝ පැවැති
්්ඩක් තුළ ඒවා කිසිම ශ ය්ව සිදු ශනොවුණා කියා. ඊටමක කය  ඝ
පැවැති ්්ඩක් තුළමක එවැනි ශද්වල් සිදු වී තිශ්නවා. නි හස්
ශවළඳ ිතවිුබබන සමඟ නි හස් ශවළඳාම සමඟ විවෘත ්ර්ිකකය
සමඟ ශබන රටට ුවක් ශහශරොයි ඝ සහ ශවනමක මමක ්රවය ්වා
කියන එක අප කවුරුමක  ඝනා කාරණය්ව. එය අප අමක දුටු
ශ ය්ව. අ එය වයා්තත ශවලා වැඩියි කියන එක අප කවුරුමක
පිළිග ඝනා ශ ය්ව. සෑම ම ඝත්රීවරයුවශේම ශකොට්මාසය්ව තුළ
්සනය්ව තුළ දිස්්රි්වකය්ව තුළ ශබන තමකමකවය ශබන වන විට වැඩි
වැඩිශය ඝ වර්ධනය ශවමි ඝ පවතිනවා. ඒ ගරු ම ඝත්රීතුමා ඒවා
මැඬ පැවැමකවීම ශවනුශව ඝ ශයෝජනා ී පය්ව ශගන ්වා. එතුමා
වාද්දුශ සිද්ධිය්ව ගැන කි වා ඒ සිද්ධියට අ ාළ යබන යබන තැ ඝ
කිහිපය්ව ගැන පැහැදිය  කළා. නුදමක ඊට එහා ිතය කටයුමකත්ව
ශබන වන විට ශබන රට -විශ ෂ්
ේ ශය ඝ උතුර සහ නැශඟනහිර- තුළ
සිද්ධ වනවා. යුද්ධය අවස ඝ වුණාට පුබව උතුරු නැශඟනහිර
කලාපය පුරාවට එම කලාපශේ ්ර්වෂ්ක කටයුතුවල
ම ඝ ගාමිමකවය්ව ඇති වී තිශ්නවා. ඒ යු හුද ා කඳවුරු නාවික
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හුද ා කඳවුරු ඉවමක කිරීම නිසා ඒ ප්රශද් ්ර්වෂ්ා කර ගැනීමට
්ර්වෂ්ක ඒකකවලට ්ැන් වී තිශ්නවා. ුවණු ඉ ඝදියාශව ඝ ඒ
වාශේම ශවනමක පැතිවය  ඝ රට තුළට මමක ්රවය ව ව ාමක ඇතුුම
ශවනවා. ඒවාට වග කිව යුමකත ඝ අමක අ ංුවවට ගමක නිලධාන් ඝට
ශවනමක ශවනමක පැතිවලට ස්ථාන මාරුවීබන ශ නවා. එවැනි සිද්ධි
ශවනවා. මමක ්රවය ඒකකය භාරව කටයුතු කළ රංගීවව මහමකමයා
අ වන විට හිර ශග රයි ඉ ඝශ ඝ. ඒ මහමකමයාට විරුද්ධව ුවම්ව
ශහෝ නක්ව්ව තිශ් ඝන පුුමව ඝ. නුදමක ඒ කරුණු කාරණා
පැමකතකි ඝ ත්ා දින් ගැ ඝවීබන කර ඝන ඕනෑ එවැනි පුද්ගලය ඝ
සිර ශගවල්වලට ැීමම සහ ස්ථාන මාරු කිරීම සබන් ඝධශයනුයි
ගරු ජය ඝත සමරවීර ම ඝත්රීතුමා ප්රකා කශළේ. එයි ඝ ්්ඩක්වට
ශපොඩ් ්ව ැනුණා නබන න්දුණා නබන ඒ ්රියාව ්්ඩක්ව කරන
ඇමකත ඝ අති ඝ සිද්ධ ශව්චචණ ශ ය්ව ව ඝන ඇති.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ුද ල් අමාතයාං ය යටතට
ගැශනන අ වන විට ්රියාමකමක වන කඑ ඝටර්ප්රයිස් ශ්රී ලංකාක
වැ පිළිශවළ ගැනමක අප අ හස් ්වව ඝන ඕනෑ.
අක් ශපොය යට ණය ල්ා දීම ශහොඳ ශ ය්ව. ්ශයෝජකය ඝට
එශහම නැමකනබන ුබුම හා මධය පන්මාණ වයාපාන්කය ඝට එශහම
නැමකනබන කෘිකකර්ම ්වශෂ්ේත්රශේ ඉ ඝන අයට ශබන ශ න සහනය
තුළි ඝ ඒ වයවසායකය ඝ ශගො
නැඟීම ශවනුශව ඝ
වයවසායකය ඝ ඇති කිරීම ශවනුශව ඝ ්්ඩක්ශ වැ පිළිශවළ
ගැන අපි ්්ඩක්වට ස්තුතිව ඝත ශව ඝන ඕනෑ. හැ්ැයි ශබන තුළ
තිශ්න කරුණු කාරණාවල යබන යබන පරස්පරතාව ඝ තිශ්නවා.
මම නිශයෝජනය කරන ගබනපහ දිස්්රි්වකශේ දිවුලපියටය
මැතිවරණ ශකොට්මාසය තමයි සහල් නිෂ්්පා නය සබන් ඝධශය ඝ
වැඩිම ඉ ක ්ව අරශගන ඒ කටයුතු කරන ප්රශද් ය.
ශපොශළො ඝනරුව අනුරාධපුරය ්නමක්ව ුවරුණෑගල වැනි
සහල් නිෂ්්පා නය කරන ප්රශද් වල ක ඝන හතර පහ්ව හය්ව
පුරාවට පැවති නියඟය නිසා ඒ අව ය කරන වී ප්රමාණය ඒ ුබුම හා
මධය පන්මාණ ශමෝල් හිමිය ඝට ශනොලැබීම නිසා ගරු ුද ල්
ඇමතිතුමනි අ ශවද්දී ශලොුව අර්බු යට කවු ඝ පමකශවලා
තිශ්නවා. ඒ වයාපාන්කය ඝ ඒ ශමෝල් හිමිය ඝ අ
වි ාල
ගැටදෙවකට ුදහුණ පාලා තිශ්නවා.
්්ඩක්ව enterprises ශගශනද්දී තිබුණ enterprises වැහීශගන
යනවා; තිබුණ ශමෝල් යටක වැහීශගන යනවා. 018 ට ඉදින්පමක
කරපු අය වැශේවමක යබන කිසි වැ පිළිශවළ්ව හ ලා ඒ ශමෝල්
හිමිය ඝට සාධාරණය්ව කරාවි කියලා අපි ්ලාශගන හියටයා. අපි
්ලාශගන හියටයා ශබන වැ සටහ ඝවලට යබන කිසි උ ව්ව
තල්දෙව්ව එශහම නැමකනබන නඟා සිටුවීම්ව කරයි කියලා. අ හාල්
ක ඝශ ඝ ශලොුව ශලෝවක ඝශේ ශමෝල් ශ ක-තුනකි ඝ විතරයි. අ
ුව ා ශමෝල් හිමිය ඝට එශහම වැ පිළිශවළ්ව නැහැ. ක්තුම ඝලා
ඒ ශලොුව ශලෝවක ඝශේ ශමෝල් හිමිය ඝටම ඉ දීලා තිශ්නවා
නබන අර වැයට්චචණ මිනිුබ ඝ නඟා සිටුව ඝන වැ පිළිශවළ්ව
ක්තුම ඝලාට ශනොමැති නබන මම හිත ඝශ ඝ ශබන රශට්
වයාපාන්කයා ශකොතැනට යයි කියන ප්ර න
් ය අපට තිශ්නවා.
කෘික කර්මා ඝතය ශවනුශව ඝ ල්වෂ් පහක ුද ල්ව ශ්ොශහොම ුබුම
ශපොය යකට ශ  ඝන ශබන "Enterprise Sri Lanka" ශයෝජනාවය ය
ඇතුශළේ තිශ්නවා. හැ්ැයි මිය යන 1යි ශව ඝ කර ඝශ ඝ.
මිය යන 1්ව ශව ඝ කරපුවාම ඒ ුද ල වයාපාන්කය ඝ ාහකට ව ා
වැඩි ප්රමාණයකට ග ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ. ාහ්ව ශනොශවයි
ශබන කෘික ්වශෂ්ේත්රශේ ඉ ඝශ ඝ. කෘික ්වශෂ්ේත්රශේ නියැශලන ල්වෂ්
81කට ව ා වැඩි ප්රමාණය්ව ශබන රට තුළ ඉ ඝනවා. හැ්ැයි ශබන
ුද ල් ශව ඝ කිරීම තුළ පළුදවැනි අදියර විධියට ශබන වසර තුළ
ල්ා ග ඝන පුුමව ඝ හැකියාව තිශ් ඝශ ඝ ාහකට විතරයි.
ශම ඝන ශමවැනි කරුණු කාරණා තුළ පරස්පරතාව්ව තිශ්නවා.
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ක්තුම ඝලා ්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා වරාකාරශය ඝ හා ඍතී
්කාරශය ඝ ල්වෂ් 81කට රැකියා උමකපා නය කර ඝන. හැ්ැයි
ක්තුම ඝලා එළි ්වවන ශබන ්රියාවය ය තුළ ල්වෂ් 81කට
ශනොශවයි
1 111කට 61 111කට තමයි එහි ප්රතිලාභය්ව
ලැශ් ඝශ ඝ. අ එ්වතරා ම ඝත්රීතුශම්ව කථා කරලා කි වා ප්වෂ්
-පාට ශේ ්ල ඝශ ඝ නැතුව ශබන ණය ුද ල් ශ  ඝන කියලා. ඊට
කය  ඝ කථා කරපු ම ඝත්රීවරශය්ව කි වා ශබනවා ශහොඳට ශහොයලා
්ලලා ශ  ඝන ඕනෑ කියලා. ්ැංුවවට ය ඝන පුුමව ඝ නබන
ිතණුම්ව අන් ඝන පුුමව ඝ නබන වයාපාරය්ව ය යා පදිංි කර ඝන
පුුමව ඝ නබන ඒ ්ැංුවව තුළ ඒ කටයුතු කර ඝන පුුමව ඝ නබන
ම ඝත්රීතුම ඝලා ඇමතිතුම ඝලා ශයෝජනා කර ඝශ ඝ නැහැ 'අශ්ත
ලැයිස්තුවට ණය ශ  ඝන' කියලා.
ශබන ණයවලට ඇපකරුශවෝ නැහැ. ශබන ණය ඊට පස්ශසේ
ශගව ඝශ ඝ කවු කියලා නැහැ. ශබන ණය ශගවීබන පැහැර හැන්ශයොමක
කරන වැ පිළිශවළ්ව නැහැ. ශබන තුළ රාජය ්ැංුව පද්ධතියට
අව ානම්ව තිශ්නවා කියන එක මම ශබන අවස්ථාශ ප්රකා
කරලා කියනවා. ශබන හි ැස් යටක වහ ග ඝන ඕනෑ. මහි ඝ
රාජප්වෂ් යුගශේ ණය ගමකතා; වරාය හැදුවා; ුවව ඝ ශතොටුශපොළ
හැදුවා. හැ්ැයි ඒ යුගශේම ඒවා විුවණුශ නැහැ. ඒ යුගශේම ඒවා
විුවණලා තිබුණා නබන අ ක්තුම ඝලාට විුවණ ඝන ශ ය්ව නැහැ.
හැ්ැයි මහ ්ැංුවශව ඝ ුද ල් ගමකතු ක්තුම ඝලා රාජය
්ැංුවවය නුමක ුද ල් අරශගන ශබන විධියට සී සී ක විය බන කර ඝන
ගමකශතොමක රාජය ්ැංුවවල ුද ල් නැතුව ඒ රාජය ්ැංුව ක ාශගන
වැශටනවා ගරු ුද ල් ඇමතිතුමනි. ඒක නිසා අපි ශයෝජනා
කර ඝශ ඝ ්ැංුවවට ස්වාධීනව කටයුතු කර ඝන ශබනවාට විධිමමක
වැ පිළිශවළ්ව හ  ඝන කියන එකයි.
්සන සංවිධායකවරු ගබනවල ණය ''ශෆෝබන'' ශ් නවා. ඒ
ශගොල්ල ඝට ශමොක්ව ශහෝ ශ්  ඝන ශ ය්ව තිශ් ඝන ඕනෑ. ශබන
ණය ''ශෆෝබන'' අරශගන ිතහිල්ලා කියනවා කකයාට ල්වෂ් ශ කක
ණය්ව ශ  ඝනබන; ල්වෂ් පශහේ ණය්ව ශ  ඝනබන; ල්වෂ් හයක
ණය්ව ශ  ඝනබන; ඡ ඝ යට උ වු කරපු වයාපාන්කය ඝට ල්වෂ් 1්ව
ශ  ඝනබන; නැමකනබන ල්වෂ් 11්ව ශ  ඝනබනක කියලා. ශබන විධියට
ණය ශෆෝබන ශ් නවා. ශබනක ශනොශවයි විය යුමකශමක. ස්වාධීනව
්ැංුවවලට කටයුතු කර ඝන පුුමව ඝ සහ ඒ ඇපකරුව ඝ
කඩිනමි ඝ ශහොයාශගන වැ කර ඝන පුුමව ඝ වැ පිළිශවළ්ව
නිර්මාණය වුණා නබන ශහොඳයි කියන එකයි මශේ අ හස.
ක්තුම ඝලාට මම නැවත ශබන ගැටදෙව පිළි්ඳව සඳහ ඝ
කර ඝනබන.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ක්තුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ු ඉ්දිනක අනුුද්) ගහසාරත් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த மஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)
මට තමකපරය්ව ශ  ඝන. මම අවසාන කර ඝනබන.

ශබන වැ පිළිශවළ තුළ ඒ සහල් නිෂ්්පා කය ඝට ඒ ශමෝල්
හිමිය ඝට යබන කිසි වැ පිළිශවළ්ව හ ලා ශ  ඝන පුුමව ඝ නබන අපි
අගය ශකොට සලකනවා කියමි ඝ ල්ා දු ඝ අවස්ථාවට ස්තුතිව ඝත
ශවමි ඝ මම නිහඬ ශවනවා. ශ්ොශහොම ස්තුතියි.
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ු කවී්දිනර්ද ගකෝඩීස්වර්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

சமபக்குத்
தமலமைதொங்கும்
தகௌரவ
உறுப்பினர்
அவர்கமள, ைதுவொிச் சட்டமூலம் ததொடர்பொன இன்மறய
விவொதத்திமல உமரயொற்றுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் வழங்கியமைக்
கொகத் தங்களுக்கு நன்றிமயத் ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன்.
உண்மையிமல
இந்த
ைதுவினொல்
இந்த
நொட்டுக்கு
ஏற்படுகின்ற தீமைகள், நன்மைகள் பலதரப்பட்டமவயொகக்
கொணப்படுகின்றன. ைதுவொியொனது வருைொனத்மதத் தந்து
நொட்டுக்கு நன்மை பயக்கின்ற அமதமநரம், ைதுவினொமல இந்த
நொட்டு ைக்கள் - இந்த நொட்டின் தபறுைதிைிக்க ைனித வளங்கள்
பொதிப்புக்குள்ளொகின்றன. இந்தப் தபறுைதி ைிக்க ைனித
வளங்கமளொடு
ஒப்பிடுகின்றமபொது,
இந்த
நொட்டுக்கு
ைதுவொிமூலம் கிமடக்கின்ற வருைொனத்தின் தபறுைதி ைிகவும்
குமறந்தளவொகத்தொன் கொணப்படுகின்றது.
உண்மையிமல
நொட்டின் தபறுைதிைிக்க ைனித வளங்கமள - தபறுைதிைிக்க
ைனித உயிர்கமளப் பொதுகொக்க மவண்டிய கடமைப்பொடு
எைக்கிருக்கின்றது. இந்த ைதுவினொல் பலதரப்பட்ட விபத்
துக்கள் ஏற்படுவமதக்கூட நொங்கள் பொர்க்கக்கூடியதொக
இருக்கின்றது.
ைதுமவ
அருந்திவிட்டு
வொகனங்கமளச்
தசலுத்துவதொல் தற்தபொழுது வீதி விபத்துக்கள் கூடுதலொக
நமடதபற்று
வருவமத
அவதொனிக்கக்கூடியதொக
இருக்கின்றது. அத்துடன் இந்த நொட்டிமல மபொமதப்தபொருள்
பொவமன,
ைதுப்பொவமன,
பலதரப்பட்ட
சட்டவிமரொத
நடவடிக்மககள்
என்பன
இன்று
அதிகொித்துக்
கொணப்படுகின்றன. இவற்மற நொங்கள் குமறத்து, இந்த
நொட்டிமல ஒரு சிறந்த சமுதொய முமறமயக் கட்டிதயழுப்ப
மவண்டும். இந்த நொட்டுக்கு வொி வருைொனத்மத ஏற்படுத்
துவதில் ைதுவொி வருைொனம் ைிகவும் முக்கிய ஒன்றொகக்
கொணப்படுகின்றது. ஆகமவ, இந்த ைதுவொி வருைொனத்மத
நொங்கள் ஏமதொ ஒரு வமகயிமல கூட்டுகின்ற அமதமநரம்,
ைதுப்பொவமனமயக் குமறக்கக்கூடிய நடவடிக்மககமளயும்
மைற்தகொள்ள மவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம்.
அடுத்து, நொன் இந்த இடத்திமல குறிப்பொகக் கூற
விரும்புவது என்னதவன்றொல், கல்முமன வடக்கு ஆதொர
மவத்தியசொமலயொனது 38 மகொடி ரூபொய் தசலவிமல நவீன
வசதிகமளக்
தகொண்ட
ஆதொர
மவத்தியசொமலயொகக்
கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மவத்தியசொமலயிமல Accident
Unit, CT Scanning Unit ைற்றும் Radiology Unit எனப் பல
வசதிகமள உள்ளடக்கியதொக் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு
நிமறவமடந்த நிமலயிலும்கூட, அதமனத் திறந்துதகொள்ள
முடியொத நிமலயில் இன்றும் அது கொட்சியளிக்கின்றது. இந்த
மவத்தியசொமலக்குத் மதமவயொன CT scanner க்குொிய
நிதிமய
அந்த
ஆதொர
மவத்தியசொமலயிலிருக்கின்ற
மவத்தியர்கள் பல தடமவகள் அமைச்சர் அவர்களிடம்
மகொொியும்கூட, அந்த CT scanner இன்னும் வழங்கப்படொைல்
அந்த மவத்தியசொமல கொணப்படுகின்றது. ஆனொல், தற்மபொது
கல்முமன வடக்கு ஆதொர மவத்தியசொமலயிலிருந்து 1½
கிமலொைீற்றர் தூரத்திலிருக்கின்ற மவத்தியசொமலயில் CT
scanner ஐ மவப்பதற்குொிய கட்டிடமும் இல்லொத நிமலயிமல,
அந்த மவத்தியசொமலக்கு CT scanner இமன purchase
தசய்வதற்கொகக் மகள்விப்பத்திரங்கள் மகொரப்பட்டிருக்கின்றன.
இது உண்மையிமல கவமலக்குொிய விடயைொக இருக்கின்றது.
இந்த CT scanner ஐ மவப்பதற்குச் சொியொன முமறயிமல,
நிபுணத்துவம் வொய்ந்த முமறயிமல கட்டிடங்கள் கட்டப்பட
மவண்டும். அந்த வமகயிமலதொன் கல்முமன வடக்கு ஆதொர
மவத்தியசொமலயிமல கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டன. ஆனொல்,
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தற்மபொது கல்முமன ததற்கு ஆதொர மவத்தியசொமலக்கு அந்த
CT scanner ஐக் தகொண்டு தசல்வதற்கொன நடவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த CT Scan ஐ அங்கிருக்கின்ற
சமையலமறயிமல
மவப்பதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கப்
பட்டிருக்கிறது. இவ்வொறு அரசொங்கத்தின் பணம் வீண் விரயம்
தசய்யயப்படுவது ைிகவும் கவமலக்குொியதும் மவதமனக்
குொியதுைொன விடயைொகும். மகொடிக்கணக்கொன தபறுைதியுள்ள
CT Scan க்கொகக் மகள்விப்பத்திரம் மகொரப்பட்டது. அதமனச்
சமையலமறயிமல மவக்கின்றதபொழுது அதிலிருந்து தவளியொ
கின்ற கதிர்வீச்சுத் தொக்கைொனது 265 ைீற்றர் பரப்பளவிலுள்ள
இடங்களுக்குப் பொொிய விமளவுகமள ஏற்படுத்தும். சுகமதகியொ
கவிருக்கின்ற ைக்களுக்குக்கூட அது பலதரப்பட்ட பொதிப்பிமன
ஏற்படுத்தும். அங்கிருக்கின்ற மநொயொளிகளுக்கு இன்னும்
மநொமய ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு தசயற்பொடுதொன் இப்தபொழுது
மகள்விப்பத்திரம் மகொரப்பட்டிருக்கின்ற அந்த CT Scan மூலம்
ஏற்படப்மபொகின்றததன்ற துர்ப்பொக்கிய நிமலமய இந்த
இடத்தில் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.

கல்முமன வடக்கு ஆதொர மவத்தியசொமலயொனது நூறு
வருடங்களுக்கு
முன்னர்
கட்டப்பட்டததன்று
நொன்
நிமனக்கின்மறன். அது பல மவத்திய நிபுணர்கமளக்
தகொண்ட ஒரு மவத்தியசொமலயொகும். அதிகளவொன
மநொயொளிகமளப்
பரொைொிக்கின்ற
சிறந்த
மவத்திய
சொமலயொகவும்
அது
கொணப்படுகின்றது.
அந்த
மவத்தியசொமலக்கு இந்த உபகரணத்மத வழங்கொைல்
மதமவயொன கட்டிடம் இல்லொத, அதற்கொக அடிக்கல்
ைட்டும் நொட்டப்பட்டிருக்கின்ற, பக்கத்தில் இருக்கின்ற
மவத்தியசொமலக்கு அந்த வசதிமயச் தசய்து தகொடுத்
திருப்பது
ைிகவும்
கவமலக்குொியதும்
மவதமனக்
குொியதுைொன விடயைொகும். இதில் இந்த நல்லொட்சி அரசு
உடனடியொகத்
தமலயிட்டு
அந்த
வடக்கு
ஆதொர
மவத்தியசொமலக்குத் மதமவயொன CT Scan உபகரணம்
ைற்றும் ஏமனய உபகரணங்கமளயும் accident unit க்குொிய
இயந்திரங்கமளயும்
வழங்கி
அதமனத் திறப்பதற்கு
நடவடிக்மக எடுக்க மவண்டுதைன்று இந்த இடத்திமல
கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன்.
மைலும், விவசொயத்துமற சம்பந்தைொன, விவசொயிகளின்
பொதிப்புச் சம்பந்தைொன ஒரு விடயத்மத இந்த இடத்தில்
குறிப்பிட விரும்புகின்மறன். அதொவது, தபொத்துவில், 60ஆம்
கட்மடயில் இருக்கின்ற கனகர் கிரொைத்திமல கிட்டத்தட்ட
186 மபொோ் வசித்தொர்கள். யுத்தம் கொரணைொக அந்த ைக்கள்
இடம்தபயர்ந்து மகொைொொி, ஊரணி, தபொத்துவில் மபொன்ற
பிரமதசங்களுக்குச் தசன்று
வொழ்ந்தொர்கள். சுனொைி
அனர்த்தம் கொரணைொகவும், யுத்த அனர்த்தம் கொரணைொகவும்
அவர்களிடைிருந்த கொணி ஆதொர பத்திரங்கள் அழிவ
மடந்தன. என்றொலும்கூட, 136 மபொிடம் அதற்குொிய deed,
permit ைற்றும் அதமனொடு ததொடர்புமடய ஏமனய
ஆவணங்கள் இருக்கின்ற நிமலயில், அந்த இடத்திமல 30
வீடுகமள அரசு கட்டிக்தகொடுத்திருக்கிறது. குடிதபயர்ந்து
வொழ்கின்ற அந்த ைக்கமள அந்த இடத்திமல குடியைர்த்த
மவண்டியவர்களொக நொங்கள் இருக்கின்மறொம். அவர்கள்
ஏழு நொட்களொக அந்த இடத்திமல உண்ணொவிரதம்
இருப்பமத எங்களொல் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது.
ஆகமவ, அந்த ைக்களுக்குத் மதமவயொன வீட்டுத்
திட்டங்கள் ைற்றும் ஏமனய வசதிகமளச் தசய்து தகொடுக்க
மவண்டிய மதமவப்பொடு இருக்கின்றது. அந்த வமகயில்,

உொிய வசதிகமளச் தசய்து தகொடுத்து அந்த ைக்கமளக்
குடியைர்த்த மவண்டுதைன்று இந்த இடத்திமல கூறிக்
தகொள்கின்மறன். இந்த விடயங்கமள இந்தச் சமபயிமல
கூறுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்ததற்கு நன்றி ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன்.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
நன்றி.

ීමළඟට ගරු විශේපාල ශහට්යට්ර්චි ම ඝත්රීතුමා.
ඊට ශපර ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමා ූලලාසනයට
පැමිශණනවා ඇති.

අනතුුව
ඉවත් ල්ගය්ද

ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා මූලාසනගය්ද
ු නිගයෝජය කාානායකතුො මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்
தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. MYLVAGANAM THILAKARAJAH
left the Chair, and THE HON. DEPUTY SPEAKER took the
Chair.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමා කථා කර ඝන.

[අ.භා. .30]

ු විග.පාල ගහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
ස්තුතියි
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ක්තුමා
ූලලාසනශේ ඉ ඝන ශ ලාශ ශබන රශට් ුදුම මහමක ජාතිශේ පිනට
ඉපදුණු ශ්රී ලංකාශ ුබප්රසිද්ධ සංගීත ගා ඝධර්වයාණ ඝ වන
දිවංගත ප්ඩඩිමක අමරශද්වය ඝට කෘතඥතාව පළකිරීම සඳහා
ුද ල් හා ජනමාධය අමාතය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා විසි ඝ
ශගන එන ල ''අමරශද්ව ශස  ඝ ර්ය හා පර්ශේෂ්ණ ශ්ව ඝ්රය
පනමක ශකටුබනපත'' සබන් ඝධශය ඝ කරුණු කිහිපය්ව ශබන ගරු
සභාව හුදශ ත් ඝන අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා.
ුද ල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා තවමක පැමකතකි ඝ ුබරා්දු
(සංශ ෝධන) පනමක ශකටුබනපතුවමක ඉදින්පමක කර තිශ්නවා.

ඊශේ රාත්රී ගාල්ල ප්රශද් ශේ එ්වතරා පුශණයෝමකසවයකට මා
සහභාිත වුණු අවස්ථාශ අශ්ත දිවංගත ප්ඩඩිමක අමරශද්ව
මැතිතුමාශේ ් රණීය බින්ඳ වන විමලා අමරශද්ව මැතිනිය
එතුමියශේ දියණියමක සමඟ හුද වුණා. ශබන පනමක ශකටුබනපත අ
පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කරන ්ව ප්රකා කළාම එතුමිය
ඉතාමමක සතුටු වුණා. එතුමියට ුවරු පමකවීම්ව හබන් වුණු හැයට
එතුමිය ඒ ශවලාශ මත්ව කළා. එවකට හිටපු ගාල්ල දිස්්රි්ව
පාර්ය ශබන ඝතු ම ඝත්රී වාශේම අධයාපන අමාතයවරශය්ව හැයටයට
කටයුතු කළ ේය  . විජයාන ඝ
හනායක මැතිතුමා තමයි
එතුමියට ුවරු පමකවීම්ව ල්ා ශ  ඝන කටයුතු කර තිශ් ඝශ ඝ. ඒ
අනුව ගාල්ල සංතමිමකතා වි යාලශේ නැටුබන ුවරුවන්යක ශලස
විමලා අමරශද්ව මැතිනිය කටයුතු කළා. අශ්ත එ්වසමක ජාතික
ප්වෂ් රජය ඝ හැම විටම ශබන රශට් කලාකරුව ඝ ශවනුශව ඝ ශබන
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රශට් සංස්කෘතික උරුමය ්ර්වෂ්ා කර ඝනට කටයුතු කළ ්ව ඒ
කාරණශය ඝම ශපශනනවා. අපි  ඝනවා ප්ඩඩිමක අමරශද්වය ඝ
පිළි්ඳව ශබන රශට් ඕනෑම ශකශනුවට කථා කිරීමට ශ්ොශහොමය්ව
කරුණු තිශ්න ්ව. ශහළශේ මහා ගා ඝධර්වයා හැයටයට ශබන රශට්
සංගීත කලාව ශද්ශීයමකවය කරා ශයොුද කරවමි ඝ ශබන රශට්
ඉතාමමකම ්වෂ් ශිල්පී ඝ බිහි කළ ඒ එ්වකම විවිධ නිර්මාණය ඝ
කර ඝනට කටයුතු කළ ශරේෂ්ම
් නිර්මාණකරුශව්ව අප අතන් ඝ
ශව ඝ වුණා. එතුමාට කෘතශ දිමකවය ැ්වවීම්ව හැයටයටයි ශමවැනි
ශස  ඝ ර්ය ශ්ව ඝ්රය්ව ස්ථාපිත කර ඝනට රජය හැයටයට පනමක
ශකටුබනපත්ව ශගනැල්ලා කටයුතු කර ඝශ ඝ. ඉතිහාසශේ එවැනි
ශ ය්ව කළ ප්රථම අවස්ථාව හැයටයට මම ශමය කිනවා. ශබන රශට්
ශරේෂ්්ම කලාකරුව ඝ හියටයා. ිත්ර කලාව ගමකතමක සංගීතය
ගමකතමක නැටුබන කලාව ගමකතමක ශවනමක කලාව ඝ ගමකතමක ඒ
හැකියාව ඝ ක්ත නංව ඝනට අවස්ථා ඇති වුණා. ගරු
අ්ාමාතයතුමාශේ විශ ෂ්
ේ සංකල්පය්ව මතයි ශමය සිදු ව ඝශ ඝ.
ප්ඩඩිමක අමරශද්ව මැතිතුමා අසනීප වුණු අවස්ථාවල අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාමක එතුමාශේ ුබවදු්ව විමසූ ්කාරය අප ැ්වකා. අපි
කවුරුමක ප්ඩඩිමක අමරශද්ව මැතිතුමාට ශද් පාලන ශේ යකි ඝ
ශතොරව ් රය කරනවා. ඒ ් රය කිරීශබන ප්රතිලලය්ව හැයටයට
එතුමා ශවනුශව ඝ එතුමාශේ නම ස ානුස්මරණය කර ඝනට ශමම
ශ්ව ඝ්රය ස්ථාපිත වනවා. විශ ේෂ්ශය ඝම සංගීතය ඉශගන ග ඝනා
අයට ශබන ්යතනය ්රමය්ව ්වට පමක ශවනවා. සංගීතය පිළි්ඳ
ඩි්තශලෝමා ප චණ
් ාමක උපාධි ල්ා ග ඝනා අයට ශමය ඉතාමමක
වැ ගමක ශවනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශබන අවස්ථාශ දී මම ගරු
ඇමතිතුමාශග ඝ ඉල්ලීම්ව කරනවා. අමරශද්ව මැතිතුමාශේ ගීත
රවණය කරන ඒවාට ් රය කරන අශ්ත ශ්රී ලාංකිකයි ඝ විවිධ
රටවල ඉ ඝනවා. ගරු ඇමතිතුමනි ඒ අයශේ උපකාර ඒ අයශේ
ප්ර ානය ඝ ල්ා ගත හැකි ්කාරයට ශබන පනමක ශකටුබනපතට යබන
සංශ ෝධනය්ව කර ඝනට ක්තුමාට පුුමව ඝකම්ව ලැශ්යි කියා
මම හිතනවා. අමරශද්වය ඝශේ ගීත රසාස්වා ය ල්න ශ්ොශහෝ
ශ ශන්ව
එතුමා
ශවනුශව ඝ
යම්ව
කර ඝනට
්ලාශපොශරොමකතුශව ඝ ඉ ඝනවා. එවැනි අයශේ ්ධාර ප්ර ානය ඝ
ශබන ශ්ව ඝ්රස්ථානයට ල්ා ගත හැකි අයුන් ඝ කටයුතු කිරීමට
ක්තුමාට හැකි ශවයි කියා මම වි ව
් ාස කරනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි ශබන අවස්ථාශ දී අශ්ත
ඉ ඝදික අනුරුද්ධ ශහේරමක ගරු ම ඝත්රීතුමා කEnterprise Sri Lanka"
කියන ශද් වරද් ා ශගන කථා කිරීම ගැන මම කනගාටු වනවා.
එතුමාට අව ය නබන ඒ ශතොරතුරු අපි ශ  ඝන ලෑස්තියි. මම
 ඝශ ඝ නැහැ එතුමා ශබන සභාශ ඉ ඝනවා කියලා. ගරු ුද ල්
අමාතයතුමා 018 අය වැය ශල්්නශේ ප්රධාන කාරණය්ව
විධියට කEnterprise Sri Lanka"
ශගනාවා. ඒ වාශේම
කගබනශපරළියක කියලා වැ සටහන්ව අපි ශගනාවා. ශබන නිසා
ඒකා්ද්ධ විප්වෂ්ශේ සමහරු ඝශේ කුවල් ශවවුලනවා
ශබන
ශමොකාට එ ඝන හ  ඝශ ඝ කියලා. ඉතිහාසශේ පළුද වතාවට
තමයි ශබන වාශේ ණය ශයෝජනා රමය්ව ශගනාශ . ඕනෑ
ශකශනුවට ්ැංුවවකි ඝ ණය ග ඝන අවස්ථා
තිශ්නවා.
ශද් පාලන මැදිහමකවීම්ව අව ය
නැහැ ඕනෑ ප්වෂ්යක
ශකශනුවට ිතහිල්ලා ඒ තිශ්න ශපොය ය මත ණය ග ඝන පුුමව ඝ.
නුදමක අපි ශබන ්රියාමකමක කශළේ අදෙමක වැ පිළිශවළ්ව. අපි
ගබනශපරළිය වැ සටහන කEnterprise Sri Lanka" වැ සටහනමක
එ්වක ්ද්ධ කරලා කටයුතු කරනවා. ශබන රශට් හැම ශකශනුවටම
රජශේ රැකියා ශ  ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ. ඒ වුණමක අපි ශබන
ශවනශකොට ල්වෂ් හතරකට වැඩි පින්සකට රජශේ රැකියා දීලා
තිශ්නවා. ඒ වාශේම ශප ද්ගය ක අං ශේ රැකියා ල්වෂ් තුන
හතර්ව වැඩි ශවලා තිශ්නවා. ඒ සියල්ල රැකියා ස ල්වෂ්ශේ
ිතණුමට ්ැර කර ඝන ඕනෑ. හැශමෝටම රජශේ රැකියා ශ  ඝන
්ැහැ. ඊශේ ශපශර් ා උපාධිධාන් ඝ ( 811කට රැකියා දු ඝනා. තව
උපාධිධාන් ඝ හතය ස් හසකට ්ස ඝන පින්ස්ව ඉ ඝනවා. ඒ
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අයටමක අපි රැකියා ශ  ඝන ඕනෑ. හැ්ැයි ශබන වැ පිළිශවල
්රියාමකමක ශවනශකොට ශමොනවා හන් ප්ර ්න ඇති ශවනවා.
විශ ේෂ්ශය ඝම මා මත්ව කර ඝන ඕනෑ අහිංසක ශගොවි
ජනතාව ගැන. අක් ගණශ ඝ ට්රැ්වටරය්ව අමකට්රැ්වටරය්ව ග ඝන
කවු ඝට සල්ය  තිබුශ්ඩ නැහැ. අ කවු ඝට අක් ුද ලට ට්රැ්වටරය්ව
ග ඝන පුුමව ඝකම්ව තිශ්නවා. අ ට්රැ්වටරය්ව ල්වෂ් පහට
අක්යි. එශහම අව යතාව ඝ ශවනුශව ඝ අපි කටයුතු කළා.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
ගරු ම ඝත්රීතුමා ැ ඝ කථාව අවසාන කර ඝන.

ු විග.පාල ගහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා

(ைொண்புைிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)
තව විනාඩිය්ව ශ  ඝන ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.

ශබන වාශේ වි ාල වැ පිළිශවළ්ව
්රියාමකමක කළා.
විශ ේෂ්ශය ඝ ඇමතිතුමා මමක්රවය මමකපැ ඝ පිළි්ඳව ැඩි තී ඝදුව්ව
අරශගන තිශ්නවා. මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නයමක එ්වක ්ැදෙවාම ශබන
රජයට ලැශ් ඝන ඕනෑ ශ්ොශහෝ ් ායබන ශමශත්ව ශනොලැබී
තිබුණා. ඒ ් ායම සබනර්ර්ණශය ඝම අපට ලැබුශ්ඩ නැහැ. ගරු
වජිර අශේවර්ධන මැතිතුමාමක මා සමඟ ශලොබිශේදී ශබන ගැන කථා
කළා. මමකපැ ඝ නිෂ්්පා කය ඝ ල්වෂ් පහක මමකපැ ඝ නිෂ්්පා නය
කරනවා නබන ල්වෂ්යයි ශප ඝව ඝශ ඝ. ඉතුරු ල්වෂ් හතරටම ්දු
ශගව ඝශ ඝ නැහැ. එවැනි තමකමකවය්ව තිශ් ඝශ ඝ. නුදමක මම
හිතනවා ශබන ශයෝජනාව තුළි ඝ එතුමා ඒ අය හිර කරනවා. අ
මමක්රවය ගැන කථා කරන යුගය්ව. ශබන ්්ඩක්ව මමක ්රවය
සබනර්ර්ණශය ඝම ශබන රයට ඝ ුදය නුපුටා ම ඝන කටයුතු කරන
්්ඩක්ව්වය කියන එක අපි ්ය නැතුව කියනවා.
ඒ වාශේම අධිකරණ ඇමතිතුමිය ් ඝධනාගාර ප්රතිසංස්කරණ
කටයුතුවලදී ඉතාම පැහැදිය  ශවනස්ව ශබන රශට් නිර්මාණය
කරශගන යනවා.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අවසාන ව ශය ඝ මම
කියනවා ශබනවා ඉතාම වැ ගමක පනමක ශකටුබනපමක කියලා. ශබනවා
ගැන විවා කරන අවස්ථාශ විප්වෂ්ශේ ම ඝත්රීවරු එ ඝශ ඝ
නැහැ. එතුම ඝලා ශබන විවා වලට එ ඝන ඕනෑ. ශබන ගැන
ඡ ඝ ය්ව තියන ශවලාවට ඇවිල්ලා එතුම ඝලාශේ මතය ප්රකා
කර ඝන ඕනෑ. නුදමක එතුම ඝලා එශහම එ ඝශ ඝ නැහැ. කවුරු
හන් කථාව්ව කරනශකොට ගණ ර්රණය ශනොමැති ්ව ශප ඝවලා
පැනලා දුවනවා. ඒක තමයි අ ඒකා්ද්ධයට කර ඝන පුුමව ඝ
එකම ශද්. හන්යට ශකො ඝ ශකළි ඝ තියාශගන තම ඝශේ මතය
ප්රකා කර ඝන පුුමව ඝකම්ව නැහැ. හවස් ශවනශකොට ශබන
පාර්ය ශබන ඝතුවට එතුම ඝලා එ ඝශ ඝ නැහැ.
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි අවසාන ව ශය ඝ ගරු
අමරශද්වය ඝ ගායනා කළ ගීතයක ප වැළ්ව
එතුමාට
ශග රවය්ව හැයටයට ප්රකා කරමි ඝ
මශේ කථාව අවසාන
කරනවා.
"සසර වසනතුරු
නිව ඝ කිනතුරු
පි ඝශකත ශහළ ර ඝ ශ රශ්ඩ
යළි උපදි ඝනට ශහේතු වාසනා ශ වා!
ශහේතු වාසනා.........ක
ගරු කථානායකතුමනි ක්තුමාට ශ්ොශහොම ස්තුතියි.
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු විශේපාල ශහට්යට්ර්චි මහතා]

අෙරගද්ව ගසෞ්දාර්ය හසා පර්ගේෂණ
ගක්්දද්රය පනත් ගකටුම්පත

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.
පනත් ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව ගා වන වර කියවන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

அைரமதவ அழகியல் ைற்றும் ஆரொய்ச்சி
நிமலயம் சட்டமூலம்
AMARADEVA AESTHETIC AND RESEARCH
CENTRE BILL
ගා වන වර කියවීගම් නිගයෝ ය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது.
Order for Second Reading read.

ෙතු පනවන ගයෝජනාව සභා සම්ෙත විය.:
''පනත් ගකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්්දතු කාරක සභාවක පැවස්ය
යුතු ය.'' ග ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා ]
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக" [ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Mangala Samaraweera.]

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි “පනමක ශකටුබනපත
ශ වන වර කියවිය යුතුය“යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.
පනත් ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව ගා වන වර කියවන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது.

කාරක සභාගවහිදී සලකා බලන ලදී.
[ ු නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය.]

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

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.
[ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.]

ෙතු පනවන ගයෝජනාව සභා සම්ෙත විය.:

Considered in Committee.
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 ිර 4 ගතක් ව ්දින පනත් ගකටුම්පගතහි ගකො සක් හසැටිය
ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 4 ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

ැ ඝ

''පනත් ගකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිගම්්දතු කාරක සභාවක
පැවස්ය යුතු ය.'' ග ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා ]
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது.
"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக" [ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Mangala Samaraweera.]

කාරක සභාගවහිදී සලකා බලන ලදී.
[ ු නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය.]

Clause 1 to 4 ordered to stand part of the Bill.

ප්රඥ්තින ව ්දිනය සහස නාෙය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකො සක්
හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
පනත් ගකටුම්පත සංගශ්ෝ)න රහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க
மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.
[ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.]
Considered in Committee.
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 ිර 8 ගතක් ව ්දින පනත් ගකටුම්පගතහි
හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.

ගකො සක්

1 ஆம் வொசகத்திலிருந்து 8 ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

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

Clauses 1 to 8 ordered to stand part of the Bill.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කපනමක ශකටුබනපත
තු ඝවන වර කියවිය යුතුයක යි මා ශයෝජනා කරනවා.

ැ ඝ

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.
පනත් ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව තු්ද වන වර කියවා සම්ෙත
කරන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமறயொக
நிமறமவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

ைதிப்பிடப்பட்டு

9 වන ව ්දිනය.- ංගක්්දද්රගේ බලතල.

வொசகம் 9.- (நிமலயத்தின் தத்துவங்கள். )
CLAUSE 9.- (Powers of the Centre.)

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත සඳහ ඝ සංශ ෝධන ඉදින්පමක
කරනවා:
(1) ක9 වන පිටුශ
්ශද් කර ඝන:-

3 සහ ( ශ්තළි ඉවමක ශකොට පහත ැ්වශවන ශකොටස
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‘හා භාර ගැනීම සඳහා සහ එම උපකරණ ්ර්වෂ්ා කිරීම
ශල්්නාගාරගත කිරීම පන්පාලනය කිරීම හා ප්ර ර් නය කිරීම
සඳහා සියදෙ ්රියා මාර්ග ගැනීම; ’ ’’;
(2) “ වන පිටුශ 8 වන ශ්තළිශේ සිට ( වන ශ්තළිය ්වවා (ශ්තළි
ශ කම ඇතුළමකව) ශ්තළි ඉවමක ශකොට පහත ැ්වශවන ශකොටස ්ශද්
කර ඝන:‘අවස ඝ කිරීම සහ කවු ඝ පිළි්ඳ විනය පාලනය ්රියාමකමක කිරීම
සහ ය ඛිත නීති අනුව වැටු්ත දීමනා හා පාන්ශතෝිකක කවු ඝ ශවත
ශගවීම;’ ’’;

සංගශ්ෝ)න පිළි ත යුතුය යන ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා
සම්ෙත විය.
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Amendments put, and agreed to.

9 වන ව ්දිනය සංගශ්ෝධිතාකාරගය්ද පනත් ගකටුම්පගතහි
ගකො සක් හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
9 ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill.

10 වන ව ්දිනය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකො සක් හසැටිය
ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
10
ஆம்
வொசகம்
சட்டமூலத்தின்
மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 10 ordered to stand part of the Bill.

பகுதியொக

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කපනමක ශකටුබනපත
සංශ ෝධිතාකාරශය ඝ ැ ඝ තු ඝවන වර කියවිය යුතුයකයි මා
ශයෝජනා කරනවා.

පනමක ශකටුබනපශතහි ශසෝදුපමකවල භාෂ්ා සහ ුද්රණ ශ ෝෂ්
වයාකරණ ශ ෝෂ් අංක ශ ෝෂ් නිවැරැදි කර ගැනීම හා ්නුෂ්ංිතක
සංශ ෝධන සඳහා අවසර ශ න ශලස ඉල්ලා සියටමි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.
පනත් ගකටුම්පත ඊ අනුකූලව සංගශ්ෝධිතාකාරගය්ද තු්ද වන
වර කියවා සම්ෙත කරන ලදී.
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முமறயொக
ைதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

இருக்க

නිෂ්පාාන බදු ංවිගශ්ාෂ විධිවි)ාන පනත:
නියෙය

11 වන ව ්දිනය.- ංගක්්දද්රගේ අරමුාල.
வொசகம் 11.- (நிமலயத்தின் நிதியம். )

உற்பத்தி வொி (விமசட ஏற்பொடுகள்) சட்டம் :
கட்டமள

CLAUSE 11.- (Fund of the Centre.)

EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT: ORDER

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

I

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)
ගරු සභාපතිතුමනි මා පහත සඳහ ඝ සංශ ෝධනය ඉදින්පමක
කරනවා:
"9 වන පිටුශ
්ශද් කර ඝන:-

01 වන ශ්තළිය ඉවමක ශකොට පහත ැ්වශවන ශකොටස

"දී ඉටු කිරීශබනදී හා සිදු කිරීශබන දී ශ්ව ඝ්රය විසි ඝ රනු ල්න විය බන
පියවීමටක.

සංගශ්ෝ)නය පිළි ත යුතුය යන ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා
සම්ෙත විය.

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, I move,

"That the Order made by the Minister of Finance and Mass Media
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989
relating to Excise duty and published in the Gazette Extraordinary No.
2066/40 of 12th April 2018, which was presented on 07.08.2018, be
approved.

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Amendment put, and agreed to.

(Cabinet approval signified.)"

11 වන ව ්දිනය සංගශ්ෝධිතාකාරගය්ද පනත් ගකටුම්පගතහි
ගකො සක් හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
11 ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill.

12 ිර 21 ගතක් ව ්දින පනත් ගකටුම්පගතහි
හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.

ගකො සක්

12 ஆம் வொசகத்திலிருந்து 21 ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின்
பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Clauses 12 to 21 ordered to stand part of the Bill.

ප්රඥ්තින ව ්දිනය සහස නාෙය පනත් ගකටුම්පගතහි ගකො සක්
හසැටිය ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ කරන ලදී.
පනත් ගකටුම්පත සංගශ්ෝ)න සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க
மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendment.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, I move,

"That the Order made by the Minister of Finance and Mass Media
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989
relating to Excise duty and published in the Gazette Extraordinary No.
2068/9 of 24th April
2018, which was presented on 07.08.2018, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පාර්ය ශබන ඝතුව
III

අනු ැනුම මත ්රියාමකමක කරන ල වයාපෘතිය ුවමන ශහෝ ශහේතු ව්ව මත
අ ාලවීම ප නබන කරශගන එශසේ ශතෝරා ගමක රුව ඝහට එම අවස්ථාව
අහිමිවීශම ඝ අසාධාරණයට ල්වවීම පිළි්ඳ විධිමමක පරී්වෂ්ණය්ව කර
එී  රුව ඝට අහිමි  ආ එම අධයාපන අවස්ථාව හා රැකියා අවස්ථාව
ල්ාදීමට කටයුතු කළ යුතු යැයි ශමම පාර්ය ශබන ඝතුවට ශයෝජනා කර
සියටමි.''

ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, I move,

"That the Order made by the Minister of Finance and Mass Media
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989
relating to Excise duty and published in the Gazette Extraordinary No.
2071/16 of 15th May 2018, which was presented on 07.08.2018, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කසමෘද්ධි ප්රතිලාභි පවුල්වල
තරුණ තරුණිය ඝ සඳහා ජප ඝ භාෂ්ාව සහ තා්වෂ්ණික
නිපුණතාව ල්ාදීශබන ජප ඝ ශිෂ්යමකව වැ සටහනක සබන් ඝධශය ඝ
0189.10.83 දින ලංකාදීප පමකතශර් ැ ඝවීම්ව පළ කර තිශ්නවා.
එහි ශමශසේ සඳහ ඝ වී තිශ්නවා:
"සමාජ සවි්ල ගැ ඝවීබන හා ුබභසාධන අමාතයාං ය යටශමක ස්ථාපිත
දිවිනැඟුම සංවර්ධන ශ පාර්තශබන ඝතුව ම්  ඝ අවම ුබදුුබකබන සපුරා ඇති
අයදුබනකරුව ඝ ශවනුශව ඝ ඉහත ශිෂ්යමකව වැ සටහන සඳහා අයදුබනපමක
කැඳවනු ලැශේ.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ශිෂයත්වගේ සංයුිනය:

කල්තැබීෙ

ශමම වැ සටහන සඳහා ශතෝරා ගැනීමට නියමිත සිුබ ඝ 0 ශ නා
ශවනුශව ඝ ජප ඝ භාෂ්ාව පිළි්ඳව ූලය ක අවශ්ෝධය්ව මාස 13්ව තුළ
ශකොළඹ දී ල්ා ශ නු ලැශේ.

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ු ලක්ෂ්ේද කිස්ඇල්ල ෙහසතා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි කපාර්ය ශබන ඝතුව ැ ඝ කල්
තැබිය යුතුයක යි මා ශයෝජනා කරනවා.

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්:

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
සභාව කල් ත්න අවස්ථාශ
ගල්තපමකති ම ඝත්රීතුමා.

දිවිනැඟුම සංවර්ධන ශ පාර්තශබන ඝතුව ම්  ඝ ශතෝරා ග ඝනා ුබදුුබකබන
සපුරා ඇති අයදුබනකරුව ඝ 0 ශ ශනුවට වසර ශ කක කාලය්ව සඳහා
ජපානශේදී ජප ඝ භාෂ්ාව සහ තා්වෂ්ණික නිපුණතාව ල්ා ගැනීමට
ශම ඝම අර්ධ කාලීනව රැකියාව ඝහි නිරත වීමට අවස්ථාව උ ා වනු ඇත.
ශතෝරා ගනු ල්න ශිෂ්යමකවලාභී ඝශේ විය බන දිවිනැඟුම සංවර්ධන
ශ පාර්තශබන ඝතුව ම්  ඝ රනු ඇත.

ශයෝජනාව

I

දිවිනැඟුම ප්රතිලාභි පවුලක සාමාජිකයුව වීම. (ප්රාශද්ශීය ශල්කබන
විසි ඝ සහතික කළ යුතුය.)

II

වයස අවුරුදු 0 ට ශනොවැඩි විය යුතුය.

III

අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ විභාගය ඉං්රීසි හා ගණිතය විෂ්යය ඝ
ඇතුුමව ඕනෑම විෂ්යය ඝ 1 ්ව සඳහා සබනමාන සාමාර්ථ සහිතව
සමමක විය යුතුය.

IV

ඕනෑම විෂ්ය ධාරාව්ව යටශමක සියදෙම විෂ්යය ඝ ඇතුළමකව
අ.ශපො.ස. උසස් ශපළ විභාගය සමමක විය යුතුය.

V

ඉල්දෙබනකරුව ඝ අවිවාහක විය යුතුය.

ගරු නිහාල්

ජප්ද ශිෂයත්ව පිස්නැීකගම් ්රියාවලිය අඩාල වීෙ
ேப்பொனிய புலமைப்பொிசில் தசயற்றிட்டம்
இமடநிறுத்தம்

STALLI NG OF JAPANESE SCHOLARSHIPS PROGRAMME

[අ.භා. .( ]

ු නිහසාල් ල්තපත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි සභාව කල් ත්න
අවස්ථාශ දී පහත සඳහ ඝ ශයෝජනාව මා ඉදින්පමක කරනවා:
''2016 අධයයන වර්ෂ්ශේ උසස් ශපළ ප්රතිලල මත 0189 වසරට
වි ්වවි යාලවලට ්ඳවා ගමක ඇතැබන සිුබ ඝට වි ්වවි යාලවය  ඝ පිට ආ
උපාධිධාන් ඝට හා උසස් ශපළ සමමක සිුබ ඝට සමෘද්ධිලාභී පවුල්
නිශයෝජනය කරන රුව ඝට එවකට සමාජ සවි්ල ගැ ඝවීබන විෂ්ය භාර
අමාතයවරයා විසි ඝ ජප ඝ රශට් ජප ඝ භාෂ්ාව උග ඝවන පාසල්වල වසර
0්ව අධයයන කටයුතු කිරීමටමක ඒ අතරතුර අර්ධ කාලීනව රැකියාවල
නිරත වීමටමක අ ාළව ශිෂ්යමකව පින්නැීමශබන ්රියාවය යකට එවකට
අමාතයාං ශේ ශල්කබනතුමා සහ සමෘද්ධි අධය්වෂ් ජනරාල්වරයාශේ

අයඳුම්පත් මවීෙ:

ක් විසි ඝ සකස් කරන ල ඉහත අංක I සිට IV ්වවා ශතොරතුරු ඇතුළමක
අයදුබනපත්ව අධය්වෂ් ජනරාල් දිවිනැඟුම සංවර්ධන ශ පාර්තශබන ඝතුව (
වන මහල ශසමකසින්පාය ්මකතරුදල්ල යන ය පිනයට 0189.10.0 දින
ශහෝ එදිනට ශපර ය යාපදිංි තැපෑශල ඝ එවිය යුතුය. තව අයදුබනපමක
්හාලන ය යුබන කවරශේ වබනපස ඉහළ ශකළවශර් 'සෙෘද්ධි ප්රිනලාිම
පල්ල්වල තුණ තුණිය්ද සඳහසා ජප්ද ශිෂයත්වය' ශලස සඳහ ඝ කර
එවිය යුතුය.
අධය්වෂ් ජනරාල්
දිවිනැඟුම සංවර්ධන ශ පාර්තශබන ඝතුව
4 වන මහල ශසමකසින්පාය ්මකතරුදල්ල.ක

ු නිගයෝජය කාානායකතුො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)
Order, please! ශබන අවස්ථාශ දී කවුරු ඝ ශහෝ ගරු
ම ඝත්රීවරයුව ගරු විශේපාල ශහට්යට්ර්චි ම ඝත්රීතුමාශේ නම
ූලලාසනය සඳහා ශයෝජනා කර ඝන.
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සහතික කරන ල ය පිය (ඉල්දෙබන පත්රය සමඟ එවා ඇමකනබන අ ාළ
ශනොශ .)

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි කගරු විශේපාල ශහට්යට්ර්චි
ම ඝත්රීතුමා ැ ඝ ූලලාසනය ගත යුතුයකයි මා ශයෝජනා කරනවා.

යු.අනුර එස්. වීරරමකන
අධය්වෂ් (සමාජ ්ර්වෂ්ණ අරුද ල)
අධය්වෂ් ජනරාල් ශවනුවටක

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ු නිගයෝජය කාානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත්
ල්ගය්ද ු විග.පාල ගහසට්ටිආරච්ික ෙහසතා ෙහසතා මුලාසනාරූඪ
විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அக்கிரொசனத்தினின்று
அகலமவ,
ைொண்புைிகு
தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
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Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ක්තුමා කථා කර ඝන.

ු නිහසාල් ල්තපත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
"අමාතයතුමා සහ ශල්කබනතුමාශේ අනු ැනුම මතක යනුශව ඝ
එහි සඳහ ඝ වනවා. එතශකොට ශම ඝන ශබන පමකතර ැ ඝවීම පළ
කරලා තමයි වැශඩ් පට ඝ ගමකශමක. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
ුදුම දිවයිනම නිශයෝජනය කරමි ඝ සමෘද්ධි ප්රතිලාභි පවුල්වල
රුව ඝ 0 11්ව ශබන සඳහා ඉල්දෙබනපත්ර ඉදින්පමක කළා. ඒවා විධිමමක
ශහෝ අවිධිමමක විධියට පරී්වෂ්ා කරලා 0 1්ව උ්වත කටයුමකත
සඳහා ශතෝරා ගමකතා. 0189 වර්ෂ්ශේ පස්වන මාසශේ 8 86 යන
දිනවල පවමකවන ල සබනුද් පරී්වෂ්ණශය ඝ අභය ඝතර ජප ඝ
භාෂ්ා පාමමාලාවට 0 ශ ශන්ව ශතෝරා ගමකතා. සමෘද්ධි සංවර්ධන
ශ පාර්තශබන ඝතුව ම්  ඝ වීරවිල පදිංි ේය  .එබන. ුබපු ඝ තරංග
ශවත යවන ල
0189.1(.0 දින රන ය පිය ශකශරහි මා
ක්තුමාශේ අවධානය ශයොුද කරවනවා. එහි ශමශසේ සඳහ ඝ
වනවා:
"W.M. ුබපු ඝ තරංග

ඊට පුබව ශමම අය 0189.19.06 වන දින අමාතයාං යට
කැශඳ වා. 0189.19.01 දිනැති අමාතයාං යට කැඳවීශබන ය පිය
ක්තුමාශේ අවධානය සඳහාමක හැ ඝසාඩ්ගත වීම සඳහාමක මා
කියව ඝන කැමැතියි.
" ේ.එබන. ුබපු ඝ තරංග
259, KG 11,
් ඝධනාගාර පාර අ ල්ල
වීරවිල.
ජප්ද ශිෂයත්ව වැඩස හසනන ගවනුගව්ද ගතෝරා ත් අයදුම්කුව්ද
සඳහසා ාැනුවත් කිීමගම් වැඩමුළුව
සමෘද්ධි සංවර්ධන ශ පාර්තශබන ඝතුශ සමාජ ්ර්වෂ්ණ අරුද ල ම්  ඝ
ල්ා ශ න ජප ඝ ශිෂ්යමකව වැ සටහන සඳහා ශිෂ්යමකවලාභියුව ශලස
ක්ව ශතෝරා ශගන ඇති ්ව සතුයට ඝ ැනුබන ශ මි.
02. 2017.08.08 දින සිට ජප ඝ භාෂ්ාව හැ ෑරීම සඳහා දින 61ක
කාලයකට ක්ව ශ ඝවාසික පුහුණුවකට ශයොුද කිරීමට නියමිතය.
එ්ැවි ඝ ඒ පිළි්ඳ ැනුවමක කිරීශබන වැ ුදුමව්ව 0189 19.06 වන දින
ශප.ව. .31ට ශමම ශ පාර්තශබන ඝතු රවණාගාරශේදී පැවැමකශ .
ඒ සඳහා ක්ශේ ශ මාපිය ඝ ශහෝ භාරකරුශව්ව සමඟ පහත සඳහ ඝ
සහතිකවල ුදල් පිටපමක රැශගන අනිවාර්යශය ඝ සහභාිත විය යුතු ්ව
කාරුණිකව  ඝවා සියටමි.
I

අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ සහතිකය

II

අ.ශපො.ස. උසස් ශපළ සහතිකය

III

උ්තපැ ඝන සහතිකය

IV

පාසල් හැරයාශබන සහතිකය

V

ජාතික හැඳුනුබනපත

ේ.ඒ.එල්. ලංකාතිලක

259 ුව.ග.88

අධය්වෂ් (වැ.්) (සමාජ ්ර්වෂ්ණ අරුද ල)

සිර කඳවුර පාර වීරවිල.

අධය්වෂ් ජනරාල් ශවනුවටක

ජප්ද ශිෂයත්ව වැඩස හසන සඳහසා සම්මුඛ පීමක්ෂණය කැඳවීෙ
ක් විසි ඝ ඉදින්පමක කරන ල අයදුබනපත්රය අනුව ඉහත සබනුද් පරී්වෂ්ණය
සඳහා ක් ුබදුුබකබන සපුරා ඇති ්ව සතුයට ඝ  ඝවා සියටමි. ඒ අනුව අ ාළ
සබනුද් පරී්වෂ්ණය 0189.1 .86 දින ශප.ව. .11ට 'සමෘද්ධි සංවර්ධන
ශ පාර්තශබන ඝතුව ( වන මහල 8 වන අදියර ශසමකසින්පාය
්මකතරුදල්ල' හිදී පැවැමකශ .
සබනුද් පරී්වෂ්ණය සඳහා පැමිශණන විට පහත සඳහ ඝ ය පි ශල්්නවල
ුදල් පිටපමක සහ එම ය පිවල ඡායා පිටපමක ඉදින්පමක කළ යුතු ශ .
01. ජාතික හැඳුනුබනපත
02. අධයාපන සහතික (අ.ශපො.ස(සා/ශප) හා අ.ශපො.ස (උ/ශප)

03. උ්තපැ ඝන සහතිකය
04. සමෘද්ධි ප්රතිලාභි පවුලක සාමාජිකයුව ්වට වසශබන සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාන් විසි ඝ නිර්ශද් ශකොට ප්රාශද්ශීය ශල්කබන විසි ඝ

ශම ඝන ශමශහම ඒ කැඳවීශබන ය පිය ඉදින්පමක කරලා
තිශ්නවා ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ඊළඟට ශබන අය
අමාතයාං යට කැඳවලා ශමම පාමමාලාවට ශයොුද කළා. නුවර
දිසාශ නිල්ලඹ සමෘද්ධි පුහුණු මධයස්ථානයට තමයි කවු ඝ
පාමමාලාව සඳහා ශයොුද කශළේ. දින 61්ව එම පාමමාලාව
හ ාරලා 0189.81.1( ශබන රුව ඝ එතැනි ඝ පිට වුණා. කවු ඝ
හැ ෑරුශ ජප ඝ භාෂ්ාව. ශමොක ඒශගොල්ල ඝ එශහේ ිතයාමමක
ජප ඝ භාෂ්ාව හ ාර ඝන ඕනෑ නිසා කල් තියා ශබනශගොල්ල ඝට දින
61ක පුහුණුව්ව ල්ා දු ඝනා. ශබන දින 61 පුහුණුවට ශමම රුව ඝ
0 ශ නාට ශ ඝවාසිකව ඉ ඝන සිදුවුණු නිසා ඒශගොල්ල ඝශේ
අති ඝ වි ාල ුද ල්ව වැය වුණා. ශබන ශිෂ්යමකවය ල්ා ශ න ශකොට
කි වා කශබන ශිෂ්යමකවශේ වයටනාකම රුපියල් ල්වෂ් 8 යි. රුපියල්
ල්වෂ් 8 ක ප්රතිලාභය්ව ශබනශක ඝ ලැශ්නවාකයි කියලා.
2017.10.15 ජප ඝ භාෂ්ා ූලය ක ප නශබන විභාගය පැවැමකවුණා.
කහැ්ැයි ජප ඝ භාෂ්ා ූලය ක ප නබන විභාගය සමමක වුශණොමක
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු නිහාල් ගල්තපමකති මහතා]

විතරයි ජපානයට යව ඝශ ඝක කියලා කවු ඝ කි වා. ඒ අනුව
0189.81.8 විභාගය තිබුණා 0189.81.0 එහි ප්රතිලල ්වා.
රුව ඝ 0 ශ නාම ඒ විභාගශය ඝ ඉතාම ඉහළි ඝ සමමකශවලා
තිබුණා. ඉ ඝ පුබව ජප ඝ රටට යාමට අ ාළ වීසා ්ලපත්ර සකස්
කිරීමට අව ය ය පි ශල්්න සකස් කරලා ශ  ඝන කියලා ශබන
අයශග ඝ ඉල්ලීම්ව කළා. ්ලධාන් ඝ මැදිහමකශවලා ශබන
රුව ඝශග ඝ ඒ ය පි ශල්්න ල්ාශගන 0189.88.8 වනවිට
අමාතයාං ය හරහා ඒ ය පි ශල්්න සියල්ලම ජප ඝ තානාපති
කාර්යාලයට යැ වා. මාස තුනකට පුබව 018 .10.00 ශබන වීසා
ප්රතිලලය ්වා. ශබන වීසා 0 ම ප්රති්වශෂ්ේප ශවලා තිබුණා. වීසා 0 ම
ප්රති්වශෂ්ේප ශවලා තිශ්න ්වට සමෘද්ධි විෂ්යට අ ාළ
අමාතයවරයා අධය්වෂ් ජනරාල්වරයා ශල්කබනවරයා -ශබන
කිය ඝනා  ආ කිසිම ශකශනුව- ශබන රුව ඝට නිකබනවමක ැනුවමක
කිරීම්ව කශළේ නැහැ. නුදමක ශබන රුව ඝ ශබන කාරණය ැන ගමකතා.
ජප ඝ රටයි ලංකාවයි අතර සබන් ඝධීකරණය්ව ඇති කරලා
තිබුණා. චීකයුජි ඝ නමැති ජප ඝ සංවිධානශේ නිශයෝජිතයුව  ආ
්චණාර්ය චණමිල් ුවමාර කියන මහමකමයාශග ඝ ශබන රුව ඝට
ැනග ඝන ලැබුණා ශම ඝන ශබන විධියට වීසා 0 ම ප්රති්වශෂ්ේප
වුණා කියලා. ඊට පුබව එස්.බී. දිසානායක අමාතයවරයා
'ශසේවාලංකා' නමැති රාජය ශනොවන ්යතනය සබන් ඝධ
කරශගන චීකයුජි ඝ කියන ජප ඝ සමාගම්ව හරහා ශබන රුව ඝ
ශස ඝධගයා නමැති ජප ඝ රශට් තිශ්න පාසලට යව ඝන කටයුතු
කළා. ශකශසේ ශහෝ ශබන වීසා ්ලපත්ර පුරවපු නිලධාන් ඝශේ අක්පාක්
නිසා තමයි ශබන වීසා ්ලපත්ර cancel වුශ්ඩ කියලා කි වා. නැවත
වතාව්ව වීසා ්ලපත්ර සඳහා apply කර ඝන කියලා ශබන රුව ඝට
කි වා. ඒ නිසා ශබන රුව ඝට ුදල ඉඳලා නැවත වතාව්ව ශබන වීසා
්ලපත්ර ල්ා ගැනීමට අව ය ශතොරතුරු සකස් කර ඝන සිදු වුණා
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි. ඒශගොල්ල ඝ ්පුබ ඒ විස්තර
සකස් කරලා ජප ඝ තානාපති කාර්යාලයට යැ වා. මාස ශ කකට
පස්ශසේ 018 තීනි 8 වැනි ා නැවත ප්රතිලල ්වා ශ වැනි වරටමක
ශබන වීසා cancel කරලා. ශ වැනි වරටමක වීසා ්ලපත්ර cancel
කරලා ්වා. රුව ඝ 0 ්ව හියටයා. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
ශබන රුව ඝ 0 ශ නා අතශර් උපාධිධාන් ඝ තු ඝ ශ ශනුව
වි ව
් වි යාල ප්රශ ය ලැබුණු පස් ශ ශනුව උසස් ශපළ සමමක 8(
ශ ශනුව හියටයා. ශබන අය තමයි ශබන පාමමාලාව හැ ෑරීමට ුබදුුබකබන
ල්ා තිබුශ්ඩ. නුදමක ශබන රුව ඝට වි ාල අපරාධය්ව සිදු වුණා.
ශබන අතරතුශර් ශබන රුව ඝ පස් ශ නාට වි ්වවි යාල ප්රශ ය
සඳහා අවස්ථාව ලැබුණා. වි ව
් වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව
විසි ඝ 0189.16.80 වැනි දින වනිගසිංහ ුදදිය ඝශසේලාශේ ුබපු ඝ
තරංග නමැති රුවාට එවන ල ය පිය මම ක්තුමාශේ අවධානයට
ශයොුද කරවනවා. 'වි ්වවි යාල ප්රශ ය - 0186 / 0189 අධයයන
වර්ෂ්ය' යටශමක එම රුවාශේ විභාග අංකය: 08 6 30 සහ ශයොුද
අංකය: 86NI013J21968320 සඳහ ඝ කරමි ඝ
වි ්වවි යාල
ප්රශ ය ්ාර ග ඝශ ඝ නබන වහාම ය යාපදිංි ගාස්තු ශලස රුපියල්
1්ව ශගවා ය යාපදිංි ශව ඝන කියලා ඉල්ලීම්ව කරලා
තිශ්නවා. 0189.1 .1 එම රුවාට නැවත වතාව්ව වි ්වවි යාල
ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාශව ඝ ය යුම්ව එවා තිබුණා. එම ය පිශේ
ශමශසේ සඳහ ඝ වනවා:
"2016/2017 අධයයන වර්ෂ්ය සඳහා පහත සඳහ ඝ පාමමාලාශවහි
පුර්තපාක්ව්ව පිරවීම සඳහා වි ්ව වි යාල ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාව විසි ඝ
ක්ව ශතෝරාශගන ඇති ්ව සතුයට ඝ ැනුබන ශ මි. ප්රශ ය සඳහා ශතෝරා
ගනු ලැබීමට යටමක  ආ ශකො ඝශද්සි ඇුදණුබන අංක 8 හි ඇති උප
ශල්්නශයහි සඳහ ඝ කර ඇත. ක් ශමම ප්රශ ය සඳහා වි ්වවි යාල
ප්රතිපා න ශකොමිෂ් ඝ සභාශ නිල ශවේ අ විය (www.ugc.ac.lk) හරහා
ක් ශමකරී පමක ආ වි ්වවි යාලශේ අ ාළ පාමමාලාව සඳහා 0189/1 /86 දින
ශහෝ එදිනට ශපර ය යාපදිංි වන ශම ඝ  ඝවමි.ක

ශමම ය යුම ්වාට පස්ශසේ ශබන රුවා ශමොක්ව කශළේ ශබන
ය යුම ්වාට පුබව රුවා කි වා කමම ැ ඝ ජපානයට ය ඝන
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ශමකන්ලා තිශ්නවා. මට එහාට ිතහිල්ලා ී ය්ව ශහෝ හබන් කර
ග ඝන පුුමව ඝ. ඉශගන ග ඝනමක පුුමව ඝ. ඒ නිසා මට වි ව
් වි යාල
ප්රශ යට ව ා ශම ඝන ශබන ප්රශ ය වයටනවාක කියලා. ඒ
්කාරයට රුවාට වි ව
් වි යාලයට ප්රශ
වීශබන අවස්ථාවමක
අහිමි වුණා.

ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඒ
රුව ඝට වි ාල
අසාධාරණය්ව සිදු වුණා. ඒ රුව ඝශේ ය පි ශල්්න තිබුශ්ඩ
ජප ඝ රශට්යි. ඒ රුව ඝශේ ය පි ශල්්න වසර එකහමාරකට ව ා
එශහේ පුස් කමි ඝ තිබුණා. ඒවා ඒ රුව ඝට ලැබුශ්ඩ ීමට සති
ශ කකට ශපරයි. එය කවු ඝට  ආ එ්ව අසාධාරණය්ව. ඒ
අසාධාරණ අයු්වතිසහගත ්රියාශ ප්රතිලලය්ව විධියට ඒ
රුව ඝට වි ්වවි යාල ප්රශ ය සාපරාධි ශලස අහිමි වුණා. ශ වන
අසාධාරණය ශමොක්ව ඒ රුව ඝට රැකියාවලට ඉල්දෙබන කිරීමට
අව ය ය පි ශල්්න ඒ රුව ඝ විසිපස්ශ නාම ළඟ තිබුශ්ඩ නැහැ.
ඒවා තිබුශ්ඩ ජපානශේයි. ඒ ය පි ශල්්න ඒ අය භාරශේ
ශනොතිබීම නිසා ඒ රුව ඝට ලංකාව ඇතුළත කිසිම රැකියාවකට
ඉල්දෙබන කර ඝන හැකියාව්ව ලැබුශ්ඩ නැහැ. ඒ නිසාමක ඒ රුශවෝ
අසාධාරණයට ල්ව වුණා. ඒ වාශේම ජප ඝ රටට ිතහි ඝ ඉශගන
ශගන අර්ධ කාලීන රැකියාවක ශයදී ී ය්ව ශහෝ ශසොයා ගැනීශබන
අවස්ථාවමක ඒ රුව ඝට අහිමි වුණා. ්ලාශපොශරොමකතු ුබ ඝ  ආව ඝ
්වට පමක ශවලා ඒ රුශවෝ අවිනි ි
් ත අනාගතය්ව දිහා හිස්
අවකා ය දිහා ්ලාශගන සියටයා. ශබන කටයුමකතට හිටපු සමෘද්ධි
අමාතය එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා අධය්වෂ් ජනරාල්තුමා
සමෘද්ධි විෂ්යය භාර අමාතයාං ශේ හිටපු ශල්කබනතුමා කියන අය
ශප ද්ගය කව සහ සාුදහිකව මැදිහමක වීශබන ප්රතිලලය්ව විධියට
තමයි ශබන රුව ඝට ඒ විධිශේ අයු්වතිය්ව අසාධාරණය්ව සිද්ධ
වුශ්ඩ කියා මම කියනවා. ඒ රුශවෝ ඊළඟට ශමොක්ව කශළේ ඒ
රුශවෝ ිතයා වර්තමාන අමාතයවරයා ළඟට. ිතහි ඝ ශබන
මැසිවිල්ල ශබන පණිවි ය ශබන දු්වගැනවිල්ල එතුමාට ඉදින්පමක
කළා.
එම දු්වගැනවිල්ල ඉදින්පමක කළාට පස්ශසේ එතුමා කි වා
කහිටපු අමාතයවරයා විසි ඝ අධය්වෂ් ජනරාල්වරයා විසි ඝ ඒ
වාශේම ශල්කබනවරයා විසි ඝ ක් සියදෙශ නාම අුද අුදශ රවටා
තිශ්නවා ශබන කර තිශ් ඝශ ඝ වංචණාව්ව එම නිසා ශබන ප්ර න
් යට
මැදිහමක වීම සබන් ඝධශය ඝ මට ගැටදෙව්ව තිශ්නවාක කියලා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි එතුමා අමාතයාං ශේ ඉ ඝන
ශකොට සමෘද්ධිලාභී පවුල් ඉතාම ඉහළි ඝ සවි්ල ගැ ඝ ආවා වාශේ
ඒ සමෘද්ධිලාභී රුව ඝ 0 ශ නාමක ඉතාම ඉහළි ඝ සවි්ල ග ඝවා
තිශ්න ්ව අපට පැහැදිය ව ශපශනනවා. එහි ප්රතිලලය්ව විධියට
අ ඒ රුව ඝශේ මානව හිමිකබන පවා උල්ලංතනය ශවලා මහ
මඟට වැයටලා හූල්ල-හූල්ලා එතුමාශේ මාතාවට පවා ්ශීර්වා
කරමි ඝ අ ඒ රුශවෝ ්ලාශපොශරොමකතු ුබ ඝ  ආ තමකමකවයට පමක
ශවලා ඉ ඝනවා. එම නිසා වර්තමාන අමාතයවරයාට මම ශබන
කාරණය කිය ඝන කැමැතියි. තුද ඝනා ඝශසේලා ්ලයට පමක වුශ්ඩ
ශම ඝන ශබන මහමකවරු වසර ්ව තිස්ශසේ දූ රුව ඝ රජශේ
ශසේවකය ඝ තරුණ තරුණිය ඝ වැඩිහියටය ඝ ඇතුුම ශබන රශට්
ජනතාවටමක අනාගත පරබනපරාවටමක කළ අයු්වති සහගත හා
අසාධාරණ ්රියාවය ය ුදුමමනි ඝම ශවනස් කරලා යහ පාලනය
තුළි ඝ ශබන හැමශ නාටම යහපමක විධිශේ ප්රතිලාභ ල්ා ශ  ඝනයි.
ක්තුම ඝලා කියන ශද් එශසේම සිදු කරනවා නබන ශබන ප්ර ්නවලට
ශ්ෝලය ්ස්සලා ය ඝන උමකසාහ කර ඝන එපා. ක්තුම ඝලා ශබන
ප්ර න
් වලට කපය ්රවායට පියටකර ශ්ශහමක ්ඳිනවා වාශේක
උමකතරය්ව දීලා කශෂ්ේ්තක ශව ඝන උමකසාහ කර ඝනමක එපා. තරුණ
ඇමතිවරයුව විධියට; රුව ඝ ගැන කැ්වුවම්ව තිශ්න
ඇමතිවරයුව විධියට; උසස් ශපළ සමමකව වි ව
් වි යාල ප්රශ යට
ශමකරී සියටන ශබන රටට ශසේවය්ව කර ඝන පුුමව ඝ ජවසබනප ඝන
රුශවෝ පිළි්ඳව හැඟීම්ව තිශ්න ශකනුව විධියට තුද ඝනා ඝශසේ
ශබන ප්ර න
් යට ක්ඳා යවා ත්ා වල්පත ගමකතා ශසේක ය ස්සා යන
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උමකතරය්ව ශ  ඝන එපා. ක්තුමාට ශබන රුව ඝ ගැන හැඟීම්ව
තිශ්නවා නබන ශබන වගී ම කරට අරශගන අතීතශේ  ආ වැරදි
සබනර්ර්ණශය ඝ හ ා ශබන රුව ඝට අහිමි  ආ සියදෙ අයිතිවාසිකබන
ල්ා ශ  ඝන කටයුතු කර ඝනය කියන ඉල්ලීම සහ ්ල කිරීම මා
ශබන ශමොශහොශමක කරනවා. ඒ සඳහා අශප ඝ ශමොනයබන ්කාරයක
ශහෝ උ ව්ව උපකාරය්ව අව ය නබන එය ල්ාදීමට අශ්ත
පැමකශත ඝ අපි සියයට සියය්ව කැමැතියි කියාමක ප්රකා කරමි ඝ
මශේ කථාව අවස ඝ කරනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ස්තුතියි ගරු ම ඝත්රීතුමනි.

ීමළඟට ශයෝජනාව ස්ිකර කිරීමට ගරු මයිල්වාගනබන
තිලකරාජා ම ඝත්රීතුමා. ක්තුමාට විනාඩි ක කාලය්ව තිශ්නවා.

[பி.ப. 6.02]

ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள!
2016 கல்வி ஆண்டு உயர்தரப் தபறுமபறுகளின் பிரகொரம்,
பல்கமலக்கழகத்துக்குத் ததொிவொன, அமதமபொல -

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
Order, please! ගරු ම ඝත්රීතුමනි
කර ඝනට ඕනෑ.

ශබන ශයෝජනාව ස්ිකර

ු ෙි ල්වා නම් ිනලකරාජා ෙහසතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொேொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

ேப்பொன் நொட்டில் ேப்பொன் தைொழி கற்பிக்கப்படும்
பொடசொமலகளில் இரண்டு வருட கொலம் கல்வி நடவடிக்மக
களில் ஈடுபட வழங்கும் புலமைப்பொிசில் உதவித்திட்டம்
நலிவமடதல் சம்பந்தைொக தகௌரவ பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்
நிஹொல் கலப்பத்தி அவர்களொல் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கும்
இந்தச் சமப ஒத்திமவப்பு மவமளப் பிமரரமணமய நொன்
ஆமைொதிக்கின்மறன்.
இந்தப்
பிமரரமணயொனது
ைிக
முக்கியைொனததொரு
விடயத்மதொடு அதொவது, பல்கமலக்கழகத்துக்குத் ததொிவொ
கின்ற ைொணவர்களுடனும் பட்டதொொிகளுடனும் சம்பந்தப்
பட்டது. தகளரவ உறுப்பினர் நிஹொல் கலப்பத்தி அவர்கள்,
குறிப்பிட்ட ஒரு கல்வி ஆண்டிமல ததொிவுதசய்யப்பட்ட
பட்டதொொிகளுக்கு ேப்பொன் நொட்டிமல கிமடக்கக்கூடியதொக
இருந்த புலமைப்பொிசில் கிமடக்கொமை பற்றியும் அதற்கு
ஏற்பட்ட பல்மவறு தடங்கல்கமளப் பற்றியும் குறிப்பிட்ட
மதொடு, அதமன நிவர்த்தி தசய்யுைொறும் மகொொிக்மக முன்மவத்
திருக்கிறொர். அது நியொயைொனது என்கின்ற அடிப்பமடயில்,
நொங்கள் அமத ஏற்றுக்தகொள்ளமவண்டியதொக இருக்கின்றது.
அவர்களுக்கு அரசொங்கத்தினொல் அவ்வப்மபொது வழங்கப்
படுகின்ற இத்தமகய வசதி வொய்ப்புகள் - அதொவது, சமுர்த்தி
தபறுபவர்களொக இருந்தொல், அவர்களுக்குக் கிமடக்கக்கூடிய
வசதி, வொய்ப்புக்கள் அல்லது வறுமைக் மகொட்டுக்குக் கீழ்
வொழ்மவொர்
என்கின்ற
அடிப்பமடயில்,
அவர்களுக்குப்
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தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடிய வசதி வொய்ப்புகள் என்பவற்றுடன்
சம்பந்தப்பட்டது என்பதனொல் இந்த விவொதத்தில் எனது
கருத்துக்கள் சிலவற்மறயும் பகிர்ந்துதகொள்ளலொம் என நிமனக்
கிமறன். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் வருைொனத்துடன் ததொடர்பு
மடயதொக
இருக்கின்ற,
பல்கமலக்கழகக்
கல்விமயத்
ததொடர்கின்ற
ைொணவர்களுக்குக்
கிமடக்கப்தபறுகின்ற
புலமைப்பொிசில் சம்பந்தைொகவும் ஐந்தொம் ஆண்டு புலமைப்
பொிசில்
சம்பந்தைொகவும்
ைமலயகப்
தபருந்மதொட்டப்
பகுதிகளில்
நிலவக்கூடிய
பிரச்சிமனகமள
இதமனொடு
ததொடர்புபடுத்தி எனது கருத்துக்கமளப் பதிவுதசய்யலொதைன
நிமனக்கிமறன்.
பல்கமலக்கழகத்துக்குத் ததொிவுதசய்யப்படுகின்ற ைொணவர்
களின் தபற்மறொர் குறிப்பிட்ட வருைொனத்மதவிடக் குமறவொக
அல்லது வறுமைக் மகொட்டுக்குக் கீழொன வருைொனத்மதப்
தபறுகின்றமபொது, அம்ைொணவர்களுக்குப் புலமைப்பொிசில்
கமளப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொன வொய்ப்பு எைது நொட்டிமல
இருக்கிறது. இதில் குறிப்பொக, மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள்
முமறசொர்ந்த ததொழிலில் ஈடுபடுகின்ற, வருைொனம் குமறவொகப்
தபறுகின்றவர்கள் என்ற வமகயிமல, அவர்களது வருைொனம்
மதொட்டக் கம்பனிகளொல் அல்லது மதொட்ட நிர்வொகத்தினொல்
உொிய
முமறயில்
பதிவுதசய்யப்படுவதன்
கொரணைொக,
அவர்கள் குமறந்த வருைொனத்மதப் தபறுகின்றவர்களொக
இருக்கின்றமபொதும்கூட, அது உொிய ஆவணப் பதிவொக
இடம்தபறுகிறது.
அமதமநரத்தில்
கிரொைிய
ைட்டத்தில்
மதொட்டத் ததொழிலொளர்கமளவிட அதிகளவு வருைொனம்
தபறுகின்றவர்கள், தொம் புொிவது முமறசொரொ ததொழில்
என்கின்ற வமகயிமல, அமதவிடக் குமறந்த வருைொனத்மத
தவளிக்கொட்டக்கூடியதொக
இருக்கின்றது.
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்தொன் ஒரு பிரச்சிமன ஏற்படுகின்றது. தபருந்
மதொட்டத்
ததொழிலொளர்
குடும்பத்திலிருந்து
பல்கமலக்
கழகத்துக்கு ைிகுந்த சிரைத்துக்கு ைத்தியில் ததொிவொகக்கூடிய
ைொணவர்களது தபற்மறொொின் வருைொனத்மத “ைஹதபொல”
மபொன்ற
புலமைப்பொிசில்
தபறுவதற்கொன
வருைொன
எல்மலமயவிட
உயர்வொகக்
கொட்டுவதன்
கொரணைொக,
இவர்கள் வறுமைக்மகொட்டுக்கு மைமல வொழ்பவர்களொக
அல்லது அதிக வருைொனம் தபறுபவர்களொகக் கருதப்பட்டு,
புலமைப்பொிசில்கள்
ைறுக்கப்படுகின்ற
ஒரு
சூழல்
நமடமுமறயிமல இருக்கிறது. இதனுடன் சம்பந்தப்பட்ட
முமறப்பொடுகள் எங்களுக்குத் ததொடர்ச்சியொகக் கிமடக்கப்
தபற்று வருகின்றன.
அமதமநரம், தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளிமல வசிக்கக்கூடிய
ததொழிலொளர் அல்லொத, ஆனொல் அந்த வருைொன சூழலில்
வொழ்ந்துதகொண்டிருக்கக்கூடிய
தபற்மறொர்களின்
பிள்மளகளுக்குப் பல்கமலக்கழக அனுைதி கிமடக்கும்மபொது,
தங்களது
வருைொனத்மத
உறுதிப்படுத்திக்தகொள்வதற்கு
வழிகள் இல்லொத சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களும் அதிக வருைொனம்
தபறுமவொர்களொக
அமடயொளம்
கொணப்பட்டு,
இந்தப்
புலமைப்பொிசில்கள்
தபற்றுக்தகொள்வதில்
பல்மவறு
சிக்கல்கமள எதிர்மநொக்குவமத நொங்கள் அவதொனிக்கக்
கூடியதொக இருக்கின்றது. இந்தக் கட்டத்தில் அதமன
உறுதிப்படுத்துகின்ற
அரச
அதிகொொியொன
கிரொை
மசமவயொளர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சிமனதொன், அந்தச்
சம்பளப் பட்டியலின் அடிப்பமடயில் - சுற்றறிக்மககளின்
பிரகொரம்,
மதொட்டத்
ததொழிலொளர்களின்
வருைொனம்
உயர்வொகக்
கொணப்படுகின்றமையொல்,
அவர்களொல்
இவர்களுக்குப் புலமைப்பொிசில்கமளப் தபற்றுக்தகொள்வதற்
குொிய பொிந்துமரகமளச் தசய்ய முடியொைல் இருப்பதொகும்.
எனமவ, இது ததொடர்பொக இந்தச் சமபயின் கவனத்துக்குக்
தகொண்டுவர நிமனக்கிமறன்.
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சமுர்த்தி என்பது வறுமை நிமலமயப் மபொக்குவதற்கொன
அல்லது ைட்டுப்படுத்துவதற்கொன அல்லது குமறப்பதற்கொன
அல்லது இல்லொைல் தசய்வதற்கொன ஒரு திட்டைொக இந்த
நொட்டில் நமடமுமறயில் இருக்கின்றது. இன்று மதொட்டத்
ததொழிலொளர்களின் வருைொனம் சொர்ந்த பல்மவறு பிரச்சிமனகள்
இருக்கின்றன. அதனுடன் ததொடர்புபட்டதொகச் சம்பளப்
பிரச்சிமன இருக்கின்றது அல்லது அவர்களுக்குொிய சமுர்த்தி
நிவொரணத்மதப் தபற்றுக்தகொடுப்பதில் பல்மவறு வொதப்
பிரதிவொதங்கள் இருக்கின்றன. அதமன நொங்கள் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திமல குழப்பிக்தகொள்ளொது, தபருந்மதொட்டப் பகுதி
யிலுள்ள ததொழிலொளர் சமூகத்திலிருந்து யொர் பல்கமலக்
கழகத்துக்குத் ததொிவொகிறொர்கமளொ, அவர்களுக்குப் புலமைப்
பொிசிமலப் தபற்றுக்தகொடுக்கக்கூடிய வமகயில், இந்தச்
சுற்றறிக்மகயிமல ஒரு ைொற்றத்மதக் தகொண்டுவரமவண்டும்
என்பது எனது முக்கிய மகொொிக்மகயொக இருக்கிறது.
தபருந்மதொட்டத் ததொழிலொளர்களொக இருந்து எந்தளவு
சிரைத்திற்கு ைத்தியில் அவர்கள் அந்தக் கல்வி ைட்டத்மத
அமடகிறொர்கதளன்பது இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற சகலருக்கும்
ததொியும். தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
நீங்களும் தபருந்மதொட்ட ததொழிமலொடு சொர்ந்த ததொழிலொளர்கள்
வொழ்கின்ற கொலி ைொவட்டத்மதப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற வமகயிமல அவர்களின்
வொழ்க்மக நிமலமை உங்களுக்கும் ததொியும். அந்த ‘லயன்’
அமறகளிமல
வொழ்ந்துதகொண்டு
அன்றொடம்
நொட்கூலி
அடிப்பமடயில் சம்பளத்மதப்தபற்று, அந்த வருைொனத்தி
னூடொக அவர்கள்
தங்களது பிள்மளகமளக் கற்பிக்க
அனுப்புகிறொர்கள். அமதமநரம், அந்த வருைொனைொனது பதிவு
தசய்யப்பட்டு
பட்டியலினூடொக
தவளிப்படுத்தப்படுவதன்
கொரணைொக
சுற்றறிக்மகயில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த
வருைொனத்மதவிடவும் அதிகைொக இருப்பதொகக் கொட்டுகின்றது.
ஆனொல்
அவர்களின்
வொழ்க்மகச்
சூழ்நிமலமயப்
பொர்க்கின்றமபொது அந்த வருைொனைொனது எந்த வமகயிலும்
அவர்களது
வொழ்க்மகமயக்
தகொண்டுநடத்துவதற்கும்
அவர்களது பிள்மளகமளப் படிப்பிப்பதற்கும் மபொதுைொனதொக
அமையவில்மல.
எனமவ,
இது
ததொடர்பொக
இந்தப்
பொரொளுைன்றம் உொிய கவனத்மதச் தசலுத்தி, மதொட்டத்
ததொழிலொளர்கள் அல்லது மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள் அல்லொத
பட்சத்தில் தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளில் வொழ்கின்றவர்கள்
என்ற
அடிப்பமடயில்
அவர்கமளக்
கல்வித்துமறயிமல
மைம்படுத்த மவண்டுதைன்ற எண்ணத்மதொடு இந்த நொட்டில்
இருக்கின்ற சுற்றுநிருபங்களுக்கு உட்படொத வமகயில் அதில்
ைொற்றங்கமளக் தகொண்டுவந்து உொிய புலமைப் பொிசில்கமளப்
தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு நடவடிக்மகதயடுக்க மவண்டும்.
சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு ைொத்திரம் முழுமையொக இதில்
சம்பந்தப்பட்டு நடவடிக்மகதயடுக்க முடியொததன்மற நொன்
நிமனக்கின்மறன். இதில் உயர்கல்வி அமைச்சும் சம்பந்தப்பட
மவண்டியிருக்கும். ஐந்தொம் ஆண்டுப் புலமைப் பொிசில் என்று
வரும்தபொழுது
கல்வி
அமைச்சும்கூட
சம்பந்தப்பட
மவண்டியிருக்கும். எனமவ, இந்த 3 அமைச்சுக்களும் மசர்ந்து
ஓர் அமைச்சரமவப் பத்திரத்மதச் சைர்ப்பித்து அமைச்சரமவ
அனுைதியினூடொக
தபருந்மதொட்டத்
ததொழில்
சொர்ந்து
மசமவயொற்றுகின்ற ததொழிலொளர்களின் பிள்மளகள் அல்லது
தபருந்மதொட்டத்துமற சொர்ந்து வொழ்கின்ற சமூகத்தவர்களின்
பிள்மளகள் கல்விமய - உயர் கல்விமயத் ததொடர்வதற்கு
அவர்களுக்கும் புலமைப் பொிசில்கமளப் தபற்றுக்தகொடுக்கும்
வமகயில் ஏற்பொடுகமளச் தசய்ய மவண்டுதைன இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் மகட்டுக்தகொண்டு வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி,
விமடதபறுகின்மறன். வணக்கம்!

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. A. Aravindh Kumar. You have only
five minutes.
[பி.ப. 6.09]

ු අ. අරවි්දද් ුමොර් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Thank you, Sir.

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
இன்று பல்கமலக்கழக அனுைதி ததொடர்பொகவும் அதிமல
ைொணவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிமனகள் ததொடர்பொகவும் இங்கு
முன்மவக்கப்பட்டிருக்கும் ஒத்திமவப்பு மவமளப் பிமரரமண
யிமல ஒருசில
விடயங்கமள இங்மக பகிந்துதகொள்ளக்
கிமடத்த சந்தர்ப்பத்மத நொன் தபொிதொகக் கருதுகின்மறன்.
வருடந்மதொறும்
இந்த
நொட்டிமல
ஆயிரக்கணக்கொன
ைொணவர்கள் பல்கமலக்கழக அனுைதிமயப் தபறுகிறொர்கள்.
அவ்வொறு அனுைதிமயப் தபறும் இந்த ைொணவர்கள் தங்களது
குடும்ப தபொருளொதொர சூழலுக்கு ஏற்றவொறு தங்களது கல்வி
நடவடிக்மககமள
மைற்தகொள்கிறொர்கள்.
தசல்வந்தக்
குடும்பங்கமளச் சொர்ந்த ைொணவர்கள் சகல வொய்ப்புக்கமளயும்
வளங்கமளயும் தபற்று தங்களது பட்டப்படிப்மப மைற்தகொள்
கின்றொர்கள். அமதமநரத்தில் வறிய குடும்பங்கமளச் சொர்ந்த
ைொணவர்கள் பல்மவறு சிரைங்களுக்கு ைத்தியிமல பல்கமலக்
கழத்தில் பட்டப்படிப்மப மைற்தகொண்டுவருவமத எங்களொல்
கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இவ்வொறு பட்டப்படிப்மப
மைற்தகொண்டு வருபவர்களுக்கு பல்மவறு வமகயிமல ைொனிய
ொீதியொக உதவிகள் வழங்கப்பட்டொலும் அது சொியொன
முமறயிமல வழங்கப்படுகின்றனவொதவன்ற ஒரு மகள்வி
இயல்பொகமவ எழுகின்றது. அதிலும் விமசடைொக ைமலய
கத்மதப் தபொறுத்தளவிமல ஏமனய சமூகத்மதொடு ஒப்பிடும்
மபொது அங்கு பொொிய விொிசமல எங்களொல் பொர்க்கக்கூடியதொக
இருக்கின்றது. இந்த நொட்டிமல வறுமைக் மகொட்டுக்குக்
கீழுள்ளவர்கள் யொதரன்று மகட்டொல், எடுத்த எடுப்பிமலமய
அவர்கள் ைமலயக ைக்கதளன்று எவரும் தசொல்லுவொர்கள்.
அந்தளவுக்கு வறுமைச் சூழலிமல மதொட்டத் ததொழிலொளர்கள்
வொழ்ந்து வருகிறொர்கள். இவர்களின் பிள்மளகமளப் பட்டப்
படிப்மப மைற்தகொள்வதற்கொகப் பல்கமலக்கழகம் அனுப்புவ
ததன்பது உண்மையிமலமய பகற்கனவுதொன்! ஆனொலும்
அமதக்கூட
நனவொக்கும்
முயற்சியிமல
இப்தபொழுது
ைமலயகப் தபற்மறொர்கள் இறங்கியிருக்கிறொர்கள் என்பது
ைகிழ்ச்சிக்குொிய ஒரு விடயைொகும். ஆனொல், தங்களது
பிள்மளகமளப் பட்டப்படிப்மப மைற்தகொள்வதற்கு பல்கமலக்
கழகம் அனுப்பு வதற்கு அந்தப் தபற்மறொர்கள் படும்பொட்மட,
அவர்கள் முகங் தகொடுக்கும் அவலங்கமள, அவர்களுக்கு
ஏற்படும் சிக்கல்கமளப் பொர்க்கும்மபொது உண்மையிமலமய
அமவ ைிகவும் வருத்தத்திற்குொிய விடயங்களொகும். இன்று
இந்த நொட்டிமல எைது விகிதொசொரத்திற்மகற்ப வருடந்மதொறும்
1,500 ைொணவர்கள் பல்கமலக்கழக அனுைதிமயப் தபற
மவண்டும். அதொவது, எைது சமூகத்தின் விகிதொசொரத்திற்மகற்ப
1,500இற்கும்
அதிகைொனவர்கள்
பல்கமலக்கழகத்திமல
அனுைதிக்கப்பட மவண்டும்
ஆனொல், துரதிருஷ்டவசைொக ஒவ்தவொரு வருடமும் சுைொர்
200 ைொணவர்கமள ைமலயகத்திலிருந்து பல்கமலக்கழக
அனுைதிமயப் தபறக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இமததயொரு
எற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய முமறயொக நொன் பொர்க்கவில்மல.
கல்வி அமனவருக்கும் சைம் என்ற வமகயிமல, அமனத்துச்
சமூகத்திற்கும் சைம் என்ற வமகயிமல ைமலயகத்மதச் சொர்ந்த
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ைொணவர்களுக்கும் அந்த வொய்ப்பு சொியொக எற்படுத்திக்
தகொடுக்கப்பட மவண்டும். அந்த வமகயிமல, தற்மபொது 200
என்றிருக்கும் அந்த எண்ணிக்மக எதிர்வரும் கொலங்களிமல
அதிகொிக்கப்பட மவண்டும். அவ்வொறு அதிகொிக்கப்படும்மபொது
தொன் நொங்கள் ஏமனய சமூகங்களின் ைத்தியிமல தகௌரவைிக்க
பிரமேகளொக உருவொக முடியும்; எைது சமூகத்மத உருவொக்க
முடியும். அந்த வமகயிமல பொர்க்கும்மபொது, ஏற்கனமவ எனது
சக உறுப்பினர் தகௌரவ ையில்வொகனம் திலகரொேொ அவர்கள்
கூறியதுமபொல் ஒரு விமசட மவமலத்திட்டத்தின் கீழ் இந்த
ைமலயகப் பிள்மளகள் ததொடர்பொன விடயங்களிமல அக்கமற
கொட்ட மவண்டும்.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one minute more.
ු අ. අරවි්දද් ුමොර් ෙහසතා

(ைொண்புைிகு அ. அரவிந்த் குைொர்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Okay, Sir.

அதுைொத்திரைல்ல, இந்த 200 என்ற குமறந்த எண்ணிக்மக
யொன ைொணவர்கள் பல்கமலக்கழகம் மபொனொலும்கூட, ைிக
ைகிழ்ச்சியொகத் தங்களது பட்டப் படிப்பிமன ஆரம்பிக்கின்ற
அவர்கள், அவர்களது குடும்பத்தின் தபொருளொதொரச் சூழ்நிமல
கொரணைொக, அவர்களின் அந்தச் தசலவினத்மத அவர்களது
தபற்மறொரொல் ஈடுகட்ட முடியொத ஒரு நிமலமை ஏற்படும்
மபொது, பல்கமலக்கழகத்திலிருந்து 6 ைொதங்களிமலொ அல்லது 9
ைொதங்களிமலொ அல்லது ஒரு வருடத்தின் பின்மபொ அந்தப்
பட்டப் படிப்மப விட்டுவிட்டு ைீண்டும் வீட்டுக்குத் திரும்பும்
ஓர் அவலைொன நிமலமை ைமலயகத்தில் இருக்கின்றது.
இமததயொரு மகவலைொன நிமலமையொக நொன் பொர்க்கின்மறன்.
ஆகமவ, இந்த நிமலமைமய நொங்கள் ைொற்றமவண்டும்.
இவ்வொறொன ஒரு நிமலமைக்கு நொங்கள் முற்றுப்புள்ளி
மவக்கமவண்டும். ஆகமவ, அவ்வொறு தபொருளொதொரத்திமல
நலிவுற்றிருக்கும் அந்த ைொணவர்கமள நொங்கள் உயர்த்து
வதற்கு ஒரு விமசட மவமலத்திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்மக
எடுப்பதுதொன் தபொருத்தைொனதொக இருக்கும். அதுதொன் இந்த
நொட்டிமல வொழும் அமனத்துச் சமூகத்தினமரயும் சைைொக
ைதிக்கும் ஒரு தன்மைமய ஏற்படுத்தும். ஆகமவ, இந்த
விடயத்திமல அரசொங்கம் அதிக அக்கமற தசலுத்தமவண்டும்.
எனமவ,
பல்கமலக்கழகம்
ததொடர்பொன
அமனத்து
அமைச்சுக்களும், - சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சொக இருக்கலொம்
அல்லது உயர் கல்வி அமைச்சொக இருக்கலொம் அல்லது கல்வி
அமைச்சொக இருக்கலொம் - ஒன்றொக இமணந்து ைமலயக
ைொணவர்களின் கல்வி விடயத்தில் ஒரு நல்ல தீர்மவ ஏற்படுத்த
மவண்டுதைன்று மகட்டுக்தகொண்டு, சந்தர்ப்பைளித்த அமவத்
தமலவர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்மறன்.
நன்றி. வணக்கம்.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ීමළඟට ගරු චණ ඝදිම ගමශේ මහතා. ක්තුමාට විනාඩි
කාලය්ව තිශ්නවා.

ක

[අ.භා. 6.8 ]

ු ච්දිනෙ ෙගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි අ දින ජනතා විුද්වති
ශපරුදශ්ඩ ගරු නිහාල් ගල්තපමකති ම ඝත්රීතුමා විසි ඝ ශගන එන
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ල සභාව කල් ත්න අවස්ථාශ ශයෝජනාව ගැන අ හස් පළ
කිරීමට අවස්ථාව ල්ා දීම ගැන මම ස්තුතිව ඝත ශවනවා.
විශ ේෂ්ශය ඝම වි ව
් වි යාලවලට ්ඳවා ගමක ඒ වාශේම
වි ව
් වි යාලවය  ඝ පිට  ආ සහ උසස් ශපළ හ ාරන ල සමෘද්ධිලාභී
පවුල් නිශයෝජනය කරන රුව ඝ සඳහා ජප ඝ රශට් ජප ඝ භාෂ්ාව
ඉශගන ගැනීමට සහ ඒ අතරතුර අර්ධ කාලීන රැකියාවක ශයදීමට
ශිෂ්යමකව ල්ාදීමට ්රබනභ කරන ල වයාපෘතිය අතර මඟදී
නවතාලීම මත ඇති  ආ ගැටදෙ ගැන තමයි ශබන ශයෝජනාව ඉදින්පමක
කරලා තිශ් ඝශ ඝ. ශබන සඳහා තිශ්න ශකයටම විසඳුම තමයි
අනිවාර්යශය ඝම ශමය තවදුරටමක ල්ාදීම. අනිවාර්යශය ඝම ශමම
ශිෂ්යමකව රමය ල්ා දිය යුතුයි කියන ැඩි ස්ථාවරශේ යහ පාලන
රජය විධියට අපි ඉ ඝනවා. නුදමක ශමහිදී යබන ්ර්වෂ්ණ පියවර
කිහිපය්ව ්ලපානවා. ජපානය වාශේ රටකට වීසා නිුවමක කරන
රමශ ය්ව තිශ්නවා. ඒ රමශ යට අනුව ශබන රුව ඝට ඒ වීසා
ල්ා ගැනීශබන හැකියාව තිශ්නවා කියන කාරණය ගැන ප්ර ්න
තිශ්නවා. ඒ වාශේම ජප ඝ රජය සමඟ කථා කරලා ශබන රුව ඝ
ශකොතරබන ප්රමාණයකට වීසා ල්ා දීශබන හැකියාව තිශ්නවා
කියන කාරණය ගැන තීරණයකට ් යුතුයි. ශමොක ඒ ගැන
ගැටදෙව්ව තිශ්නවා. අපි  ඝනා කරුණුවල හැයටයට ඒ රුව ඝ
0 ශ නාශග ඝ තු ඝ ශ ශනුවට වීසා ලැබිලා තිශ්නවා අශන්ව
00 ප්රති්වශෂ්ේප ශවලා තිශ්නවා. පළුදශව ඝම ඒ ප්රති්වශෂ්ේප වීමට
ශහේතුව ශසොයාශගන ඒ සඳහා පිළියබන ශයදීම සිදු කළ යුතුයි.
සමෘද්ධි විෂ්ය භාර අමාතයාවරයා ශලස එවකට සියට ගරු
එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා සහ එවකට සියට අමාතයාං
ශල්කබනතුමා ශකොතරබන සද් භාවශය ඝ ශබන කාරණය ඉටු කර ඝනට
හැදුවමක යබන යබන-

ු නිහසාල් ල්තපත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
වීසා ලැබුණු තු ඝශ නා ගැනමක ැ ඝ ගැටදෙව්ව මතුශවලා.

ු ච්දිනෙ ෙගේ ෙහසතා

(ைொண்புைிகு சந்திை கைமக)

(The Hon. Chandima Gamage)
වීසා ල්ා ගැනීශබනදී ඇති වන තමකමකවය ඝ සමනය කර
ගැනීමට ජප ඝ රජය සමඟ තමයි සාක්චඡා කළ යුතු ශව ඝශ ඝ.
ශබනක ශහොඳ ශයෝජනාව්ව. ඒ වාශේම ්රියාමකමක කරලා
තිශ් ඝශ ඝමක ශහොඳ ශිෂ්යමකව රමය්ව. අතර මඟ නැවතීම
සබන් ඝධ ගැටදෙව තමයි තිශ් ඝශ ඝ. අපට ශබන ගනුශ නුව
කර ඝන සිදු ශව ඝශ ඝ ජප ඝ රජයමක සමඟයි. ශබන මැදිහමක වීම සහ
ජප ඝ රජය සමඟ කරන ගනුශ නුව සබන් ඝධශය ඝ අපට
පාර්ය ශබන ඝතුශ දී කථා කරලා විසඳුමකට එ ඝනට ්ැන් ශවයි.
ජප ඝ තානාපති කාර්යාලය
ජප ඝ ්ගමන විගමන
ශ පාර්තශබන ඝතුව යන ්යතන ශ ක සමඟ තමයි ශබන ගැන
සාක්චඡා කළ යුතු ව ඝශ ඝ.

ගරු මයිල්වාගනබන තිලකරාජා ම ඝත්රීතුමා වතුකර ජනතාවශේ
ීවවන ප්ර න
් ය ගැන කථා කළා. ඒක අ ඊශේ සිට තිශ්න
ප්ර න
් ය්ව ශනොශවයි; අතීතශේ සිට එන ප්ර න
් ය්ව. ශබන රුව ඝට
මහශපොළ ශිෂ්යමකවය ල්ා දීම සඳහා ් ායබන ගණනය කිරීශබනදී
ළ ව ශය ඝ රුපියල් 9 111කට වැඩි ් ායම්ව ලැබීම තුළ
මහශපොළ ශිෂ්යමකවය අහිමි වීශබන අව ානමකට ල්ව ශවලා
තිශ්නවා. ඒ තුළ වතුකරශේ උගතු ඝ බුද්ධිමතු ඝ බිහි ශවනවා
ශවනුවට දිිත ඝ දිගටම කබනකරු රැකියා කර ඝන ඝ ඇති වීම සහ
වි ව
් වි යාල
උපාධිශය ඝ
පහළ
මට්ටශබන
රැකියාවලට
ශයොුදව ඝන ඝ වැඩි වීශබන අව ානම්ව තිශ්නවා. එ ා ලය මක
ඇතුලමකුද ය  මැතිතුමා ශබන රශට් වි ව
් වි යාල ්වශෂ්ේත්රශේ තිශ්න
ගැටදෙව ශමකරුබන අරශගන ශබන රශට් බුද්ධිමතු ඝ බිහි වීශබන හිඟය
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පාර්ය ශබන ඝතුව

[ගරු චණ ඝදිම ගමශේ මහතා]

අක් කර ඝනට එශහම නැමකනබන ශබන රශට් බුද්ධිමතු ඝ වැඩි
කර ඝනට රන ල ප්රයමකනශේ උ්චචණතම අවස්ථාව ශලසයි අපි
මහශපොළ ශිෂ්යමකවය කි ඝශ ඝ. එම නිසා ශබන රුපියල් 9 111
සීමාව පැමකතකට ාලා ශබන සඳහා සංශ ෝධනය්ව ශගන ් යුතු
කාලය ැ ඝ ඇවිල්ලා තිශ්නවා.
වසර සඳහා ල්ා ශ න
ශිෂ්යාධාරයමක එශහමයි. අවුරුදු 03්ව අමතක කරලා තිබුණු
අධයාපනය සඳහා ල්ා ශ න සියදෙම ශිෂ්යමකව සබන් ඝධ රමශ
නැවත අධයයනය කරලා ඒ කටයුතු නිවැරදි කර ඝනට අපට
සිදුශවලා තිශ්නවා. ශබනක අවුරුදු තුනහමාරකි ඝ කර ඝන
පුුමව ඝ කියන ප්ර න
් ය තිශ්නවා. අපි මත්ව කර ශ  ඝනට ඕනෑ
ශබනක අ ඊශේ තිබුණු ප්ර න
් ය්ව ශනොශවයි අවුරුදු 03්ව පල් වුණු
ප්ර න
් ය්ව ්ව. එවකට සියට ්ලධාන් ඝ අධයාපනය ශවනුශව ඝ කෑ
ගැහුවාට අධයාපනයට ශයොුද කරලා තිශ්න අවධානය ශමශලසයි.
ශබන තමකමකවය ශමකරුබන අරශගන අපි ්ලාශපොශරොමකතු
ශවනවා ශමශත්ව කල් වර්ෂ්යකට 0 111ට සීමා ශවලා තිබුණු
වි ව
් වි යාල ප්රශ
සං්යාව ල්න වර්ෂ්ශේ සිට 31 111 ්වවා
වැඩි කර ඝනමක 0101දි එය 1 111 ්වවා වැඩි කර ඝනමක. ශබන
වන විට උසස් ශපළ විභාගයට ළ ව ශය ඝ ල්වෂ් කට ්ස ඝන
රුව ඝ සං්යාව්ව වර්ෂ්යකට ශපනී සියටනවා. එයි ඝ ල්වෂ්
තුනකට ්ස ඝන රුව ඝ ප්රමාණය්ව සමමක ශවනවා. හැ්ැයි
වි ව
් වි යාල ප්රශ ශේ සං්යාව තවමමක තිශ් ඝශ ඝ 0 111කට
එහා ශමහා සං්යාවක. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
වි ව
් වි යාල ප්රශ
සං්යාව 31 111කට ශනොශවයි 1 111 ්වවා
වැඩි කළමක ප්රමාණවමක ශව ඝශ ඝ නැහැ. අප ශබන රට බුද්ධි
ශ්ව ඝ්රය්ව ්වට පමක කරන ඉල්වකයට යනවා නබන උසස් ශපළ
විභගශය ඝ සමමක වන රුව ඝශග ඝ ල්වෂ් තුනකටම ්ස ඝන
ප්රමාණයකටම වි ්වවි යාල ප්රශ ය ල්ා දීම අතයව ය කරුණ්ව
ශවනවා. එහිදී ගැටදෙව ව ඝශ ඝ ඒ වි ව
් වි යාල රාජය
වි ව
් වි යාල ශප ද්ගය ක වි ව
් වි යාල කියන කාරණය පිළි්ඳව
ශනොශවයි. රුව ඝට උසස් අධයාපනය හ ාරලා ශබන රට ඉදින්යට
ශගන ය ඝන ැනුම ල්ා ශ න ශ්ව ඝ්රය ඝ ප්රමාණය වැඩි කිරීම
අතයව ය කරුණ්ව ්ව ප්රකා කරමි ඝ මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ශ්ොශහොම ස්තුතියි ගරු ම ඝත්රීතුමා. ීමළඟට සමාජ සවි්ල
ගැ ඝවීබන අමාතය පී.හැන්ස ඝ අමාතයතුමා. ක්තුමාට විනාඩි ක
පමණ කාලය්ව තිශ්නවා.

[අ.භා. 6.08]

ු පී. හසැස්ස්ද
අොතයතුො

ෙහසතා

ංසොජ

සවිබල

ැ්දවීම්

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன் - சமூக வலுவூட்டல்கள் அமைச்சர்)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Empowerment)
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි නිහාල් ගල්තපමකති ම ඝත්රීතුමා
සභාව කල් තැබීශබන ශයෝජනාවට ඉදින්පමක කළ ප්ර න
් ය ශස
්ැලීශබනදී මට ශපනී යනවා ශබන අ ාළ ්යතනය පැමකශතනුමක
අමාතයාං ය පැමකශතනුමක ඒ රුව ඝට යබන අකටයුමකත්ව සිදු
ශවලා තිශ්නවාය කියලා. ශබන රමශ ය තුළදී ජප ඝ ශිෂ්යමකව
වැ සටහන සබන් ඝධශය ඝ අනුගමනය කළ යුතු ූලය ක ්රියාමාර්ග
අනුගමනය කරලා නැහැ. පුවමකපමක ැ ඝවීම්ව ාලා ශබන අය
ශතෝරා ගැනීශබනදී ඒ සඳහා ජප ඝ භාෂ්ාව පුහුණු කිරීම ශබන අයට
අව ය වීසා ල්ා ගැනීම සහ ජපානශේ ඒ අයශේ ුබර්විකතතාව
සබන් ඝධශය ඝ අනුගමනය කළ යුතු ූලය ක ්රියාමාර්ග අනුගමනය
කරලා නැහැ. ජප ඝ තානාපති කාර්යාලය ශබන ශවනුශව ඝ ැනුවමක
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කිරීම්ව කරලා නැහැ අශ්ත රශට් තිශ්න විශද් අමාතයාං ය ශබන
ශවනුශව ඝ ැනුවමක කිරීම්ව කරලා නැහැ ශබන ශිෂ්යමකවය
සබන් ඝධශය ඝ ඇති කර ගමකත ිතවිුබම නීතිපතිතුමාශේ
අනුමැතියට යටමක කරලා නැහැ. නීතිපති ශ පාර්තශබන ඝතුශ
අවසරය්ව ඇතිව කරපු ිතවිුබම්ව ශනොශවයි ශබන. ශබන වැ සටහන
පට ඝ ගැනීශබනදීම කරුණු කාරණා ගණනාව්ව සබන් ඝධශය ඝ
ප්ර න
් මතු ශවලා තිශ්නවා.
ශබන ශිෂ්යමකවය සඳහා රුව ඝ 0 ශ ශන්ව ශතෝරා ශගන
නිහාල් ගල්තපමකති ම ඝත්රීතුමා කි වා ඒශක ඝ තු ඝ ශ ශනුවට
ැනට වීසා ලැබිලා තිශ්නවා කියලා. හැ්ැයි ඒ අය
සබන් ඝධශයනුමක ැ ඝ ගැටදෙව්ව මතු ශවලා තිශ්නවා ඒක
ඇමකත. ශමොක ශබන ිතවිුබමට අ ාළ ශමම ජප ඝ සමාගශබන
නිර්ශද් ය ඝ අනුව චීකයුජි ඝ නමැති ජප ඝ සංවිධානය ුදලදි
ිතවිුබබනගත ශවලා තිශ් ඝශ ඝ පළුදශවනි අවුරුද්ශද් විය ම
සමෘද්ධි අමාතයාං ය හරහා ර ඝනයි. ඒ වාශේම ශ වැනි
අවුරුද්ශද් ඒ අය ්ාහිර රැකියාව්ව කරන අතශර් ඒ සඳහා අව ය
වියහිය බන යටක ල්ා ශ නවා කියන ප නශම ඝ තමයි ශබන ිතවිුබම
ඇති කරශගන තිශ් ඝශ ඝ. ැ ඝ ිතය ඒ තු ඝ ශ නාටමක ප්ර න
් ය්ව
ශවලා තිශ්නවා ශබනශගොල්ල ඝට ශ ශවනි අවුරුද්ශද් ශබන සඳහා
ශගවීම කර ඝශ ඝ නැහැ කියලා. හැ්ැයි ශබන ිතවිුබශබන තිශ්න
ශකො ඝශද්සි ගැන කියනවා නබන ඒ වලංුවතාවමක එ්වක අපි ශබන
ිතවිුබම ක කළාම කරන ්රියාමාර්ගය්ව ගැන කිසි තැශනක
සඳහ ඝ ශවලා නැහැ. මම ුදය  ඝම කි වා වාශේ පළුදශව ඝම ශබන
ශතෝරා ගැනීශබනදී රජය්ව හැයටයට
ඒ වාශේම ්්ඩක්ශ
අමාතයාං ය්ව හැයටයට අපි අනුගමනය කළ යුතු ූලය ක
්රියාමාර්ග අනුගමනය ශනොකිරීම නිසා ඒශ්ව විපාක ර ඝන
ශවලා තිශ් ඝශ ඝ ඒ රුව ඝටයි. අවස්ථා තුනකදි ශබන සඳහා වීසා
ඉල්දෙබන පත්ර ජප ඝ තානාපති කාර්යාලය හරහා ඉදින්පමක කරලා
තිශ්නවා. හැ්ැයි ඒ අවස්ථා තුශ ඝදීම ඒ ශගොල්ල ඝ වීසා reject
කර ඝන කරුණු කිහිපය්ව ශප ඝවා දී තිශ්නවා. ූලලාසනාරූඪ
ගරු ම ඝත්රීතුමනි ශබන වීසා ගමක අය ඇමකතටම ය ඝශ ඝ ජප ඝ
භාෂ්ාව ඉශගන ගැනීමට කියන ප්ර න
් ය ඒ ශගොල්ල ඝ ඉදින්පමක
කර තිශ්නවා.
පළුද අවුරුද්ශද් ලංකාශ රජය හැයටයට රුපියල් ල්වෂ් 8 ක
ුද ලුවමක ඒ වාශේම ජප ඝ ශය ඝ 831 111ක ුද ලුවමක ල්ා
ශ නවා. පළුදශවනි අවුරුද් තුළ සමෘද්ධි අමාතයාං ය හරහා
රජශය ඝ ල්ා ශ න ුද ශලනුමක ඒ වාශේම ශ ශවනි අවුරුද් තුළ
ජප ඝ සමාගම ශ නවා කියපු ුද ශලනුමක ඒ රුව ඝට තම ඝශේ
කාර්ය භාරය කර ශගන ඒ රට තුළ ීවවමක විය හැකි කියන ප්ර න
් ය
තිශ්නවා. ශබන එක පැමකත්ව. ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි
ශබන ්රියාමාර්ගය ග ඝන ඉස්සර ශවලා එවකට සියට විෂ්ය භාර
ඇමතිතුමාටමක අමාතයාං ශල්කබනට සහ අධය්වෂ් ජනරාල්ට ීමට
ව ා ශබන ප්ර න
් ය ගැන හිත ඝන තිබුණා. ඊට පුබව ජප ඝ තානාපති
කාර්යාලයමක එ්වක වර්තමාන ශල්කබනතුමියමක අධය්වෂ්
ජනරාල්තුමාමක ශබන සබන් ඝධශය ඝ සාක්චඡා කරලා තිශ්නවා.
හැ්ැයි සාමානයශය ඝ යුශරෝපා රටක සහ ජපානය වාශේ රටක
පළුදශවනි වතාවට සහ ශ ශවනි වතාවට වීසා එක්ව reject
වුශණොමක ශමශහේ තානාපති කාර්යාලයට ඒ සබන් ඝධශය ඝ ගත
හැකි ්රියාමාර්ගශේ ඉ ප්රමාණය ඉතාමමක අක්යි.

ඒ රජය්ව හැයටයට ඒ ශගොල්ල ඝ එශහේදී තී ඝදු කශළොමක. ඒ
නිසා ශබන රුව ඝට නැවත වතාව්ව වීසා ගැනීශබන ප්ර න
් ය්ව ඇති
ශවනවා. මා හිතන හැයටයට ශබන ඉතුරු 00ශ නාශග ඝ එක
රුශව්ව ශබන වනශකොට යාපනය වි ව
් වි යාලයට ිතහි ඝ
තිශ්නවා. ඒ වාශේම තවමක රුශව්ව ශකොන්යාවට ිතහි ඝ
තිශ්නවා. තවමක ශකශන්ව කහුශේ කැමැමකශත ඝ ශබනශක ඝ
ඉවමකශවලා තිශ්නවා. තව රුව ඝ 8 ශ නුවශේ ප්ර න
් ය
තිශ්නවා. නිහාල් ගල්තපමකති ම ඝත්රීතුමා කියන විධියට විෂ්ය භාර
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ඇමතිවරයා හැයටයට මා ශ්ෝල පාස් කර ඝන ලැහැස්ති නැහැ.
ශ්ෝල පාස් කශළේ පුබිතය කාලශේ හිටපු අයයි. අශ්ත අමාතයාං ය
හැයටයට ඒ වාශේම සමෘද්ධි අධිකාන්ය හැයටයට අපට ශබන අයට
අසාධාරණය්ව ශනොවන විධියට කටයුතු කර ඝන පුුමව ඝය කියන
එක මා ශ්ොශහොම වග ී ශම ඝ කියනවා. ජපානයට යැවීශබන
තිශ්න අපහුබකම මා ුදය  ඝ පැහැදිය  කළා. ශබන රශට් තිශ්න
SLIIT ්යතනශේ එශහම නැමකනබන NIBM ්යතනශේ ඒ
වාශේම රාජය ්යතනයක ශහෝ ශප ද්ගය ක ්යතනයක ශබන
අයශේ උසස් අධයාපනශේ ඉතුරු වැ යටක කර ග ඝන පුුමව ඝ. ඒ
විෂ්යශේ අධයයන කටයුතු සඳහා අශ්ත අමාතයාං ශය ඝ හා ඒ
ශ පාර්තශබන ඝතුශව ඝ යබන ුද ල්ව ල්ා ශ  ඝන පුුමව ඝ. එශහම
දීලා ඉතුරු 81ශ නාශේ ප්ර ්නය ශවනුශව ඝ අපට මැදිහමක වීම්ව
කර ඝන පුුමව ඝ. හැ්ැයි ජප ඝ රටට යවනවාය කියන වගී ම
භාර ග ඝන ්ැන් තමකමකවය්ව අ ඇතිශවලා තිශ්නවා. මා ුදය  ඝ
සඳහ ඝ කළා වාශේ එශහ ඝ තු ඝ වතාව්ව වීසා reject කශළොමක
අපට ඒ සබන් ඝධශය ඝ නැවත කටයුතු කිරීම ඉතාමමක අසීරු
කාර්යය්ව ශවලා තිශ්නවා. [්ාධා කිරීම්ව] තු ඝ වතාව්ව. ැ ඝ
මට ලැබී තිශ්න වාර්තා අනුව අමාතයාං ශය ඝ ශග ඝවා ගමක
විස්තර අනුව තු ඝ වතාව්ව ''න්ශජ්වට්'' ශවලා තිශ්නවා.
සාමානයශය ඝ ජපානයට වීසා වාරය්ව ශහෝ වාර ශ ක්ව
''න්ශජ්වට්'' වුශණොමක ඒ සබන් ඝධශය ඝ කටයුතු කිරීම ඉතාමමක
අසීරු කාර්යය්ව ශවනවා. ශමශහේ තානාපති කාර්යාලයට වීසා
සබන් ඝධශය ඝ මැදිහමක ශව ඝන විධිය්ව නැහැ. ඒ ශගොල්ල ඝට
පුුමව ඝ එශහේට ැනුවමක කර ඝන විතරයි. ශ වන වතාශ දී
ඇතිශවලා තිශ්න ප්ර ්න සහ ගැටදෙමක එ්වකයි ැ ඝ ශබන ප්ර න
් ය
මතුශවලා තිශ් ඝශ ඝ.
ඒ විතර්ව ශනොශවයි. ඒ රශට් ඉ ඝන ළමයි ඝ තු ඝශ නා
සබන් ඝධශයනුමක ඉදින්ශේදී අපට ්රියා මාර්ගය්ව ගත යුතු ශවනවා.
ිතවිුබශබන තිශ්න අරමවමක්ව නිසා ශබන අයට ශ වන අවුරුද් ට
අව ය විය හිය බන ල්ා දීමට හැකියාව්ව නැහැයි කියා ඒ
ශගොල්ල ඝ ැනුබන දීලා තිශ්නවා. අපි ඒ ප්ර න
් ය ගැනමක වැඩි
අවධානය්ව ශයොුද කරනවා.
ූලලාසනාරූඪ ගරු ම ඝත්රීතුමනි ඉතින් 8 ශ නාශේ අනාගතය
ශවනුශව ඝ කවු ඝශේ ප්ර න
් ය විසඳා ග ඝන අපට පුුමව ඝ. ශබන රට
තුළ ්රියාමකමක වන ඕනෑම උසස් අධයාපන ්යතනයක ඒ
ශගොල්ල ඝශේ අධයයන කටයුතු සඳහා අව ය ප්රතිපා න අශ්ත
අමාතයාං ය සහ සමෘද්ධි අධිකාන්ය මැදිහමකශවලා ල්ා ශ  ඝන
පුුමව ඝ. මා ්ලාශපොශරොමකතු ශවනවා ඒ තුළි ඝ ඒ ශගොල්ල ඝට
සාධාරණය්ව ඉටු කර ඝන පුුමව ඝ ශවයි කියලා. එතැන හිටපු
රුව ඝ අතර මඟදී තම ඝශේ උසස් අධයාපන කටයුතු අතහැර මා
පැමිණ තිශ්න ්වමක ඒ වාශේම ශලොුව ්ලාශපොශරොමකතුව්ව
ඇතුව ශ මවුපිය ඝ ුද ල් විය බන කර තිශ්න ්වමක මමමක
පිළිග ඝනවා. සමහර අය ශබන කටයුමකත ශවනුශව ඝ ණය
තුරුස්ශවලා ුද ල් ශසොයාශගන තිශ්නවා. විවිධාකාර  ආ එවැනි
දුෂ්්කරතා ගණනාවකට ුදහුණ දීලා තිශ්නවා. මා ශබන
අමාතයාං ය භාරශගන මාස ශ ක්ව මාස තුන්ව වැනි ශකයට
කාලය්ව තමයි ගතශවලා තිශ් ඝශ ඝ. ඒ නිසා මට ශබන
සබන් ඝධශය ඝ ගත යුතු ්රියා මාර්ගය්ව ශනොතිබුණමක ශබන ප්ර න
් ය
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මඟ හන් ඝන මශේ සූ ානම්ව නැහැ. ඒ අයශේ උසස් අධයාපනය
ශවනුශව ඝ මා ුදය  ඝ සඳහ ඝ කරපු කාරණා සබන් ඝධශය ඝ
මැදිහමකශවලා කටයුතු කරලා ඒ රුව ඝට අව ය පහුබකබන යටක
සලසා ශ  ඝනමක කටයුතු කරශගන යනවාය කියන එක මා
ශ්ොශහොම වග ී ශම ඝ කියනවා.

ු නිහසාල් ල්තපත්ින ෙහසතා

(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)
ඉතිහාසශේ ඉදින්පමක කරපු කල් තැබීශබන ශයෝජනාව්ව
ව ශය ඝ ශබන කල් තැබීශබන ශයෝජනාව සලක ඝන එපා. අ ඒ
රුව ඝ ඇවිල්ලා ගැලන්ශේ ඉ ඝනවා. ක්තුමා කි වා වාශේම
ක්තුමාශේ රුව ඝ විධියට ඒ අය කැඳව ඝන. එශසේ කැඳවා
ක්තුමා කියපු විධියටම ඒ රුව ඝට යහපත්ව කර ඝන කටයුතු
කර ඝනය කියලා කාරුණික ඉල්ලීම්ව මා කරනවා.

ු පී. හසැස්ස්ද ෙහසතා

(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
ක්තුමා ශබන ප්ර න
් ය පාර්ය ශබන ඝතුවට ඉදින්පමක කර ඝන
ඉස්ශසල්ලා ඒ අය මාව ුදණ ගැහුණා. අශ්ත අමාතයාං ශේ
ශල්කබනතුමියමක අධය්වෂ් ජනරාල්තුමාමක ශ්ොශහොම සානුකබනපිතව
්ැදෙවා ශබන රුව ඝට අපි කළ යුමකශමක ශමොක්ව කියලා.
අධය්වෂ් ජනරාල්තුමා ජපානශේ වසර ගණනාව්ව හිටපු
ශකශන්ව. ඒ නිසා එතුමාට ශහොඳ අමක ැී ම්ව තිශ්නවා;
සබන් ඝධතා රාශිය්ව තිශ්නවා. එතුමාට ග ඝන පුුමව ඝ උපන්ම
උමකසාහය ැරුවා. ඒමක නැවත යන එක අසාර්ථ වුණු නිසා තමයි
අපි ශබන තී ඝදුව ගමකශමක. ඒ රුව ඝශේ අධයයන කටයුතු
සබන් ඝධශය ඝ විය බන කර ඝන පුුමව ඝ ුද ල් ප්රතිපා න ඒ රුව ඝ
8 ශ නා ශවනුශව ඝ ල්ා ශ න ්ව ශබන අවස්ථාශ දී ශ්ොශහොම
වග ී ශම ඝ ප්රකා කරනවා. ශමොක ශබන කල් තැබීශබන
ශයෝජනාව තවමක කල් තැබීශබන ශයෝජනාව්ව කර ශනොග ඝනා
්වටමක ප්රකා කරනවා.

ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.

ප්රශ්්නය විෙසන ලින්ද සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිගම්්දතුව ඊ අනුකූලව අ. භා. 6.31 2018 අග ෝස්තු
ෙස 24 වන ිරුමරාාා පු. භා. 10.00 වන ගතක් කල් ිලගේය.
அதன்படி பி. ப. 6.31 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், 2018
ஓகஸ்ட் 24, தவள்ளிக்கிழமை மு.ப. 10.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்
கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 6.31 p.m. until 10.00 a.m. on
Friday, 24th August, 2018.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශ අවසාන ුද්රණය සඳහා ස්වී ය නිවැරදි කළ යුතු තැ ඝ ්වවනු න්සි ම ඝත්රී ඝ මි ඝ පිටපත්ව ශගන නිවැරදි කළ යුතු
්කාරය එහි පැහැදිය ව ලුවණු ශකොට පිටපත ලැබී ශ සතිය්ව ශනොඉ්වමවා හසැ්දසාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශ්න ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.
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