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அகமச்சுசொர் ஆமலொசகனக் குழுக்கள்: உறுப்பினர்கள்
நியமனம்
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පූ. භා. 9.30 පාර්ලිවම්න්තුව රැසන විය.
නිවයෝජය කාානායකතුමා [ගු ව..මම්. ආනන්ද කුමාරසිි  මතතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுமன்றம் மு.ப.9.30 மைிக்குக் கூடியது.
பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [மொண்புமிகு மே.எம். ஆனந்த
குமொரசிறி] தகலகம வகித்தொர்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA
KUMARASIRI] in the Chair.

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ගු බුද්ධික පතිරණ මතතා (කර්මාන්ත තා වාණිජ ක යුතු
නිවයෝජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை - ககத்ததொைில் மற்றும் வொைிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana Industry and Commerce)

Deputy Minister of

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු බු ධි

පිරකණ නිශකෝයය අමදතයවනමද.

ගු බුද්ධික පතිරණ මතතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි මම නිශකෝයනක කන
කමදන්ත හද ව්දණිය ටයුවන දිගු දලීන අව්තැන්වූව්න් ්හ
්මුප දක ්ාංව්කවන අමදතයාං ශඋ ේපශ
දක ්ාදව් අපට
ැහව්දගන්න විධිකක් නැහැ ේපශ
දක ්ාදව් පත් කන
ල්. ඒ ශහොහ තත්ත්ව්කක් ශනොශව්යි. අපි ැමැිරයි ේපශ
දක ්ාදව් ැහව්න්න. ්මහක පක්ෂව්ලින් ඒ ්හහද නම් ලබද  ම
නැහැ. ඒ නි්ද රුණද කලද නම් ලබද ශාන්ශන් නැත්නම් ඒ
ටි අත්හැක ාමද ඉිරරි ටි
ැහව්ද ශහෝ ශමක ඉදිරිකට කශගන
කන්න අව්්ථාදව් ්ල්නව්ද නම් ශහොහයි.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

I
වයවසනාාදායක සනාාවර කාරක සභාව: අතිවර්ක
සාමාජිකයන්
சட்டவொக்க நிகலயியற் குழு: மமலதிக
உறுப்பினர்கள்

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ ්හහද
අමදතයවනමනි.
නිශේාන අාං

ගරු අශ ෝක් අශේසිාංහ මහතද

2.

ගරු (වව්ාය ුදාකිනී  ප්රනදන්ුපුදල්ශල් මහත්මික

3.

ගරු නිහදල් ගලප්පත්ිර මහතද

4.

ගරු (වව්ාය කශම්ෂථ පිරකණ මහතද

5.

ගරු (වව්ාය

6.

ගරු ඉම්කදන් මහරූෆථ මහතද

7.

ගරු (වව්ාය වනසිතද විශමමදන්න මහත්මික

8.

ගරු (වව්ාය) එ්ථ. සිව්ශමෝහන් මහතද

වින්ා ශහේෂදන් යකව්කවන මහතද

ගරු

නිශකෝයය

2.

அகமச்சுசொர் ஆமலொசகனக் குழுக்கள்:
உறுப்பினர்கள் நியமனம்

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

1.

ගන්නම්

අමාතයාංශ් උය ේපවද්ශ්ක කාරක සභා:
සාමාජිකයන් නම් කිරීම

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

"ශ්රී ලාං ද ධෂව විායද ්ාංගමක (්ාං්ථාදගත කිරීශම් න නමැිර
පනත් ශ ටුම්පත ්ල ද බැලීම පිණි් පදකලිශම්න්වනශේ 113(2
ාකන ්ථාදව්ක නිශකෝගක ප්ර දකව් ව්යව්්ථාදාදක ්ථාදව්ක දක
්ාදව්ට මවන ්හහන් මන්ත්රීව්කකන් අිරශක
්දමදජි කන්
ව් ශකන් ගරු ාදනදක වනමද විසින් නම් කන ලා බව් ාැනුම්
 මමට ැමැත්ශතමි.

පිකව්ක

II

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: ADDITIONAL
MEMBERS

(The Hon. Deputy Speaker)

අව් ය

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES: NOMINATION
OF MEMBERS

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පදකලිශම්න්වනශේ ්ථාදව්ක නිශකෝග 112 විධිවිවදන ප්ර දකව් ්හ
2019 යනව්දරි ම් 24ව්න දින ්හ ශපබකව්දරි ම් 5ව්න දින
පදකලිශම්න්වනව් විසින් ්ම්මත කගත් ශකෝයනද ප්ර දකව් ඒ ඒ
අමදතයදාං ේපශ
දක ්ාදව්ල ශ්ේව්ක කිරීම ්හහද පහත
්හහන් මන්ත්රීව්කකන්ා ශත්රීම් දක ්ාදව් විසින් නම් කන
ලා බව් ාන්ව්නු ැමැත්ශතමි.
1.

කදයය ව්යව්්දක න්ා ේඩකට ේරුමක ්හ මහනුව්ක
්ාංව්කවන
ටයුවන පිළිබහ අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් - ගරු මේන්දිකන් ශ ෝඩී්ථව්කන් මහතද

2.

ඉඩම් ්හ පදකලිශම්න්වන ප්රිර්ාං්ථ කණ ටයුවන පිළිබහ
අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් - ගරු සීනිතම්බි
ශකෝශහේ්ව්
ථ කන් මහතද

493

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු නිශකෝයය

494

ලිිළ වල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම

ාදනදක වනමද

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
3.

ඳුකට නව් ගම්මදන කටිතල පහුද ම් හද ප්රයද ්ාංව්කවන
ටයුවන පිළිබහ අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් ගරු වකමලිාංගම් සි වදකාන් මහතද

4.

දන්තද හද ළමද ටයුවන ්හ විකළි
ටයුවන පිළිබහ අමදතයදාං  උක ේපශ
ගරු දන්ිර ශ්රී්ථ න්ාකද්ද මහත්මික

5.

තැපැල් ශ්ේව්ද හද මු්ථලිම් ආගමි
ටයුවන පිළිබහ
අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් - ගරු මදවව්
ශ්ෝ. ශ්ේනදධිකදයද මහතද

6.

7.

8.

ළදප ්ාංව්කවන
දක ්ාදව් -

යදිර ඒ දබ වතද කදයය ාදෂද ්මදය ප්රගිර ්හ ිනන්ුප
ආගමි
ටයුවන පිළිබහ අමදතයදාං  උක ේපශ
දක
්ාදව් - ගරු සීනිතම්බි ශකෝශහේ්ව්
ථ කන් මහතද
ම් රු ්හ
ව්ෘත්ිරක
්මිිර ්බහතද
පිළිබහ
අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් -ගරු වකමලිාංගම්
සි වදකාන් මහතද
විායද තදක්ෂණ හද පකශඋෂණ පිළිබහ අමදතයදාං  උක
ේපශ
දක ්ාදව්- ගරු සීනිතම්බි ශකෝශහේ්ව්
ථ කන්
මහතද

9.

ආකථි
ප්රිර්ාං්ථ කණ ්හ ශපොුප ්ැප උම් පිළිබහ
අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව් - ගරු එ්ථ.
ශ්රීතකන් මහතද

10.

 කජිටල් කටිතල පහුද ම් හද ශතොකවනරු තදක්ෂණ පිළිබහ
අමදතයදාං  උක ේපශ
දක ්ාදව්- ගරු එ්ථ. ශ්රීතකන්
මහතද

III
පාර්ලිවම්න්තු ක යුතු ිළිතබඳ කාරක සභා රැසනවීම
பொரொளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පදකලිශම්න්වන ටයුවන පිළිබහ දක
්ාදශේ රැ්ථමේමක්
2019 මදකවන 8ව්න සිකුකදාද එනම් අා දින අ.ාද. 2.00ට ගරු
ාදනදක වනමදශේ නිල දමකශඋ ම පැව්ැත්මේමට නිකමිත බැවින්
එකට පැමිණ ්හාදගි ව්න ශල් ්භි මන්ත්රීව්රුන් සික
ශානදටම ශමයින් ාැනුම්  මමට ැමැත්ශතමි.

PAPERS PRESENTED
ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා (රාජය වයවසාය, කන්ද
ේඩර ේුමය සත මතනුවර සංවර්ධන අමාතයතුමා සත
පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல - அரச ததொைில்முயற்சிகள்,
மகலநொட்டு மரபுொிகமகள் மற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அகமச்சரும் பொரொளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and
Leader of the House)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි මුාල් අමදතයවනමද
ශව්නුශව්න් 2017 ව්කෂක ්හහද ශ්රී ලාං ද ගිම්ම් හද විගණන ප්රමිිර
්මීක්ෂණ මණ්ඩලශඋ ව්දකෂි ව්දකතදව් මම ඉදිරිපත් කමි.
එම ව්දකතදව් කයශඋ මුාල් පිළිබහ
ළ යුවනකැයි මම ශකෝයනද කමි.

දක

්ාදව් ශව්ත ශකොමු

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි
කමදන්ත
ටයුවන දිගු දලීනව් අව්තැන් වූ ුද ගලකන් නැව්ත
්හ ්මුප දක ්ාංව්කවන අමදතයවනමද ශව්නුශව්න්
ව්කෂක ්හහද
හටගහ ග්රැෆයි ල ලාං ද ලිමිට හ
ව්දකතදව් මම ඉදිරිපත් කමි.

හද ව්දණිය
පදිාංචි කිරීම
2014/2015
ින ව්දකෂි

එම ව්දකතදව් ව්යදපදක ්හ ව්දණිය ටයුවන පිළිබහ ආාංින
අධීක්ෂණ දක ්ාදව් ශව්ත ශකොමු ළ යුවනකැයි මම ශකෝයනද
කමි.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා

துகறசொர் மமற்பொர்கவக் குழு அறிக்கககள்
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS

මැතිවරණ වකොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන
වාර්තාව
மதொோ்தல் ஆகைக்குழுவின் தசயலொற்றுகக
அறிக்கக
PERFORMANCE REPORT OF THE ELECTION
COMMISSION
ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

2018 ව්කෂශඋ ශතව්ැනි දකවනව් ( 2018.07.01-2018.09.30
්හහද මැිරව්කණ ශ ොමිෂන් ්ාදශේ දකක ්දවන ව්දකතදව් මම
ඉදිරිපත් කමි.

ගු වක්.වක්. ිළයදාස මතතා

(மொண்புமிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ආකථි ්ාංව්කවනක පිළිබහ
ආාංින අධීක්ෂණ දක ්ාදශේ ්ාදපිරවනමද ශව්නුශව්න් මම
ආකථි ්ාංව්කවන පිළිබහ ආාංින අධීක්ෂණ දක ්ාදව් ශව්ත
ශකොමු කන ලා “1969 අාං 1 ාකන ආනකන හද අපනකන
(පදලන පනත කටශත් නිශකෝග” ්ම්බන්වශකන් වූ එකී දක
්ාදශේ ව්දකතදව් මම ඉදිරිපත් කමි.

සභාවම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිවයෝග කරන ලදී.
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.
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වපත්සම්

(අ

(i)

පැල්මඩුල්ල
මැිරව්කණ
ශ ො ලඨද්ශඋ
ශාොඹග්ථව්ත්ත නමැිර ුපෂථ ක ගම්මදනශඋ ාැ ක
පදී ක යල ගැට ව්ක් පව්ිරන බව් ාන්ශන්ා;

(ii)

එම යනතදව්ට පදී ක යලක ලබද මමට
අමදතයදාං ක ගනු ලබන පිකව්ක ව්ශකා;

மனுக்கள்

PETITIONS
ගු දිලිප් වවදආරච්ික මතතා (ධීවර තා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධන රාජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறொைில் மற்றும் நீரக
வளமூலங்கள் அபிவிருத்தி இரொேொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries
and Aquatic Resources Development )

ගරු නිශකෝයය
හතක පිළිගන්ව්මි.

ාදනදක වනමනි මම පහත ්හහන් ශපත්්ම්

(1)

ශබලිඅත්ත කුඩදහීල්ල ාකුණ දික්ව්ැල්ල පදක නවනෂදකදන
කන ලිපිනශකින පදිාංචි බී.ඒ.ශක්.පී. යකසිාංහ මහතදශගන්
ලැබුම් ශපත්්ම;

(2)

කන්න ව්ද කකශගොඩ අාං 13/1 ාකන ්ථාදනශකින පදිාංචි
එච්.ශක්. අයන්ත මහතදශගන් ලැබුම් ශපත්්ම;

(3)

දණ්ඩ අාං 01 තම්ේලූවිල් ඒ.පී.සී. පදක කන ලිපිනශකින
පදිාංචි එ්ථ. ශ්න්ිරල් කුමදක මහතදශගන් ලැබුම් ශපත්්ම;
්හ

(4)

කන්න  ලට ඩුව් කදක 19 අාං 523 ාකන ්ථාදනශකින
පදිාංචි විාදනශේ නන්ාසිරි මහතදශගන් ලැබුම් ශපත්්ම.

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?
(ආ

ශනොඑශ්ේ නම් ඒ මන්ා?

நகரத் திட்டமிடல், நீர்வைங்கல்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:

உயர்கல்வி

(அ) (i)

தபல்மடுல்ல மதர்தல் ததொகுதியில், ததொம்பகஸ்
வத்த என்ற பின்தங்கிய கிரொமத்தில் தபரும்
குடிநீர் பிரச்சிகன கொைப்படுகின்றததன்பகத
அறிவொரொ என்பகதயும்;

(ii)

மமற்படி மக்களுக்கு குடிநீகரப் தபற்றுக்
தகொடுப்பதற்கு
அகமச்சு
மமற்தகொள்ளும்
நடவடிக்கககள் யொகவ என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of City Planning, Water Supply
and Higher Education:

ගු චමල් රාජපක්ෂ මතතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொேபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ූරරික ව්ැව් හ/ූරරිකව්ැව්
යදිර පද්ශල් ශ්ේව්ක කන ඊ. රුව්න් නදල මහතදශගන්
ලැබුම් ශපත්්මක් මම පිළිගන්ව්මි.

(a) Will he inform this House(i)

whether he is aware that there is an acute
shortage of drinking water in the village
named Dombagaswatta, a village full of
difficulties, in the Palmadulla electorate;
and

(ii)

the steps taken by the Ministry to provide
drinking water to the people in that area?

ගු සුසන්ත පංිකනිලවම් මතතා
(மொண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலமம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි
න්තශල් අේශබෝුදක
යුනි ල 19 අාං 56/සී ාකන ්ථාදනශකින පදිාංචි එම්.ජී.තරිඳු පියුමදල්
කදයපක්ෂ මහතදශගන් ලැබුම් ශපත්්මක් මම පිළිගන්ව්මි.

ඉදිි පත් කරන ලද වපත්සම් මතජන වපත්සම් ිළිතබඳ කාරක
සභාව පැවි ය යුතු යයි නිවයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபொதுமனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතතුු

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விகடகள்

(b)

If not, why?

ගු රවුෆන තකීම් මතතා (නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සත
ේසසන අධයාපන අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல், நீர் வைங்கல்
மற்றும் உயர் கல்வி அகமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning, Water
Supply and Higher Education)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් ප්ර ථනශඋ ්හහන් ගම්මදනශඋ නශම්
ශපො ක ව්ැරැ ාක් ශව්ලද ිරශබනව්ද ශන්ා? ඒ ගම්මදනශඋ නම
ශාොඹග්ථිනන්න වික යුවනයි.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගු වතේෂා විතානවේ මතතා

පැල්මඩුල්ල, වදොඹගසනවත්ත ගම්මානය : පානීය ජල
පතසුකම්

(The Hon. Hesha Withanage)

தபல்மடுல்ல, ததொம்பகஸ்வத்த கிரொமம்: குடிநீர் வசதி

ගු රවුෆන තකීම් මතතා

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக)

PALMADULLA, DOMBAGASWATTA VILLAGE: DRINKING
WATER FACILITY

13/’18
1. ගු වතේෂා විතානවේ මතතා

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக)

ඔේ ගරු තමිරවනමනි ශාොඹග්ථිනන්න වික යුවනයි.
(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු නිශකෝයය
ශමශ්ේයි.
(අ

(The Hon. Hesha Withanage)

නගක ්ැලුදම්
යල්ම්පදාන
අමදතයවනමදශගන් තූර ප්ර ථනක - (1

மற்றும்

්හ

ේ්්ථ

අවයදපන

(i)

ාදනදක වනමනි

එම ප්ර ථනකට පිළිවනක

ඔේ. පැල්මඩුල්ල මැිරව්කණ ශ ො ලඨද්ශඋ
ශාොඹග්ථිනන්න ගම්මදනශඋ පදී ක යල ගැට ව්ක්
පව්තී.
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු කවුෆථ හකීම් මහතද

(ii)

එම ගම්මදනශඋ පවුල් 540ක් ජීව්ත් ශේ. එයින්
පැල්මඩුල්ල යල ්ම්පදාන ක්රමශඋ තදක්ෂණ
හැකිකදව් අනුව් පවුල් 40 ට යල ්ම්බන්වතද එම
යල ්ම්පදාන ක්රමශකන් ලබද  ම තත.
තව්ත් පවුල් 345ක් ්හහද ප්රයද යල හද
්ී පදකක්ෂ ව්ැ කදියුම් කිරීශම් ව්යදපෘිරක මන්න්
යල ව්යදපෘිරකක් ඉදි කමින් පව්ිරන අතක මදකවන
මද්ශඋ අව්්දන ාදගශඋ ම පමණ ඉදිකිරීම් නිම
කිරීමට ටයුවන කමින් පව්තී. ඉිරරි පවුල් ්හහද
ඔවුන්ශේ ශපෞ ගලි යල ප්රාව් මන්න් පදී ක යල
අව් යතදව් ්ුදකද ගනු ලැශේ.

(ආ

අාදළ ශනොශේ.

ගු වතේෂා විතානවේ මතතා

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි මද ගරු තමිරවනමදට
්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද පිළිවනකක් ලබද  මම ්ම්බන්වව්. කත්නුදක
දි්ථත්රික් ශඋ පැල්මල්ල්ල ආ්නශඋ ිරශබන ශම් ගැට ව්
ශව්නුශව්න් කම් ්දවී ක පිළිවනකක් එවනමදශේ අමදතයදාං ක හකහද
ලැබී ිරබීම ගැන අපි ්වනටු ශව්නව්ද.
මශේ පළමුව්ැනි අවනරු ප්ර ථනක ශම් යි ගරු තමිරවනමනි.
කත්නුදක දි්ථත්රික් ශඋ ූරරික න්ා යල ලාලදරක වනළින් වි දල
යල ශකෝයනද ක්රමකක් ක්රිකදත්ම ව්න නමුත් ඒ යල ශකෝයනද
ක්රමශඋ ප්රිරලදා ලැශබන්ශන් දි්ථත්රික් ශඋ ශව්නත් පැත්ත ටයි.
ඒ නි්ද ශම් ටයුවන කම් විනිවිාාදව්කකින් යුවනව් ටයුවන ශ රී
නැහැ කිකද අපි ාකිනව්ද ගරු තමිරවනමනි. අව්ට ඉන්න පිරි්ථව්ලට
ඊට මැදිව් ිරශබන ගම්මදන කිසිව් ට ඒ ලාලදරශකන් යල
පහුද ම ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ අව්ට ගම්මදනව්ල ඉන්න මිනිුදන්
බලදශගන ඉදි  ම ඒ යල මදකගක ශව්නත් ප්රශ ව්ලට අකශගන
කනව්ද. හම්බන්ශතොට දි්ථත්රික් කට අකශගන කන්නත් ේත්්දහකක්
ිරශබනව්ද. ගරු තමිරවනමනි යලක කිකන්ශන් මිනිුදන්ශේ ප්රවදන
අව් යතදව්ක්. ශම් අව් යතදව් ්ුදකන්න කයකක් බැිලලද ඉන්නව්ද.
ඔබවනමද ශම් ශව්නුශව්න් ්දවී ක මැදිහත් මේමක්
කන
අමදතයව්කශකක්.
ගරු තමිරවනමනි ූරරික න්ා යල ශකෝයනද ක්රමශඋ ව්දශේම
මද නිශකෝයනක කන කක්ව්දන මැිරව්කණ ශ ො ලඨද්ශඋ ම්ථඉඹුල
ශකෝයනද ක්රමශඋ යලකත් කක්ව්දන ආ්නශඋ මිනි්ථුද බලදශගන
සිටික ම ශව්නත් ප්රශ ව්ලට අකශගන කනව්ද. ඒ යල ශකෝයනද
ක්රමක විව්ෘත කන්න ඔබවනමදත් ගිකද. අපිත් ්ම්බන්ව වුණද ඒ
ේත්්ව්කට.
ඒ යලක නිවිිරගල ආ්නකට කනව්ද. නිවිිරගල ආ්නකටත්
යලක ශාන්න ඕනෑ. නමුත් ශම් යලක රැශගන කන මදකගක අව්ට
සිටින යනතදව්ට ශමම පහුද ම අිනමිමේම පිළිබහව් ඒ යනතදව් වනළ
වි දල ගැට ව්ක් ිරශබනව්ද. එක නිකද කණක කිරීම ්හහද කම්
ව්ැඩ්ටහනක් ිරශබනව්දා ගරු තමිරවනමනි?

ගු රවුෆන තකීම් මතතා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ූරරික න්ා කක්ව්දන ව්ැනි
ප්රශ ව්ල ව්දශේම කට ුදකදම අශප් යල ව්යදපෘිර කීපකක්
ක්රිකදත්ම ශව්නව්ද. ඒ අව්ට ගම්මදනව්ලට යලක ශනොමැිරව් ඊට
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ව්ඩද ුපරින් පිිනටි ගම්මදනව්ලට යලක ශගනකනව්ද කිකන
ශාෝෂදශකෝපණක එල්ල ශව්නව්ද. ශමකට පිළිකමක් ශල් ඒ
වදරිතදව් ගැන ්ල ද බලද අපට ශව්නම ප්රිරපදාන ලබද ගැී මට
සිුප ශව්නව්ද. අව් ය වදරිතදව් ිරශේ නම් යල ්ම්බන්වතද ලබද  මම
්හහද නළ එළීම් ටයුවනව්ලට ශව්නම මුාල් ශව්න් ක ගැී මට
සිුපශේවි. අපි ඒ පිළිබහව් මුාල් අමදතයදාං ක ාැනුව්ත්
ක
ිරශබනව්ද. වරිතදව් ව්ැ ක ක ගැී මට ඒ යල ලාලදරව්ල ිරශබන
යලක ප්රමදණව්ත් නම් ඒ ්හහද ටයුවන කිරීමට අපි ඉල්ලීමක් ක
ිරශබනව්ද. ශමව්ක අක ව්ැශකන් ඒ ්හහද මුාලක් ශව්න් කයි
කිකලද අපි බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. ශමව්ැනි ගැට පව්ිරන
අශනකුත් ප්රශ ව්ලට ශව්නම මුාලක් ලබද ගැී ම ්හහද මම අා
්ව්් මුාල් තමිරවනමද ්හ මුාල් අමදතයදාං ශඋ ශල් ම්වනමද ්ම
්ද ච්ඡදව්ක් පව්ත්ව්නව්ද.
එශහම නැත්නම් ාදණ්ඩදගදකශඋ guarantee එ ක් ්ම
අායන්තක බැාංකුව්කින් ණක අකශගන ඒ
්ුදකදලීම ්හහද
ටයුවන කන්නයි අපි බලදශපොශකොත්වන ව්න්ශන්.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීවනමද ශාව්ැනි අවනරු ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද ා?

ගු වතේෂා විතානවේ මතතා

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි අශප් ගරු තමිරවනමදට
්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද. මශේ ශාව්ැනි අවනරු ප්ර ථනක විධිකට මම
ශකොමු
කන්ශන් ශමකයි. ගරු තමිරවනමනි ඔබවනමදශේ
අමදතයදාං ක කටශත් තමයි ප්රයද යල ්ැපයුම් ශාපදකතශම්න්වනව්
ක්රිකදත්ම ව්න්ශන්. ශම් ආකතනක අශප් කශ ල වි දල පිරි් ට
්හශකෝගකක්
ක්ිරකක් ශව්මින් පදී ක යල අව් යතදව්
ශව්නුශව්න් මැදිහත් ව්න බව් අපි ාන්නව්ද. ඒ ආකතනකට
අනුබ වව් ශලෝ බැාංකුව් හකහද ක්රිකදත්ම ව්න ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම් ලබද මශම් ව්ැඩ්ටහනක් ිරශබනව්ද. ඒ අිර යින්ම
ව්ැාගත් ව්ැඩ්ටහනක්. ගරු තමිරවනමනි ශම් ව්ැඩ්ටහන
ක්රිකදත්ම මේශම් ම ්මහක තැන්ව්ල විනිවිාාදව්කක් අපට ාකින්න
නැහැ. විනිවිාාදව්කක් නැහැ කිකලද කිකන්ශන් ලැබික යුවන
තැන්ව්ලට ලැශබන්ශන් නැහැ. මම ිනතන විධිකට ඔබවනමන්ලද
බලදශපොශකොත්වන ව්න්ශන් water source එ ක් අව්ටින් ශම්
පහුද ම් ලබද  මලද ඒව්ද ව්ැ කදියුම් ක ්ී පදකක්ෂ
ටයුවන
ක්රමදනුූලල කන්නයි. නමුත් ශ පදලන අධි දරිශඋ හයික මත
්මහක තැන්ව්ලට එම පහුද ම් ව්ැ කශකන් ලැශබනව්ද අපි ාැ ලද
ිරශබනව්ද. ්මහක අව් යම තැන්ව්ලට ශම් පහුද ම් ලැශබන්ශන්
නැහැ. ඒ නි්ද මද ඔබවනමදශගන් ශගෞකව්ී ක ඉල්ලීමක් කනව්ද
ුපප්පත් මනුෂයකදට ශම් ශව්නුශව්න් මුාල් ශානව්ද ශව්නුව්ට ශම්
හාලදම ශාන්න කිකලද. ශමො ා ශම් ශව්නුශව්න් අශප් කශ ල
මිනි්ථුදන්ට අක ව්ැශකනුත් මුාල් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. මුාල්
ුපන්නදට ශම් ව්ැශ හ ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ නි්ද ුදළුව්න් නම්
අමදතයදාං ක මැදිහත් ශව්ලද ශම් ශව්නම හාලද ශාන්න. ඒ
කිකන්ශන් නිම කලදම ශාන තැනට කන්න ුදළුව්න් නම් ශහොහයි.
නැත්නම් ආවදක මුාලක්  මම වනළින් ශම් අව්්න් ශව්න්ශන්
නැහැ. ඒ විධිකට ශළොත් ඔබවනමදශේ පකමදකාක සිකකට
සිකකක්ම ්දකා
කගන්න ුදළුව්න් ශව්යි.

ගු රවුෆන තකීම් මතතා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි තැන් තැන්ව්ලින් ශමව්ැනි
පැමිණිලි ිරශබනව්ද. විශ ේෂශකන්ම ශලෝ බැාංකු ව්යදපෘිරශඋ එම
ප්රිරලදභින් ශතෝකද ගන්ශන් ප්රදශ ය ක ශල් ම්ව්රු එක් ත් ග්රදම

499

නිලවදරින් එක් ත් ්ද ච්ඡද කලද ඒ වනළින් තමයි ශම් ශතෝකද
ගැී ම් සිුප ව්න්ශන්. ්මහක විට ශ පදලන අධි දරිශඋ මැදිහත්
මේමක් සිුප වුණද නම් ඒ අශප් අමදතයදාං ශකන් ්ල ද බලද
අව් ය නම් ඒ ශව්න්ථ ම් කන්න ුදළුව්න්. නමුත් ඒව්දට අව් ය
ුදුපුද ම් ්ුදකන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබහව් ්ල ද බලද අපට අව් ය
විශට
ටයුවන කන්න ුදළුව්න්.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

500
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2 ගරු ාකදසිරි යකශ්ේ ක මහතද.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ගරු තමිරවනමදශේ අව්්කක
තිරව් ව්වනක ප්ර ථනකක් ගැන අහන්න මට අව්්ථාදව් ශාන්න.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි මම ඊශඋ අහුද
ප්ර ථනක ටත් ේත්තක ුපන්ශන් නැහැ. අා ප්ර ථනකටත් ේත්තක
නැහැ.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබවනමද ශම් ප්ර ථනක අහන්ශන් පළමුව්ැනි ව්තදව්ට ශන්?

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු එ්ථ.සී. මුවනකුමදකණ මැිරවනමද.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශමශහම තවිල්ලද ශත්රුමක් නැහැ. අහන ප්ර ථනව්ලට ාව්්
ගදශන් ේත්තක නැහැ.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

( மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ශම් ප්ර ථනකට ේත්තක ශාන්න එවනමද

ගරු තමිරවනමදශගන් මම ඉල්ලීමක්
කනව්ද. ඔබවනමදම
පිළිගන්නව්ද වි දල ප්රසි ව යල ව්යදපෘිර ිරබුණත් අල්ලුද ගමට
ව්වනක නැහැ කිකලද. නවනරුවිලන යල ශකෝයනද ක්රමක ආකම්ා කලද
්ෑශහන දලකක් ශව්නව්ද. නමුත් නවනරුවිලන යල ශකෝයනද ක්රමකට
කිශලෝමීටක ාදගකක් ශමහදයින් ව්වනක නැිර ගම්මදනකක්
ිරශබනව්ද. ඒ ගම්මදනව්ල මිනි්ථුද තමන් එ වන ශව්ලද යල
ශකෝයනද ක්රමකක් හාලද ිරශබනව්ද. ඒ ට ්හශකෝගකක් ව් ශකන්
ඔබවනමදශේ අමදතයදාං ශකන් කම් ආවදකකක් ශාන්න ුදළුව්න්ා?

ගු රවුෆන තකීම් මතතා

(மொண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඒ පිළිබහව් අශප් අව්වදනක ශකොමු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ඒ ගැන
චන්ද්රදනි බණ්ඩදක තමිරවනමිකත් එාද අපට ාද ළද. අපි ඒ
්ම්බන්වශකන්  කනමින් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ආකම්ා කනව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි.
ප්ර ථන අාං

2 - 74/'18-(1 ගරු ාකදසිරි යකශ්ේ ක මහතද.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය

ාදනදක වනමනි මද එම ප්ර ථනක අහනව්ද.

දලක ඉල්ලද ිරශබනව්ද.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අපි එන එශක් ශත්රුමක් නැහැ. අපි ශමච්චක විකාම්
එනව්ද. ව්ැඩක් නැහැ ශන්.

කශගන

ගු මන්ත්රීවරවයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

පක්ෂශඋ ශල් ම් නි්දා?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ප්ර ථන අහන්ශන් නැිරව් යනදධිපිරව්කණකට ලෑ්ථිර ශව්න්න.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශමො ක්ා?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ාැන් යනදධිපිරව්කණකට ලෑ්ථිර ශව්න්න.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි මුාල් අමදතයවනමද
ශව්නුශව්න් එම ප්ර ථනකට පිළිවනරු  මම ්හහද ්ිර ශා
දලකක්
ඉල්ලද සිටිනව්ද.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අපි යනදධිපිරව්කණකට ලෑ්ථිරයි. කිසි ගැට ව්ක් නැහැ.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

501

502

පදකලිශම්න්වනව්

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ගු මසන. ශ්රීතරන් මතතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. S. Shritharan)

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

ප්ර ථන අාං

(மொண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

3 -125/'18- (1 ගරු චමින්ා විශමසිරි මහතද - [්ාද

Sir, I ask Question No. 12.

ගකාක වනළ නැත.

ප්ර ථන අාං 4 -196/'18- (1 ගරු (වව්ාය නලින්ා යකිර්ථ්
මහතද - [්ාද ගකාක වනළ නැත.
ප්ර ථන අාං
5 -254/'18- (1 ගරු ප ම ේාක දන්ත
ගුණශ්ේ ක මහතද - [්ාද ගකාක වනළ නැත.
ප්ර ථන අාං

6 -329/'18- (1 ගරු ඉෂදක් කහුමදන් මහතද - [්ාද

ගකාක වනළ නැත.

ප්ර ථන අාං

7 -459/'19- (1

ගරු අශ ෝ

ප්රිකන්ත මහතද -

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Education, I ask for
two weeks' time to answer that Question.
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.
Question ordered to stand down.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ප්ර ථන අාං 8 -486/'19- (1 ගරු ආනන්ා අ ත්ගමශේ මහතද
- [්ාද ගකාක වනළ නැත.
9 -512/'19- (1 ගරු විමලමේක දි්දනදක

මහතද.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

13 -560/'19- (1 ගරු අ. අකවින් කුමදක මහතද. -

[්ාද ගකාක වනළ නැත.

ප්ර ථන අාං 14 -562/'19- (1 ගරු වනෂදක ඉඳුනිල් අමකශ්ේන
මහතද. - [්ාද ගකාක වනළ නැත.
ප්ර ථන අාං
15 -581/'19- (1 ගරු (ආචදකක බන්ුපල
ගුණව්කවන මහතද. - [්ාද ගකාක වනළ නැත.

ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර දිසානායක මතතා

(மொண்புமிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விமலவீர திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ගරු නිශකෝයය

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

[්ාද ගකාක වනළ නැත.

ප්ර ථන අාං

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

ාදනදක වනමනි මද එම ප්ර ථනක අහනව්ද.

ශාව්න ව්ටක.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Minister of
Lands and Parliamentary Reforms, I ask for two weeks'
time to answer that Question.
ගු ඩී.ටී.ඩබ්ලිේ. විමලවීර දිසානායක මතතා

"සමෘද්ධි සිප්වදොර" ශිෂයත්ව වැඩස තන : බුලල්ල
දිසනත්රික්කය

"சமுர்த்தி சிப்ததொர" புலகமப்பொிசில் திட்டம்: பதுகள
மொவட்டம்
"SAMURDHI SIPDORA" SCHOLARSHIP PROGRAMME:
BADULLA DISTRICT

(மொண்புமிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விமலவீர திசொநொயக்க)

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි
ශ ව්්ථාදනකක් පිළිබහ ප්ර ථනකක්.

125/'18

අවුරුුප 70ක් පකණ

3. ගු වතේෂා විතානවේ මතතා (ගු චමින්ද විව.සිි  මතතා
වවනුව

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக - மொண்புமிகு சமிந்த விமேசிறி
சொர்பொக)

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

නමුත් පළමුව්න ව්තදව්ටයි ශම් ප්ර ථනක අහලද ිරශබන්ශන්
ගරු මන්ත්රීවනමනි.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon.
Chaminda Wijesiri)

ප්රදාමි
කමදන්ත
හද
අමදතයවනමදශගන් තූර ප්ර ථනක - (1
(අ

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

10 -524/'19- (1 ගරු මකන්ත දි්දනදක

්මෘ ධි
ව්ැඩ්ටහන
කටශත්
න්මෘ ධි
සිප්ශාොකනිනෂයත්ව්
නමින්
ව්ැඩ්ටහනක්
ක්රිකදත්ම ව්න්ශන්ා;

(ii)

එශ්ේ නම් එම ව්ැඩ්ටහශන් අකමුම් ව්ශකා;

(iii)

2010 ව්කෂශඋ සිට ශම් ාක්ව්ද න්මෘ ධි සිප්ශාොකන
ිනෂයත්ව් ලැූ  බුපල්ල දි්ථත්රික් ශඋ ිනෂය
ිනෂයදව්න්ශේ නම් එක් එක් ප්රදශ ය ක ශල් ම්
ශ ො ලඨද්ක අනුව් ශව්න් ශව්න් ව් ශකන්
ව්ශකා;

(iv)

ඉදිරිශඋ ම ාැනට ව්ඩද ව්ැ කුදක සිප්ශාොක ිනෂයත්ව්
ප්රමදණකක් බුපල්ල දි්ථත්රික් කට ලබද මමට
අමදතයදාං ක ගනු ලබන පිකව්ක ව්ශකා;

මහතද -

[්ාද ගකාක වනළ නැත.

ප්ර ථන අාං

11 -528/'19- (1 ගරු බිමල් කත්නදක

මහතද -

[්ාද ගකාක වනළ නැත.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

12 -546/'19- (1 ගරු එ්ථ. ශ්රීතකන් මහතද.

(ආ

්විබලගැන්මේම්

(i)

Question ordered to stand down.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

්මදය

ශනොඑශ්ේ නම් ඒ මන්ා?
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ஆரம்ப ககத்ததொைில்கள்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:
(அ) (i )

மற்றும்

சமூகவலுவூட்டல்

சமுர்த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் "சமுர்த்தி
சிப்ததொர" புலகமப்பொிசில் எனும் தபயொில் ஒரு
நிகழ்ச்சித்திட்டம் தசயற்படுத்தப்படுகின்றதொ;

(ii)

ஆதமனில்,
அந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
கங்கள் யொகவ;

மநொக்

(iii)

2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இற்கறவகர
"சமுர்த்தி சிப்ததொர" புலகமப்பொிசில் தபற்ற
பதுகள மொவட்ட மொைவ, மொைவிகளின்
தபயர்கள் ஒவ்தவொரு பிரமதச தசயலொளர்
பிொிவின் படி தவவ்மவறொக யொகவ;

(iv)

எதிர்வரும் கொலத்தில் தற்மபொதுள்ளகதவிட
அதிக அளவிலொன
புலகமப் பொிசில்ககள
பதுகள மொவட்டத்துக்கு வைங்க அகமச்சு
மமற்தகொள்ளும் நடவடிக்கககள் யொகவ;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Primary Industries and Social
Empowerment:
(a)

(b)

Will he inform this House(i)

whether a scholarship programme named
“Samurdhi Sipdora” is implemented under
the Samurdhi Programme;

(ii)

if so, the objectives of the aforesaid
programme;

(iii)

the number of students in each Divisional
Secretary's Division in the Badulla District,
that have received Samurdhi Sipdora
scholarships up to now from the year 2010,
separately; and

(iv)

the steps taken by the Ministry to provide
more scholarships to the Badulla District in
the future?

If not, why?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ප්රදාමි
කමදන්ත හද
්මදය ්විබලගැන්මේම් අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට
පිළිවනක සභාගත* කනව්ද.

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ

(i)

ඔේ.

(ii)

අ.ශපො.්.(්ද.ශපළ විාදගශකන් ේ්්ථ ප්රිරලල ලැූ  ්මෘ ධි
ප්රිරලදභී පවුල්ව්ල ාරුව්න්ට ේ්්ථ ශපළ අවයදපනක
ශව්නුශව්න් ලාලයදවදක ්ැප උම මින් සිුප ශ ශක. අ.ශපො.්.
(ේ.ශපළ විාදගක ාරුශව්කුශේ ේ්්ථ අවයදපනශඋ
ආකම්ා ශාොකටුව් ව්න ශහයින් ආකථි ුපෂථ කතද මත එම
අව්්ථාදව් ගිලිහී කදමට ඉඩ ශනො ම ාරුව්දශේ අනදගත
අවයදපනක ුදකක්ෂිත කිරීම ්හ ේ්්ථ ශපළ හාදකන
සිුදන්ශේ අවයදපනක ්හහද ේප දක කිරීශමන් ්මෘ ධිලදභී
පවුල්ව්ල ාරුව්න් ව්ැ ක ්ාංඛ්යදව් ට ේ්්ථ අවයදපන ව්කම්
ලබද ගැී මට ්හශකෝගක ලබද  මම ශමමන්න් අශප්ක්ෂද
ශ ශක.

(iii)
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ලක්ෂථමන් කිරිතල්ල මහතද

(iv)

ශමම ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම කිරීශම් ම ්මෘ ධි සිප්ශාොක
ිනෂයත්ව් ලබද ගැී ම ්හහද ව්කෂක ට අකුපම්පත් 26 000ක්
පමණ ඉදිරිපත් ව්න බැවින් බුපල්ල දි්ථත්රික් කා තවනළුව්
මුළු දිව්යිනම ආව්කණක ව්න පරිදි ුදුපුද ම් ්ුදකද තිර
ඉල් ම් රුව්න් ව්ැ ක පිරි් ට සිප්ශාොක ිනෂයත්ව් ලබද  මමට
ටයුවන කන ශල් ්මෘ ධි ්මදය ආකක්ෂණ ාදක දක
මණ්ඩලකට ේපශා්ථ  මමට ටයුවන කශගන කනු ලැශේ.
මීට අමතකව් 2018/2020 ව්කෂ ්හහද මුළු දිව්යිනට ලබද
ශාන සිප්ශාොක ිනෂයත්ව් ්ම්බන්වශකන් ්වි්ථතක ව්දකතදව්ක්
ඇමුුම* මඟින් ඉදිි පත් කර තත.

(ආ

අාදළ ශනොශේ.

* ිළිතතුර සත ඇමුුම පසනතකාලවේ තබා ඇත.
* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං
මහතද.

4 -196/'18- (1 ගරු (වව්ාය නලින්ා යකිර්ථ්

ගු නිතාල් ගලප්පත්ති මතතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ගරු (වව්ාය නලින්ා
යකිර්ථ් මන්ත්රීවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනක අහනව්ද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අග්රදමදතයවනමද ්හ යදිර
ප්රිරපත්ිර ආකථි
ටයුවන නැව්ත පදිාංචි කිරීම් හද ුදනරුත්ාදපන
ේවනරු පළදත් ්ාංව්කවන ව්ෘත්තීක ුදහුම් හද නිුදණතද ්ාංව්කවන
්හ ශකෞව්න ටයුවන අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට
පිළිවනක ලබද  මම ්හහද මද් වනන
දලකක් ඉල්ලද සිටිනව්ද.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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2015- 2017වර්ෂවල ප්රතිසංසනකරණය කළ
වාි මාර්ග: වපොවළොන්නුව දිසනත්රික්කය

(iii)

மமற்படி புனரகமப்புப் பைிகளுக்கொக மகள்விப்
பத்திரங்கள் மகொரப்பட்டனவொ என்பகதயும்;

2015 - 2017 வகர புனரகமக்கப்பட்ட நீர்ப்பொசனத்
திட்டங்கள்: தபொலன்னறுகவ மொவட்டம்

(iv)

ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககளப்
தபற்றுக்தகொண்ட ஒப்பந்தகொரர்களின் பட்டிய
தலொன்கற சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்;

(v)

மமற்படி ஒவ்தவொரு வருடத்துக்கும் ஏற்புகட
யதொன புனரகமப்புப் பைிகளின் தபௌதீக
மற்றும் நிதிசொர் முன்மனற்றம் தனித்தனியொக
யொததன்பகதயும்;

(vi)

மமற்படி
புனரகமப்புப்
பைிகளுக்கொன
சொத்தியக்கூறு ஆய்வு, சுற்றொடல் மற்றும்
தபொறியியல் அறிக்ககககள சமர்ப்பிப்பொரொ
என்பகதயும்;

(vii)

மமற்படி புனரகமப்புப் பைிகளின் மபொது
அகற்றப்பட்ட வண்டல் படிவு, மண் அல்லது
மைலுக்கொக மகள்விப் பத்திரங்கள் மகொரப்
பட்டனவொ என்பகதயும்;

IRRIGATION SCHEMES RENOVATED FROM 2015-2017:
POLONNAARUWA DISTRICT

254/’18

5. ගු චමල් රාජපක්ෂ මතතා (ගු ආර්.මම්. පද්ම
ේදයශ්ාන්ත ගුණවසේකර මතතා වවනුව

(மொண்புமிகு சமல் ரொேபக்ஷ - மொண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம
உதயசொந்த குைமசகர சொர்பொக)
(The Hon. Chamal Rajapaksa on behalf of the Hon. Padma

Udayashantha Gunasekera)

ෘෂි කම ග්රදමීක ආකථි
ටයුවන ප ස ්ම්පත් ්ාංව්කවන
ව්දරිමදකග ්හ ධීව්ක හද යලය ්ම්පත් ්ාංව්කවන අමදතයවනමදශගන්
තූර ප්ර ථනක- (1
(අ

(i)

(ii)

2015 2016 ්හ 2017 ව්කෂව්ල ම ශපොශළොන්නරුව්
දි්ථත්රික් ශඋ ප්රිර්ාං්ථ කණක කන ලා ුදළු
මවයම හද මහද පරිමදණ ව්දරිමදකග ව්ශකා;
එක් එක් ප්රිර්ාං්ථ කණ
ටයුත්ත ්හහද
ත්ථතශම්න්වනගත මුාල ශව්න් ශව්න් ව් ශකන්
ශ ොපමණා;

(iii)

එම ප්රිර්ාං්ථ කණ
ැහව්නු ලැබුශේා;

ටයුවන

්හහද ශටන්ඩක

(iv)

එශ්ේ
නම්
එම
ශ ොන්ත්රදත් රුව්න්ශේ
කන්ශන්ා;

(v)

ඉහත එක් එක් ව්කෂව්ලට අාදළ ප්රිර්ාං්ථ කණ
ටයුවනව්ල ශාෞිර හද ලාලය ප්රගිරක ශව්න් ශව්න්
ව් ශකන් ව්ශකා;

ශටන්ඩක
ශල්ඛ්නකක්

ලබදගත්
ඉදිරිපත්

(viii) ஆதமனில், அக் மகள்விப் பத்திரங்ககள
தபற்றுக்தகொண்ட ஒப்பந்தகொரர்களின் பட்டிய
தலொன்கற சமர்ப்பிப்பொரொ என்பகதயும்;
அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries
and Aquatic Resources Development:
(a)

Will he inform this House-

(vi)

එම ප්රිර්ාං්ථ කණ ටයුවනව්ලට අාදළ
යතද
අවයකන පදරි්රි
්හ ඉාංජිශන්රු ව්දකතද
ඉදිරිපත් කන්ශන්ා;

(i)

the minor, medium and major irrigation
schemes renovated in the Polonnaruwa
District in the years 2015, 2016 and 2017;

(vii)

එම ප්රිර්ාං්ථ කණ ටයුවනව්ල ම ඉව්ත් කන ලා
ශකොන්මඩ ප්ථ ශහෝ ව්ැලි ්හහද ශටන්ඩක ැහව්නු
ලැබුශේා;

(ii)

the estimated amount for each renovation
work, separately;

(viii)

එශ්ේ
නම්
එම
ශ ොන්ත්රදත් රුව්න්ශේ
කන්ශන්ා;

(iii)

whether tenders were called for the said
renovation work;

(iv)

if so, whether a list of names of the
contractors who obtained those tenders will
be submitted;

(v)

the physical and financial progress of the
renovation work of that contract with
relevance to each of the aforesaid years;

(vi)

whether the feasibility study, environmental
and engineering reports relevant to that
renovation work will be submitted;

(vii)

whether tenders were called for the silt, soil
or sand removed in renovation work; and

(viii)

if so, whether a list of names of the
contractors who obtained those tenders will
be submitted?

ශටන්ඩක
ශල්ඛ්නකක්

ලබදගත්
ඉදිරිපත්

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?
(ආ

ශනොඑශ්ේ නම් ඒ මන්ා?

கமத்ததொைில், கிரொமியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள்,
கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில்
மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட
வினொ:
( அ) (i)

(ii)

2015, 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில்
தபொலன்னறுகவ மொவட்டத்தில் புனரகமக்கப்
பட்ட சிறிய, மத்திய மற்றும் பொொிய அளவிலொன
நீர்ப்பொசனத் திட்டங்கள் யொகவதயன்பகதயும்;
ஒவ்தவொரு
புனரகமப்புப்
பைிக்கொகவும்
மதிப்பிடப்பட்ட பைத்ததொகக தனித்தனியொக
எவ்வளதவன்பகதயும்;

(b)

If not, why?
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ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Agriculture, Rural
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and
Fisheries and Aquatic Resources Development, I table*
the Answer.
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(a)

(i)

(ii)
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அச்சுறுத்தல்: தீர்வு

WILD ELEPHANT ATTACKS IN ANURADHAPURA DISTRICT:
SOLUTIONS

329/’18

6. ගු වතේෂා විතානවේ මතතා (ගු ඉෂාක් රහුමාන් මතතා
වවනුව
(மொண்புமிகு மஹசொ
ரஹுமொன் சொர்பொக)

விதொனமக

-

மொண்புமிகு

இஷொக்

(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. Ishak
Rahuman)

්ාංචදක ්ාංව්කවන ව්නජීවි ්හ ක්රි්ථිරකදනි ආගමි
අමදතයවනමදශගන් තූර ප්ර ථනක - (1
(අ

ටයුවන

(i)

ව්න අලි තකයනක ශහේවනශව්න් අනුකදවුදක
දි්ථත්රික් ශඋ ශගොමේන්ශේ ශගොවිතැන්ව්ලට
නිව්ද්ව්ලට හද ජීවිතව්ලට හදනි පැමිශණන බව්ත්;

(ii)

ඒ ්හහද වි්ඳුම් ලබදශාන ශමන් ව්නජීමේ
නිලවදරින් ාැනුව්ත්
ළා ශමශතක් ්ථථික
වි්ඳුමක් ලබද ම ශනොමැිර බව්ත්;

එවනමද ාන්ශනිනා?
(ආ
(iii)

Minor irrigation
Projects lower than Rs. 5 Mn., implemented under
minor irrigations have been awarded after assigning as
direct contracts to Farmer Organizations and required
provisions will be released to relevant districts
and thereby, relevant contracts will be awarded by
Assistant/Deputy Commissioners in charge of such
districts.
Medium and Major irrigation
- It is mentioned that there are some projects that have
been rehabilitated after calling tenders.

(iv)

Yes.

(v)

Minor irrigation schemes.
Year

Financial
progress
%

Completed

Continuation

43.16

15

-

2016

88.27

36

-

2017

33.58

03

06

(ත

ශනොඑශ්ේ නම් ඒ මන්ා?

(அ) (i )

கொட்டு யொகனகளின் அச்சுறுத்தல் கொரைமொக
அனுரொதபுரம் மொவட்டத்தின் விவசொயிகளின்
பயிர்ச்தசய்கககளுக்கு, வீடுகளுக்கு மற்றும்
உயிர்களுக்கு
இைப்புகள்
ஏற்படுவததன்
பகதயும்;

(ii)

அதற்கொன தீர்வுககள தபற்றுத்தரும்படி வனசீவ
ரொசிகள் அலுவலர்களுக்கு விைிப் புைர்வூட்டப்
பட்டுள்ள மபொதிலும், இற்கறவகர நிரந்தர
தீர்தவொன்று வைங்கப்படவில்கல என்பகதயும்;

அவர் அறிவொரொ?
(ஆ) (i )

இது
ததொடர்பொக
தற்மபொது
ஏமதனும்
நடவடிக்கக மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்ப
கதயும்;

(ii)

இன்மறல், குறிப்பிட்ட அலுவலர்ககள விைிப்
புைர்வூட்டி இம்மொவட்ட மக்களுக்கு கொட்டு
யொகனகளொல் ஏற்படுகின்ற இைப்புகளுக்கு
தீர்வுககள
தபற்றுக்தகொடுக்கும்
திகதி
யொததன்பகதயும்;

Medium and Major irrigation - As all the relevant
works had been done as rehabilitation of existing canal
systems, relevant reports were not required. Measures
have been taken after preparing Engineering estimates.

(b)

No.
Not relevant.

Not relevant.

ශනොඑශ්ේ නම් අාදළ නිලවදරින් ාැනුව්ත් ක
ශමම දි්ථත්රික් ශඋ යනතදව්ට ව්න අලින්ශගන්
සිුපව්න හදනි ්ම්බන්වශකන් වි්ඳුම් ලබද ශාන
දිනක ව්ාදා;

சுற்றுலொத்துகற அபிவிருத்தி, வனசீவரொசிகள் மற்றும்
கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:

Minor irrigation - Not relevant

(vii)

(ii)

Physical progress

2015

(viii)

ශම් ්ම්බන්වශකන් ශම් ව්නවිට කම් පිකව්කක්
ශගන ිරශේා;

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?

Medium and Major irrigation - All the works have
been finalized under the allocated provisions and 100%
of physical and financial progress have been achieved.
(vi)

(i)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்மறல், ஏன்?
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During the year 2018 following types of crackers have been
issued

[ගරු ශහේෂද විතදනශේ මහතද

asked the Minister of Tourism Development, Wildlife
and Christian Religious Affairs:
(a)

(ii)

(c)

Sparks

cultivations and houses of farmers of the
Anuradhapura District have been damaged
and their lives threatened due to wild
elephant attacks; and

Type of damage

Will he inform this Housewhether any steps have been taken in this
regard as of now; and

(ii)

if not, having created awareness among
officials, the date on which a solution is
offered to the damages caused to the people
of this district by elephants?

Incidents
taken place
within the
year

Compensations paid
with the year (Rs.)

Compensated
deaths

22

11,460,000

Physical injuries
(wounds)

05

1,201,184

149

3,510,460

Property
damages
Total

16,171,644

If not, why?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

(b)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(i)

Yes

(ii)

I would like to inform that above (a) (ii) measures have
been taken to minimize such damages.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Tourism
Development, Wildlife and Christian Religious Affairs, I
table* the Answer .
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(a)

- 44,250

Granting of Compensations:-

though this has been brought to the notice
of wildlife officials, no permanent solution
has hitherto been provided?

(i)

- 31,100

Thunder (small) - 65,000

Is he aware that(i)

(b)

Thunder (large)

(i)

(ii)

I kindly inform you that due to wild elephant threat,
damages are occurred on crops, houses and lives of the
farmers in the Anuradhapura District and,
During the year 2018, following solutions were given
for the damages occurred in the Anuradhapura District.
•

Electric fences were established as a barrier to
prevent entering elephants into settlement areas. At
present, total extent of electric fences in
Anuradhapura is 500.3 km.

•

147 Civil Defence Force (CDF) servicemen have
been deployed for the maintenance of such electric
fences constructed.

•

52 CDF persons have been deployed to manage
wild elephant issue in the Anuradhapura Wildlife
Division.

•

Under the National Electric Fence System, it is
planned to construct 123 km extent of new electric
fences in the Anuradhapura District.

•

Having necessary measures to well maintain the
electric fence system by employing a Maintenance
Assistant for each singe 1 km while required
employees are being recruited.

•

Frequently measures are taken by Wildlife Officers
to drive away wild elephants entering into human
settlements and farmlands and capturing and
releasing of 07 such suppressive elephants into
Horowpathana elephant retention centre.

•

Measures are having to release elephant corridors
and remove existing barriers in the relevant
corridors.

•

Providing elephant crackers:-

(c)

Answered above.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

7 -459/'19- (1), ගරු අශ ෝ

ප්රිකන්ත මහතද.

ගු චමල් රාජපක්ෂ මතතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொேபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, ගරු අශ ෝ
මන්ත්රීවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර න
ථ ක අහනව්ද.

ප්රිකන්ත

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Internal and
Home Affairs and Provincial Councils and Local
Government, I ask for two weeks' time to answer that
Question.
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං
මහතද.

8 -486/'19 - (1), ගරු ආනන්ා අ ත්ගමශේ

ගු චමල් රාජපක්ෂ මතතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொேபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ගරු ආනන්ා අ ත්ගමශේ
මන්ත්රීවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර න
ථ ක අහනව්ද.
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(iii )

அலுவலகத் தினதமொன்று பிரகடனஞ் தசய்யப்
பட்டிருப்பின்
அத்தினத்தில்
பதவியைிக்
கூட்டங்ககளயும்
மவறு
கூட்டங்ககளயும்
நடொத்துவதொல் தபொதுமக்களுக்கு எதிர்மநொக்க
மநொிடுகின்ற
சிரமங்கள்
சம்பந்தமொக
பொிகொரங்கள் நகடமுகறயில் உள்ளனவொ;

(iv )

රජවේ කාර්යාලවල "මතජන දිනය": මතජනතාව
මුහුණ වදන අපතසුතා

திட்டவட்டமொன
அலுவலகத்
தினங்களில்
பிரமதச மற்றும் மொவட்ட உயர் உத்திமயொகத்
தர்கள் தகொழும்பிலுள்ள தகலகமயகங்களுக்கு
அகைக்கப்படுகின்றனரொ;

(v )

ஆதமனில் அத்தககய தினங்களில் தபொது
மக்களின்
அவசியப்பொடுககள
ஈமடற்று
வதற்கொக அமுலொக்கப்படுகின்ற திட்டங்கள்
யொகவ;

PUBLIC DAY IN GOVERNMENT INSTITUTIONS: DIFFICILTIES
FACED BY PUBLIC

(vi )

தபொதுமக்களுக்கொக மிகவும் பயனுறுதிமிக்க
அரச மசகவதயொன்றிகன ஈமடற்றுவதற்கொன
புதிய திட்டங்கள் அமுலில் உள்ளனவொ;

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir,on behalf of the Hon. Minister of
Telecommunication, Foreign Employment and Sports, I
ask for two weeks' time to answer that Question.
ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

அரசொங்க அலுவலகப் தபொதுமக்கள் தினம்: மக்கள்
எதிர்மநொக்கும் சிரமங்கள்

524/’19
10.ගු වතේෂා විතානවේ මතතා (ගු මයන්ත දිසානායක
මතතා වවනුව
(மொண்புமிகு மஹசொ
திசொநொயக்க சொர்பொக )

விதொனமக

-

மொண்புமிகு

மயந்த

(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. Mayantha
Dissanayake)

කදයය පරිපදලන හද ආපාද ළමනද කණ අමදතයවනමදශගන්
තූර ප්ර ථනක - (1
(අ
(i) කයක විසින් මහ යනතදව්ශේ අව් යතද ්හහද
කයශඋ දකකදල වනළ ම නිලවදරින් හමුමේම ්හහද
්ිරපතද නි චි
ථ ත දකකදල දිනකක් හඳුන්ව්ද  ම
ිරශේා;
(ii) ශමම
දකකදල
දිනක
්ම්බන්වශකන්
චක්රශල්ඛ්කක් නිකුත් ක ිරශේ නම්, එක ව්ශකා;
(iii)
දකකදල දිනකක් ප්ර ද
ක ිරශේ නම්, එම
දිනශඋ ම
දකක මණ්ඩල රැ්ථමේම් හද ශව්නත්
රැ්ථමේම් පැව්ැත්මේශමන් මහ යනතදව්ට මුහුණ මමට
සිුපව්න අපහුදතද ්ම්බන්වශකන් පිළිකම් ශකොාද
ිරශේා;
(iv) නි චි
ථ ත දකකදල දිනකන්ින  ම ප්රදශ ය ක හද දි්ථත්රික්
දකකදලව්ල ේ්්ථ නිලවදරින් ශ ොළඹ ප්රවදන
දකකදලව්ලට ැහව්නු ලබන්ශන්ා;
(v) එශ්ේ නම්, එව්ැනි දිනව්ල  ම මහයනතදව්ශේ
අව් යතදව්කන් ඉටු කිරීම ්හහද
ක්රිකදත්ම
කනු ලබන ්ැලුදම් ව්ශකා;
(vi)

தபொது
நிருவொக மற்றும்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:

(ii)

asked the Minister of Public Administration and
Disaster Management:
(a)

Will he state (i) whether a specific date has been declared
by the Government for the public to meet
officials in Government offices to fulfill
their requirements;
(ii) whether a circular has been issued with
regard to the public day, details of it;
(iii) whether a public day has been declared,
and measures have been taken to address
the difficulties faced by the public, by
conducting staff meetings and other
meetings on the day;
(iv) whether higher officials of the divisional
and district offices are summoned to head
offices in Colombo on specific public days;
(v) if so, measures taken to meet the
requirements of the public on such days;
and
(vi)

(b)

ශනොඑශ්ේ නම්, ඒ මන්ා?

(அ) (i )

(ஆ) இன்மறல் ஏன்?

මහයනතදව් ශව්නුශව්න් ව්ඩදත් ලලාද උ කදයය
ශ්ේව්දව්ක් ඉටු කිරීම ්හහද නව් ්ැලුදම්
ක්රිකදත්ම ව්න්ශන්ා;

කන්න එවනමද ්හහන් කන්ශන්ා?
(ආ

என்பகத அவர் குறிப்பிடுவொரொ?

whether new initiatives that will be
implemented to assure a productive public
service for the people?

If not, why?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
அனர்த்த

முகொகமத்துவ

அரசொங்கத்தினொல் தபொதுமக்களின் அவசியப்
பொடுகளுக்கொக அரசொங்க அலுவலகங்களில்
உத்திமயொகத்தர்ககள சந்திப்பதற்கொக வொரந்
மதொறும் திட்டவட்டமொன அலுவலகத் தின
தமொன்று அறிமுகஞ் தசய்யப்பட்டுள்ளதொ;
இந்த அலுவலக தினம் சம்பந்தமொன சுற்ற
றிக்ககதயொன்று தவளியிடப்பட்டிருப்பின் அது
யொது;

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, කදයය පරිපදලන හද ආපාද
ළමනද කණ අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට පිළිවනක
සභාගත* කනව්ද.

* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ

(i)

ඔේ.

(ii)

1990.10.12 දිනැිර කදයය පරිපදලන චක්රශල්ඛ් අාං 43/90
නිකුත් ක තිර අතක, 1995.06.19 දිනැිර කදයය පරිපදලන
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ලක්ෂථමන් කිරිතල්ල මහතද

(අ

(i)

නගක ්ැලුදම් හද යල ්ම්පදාන අමදතයදාං ශඋ
්හ යදිර
යල ්ම්පදාන හද යලදපව්හන
මණ්ඩලශඋ මදණ්ඩලි නිලවදරින් ව්කෂ 2010 සිට
ශම් ාක්ව්ද දලක වනළ කදය දරි අව් යතද ්හහද
්හ ශලෝ බැාංකු ආවදක තවනළු ශ ය ක හද
විශ ය ක ආශකෝයන කටශත් වූ ව්යදපෘතීන්
්ම්බන්වශකන් විශ ගත වූ අව්්ථාද ්ාංඛ්යදව්
ශ ොපමණා;

(ii)

එම එක් එක් නිලවදරිකදශේ නම, තනවනක, ්ාංචදකක
කන ලා කට, ්ාංචදකශඋ අකමුණ, ්ාංචදකශඋ දල
සීමදව්, ්ාංචදකක ්හහද මුළු විකාම, (ගුව්න් ටි  ල
පත් ගද්ථවන, කැුදම්  මමනද හද ශව්නත්  මමනද ්හ ඒ
්හහද අකමුාල් ්ැපයූ ශ ය ක ශහෝ විශ ය ක
ආකතන ශව්න් ශව්න් ව් ශකන් ව්ශකා;

චක්රශල්ඛ් අාං 21/95 මන්න් ්හ 2015.05.20 දිනැිර කදයය
පරිපදලන චක්රශල්ඛ් අාං 11/2015 මන්න් එම දකකදල
දිනක ්ම්බන්වශකන් තව්ුපකටත් අව්වදකණක ක තත.

(ආ

(iii)

ඔේ.

(iv)

1995.10.26 දිනැිර කදයය පරිපදලන චක්රශල්ඛ් අාං 21/95(i)
මන්න් ගාංව්වනක ශහෝ ශව්නත් විපත් ්හහද හැක බාදාද දිනව්ල
දකකදලව්ලින් බැහැක කදය දරි ටයුවන ්හහද නිලවදරින්
ශනො ැහවික යුවන බව් ාන්ව්ද තත.

(v)

1995.06.19 දිනැිර කදයය පරිපදලන චක්රශල්ඛ් අාං 21/95,
2008.02.06 දිනැිර කදයය පරිපදලන චක්රශල්ඛ් අාං
05/2008, 2018.01.24 දිනැිර කදයය පරිපදලන චක්රශල්ඛ්
අාං 05/2008(i) හද 2015.05.20 දිනැිර කදයය පරිපදලන
චක්රශල්ඛ් අාං 11/2015 කන චක්රශල්ඛ් මන්න් ඒ පිළිබහව්
සික ආකතන ප්රවදී න් ාැනුව්ත් ක තත.

(vi)

ඔේ. නව් චක්රශල්ඛ්කක් නිකුත් කිරීමට ්හ
දලීන
අව් යතදව් පරිදි කදව්ත් දලීන ශල් ආකතන ්ාංග්රහශඋ
විධිවිවදන ්ාංශ ෝවනක කිරීමට ටයුවන කමින් පව්තී.

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?
(ආ

ශනොඑශ්ේ නම්, ඒ මන්ා?

අාදළ නැත.

நகரத் திட்டமிடல், நீர்வைங்கல்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினொ:

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(அ) (i )

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං

11 -528/'19- (1), ගරු බිමල් කත්නදක

මහතද.

ගු නිතාල් ගලප්පත්ති මතතා
(மொண்புமிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, ගරු බිමල් කත්නදක
මන්ත්රීවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර න
ථ ක අහනව්ද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, අග්රදමදතයවනමද ්හ යදිර
ප්රිරපත්ිර, ආකථි
ටයුවන, නැව්ත පදිාංචි කිරීම් හද ුදනරුත්ාදපන,
ේවනරු පළදත් ්ාංව්කවන, ව්ෘත්තීක ුදහුම් හද නිුදණතද ්ාංව්කවන
්හ ශකෞව්න ටයුවන අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට
පිළිවනක ලබද  මම ්හහද මද් හක
දලකක් ඉල්ලද සිටිනව්ද.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

நகரத் திட்டமிடல், நீர் வைங்கல் அகமச்சு மற்றும்
மதசிய நீர் வைங்கல்,வடிகொலகமப்புச் சகப
உத்திமயொகத்தர்கள்: தவளிநொட்டுப் பயைங்கள்

OFFICERS OF MINISTRY OF CITY PLANNING AND WATER
SUPPLY AND NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE
BOARD: OVERSEAS VISITS
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13.ගු වතේෂා විතානවේ මතතා (ගු අ. අරවින්ද් කුමාර්
මතතා වවනුව

(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக - மொண்புமிகு அ. அரவிந்த்
குமொர் சொர்பொக)

(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. A.
Aravindh Kumar)

නගක ්ැලුදම්, යල්ම්පදාන
අමදතයවනමදශගන් තූර ප්ර ථනක - (1

්හ

ේ්්ථ

අවයදපන

உயர்கல்வி

நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வைங்கல்
அகமச்சிலும் மதசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் நீர்
வடிகொலகமப்பு
சகபயிலும்
பைியொற்றும்
பதவியைி
உத்திமயொகத்தர்கள்
2010ஆம்
ஆண்டு முதல் இற்கறவகர கடகமத் மதகவ
களின் தபொருட்டும் உலக வங்கி உதவி
உள்ளிட்ட உள்நொட்டு மற்றும் தவளிநொட்டு
முதலீடுகளின் கீழுள்ள கருத்திட்டங்கள் ததொடர்
பொகவும் தவளிநொட்டுக்குச் தசன்ற சந்தர்ப்பங்கள்
எத்தகன என்பகதயும்;

( i i ) அவ்வொறொன
ஒவ்தவொரு
உத்திமயொகத்தர்
களினதும் தபயர், பதவி, விேயம் தசய்த நொடு,
விேயத்தின் மநொக்கம், விேயத்தின் கொல அளவு,
விேயத்திற்கொன தமொத்த தசலவினம் (விமொனப்
பயைச்சீட்டுக் கட்டைம், வொழ்க்ககச் தசலவுப்
படி மற்றும் ஏகனய தகொடுப்பனவுகள்) மற்றும்
அதற்கொன நிதியத்திகன வைங்கிய உள்நொட்டு
அல்லது தவளிநொட்டு நிறுவனங்கள் தனித்
தனியொக யொகவதயன்பகதயும்;

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නගර සැලසුම් තා ජල සම්පාදන අමාතයාංශ්ය සත
ජාතික ජල සම්පාදන තා ජලාපවතන මණ්ඩලවේ
නිලධාි න් : විවද්ශ් සංචාර

மற்றும்

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of City Planning, Water Supply
and Higher Education:
(a)

Will he inform this House(i) the number of occasions on which the staff
officers of the Ministry of City Planning and
Water Supply and the National Water Supply
and Drainage Board went overseas for officialpurposes and in regard to projects carried out
under local and foreign investments including
world bank aid during the period from the year
2010 up to now; and
(ii)

the name of each officer, position, the country
to which the tour was made, objective of the
tour, duration of the tour, the total expenditure
of the tour (air fares, subsistence and other

519

allowances) and the local or foreign institutions
which provided funds for it, separately?

(b)

520
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If not, why?

මිි දිය ධීවර කර්මාන්තය : වයඹ පළාත

நன்னீர் மீன்பிடித் துகற: வடமமல் மொகொைம்
FRESH WATER FISH INDUSTRY: NORTH WESTERN PROVINCE
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ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Hon. Minister
of City Planning, Water Supply and Higher Education, I
table* the answer .
* සභාවම්සය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(a)

14.ගු වතේෂා විතානවේ මතතා (ගු තුෂාර ඉමනිල්
අමරවසේන මතතා වවනුව
(மொண்புமிகு மஹசொ விதொனமக
இந்துனில் அமரமசன சொர்பொக)

The following summary detail reports are attached for
this.

*

Ministry of City Planning, Water Supply and Higher
Education (Annex - 1)*

*

National Water Supply and Drainage Board (Annex 2)*

*

Water Supply and Sanitation Improvement Project
(Annex - 3)*

*

China Sri Lanka Collaborative Research Project
(Annex - 4)*

*

Name of the foreign training visits, official visits,
designation, the country of visit, purpose of the visit
and the expenses are mentioned separately which were
carrid out by the officials of the Ministry of City
Planning, Water Supply and Higher Education. (Annex
- 5)*
The foreign training visits carried out by the officers of
the National Water Supply and Drainage Board from
2010 to January 2019, official visits and visits of
testing the pre-shipment items, name of the officer,
duration and the country of funding are separately
mentioned and the summaries are also attached.
(Annex - 6)*

(i)

ව්කඹ පළදශත් තිර යලද හද ව්ැේ අතරින් කහ
පදලන කයක බලකට පත්මේශමන් පුදව් අා ාක්ව්ද
මිරිදික මුදන් මුාද හරින ලා යලද හද ව්ැේ
ව්ශකා;

(ii)

එම පළදතට පුදගිකාද ාැ ක ශල් බලපෑ නිකාං
තත්ත්ව්ක හද ගාංව්වනක තත්ත්ව්ක ශහේවනශව්න් මිරිදික
ධීව්ක කමදන්තක ාැ ක පුදබෑම ට ලක් මේ තිර
බව් ාන්ශන්ා;

(iii)

ව්කඹ පළදශත් මිරිදික ධීව්ක
කමදන්තක
්ාංව්කවනක කිරීම ්හහද අමදතයදාං ක ගනු ලබන
පිකව්ක ව්ශකා;

කන්න එවනමද ශමම ්ාදව්ට ාන්ව්න්ශන්ා?
(ආ

(b)

The summary of the occasions of foreign visits of
Water Supply and Sanitation Improvement Project is
annexed. (Annex - 7)*

*

The summary of the occasions of foreign visits of Sri
Lanka Collaborative Research Project is annexed.
(Annex - 8)*

Not relevant.

—————————
* පසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ශනොඑශ්ේ නම්, ඒ මන්ා?

கமத்ததொைில், கிரொமியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள்,
கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில்
மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட
வினொ:
( அ) (i)

These foreign trainings are provided by institutions
such as JICA Institution, ITEC, AFD and foreign
states, and they plan required trainings and necessary
expenses will be borne. Further, expenses for the
testing of pre-shipment of items for the importing
goods will be added to the price of the goods by those
institutions and produce as the price of the goods and it
is only a part of the entire process which is carried out
by the relevant contract company for the confirmation
of the standard of those goods. i.e. testing of preshipments, testing of construction activities using
goods and other standards testing after constructions
including entire price is included. Hence, it is difficult
to produce the expenses for these separately with the
available information we possess.
*

துஷொர

ෘෂි කම, ග්රදමීක ආකථි
ටයුවන, ප ස ්ම්පත් ්ාංව්කවන,
ව්දරිමදකග ්හ ධීව්ක හද යලය ්ම්පත් ්ාංව්කවන අමදතයවනමදශගන්
තූර ප්ර ථනක - (1)

(ii)
*

மொண்புமிகு

(The Hon. Hesha Withanage on behalf of the Hon. Thushara
Indunil Amarasena)

(අ
(i)

-

வடமமல் மொகொைத்தில் கொைப்படும் நீர்த்
மதக்கங்கள் மற்றும் குளங்களில் நல்லொட்சி
அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இன்று
வகர நன்னீர் மீன்கள் விடுவிக்கப்பட்ட நீர்த்
மதக்கங்களின்
மற்றும்
குளங்களின்
எண்ைிக்கக யொகவ என்பகதயும்;

( i i ) அந்த
பிரமதசத்தில்
சமீபத்தில்
ஏற்பட்ட
கடுகமயொன வறட்சி மற்றும் தவள்ளப்தபருக்கு
கொரைமொக
நன்னீர்
மீன்பிடித்
துகற
கடுகமயொன பின்னகடகவச் சந்தித்திருப்பகத
அறிவொரொ என்பகதயும்;
( i ii ) வடமமல் மொகொை நன்னீர் மீன்பிடித் துகறகய
அபிவிருத்தி தசய்வதற்கொக அகமச்சு எடுக்கும்
நடவடிக்கக யொது என்பகதயும்;
அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்மறல் ஏன்?

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic
Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries
and Aquatic Resources Development:
(a)

Will he inform this House,
(i)

the reservoirs and tanks, out of the
reservoirs and tanks in the North Western
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[ගරු ශහේෂද විතදනශේ මහතද

Province to which fresh water fish was
released after the government of good
governance came to power;
(ii)

(iii)

(b)

whether he is aware that the fresh water fish
industry suffered a severe setback owing to
the drought and floods that hit that province
recently; and
the steps the ministry will take to develop
the fresh water fish industry in the North
Western Province?

කුරුණෑගල දි්ථත්රික් කට ාැල් 300ක් ලබද  ම තත.
ව්ටිනද ම ලක්ෂ 15කි.
ුදත්තලම දි්ථත්රික් කට ාැල් 675ක් ලබද  ම තත. ව්ටිනද ම
ලක්ෂ 33.75කි.
(ආ

අාදළ ශනොශේ.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්ර ථන අාං
15 -581/19'- (1
ගුණව්කවන මහතද.

ගරු (ආචදකක

බන්ුපල

If not why?
ගු චමල් රාජපක්ෂ මතතා

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

(மொண்புமிகு சமல் ரொேபக்ஷ)
(The Hon. Chamal Rajapaksaa)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ෘෂි කම, ග්රදමීක ආකථි
ටයුවන, ප ස ්ම්පත් ්ාංව්කවන, ව්දරිමදකග ්හ ධීව්ක හද යලය
්ම්පත් ්ාංව්කවන අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට
පිළිවනක සභාගත* කනව්ද.
(අ

522

පදකලිශම්න්වනව්

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ගරු බන්ුපල ගුණව්කවන
මන්ත්රීවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර න
ථ ක අහනව්ද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(i)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වැේ වර්ගය

දිසනත්රික්කය

වැේ සංඛයාව

1. මහ ව්ැේ

කුරුණෑගල

2

2. මවයම
ප්රමදණශඋ ව්ැේ

කුරුණෑගල

9

ුදත්තලම

5

කුරුණෑගල

18

ුදත්තලම

19

Question ordered to stand down.

කුරුණෑගල

1

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

ුදත්තලම

1

ුදත්තලම

1

3. කුඩද
ප්රමදණශඋ ව්ැේ
4. දලීන
යලද
5. ව්වන යලද

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අග්රදමදතයවනමද ්හ යදිර
ප්රිරපත්ිර ආකථි
ටයුවන නැව්ත පදිාංචි කිරීම් හද ුදනරුත්ාදපන
ේවනරු පළදත් ්ාංව්කවන ව්ෘත්තීක ුදහුම් හද නිුදණතද ්ාංව්කවන
්හ ශකෞව්න ටයුවන අමදතයවනමද ශව්නුශව්න් මද එම ප්ර ථනකට
පිළිවනක  මම ්හහද ්ිර ශා
දලකක් ඉල්ලද සිටිනව්ද.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිි පත් කිරීම නිවයෝග කරන ලදී.

வினொகவ மற்தறொரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය

ාදනදක වනමනි -

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා
ේක්ත ්හහන් ව්ැේව්ල නදම ශල්ඛ්න ඇමුුම* මන්න් ාක්ව්ද තත.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(ii)

ඔේ.

(The Hon. Deputy Speaker)

(iii)

නික ශකන් පීඩද විිල කුරුණෑගල හද ුදත්තලම දි්ථත්රික් ව්ල
මිරිදික ධීව්ක
කමදන්තක ්ාංව්කවනක කිරීම ්හහද
අමදතයදාං ක විසින් පහත පරිදි ක්රිකදමදකග ගන්නද ල ම.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

1.

2.

දලීන යලද ව්ල මුදන් ව්ගදව් ව්යදප්ත කිරීම.
කුරුණෑගල දි්ථත්රික් ක වනළ යලද 187
3,326,500ක් තැන්පත් ක තත.

මුදන් තන්ල්ලන්

ුදත්තලම දි්ථත්රික් ක වනළ යලද 104
1,750,755ක් තැන්පත් ක තත.

මුදන් තන්ල්ලන්

මුදන් තල්ලීම ්හහද මිරිදික කදත්රද ලබද  මම.
කුරුණෑගල දි්ථත්රික් කට කදත්රද 138ක් ලබද  ම තත.
ව්ටිනද ම ලක්ෂ 103.5කි.
ුදත්තලම දි්ථත්රික් කට කදත්රද 56ක් ලබද  ම තත. ව්ටිනද ම
ලක්ෂ 42කි.

3.

මුදන් තල්ලීම ්හහද ධීව්ක
 මම.

—————————
* පසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

දකමි කන්ට කමල් ාැල් ලබද

ගරු ාකදසිරි යකශ්ේ ක මන්ත්රීවනමනි පැහැදිලි

ක ගැී මක්ා?

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි මම විශ ේෂ දකණකක්
මතක් කන්න ඕනෑ. මදවයශේදින්ට පදවිච්චි කන්න ිරබුම්
පදකලිශම්න්වනශේ දමක ශා ක් ව්්ද ාමද ිරශබනව්දක කිකද ුදව්ත්
පත්ව්ල දිගින් දිගටම ්හහන් වුණද. තත්තටම පදකලිශම්න්වනව් වනළ
අශප් මදවයශේදින් වි දල ව්ැඩ ශ ොට්ක් කනව්ද. ඔවුන් වි දල
ැපමේමක් කන අකයි. පදකලිශම්න්වනශේ එම දමක ශා ඉබි
කවනරු ාමලද ව්්ද ාමද ිරශබනව්දක කිකද තමයි ාැනුම්  ම
ිරශබන්ශන්. එම නි්ද ශම් ්ම්බන්වශකන් ශ්ොකද බලද
රුණද ක ඒ ්හහද අව් ය පිකව්ක ගන්නද ශල් මම
ඔබවනමදශගන් ඉල්ලද සිටිනව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ්ාදනදක වනමද ඒ ට පිළිවනකක් ශායි ගරු මන්ත්රීවනමනි.
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ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ්ාදනදක ව්කකද හැටිකට
මට කිකන්න ිරශබන්ශන් කන ශාකක් ඒ අකත් එක් ්ද ච්ඡද
කලද කන්න කිකන එ යි - have a discussion with the media
personnel. ඔවුන් එක් ්ද ච්ඡද ශනො ක එම දමකව්ල ශාොක
අගුළු ාමද ිරශබනව්ද නම් ඒ ව්ැරැදියි. ඒ අකත් එක් ඒ ගැන
්ද ච්ඡද කන්න.

ලබල දලශඋ ඔවුන්ට ඒ ශාොකටුව් නිකම විධිකට පදවිච්චි
කන්න ුපන්ශන් නැහැ. ාැනුත් ්මහක ශව්ලදව්ට ඒ අක එම ශාොක
ාදවිත ක දි බදවද සිුප ශව්නව්ද. ඒ නි්ද රුණද ක නැව්ත ඒ
ගැන ල්පනද ක බලන්න. තව්ම එතැන ඒ ශබෝ හ එ ත්
ිරශබනව්ද. එින ්හහන් ක ිරශබන්ශන් නමදවයශේදින්න කිකලද
ශනොශව්යි නුදව්ත්පත් ගැලරිකන කිකදයි. ඒ ටත් අව්්ථාදව් හාද
ශාන්න.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ගරු නිශකෝයය තමිරවනමනි මම ලින් කිේව් විධිකට ඒ
දකණක පිළිබහව් ්ද ච්ඡද කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ පිළිබහව් මම ගරු
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ාදනදක වනමද ාැනුව්ත්

කන්නම්.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මමත් අවුරුුප 30ක් ිර්ථශ්ේ පදකලිශම්න්වනශේ ඉන්නව්ද. ඒ
දලශඋ ඉහලදම ඔවුන්ට දමක ලබද  ම ිරබුණද.

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි මට තව් ව්ැාගත් ප්ර ථනකක්
අහන්න අව්්ථාදව් ශාන්න.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ශහොහයි කිකන්න.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ාදනදක වනමද ාැනුව්ත්
් ්ථ කන්නම්.

ක ඒ ්හහද ව්ැඩ පිළිශව්ළක්

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

්ාදනදක වනමදත් ශම් අව්්ථාදශේ ්ාදශේ සිටින නි්දත්
ව්දචි පිළිවනරු අශප්ක්ෂද කන ප්ර ථන ව්දකක ඉක්මනින් අව්්න්
ළ නි්දත් තමයි මම ශම් දකණක අහන්ශන්.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඒව්ද මදවයශේදින් අවුරුුප 30 විතක දලකක් පදවිච්චි ළ
්ථාදනයි ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි.ගරු ්ාදනදක වනමද
කිකනව්ද ව්දශේ මමත් ඒ දකණකට එ
ව්නව්ද. ශම් ඒ අක
්ම ්ද ච්ඡද කලද ගන්න ිරබුම් තීකණකක්.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ තමයි මම කිේශේ. ගරු ාදනදක වනමද ාැනුව්ත්
්ද ච්ඡද කලද ශම් පිළිබහව් තීකණකක් ශාන්නම්.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

ක

ගු බුද්ධික පතිරණ මතතා (කර්මාන්ත තා වාණිජ ක යුතු
නිවයෝජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை - ககத்ததொைில் மற்றும் வொைிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana - Deputy Minister of Industry
and Commerce)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි මටත් ඒ ්ම්බන්වශකන්
කමක් කිකන්න ිරශබනව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔේ කිකන්න ගරු නිශකෝයය තමිරවනමනි.

ගු බුද්ධික පතිරණ මතතා
(மொண்புமிகு புத்திக பதிரை)

ඔබවනමන්ලදශේ කයක ශව්නුශව්න් එාද මාංගල ්මකමේක
තමිරවනමද ්හශකෝගක ශාන විධිකට එ
වූ ගිවිුදමට අමතකව්
අා ජිී ව්ද මදනව් ිනමි ම් ්මුළුව්ට තව්ත් ගිවිුදමක් ආණ්ඩුව් කම්
්හශකෝගකක් ්ිනතව් ඉදිරිපත් කන්න බලදශපොශකොත්වන ව්නව්දා?
එශහම නම් ඒ ඉදිරිපත් කන්න ලින් එින අඩාංගු දකණද
පිළිබහව් ැබින ල මණ්ඩලක ශහෝ ඔබවනමන්ලද ්ද ච්ඡද ක ශම්
පදකලිශම්න්වනව් ාැනුව්ත් ක ිරශබනව්දා? මම ඒ දකණක අහන්න
ශහේවනව් ශම් යි. පුදගික දල ව් ව්දනුශව්ත් ආණ්ඩුව් ශම් විධිකට
්හශකෝගක  මලද තිර ළ ක්රිකදව්ලි වනළින් අව්්දනශඋ සි ව වුශණ්
ලාං දව් යදතයන්තක විනි ථචක දකව්රු ශගනැත් පරීක්ෂණ කන
තැන ට පත් මේමයි. එම නි්ද අශප් කශ ල ී ිරක -අධි කණ ක්රමකහරිකට ිරශබනව්දක කිකද අපි වි ථව්ද් කන ව් ව්දනුව්ක් වනළ ශම්
කට ශව්නුශව්න් අපි කම් තීන්ුපව්ක් ගන්නව්ද නම් යදතයන්තක
විනි ථචක දකව්රු ශගන ඒම ව්ැනි තත්ත්ව්කක් තිර
කන්න
ඔබවනමන්ලද තව්ුපකටත් බලදශපොශකොත්වන ව්නව්දා කිකද මම
ඔබවනමදශගන් ශගෞකව්ශකන් අහන්න ැමැිරයි.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු මන්ත්රීවනමද මද ඔබවනමදශගන් අහන්න ැමැිරයි අශප්
අධි කණ ප විරක ගැන ඔබවනමදට වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්දා කිකද.
[බදවද කිරීමක් ඔබවනමද ඉ්ථ්ක ශව්ලද කිකන්න ශ ෝ. [බදවද
කිරීමක් මද අහන්න ැමැිරයි ඔක තද කන අකට අධි කණ
ප විරක ගැන වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්දා කිකද.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ඔබවනමද අුදන් ශගන සිටින
ලාලද්නකට ඉහළින්; ාදනදක වනමදශේ ගැලරිකට ඉදිරිපසින්
ිරශබන ශාොකටුව් අපි හඳුන්ව්න්ශනත් 'ුදව්ත්පත් ගැලරිකට එන
මදවයශේදින්ට තවනළු මේමට ිරශබන ශාොකටුව්' ශල්යි. නමුත්

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

සිකකට සිකක

වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්ද.
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පදකලිශම්න්වනව්

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ 26ව්න ාද ආණ්ඩුව් මාංශ ොල්ල

ෑව්ද.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඊට පුදව් අපි අධි කණකට ගිකද. ශමවනමන්ලද අධි කණකට
ශහොහටම බැන්නද අපහද් ළද.

අධි කණ ක්රමක ගැන අපට වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්ද. මද
ශපෞ ගලි ව් ඔබවනමදට එක කිකනව්ද. හැබැයි එශහම වි ථව්ද්කක්
ිරබික ම තමයි ශම් ආණ්ඩුව් -මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද විශ
ටයුවන අමදතයව්කකද විධිකට සිටින විට- ශම් කශ ල අධි කණශකන්
නඩු අහලද අව්්න් කන්ශන් නැිරව් විශ
විනි ථචක දකව්රුන්
ශගන්ව්ද ලාං දශේ අශප් කණ විරුව්න් යදතයන්තක අධි කණව්ලට
ශගන කන්න අව් ය කන ව්ැඩ පිළිශව්ළ ් ්ථ ශළේ. මද අහන්න
ැමැිරයි එතශ ොට ඔබවනමන්ලදට අධි කණක ගැන වි ථව්ද්කක්
ිරබුණදා කිකද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැහැ නැහැ. ගරු නිශකෝයය
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ාදනදක වනමනි -

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ශමවනමද ඒ දලශඋ අපත්
්ම යි සිටිශඋ. එක්්ත් යනතද නිාහ්ථ ්න්වදනක ආණ්ඩුව් කුද
දලශඋ අධි කණක ගැන වි ථව්ද්කක් තැබුශේ නැත්ශත්
ශමවනමන්ලද අග්ර විනි ථචක දකවනමික පදකලිශම්න්වනව්ට ශගන්ව්ද
පැක 24න් ඉව්ත් කුද නි්දයි.

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථාද ්ාදව්ට බණිනව්ද. ශමවනමන්ලදට ාැන්
අධි කණක ශහොහයි.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මද ඒ ට අාත් විරු වයි.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය

ාදනදක වනමනි -

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීවනමද එවනමදට

තද

කන්න අව්්ථාදව් ශාන්න.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

වුා කිේශේ අධි කණක නක යි කිකද? [බදවද කිරීමක් ශම්
ආණ්ඩුව් ශ ොල්ල ෑශේ නැහැ.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මාංශ ොල්ල

ෑව්ද.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ආණ්ඩුව් ගික ව්ැරැදි පදශකන් හරි පදකට ගන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක්
අිරගරු යනදධිපිරවනමද ් ්ථ
ළද. මද කිකන්න
ැමැිරයි
ශරේෂථඨදධි කණක ්හ විනි ථචක දකව්රුන් ගැන අප වනළ වි දල
වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්ද කිකද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වි ථව්ද්කක් ිරශබනව්දා?

(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ව්දශේ ශ ව්ල් කුද ඒ අක යදතයන්තකකට බණිනව්ද
යදතයන්තකක ඒ අකශේ නඩු දකකන් එව්න්න හැුපව්ද කිකද. නමුත්
ඒ තත්ත්ව්ක 2015 ව්කෂශකන් පුදව් ශව්න්ථ වූ බව් මද කිකන්න
ඕනෑ. ශම් අකට ඒව්ද අමත ශව්ලද. මම ඊශකත් ශම් ගැන කිේව්ද
ශපශකාදත් කිේව්ද. ශ්රී ලාං දව්ට විරු වව් එක්්ත් යදතීන්ශේ
මදනව් ිනමි ම් වුන්්ලශඋ අවුරුුප වනනක් -2012 2013 2014ශකෝයනද ්ම්මත වුණද. 2015 ශම් අක දින්නද නම් ආකථි
්ම්බදව - economic sanctions- තමයි අපට එන්ශන්. අශප්
ආණ්ඩුව් තවිල්ලද ඒව්ද ඔක්ශ ොම ්මනක ළද. [බදවද කිරීමක්
Let me reply.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

එවනමදට ේත්තකක කිකන්න ඉඩ ශාන්න. ඊට ප්ථශ්ේ ඔබවනමදට
අව්්ථාදව් ලබද ශාන්නම්.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අශප් ආණ්ඩුව් තවිල්ලද ඒ සිකල්ලම ්මනක ළද. අා අපි
යදතයන්තකක ්ම ඉතදම කි ලටුශව්න් ව්ැඩ
කනව්ද. අශප්
කණවිරුව්න් ශහෝ අනිකුත් අක ්ම්බන්වශකන් තීකණ ගන්න
යදතයන්තක විනි ථචක දකව්රුන්ට අපි ඉඩ ශාන්ශන් නැහැ කිකද
අපි පැහැදිලිව්ම කිකද ිරශබනව්ද. ශම් අක කණවිරුව්න් ගැන ාද
කනව්ද. ්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මැිරවනමද කුල් ශාශ න් තාශගන
ගිිනල්ලද ිනශක ාැම්ශම් ඔබවනමන්ලදයි. කණවිරුව්න් ගැන
ශමොනව්දා ශම් ාද කන්ශන්?
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ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ගු වශ්තාන් වසේමසිංත මතතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ාකදසිරි යකශ්ේ ක මැිරවනමද අව්්දන දකණක ඔබවනමද
කිකන්න. ඊළ ට ගරු ශ හදන් ශ්ේමසිාංහ මැිරවනමදට අව්්ථාදව්
ලබද ශානව්ද. එතැනින් ශම් දකණක අව්්දනයි. ගරු ාකදසිරි
යකශ්ේ ක මැිරවනමද.

ගු වශ්තාන් වසේමසිංත මතතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ඒ

දකණක පැහැදිලි

ක ගැී මට අව්්ථාදව්ක් ලබද ශාන්න.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පැහැදිලි කන්න ශාකක් නැහැ. අග්ර විනි ථචක දකවනමික ඉව්ත්
ළද. ප්රවදන කණවිරුව්ද ිනශක ාැම්මද. තව් ශමොනව්දා
ාද
කන්ශන්?

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ්ාදනදක වනමද කිකුද
දකණදත් ්ම මම ශබොශහොම පැහැදිලිව් එ
ව්නව්ද. ගරු
්ාදනදක වනමනි ඔබවනමදත් මද ශම් කිකන්න කන දකණක ගැන
ාන්නව්ද. එාද අශප් අග්ර විනි ථචක දකවනමික ඉව්ත් කිරීමට විරු වව්
ශපළපදළි ගිිනල්ලද ඳුළු ගෑ්ථ දුද මිනිශහක් ාකදසිරි යකශ්ේ ක
කිකන්ශන්. ඔබවනමද ඒ ගැන ාන්නව්ද. ඒ ව්දශේම ්කත්
ශෆොන්ශ්ේ ද මැිරවනමද ිනශක ාමනව්දට විරු වව් අපි ශපළපදළි
ගිිනල්ලද තමයි මශේ ව්දහන කුඩු ක ගත්ශත්. අපි අාත් ඒව්දට
විරු වයි. ඒශක් කිසි ගැට ව්ක් නැහැ. හැබැයි මම තහුශේ එශහම
දකණකක් ශනොශව්යි. මම තහුශේ ශම් යි. එශහම අධි කණකක්
ිරබුණදක කිකද අපි ිනතමුශ ෝ. හැබැයි අපි 2015 ආණ්ඩුව්ක්
හාලද තශමරි දව්ත් ්ම එ ට එ
ශව්ලද ගරු මාංගල
්මකමේක මැිරවනමද ජිී ව්ද මදනව් ිනමි ම්
මිටුව්ට ගිිනල්ලද
ශකෝයනදව්ක් ඉදිරිපත්
ළද. අශප් කණවිරුව්න් ්ම්බන්වව්
ිරශබන ප්ර ථන ටි ශම් කශ ල අධි කණව්ලින් වි්හද ගන්න ිරශබන
ව්දතදව්කණක ් ්ථ කන ව්ැඩ පිළිශව්ළ පැත්තකින් ිරකලද
යදතයන්තක විනි ථචක දකව්රු ලාං දව්ට ශගනැල්ලද ඔවුන්ශගන්
්දක්ෂි විම්ලද යදතයන්තක අධි කණව්ලින් තීන්ුප ශාන්න තමයි
ශම් තීන්ුපව් ගත්ශත්. මම තහුශේ ශව්න එ ක් ශනොශව්යි. මම
තහුශේ අපි ආපුද ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළට ්හශකෝගක  මලදා අා
ඉදිරිපත් කන්න හාන ශකෝයනදව් ඉදිරිපත් කන්ශන් නැත්නම්
ඊට ශව්න්ථ ශකෝයනදව්ක්ා ඒ ට ැබින ල මණ්ඩලශඋ අනුමැිරක
ලැබුණදා කිකන එ යි.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශහොහයි. ගරු ්ාදනදක වනමනි මට විනද කකක් ශාන්න. ගරු
ශ හදන් ශ්ේමසිාංහ මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදශේත් අව්්දන ප්ර ථනක
අහන්න අව්්ථාදව් ශානව්ද. එතැනින් පුදව් ශම් දකණක ගැන ාද
කිරීම අව්්න් කනව්ද.

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. ගරු
්ාදනදක වනමනි ඔබවනමදශේ පිළිවනක වනළ ආණ්ඩුව් අා ගන්නද
ක්රිකදව්ලික ්ම්බන්වශකන් කිසිම පැහැදිලි කිරීමක් ශළේ නැහැ.
ඉතදම ්දවදකණව් අපි අහන ප්ර ථනක ව්න්ශන් අා කයශඋ
ශකෝයනදව් ශමො ක්ා කිකන එ යි. ශමො ා තශමරි දව් ශමම
ශකෝයනදව්ට ්මඅනුග්රදහ ත්ව්ක ාක්ව්ද අා ව්නවිට මදනව් ිනමි ම්
වුන්සිලශකන් ඉව්ත් ශව්ලද ිරශබනව්ද. හැබැයි ශකෝයනදව්
ශගනද අක මදනව් ිනමි ම් වුන්සිලශකන් ඉව්ත් ශව් දි ලාං දව්
කයකක් හැටිකට අශප් කටට විරු වව් ශගශනන ශකෝයනදව්ලික
්ම්බන්වශකන් පක්ෂපදතීව්
ටයුවන
කනව්ද. ඒ නි්ද අපි
අහන්ශන් ඔබවනමන්ලද කයකක් හැටිකට අා ආකම්ා ශව්න මදනව්
ිනමි ම් වුන්සිලශඋ ම ගන්නද ක්රිකදව්ලික ශමො ක්ා එින අාහ්
ශමො ක්ා කිකන එ යි.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I will explain. ාකදසිරි යකශ්ේ ක මැිරවනමද අහුද ප්ර ථනකට
මම පිළිවනකක් ශාන්නම්. මාංගල ්මකමේක තමිරවනමදව්ත් අශප්
ආණ්ඩුව්ව්ත් යදතයන්තක විනි ථචක රුව්න් ලාං දව්ට ශගශනන්න
එ
ශව්ලද නැහැ.

ගු දයාසිි  ජයවසේකර මතතා

(மொண்புமிகு தயொசிறி ேயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

නැත්ශත් ශමො ා?

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එ
ශව්ලද නැහැ. නඩු අහන ක්රම ගැන ්දක්ෂි රුව්න්
ැහව්න ක්රම ගැන - technical assistance - විතකයි එම ගිවිුදශම්
ිරශබන්ශන්. That is number one. අපි යදතයන්තකකත් ්ම
්ද ච්ඡද කශගන කනව්ද. ලින් ආුද ශකෝයනද ලාං දව්ට ිනත ක
ආ දකකට ්ාංශ ෝවනක කිරීමට අපි
ැමැත්ත ප්ර ද
ක
ිරශබනව්ද. එපමණයි.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශහොහයි ශබොශහොම ්ථවනිරයි.
මීළ ට පදකලිශම්න්වනශේ ්ථාදව්ක නිශකෝග 27(2 කටශත්
ප්ර ථනක ගරු ඩේල්ථ ශ ව්දනන්ාද මහතද.

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

"ගම්වපරිතය" වැඩස තන ක්රියාව නැංවීවම්දී
මතුවන ගැ ලු
"கம்தபறலிய" மவகலத்திட்டத்கத
முன்தனடுப்பதிலுள்ள பிரச்சிகனகள்

DIFFICULTIES IN IMPLEMENTATION OF "GAMPERALIYA
PROGRAMME"

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා මතතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகளரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, நன்றி. எனது
மகள்விகய நிதி அகமச்சர் தகளரவ மங்கள சமரவீர
அவர்களிடம் மகட்கின்மறன்.
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கிரொமிய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் உட்பட துொித
அபிவிருத்தியின் நிமித்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள ‘கம்தபறலிய’
மவகலத்திட்டமொனது நொடு முழுவதிலும் தவற்றிகரமொக
நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு வருவதொகக் கூறப்படுகின்றது.
அந்தவககயில், இதுவகர கொலமும் முன்தனடுக்கப்பட்டு
வருகின்ற மற்றும் இனங்கொைப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள்
ததொடர்பிலும்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
நிதி
ஒதுக்கீடுகள்
ததொடர்பிலும்
கூறப்பட்டு
வருகின்றன.
இந்நிகலயில்
மொவட்டச் தசயலொளர்கள் ஊடொகப் பிரமதசச் தசயலொளர்
களுக்கு மமற்படி கருத்திட்டங்களுக்கொன நிதிகய மநரடியொக
ஒதுக்கப்மபொவதொகவும் தற்மபொது கூறப்படுகின்றது. மமற்படி
ததொகுதிவொொியொக
மமற்தகொள்ளப்பட்டு
வருகின்ற
இவ்மவகலத்திட்டத்திகன நொங்கள் வரமவற்கின்மறொம்.
அமதமநரம், கிளிதநொச்சி மொவட்டத்தில் ‘கம்தபறலிய’
திட்டத்தின்கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியினூடொக முன்தனடுக்
கப்பட்டு வருகின்ற வீதிப் புனரகமப்புப் பைிகள் ஒப்பந்தத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நியமங்களுக்கு ஏற்றதொக அகமயொது,
ஒப்பந்தக்கொரர்களொல் தரமற்ற வககயில் முன்தனடுக்கப்பட்டு
வருவதொகவும், இதகன மமற்பொர்கவ தசய்யமவண்டியவர்கள்
அது ததொடர்பில் அக்ககற கொட்டுவதில்கல எனவும், இதன்
பின்னைியில்
சில
அரசியல்வொதிகளின்
அழுத்தங்கள்
இருப்பதொகவும், இதன் கொரைமொக எவ்விதமொன ததொைில்நுட்ப
மமற்பொர்கவகளும் இன்றிய நிகலயிமலமய இப்பைிகள்
மமற்தகொள்ளப்பட்டு வருவதொகவும் தபொதுமக்கள் முகறயிட்டு
வருகின்றனர்.
இமத
நிகல
ஏகனய
பகுதிகளிலும்
நிகைக்கூடும்.
இத்தககய அரச தபொது மவகலத்திட்டங்கள் வகுக்கப்
படுகின்றமபொது அதன் தபயர்கள் தமிழ் தமொைியிலும்
குறிப்பிடப்படுகின்றபட்சத்தில் அத்திட்டங்கள் ததொடர்பில்
எமது மக்களுக்கு உைர்வுொீதியொன ஓர் ஈர்ப்பு ஏற்படும்.
அமதமநரம், மதசிய நல்லிைக்கம் பற்றிக் ககதக்கின்ற
நிகலயில், தமொைி உொிகமகள் பற்றிப் பிரஸ்தொபிக்கப்படுகின்ற
நிகலயில், இது அத்தியொவசியமொனததொரு விடயமொகுதமன்மற
நொன் கருதுகின்மறன்.
அந்தவககயில், மமற்படி திட்டம் ததொடர்பில் நிலவுகின்ற
சில சந்மதகங்ககள நிவர்த்திதசய்துதகொள்ளும் வககயில்
பின்வரும் மகள்விககள முன்கவப்பதற்கு விரும்புகின்மறன்.
1.

2.

3.
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පදකලිශම්න්වනව්

'கம்தபறலிய' என்னும் சிங்கள தசொற்பதத்துடன்
அதற்குொிய அர்த்தத்கதத் தரக்கூடிய “கிரொமப் பிறழ்வு”
அல்லது மவறு உொிய தமிழ் தசொற்பதத்திகனயும்
இகைத்து அந்தத் திட்டத்கதக் குறிப்பிட முடியொதொ?
இதுவகர
கொலமும்
அகனத்து
நொடொளுமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கும்
மமற்படி
திட்டத்தின்கீழ்
ோ்
நிதிதயொதுக்கீடுகள்
மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ?
குறிப்பொக, வடக்கு, கிைக்கு மொகொைங்களில் நிதி
ஒதுக்கீடுகள் மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நொடொளுமன்ற
உறுப்பினர்களது
தபயர்ககளயும்,
அவரவர்க்கு
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ததொகககள் குறித்தும் விபரங்ககள
அறியத்தர முடியுமொ?
மமற்படி திட்டங்களின் ததொைில்நுட்ப மற்றும் ஏகனய
கண்கொைிப்புப்
பைிககள
மமலும்
விகனத்
திறனுடன் முன்தனடுப்பதற்கு உொியததொரு தபொறி
முகறகய வகுக்க முடியுமொ?

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, தற்தபொழுது
சம்பந்தப்பட்ட
அகமச்சர்
அவர்கள்
இங்கு
இல்லொத
படியினொல், மமற்படி எனது மகள்விகளுக்கொன பதில்ககளயும்
எடுக்கப்பட மவண்டிய நடவடிக்கககள் ததொடர்பிலொன
விபரங்ககளயும்
தகௌரவ
சகப
முதல்வர்
அவர்கள்
வைங்குவொர் என நொன் எதிர்பொர்க்கின்மறன்.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ්ාදනදක වනමද.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

We will answer the Question tomorrow.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Thank you.

ගු ඩේලසන වද්වානන්දා මතතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, கடந்த கொலத்தில்
நொன்
முல்கலத்தீவு
மொவட்டக்
கடற்தறொைிலொளர்கள்
சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிகன ததொடர்பில் - தவளிச்ச வீடு
சம்பந்தமொக ஒரு மகள்விகய எழுப்பியிருந்மதன். ஆனொல்,
குறித்த
விடயம்
தனக்குப்
தபொறுப்பொனதல்ல
என்று
கடற்தறொைிலுக்குப்
தபொறுப்பொன
அகமச்சர்
அவர்கள்
தசொல்லியிருந்தொர். இருந்தமபொதிலும் நிச்சயமொக அதற்குொிய
பதிகல விகரவில் தபற்றுத் தருவதொகத் தொங்கள் எனக்கு
உறுதியளித்திருந்தீர்கள். ஆனொல், இதுவகர அதற்குொிய பதில்
எனக்குக் கிகடக்கவில்கல.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

I said I will present it to the relevant Ministry but give
me time till tomorrow morning. I will do it.
ගු ඩේලසන වද්වානන්දා මතතා

(மொண்புமிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Thank you.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ප්රවදන ව්ැඩ

ටයුවන ආකම්ාශඋ - [බදවද කිරීමක්

ගු වේලු කුමාර් මතතා

(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.
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ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා (බුද්ධ ශ්ාසන තා
වයඹ සංවර්ධන අමාතයතුමා

ගරු ශේ කුමදක මන්ත්රීවනමද.

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ - புத்தசொசன மற்றும்
வடமமல் அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

ගු වේලු කුමාර් මතතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Buddhasasana and Wayamba Development)

(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි විශ ේෂ වූ ප්ර ථනකක් ඉදිරිපත්
කන්නට මට විනද කක
දලකක් ලබද ශාන ශල් ඉල්ලද
සිටිනව්ද.
මහනුව්ක නගකශඋ පුදගික ාද තිර ක ිරශබන කා ව්දහන
වදව්නශඋ ශව්න්ක් නි්ද මහනුව්ක නගකක
ණපිට හැරී
ිරශබනව්ද. මවයම පළදශත් ආණ්ඩු දකවනමදශේ ඒ මිර
තීකණකක් මත තමයි ශමක ක්රිකදත්ම ශව්න්ශන්. ශම් ඒ මිර
තීකණක මත කාව්දහන වදව්නක ්ම්පූකණශකන්ම ශව්න්ථ ක
ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම ාළාද ව්හන්ශ්ේ ව්ැඩ සිටින ාළාද මදළිගදව්
ඉදිරිපිට පුදගික දලශඋ night races දිේව්ද ව්දශේ night bazaar
එ ක් විව්ෘත
ක නගකශඋ ිරශබන ඓිරහදසි
තත්ත්ව්කට
බලපෑමක් තිර ක ිරශබනව්ද. ශම් ගරු ්ාදව්ට මම ශම් රුණ
ඉදිරිපත් කනව්ද. ශම් පිළිබහව් විශ ේෂ අව්වදනකක් ශකොමු ක
දි්ථත්රික් -

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි මම බු ව ද්න තමිර
විධිකට ශම් ගරු ්ාදව්ට කිකන්නට ඕනෑ ශමක ශබෞ වකන්ට
ශබොශහොම අප කීකිරකක් බව්. ශම් දකණක ශා් ශ පදලන
තසින් බලන්නට බැහැ. ශමො ා ාළාද ුදා බිම පූයී ක ව්න්ාී ක
ේවනම් ්ථාදනකක්. ඉ්ථ්ක ශමතැන ශක්ථ ගිකද. ාළාද මදළිගදව්
ඉ්ථ්කහ තැන ශක්ථ ගිකද. ශම් ේවනම් ්ථාදනක ශම් ව්දශේ
තත්ත්ව්ක ට පත්ව්න්නට ඉඩ ශාන්නට බැහැ. මටත් ශම්
්ම්බන්වශකන් වි දල ශල් පැමිණිලි තවිත් ිරශබනව්ද. ශම් ගැන
ටයුවන කිරීම නගක ්ාදව්ට පමණක් අයිිර දකකකක් කිකද
ිනතන්නට බැහැ. අපි කයකක් විධිකට ශම් ගැන පිකව්කක් ගන්න
ඕනෑ. ශම් ්ථාදනක පූයී ක ්ථාදනකක් ේවනම් ්ථාදනකක් විධිකට
ශම් ටයුවනව්ලට ඉඩ ශාන්නට බැහැ. ශබෞ වදගමට ප්රමුඛ්්ථාදනක
ශානව්ද කිකද පදල කන් ශහෝ
වුරු ශහෝ ිනවනව්ක් දක විධිකට
ශමව්ැනි
ටයුවන
කනව්ද නම් ඒව්දට ඉඩ ශාන්නට බැහැ.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

ශහොහයි. ශබොශහොම ්ථවනිරයි තමිරවනමද.

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

අා ව්දචි පිළිවනරු අශප්ක්ෂද කන ප්ර ථන ඉක්මනින් අව්්න් වූ
නි්ද ශම් ්ම්බන්වශකන්
ාද
කන්න මම ඔබවනමදට ඉඩ
ශාන්නම්.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I will answer briefly, Sir.

ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි මහනුව්ක නගකශඋ කා
ව්දහන
ළමනද කණක අයිිර නගක ්ාදව්ට. ඒ
මවයම
ආණ්ඩුව්ටව්ත් පළදත් ්ාදව්ටව්ත් අයිිර නැහැ. ඒ ශ ශ්ේ ශව්තත්
මහනුව්ක මහ නගක ්ාදව් පළදත් ්ාදව්ත් ්ම ්ද ච්ඡද කලද
දින වනන අත්හාද බැලීමක් ක ිරශබනව්ද one-way අ ත්
ක්රමකක් ආකම්ා ක. නමුත් ඒ ක්රමක ාැන් අ්දකා මේ ිරශබන
බව් නගකදධිපිරවනමද මට අා කිේව්ද. නනගක ්ාදව්ටයි බලක
ිරශබන්ශන්. ශව්න
දටව්ත් බලක නැහැ. ශම් ක්රමක ව්හදම
නව්ත්ව්ලද පකණ ිරබුම් තත්ත්ව්කට කන්නන කිකලද මම
නගකදධිපිරවනමද ව්න ශක්්ක ශ්ේනදනදක මැිරවනමදට ේපශා්ථ
ුපන්නද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි night bazaar එ ගැන
කිකනව්ද නම් තත්තව් ශකන්ම ආණ්ඩුව් ාැනුව්ත් ශනො ක නගක
්ාදව් ාැනුව්ත් ශනො ක ාළාද මේදිශඋ ්ිරක ට ්ැකකක් night
bazaar එ ක් ආකම්ා කලද බයි ල එ ට ම්ථ ුදච්චනව්ද. මහනුව්ක
්ාං්ථ ෘිරක ගැන ශනොාන්නද පිරි්ථ ඊශඋ-ශපශකාද මහනුව්කට
තවිල්ලද ශව්න පළදත්ව්ල
ළ ශ ව්ල් මහනුව්ක නගකශඋ
කන්න හානව්ද; අක මරික ශ හ ළ ශ ව්ල් කන්න හානව්ද.
මම නගකදධිපිරවනමදට කිකද ිරශබනව්ද එම bazaar එ
පව්ත්ව්දශගන කනව්දා නැ ා කිකන එ තීකණක කිරීශම් අයිිරක
ිරශබන්ශන් නගක ්ාදව්ට බව්ත් එක ව්හදම අත්ිනටුව්න ශල්ත්.
මල්ව්වන අ්ථගිරි මහද නද ිනමිව්රුනුත් එකට ශපෞ ගලි ව්
විරු වත්ව්ක ාක්ව්ද ිරශබනව්ද.

අා දින නයදක පත්රශඋ විෂක අාං 1 - වි්කයන පනත්
ශ ටුම්පත 2019 ශාව්ැනි ව්ක කිකමේම ශතව්ැනි ශව්න් ළ දිනක ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මන්ත්රීවනමද.

විසර්ජන පනත් වකටුම්පත, 2019
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019
APPROPRIATION BILL, 2019
කල් තබන ලද විවාදය තවුලර ත් පවත්වනු ිළණිස නිවයෝගය
කියවන ලදී
ඊ අදාළ ප්රශ්නනය [මාර්තු 0]]
'පනත් වකටුම්පත දැන් වද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ගු මංගල
සමරවීර මතතා]
ප්රශ්නනය යිතත් සභාිමමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திகவக்கப்பட்ட விவொதம் மீளத் ததொடங்குதற்கொன கட்டகள
வொசிக்கப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட வினொ - [ மொர்ச் 05]

"சட்டமூலம்
இப்தபொழுது
இரண்டொம்முகற
படுமொக" [மொண்புமிகு மங்கள சமரவீர]
வினொ மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது.

மதிப்பிடப்

Order read for resuming Adjourned Debate on Question [05th March]
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon.
Mangala Samaraweera]
Question again proposed.

[පූ.ාද.10.10

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ගරු මාංගල ්මකමේක මහතද
විසින් ඉදිරිපත් කන ලා අක ව්ැක ශල්ඛ්නක පිළිබහව් අාහ්ථ

533

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මහතද

්ථව්ල්පකක් ාැක්මේමට මට අව්්ථාදව් ලබද  මම ගැන ්ථවනිරව්න්ත
ශව්නව්ද. ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ගැන ාද කනශ ොට ශබොශහෝ
ථි යින් ්හහන් ශළේ අපි සික ශානදම ණක ේගුල ට අහු
ශව්ලද ඉන්නව්ද; ශම් ණක ශගව්ද ගන්නට බැරි මේම නි්ද ආකථි
ප්ර ථන කදිනකක් යනතදව් ශව්ත පැටමේ ිරශබනව්ද කිකන එ යි.
තත්තව් ශකන් ණක ගැී ම ්ෑම ආණ්ඩුව්කින්ම ළද; අශප්
ආණ්ඩුශව්නුත් ළද; කහපදලන කයශකනුත් ළද; ශම් කයශකනුත්
කනව්ද. නමුත් ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි අපි ලබද
ගන්නද ණක ්ාංව්කවන ව්ැඩව්ලට ශකොාද ගත්තද නම් මුාල්
ේත්පදානක ශව්න ව්ැඩව්ලට ශකොාද ගත්තද නම් අපට ණක ශගමේම
පිළිබහව් ප්ර ථනකක් තිර ශව්න්ශන් නැහැ. නමුත් අප විසින් ලබද
ගන්නද ණකව්ලින් ශබොශහමකක්ම කටිතල පහුද ම් ්ාංව්කවනක
්හහද ශකොාද ගැී ශම් ම එයින් අප බලදශපොශකොත්වන ව්න return
එ ක් කිසිම ආණ්ඩුව් ට ලැබී නැහැ.
ඒ නි්ද අඩු ව් ශකන් අනදගතශඋ මව්ත් අපි ණක ලබද ගන්නද
විට ඒ ණක ශගමේම ්හහද ඒ ලබද ගන්නද ණක වනළින් කන
ආශකෝයනකන්ශගන් අපට ආාදකමක් එනව්දා කිකන දකණක
පිළිබහව් ශ්ොකද බැලික යුවනයි. නමුත් ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක දිහද
බලනශ ොට එව්ැනි ාක නකක් එව්ැනි පිළිශව්තක් එව්ැනි
ම ශපන්මේමක් ශපන්ව්න බව්ක් මට ශපශනන්ශන් නැහැ. අපි
ාන්නව්ද ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක මැිරව්කණකක් ඉලක්
ක
ගනිමින් ඉදිරිපත් කන ලා අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් බව්. ඒ ට මම
විරු ව ශව්න්ශන් නැහැ. ශ ොයි කයක ිනටිකත් මැිරව්කණකක්
එනශ ොට තමන්ශේ ඡන්ාාදක කන් ්ැනසීම ්හහද විවිව ේපක්රම
පදවිච්චි
කනව්ද. නමුත් ඒ ේපක්රම වනළින්ම මැිරව්කණකක්
යකග්රහණක කන්නත් බැහැ. එශහම නම් මිනන්ා කදයපක්ෂ
මැිරවනමදශේ කයක තකම් ්ාංව්කවන ව්ැඩ ටයුවන කුද බයිසි ල්
ශබදූ කදයය ශ්ේව් කන්ට ව්කප්ර්දා ුපන්නු ශව්න කයකක් නැහැ.
නමුත් එවනමදශේ කයකත් පකදයකට පත් වුණද. ඔක ගම්ශපකළික
ව්ැඩ්ටහනට මිලිකන 300ක් ශව්න් ළද ව්දශේ ශනොශව්යි ්මහක
ශව්ලදව්ට එ ග්රදම ශ්ේව්ද ශ ො ලඨද්ක ට මිලිකන 300 ගදශණ් ඒ
දලශඋ බැසිල් කදයපක්ෂ මැිරවනමද ුපන්නද. ඒ ව්ැඩ ටයුවන ළද.
නමුත් එශහම ළද කිකලද මැිරව්කණ දිනන්න ුදළුව්න් මක්
වුශණ් නැහැ. ශමො ා අපි ශත්රුම් ගන්නට ඕනෑ ලාං දශේ
ිරශකන ශ පදලන ප්රව්ණතදව්න් අනුව් මැිරව්කණක  ම යනතදව්
හැසිශකන්ශන් ඒ අව්්ථාදශේ ම කශ ල තිර ව්න ශ පදලන ප්ර ථන
මත බව්. ඒ අව්්ථාදශේ ම යදිර ශ පදලන ප්ර ථන ශමොනව්දා ඒ
යදිර ශ පදලන ප්ර ථන පිළිබහව් යනතදව්ශේ මතක ශමො ක්ා
කිකන එ තමයි මැිරව්කණකකින් පිළිබිඹු කන්ශන්. ඒ ව්දශේම
්ම්ථත ආකථි ශඋ ප්රගිරක පිළිබහව්ත් යනතදව් විශ ේෂශකන්
බලදශගන සිටිනව්ද. ඒ නි්ද ඔබවනමන්ලද ලබද ශාන ශම් ්හන
කිසිශ්ේත්ම අපට ප්ර ථනකක් ශනොශව්යි. අපි ඒව්ද ගැන ්වනටු
ශව්නව්ද. යනතදව්ට කම් ්හනකක් ලබද ශානව්ද නම්
අබදධිතකන්ට ව්ැ කුදක ශගව්නව්ද නම් ්මෘ ධිලදභීන්ට ව්ැ කුදක
ශගව්නව්ද නම් යනතදව්ට ව්ැසිකිළි හාද ශානව්ද නම් අපි ඒ ගැන
්වනටුයි. මම කිකන්නම් ව්ැසිකිළි ්ෑ මම පිළිබහව්. ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි
රි මමදලිකැ ා ශ ො ලඨද්කට මම ව්ැසිකිළි
පහුද ම් 30 000ක් ුපන්නද. මහව්ැලි තමිරව්කකද ව් ශකන් සිටික ම
මම ඒ ප්රශ ශඋ හැම ශගාක ටම ව්ැසිකිළි පහුද ම් ලබද ුපන්නද.
හැබැයි ඡන්ා ගණන්
කනශ ොට මට ඒ පැත්ශතන් ඡන්ා
30 000ක් ලැබුශණ් නැහැ. ශම් තමයි කාදකාක. ඒ නි්ද
විපක්ෂක ඒ ව්දශේ ටයුවනව්ලින් බිකට පත් ශව්න්ශනත් නැහැ .
ඒව්ද ශහොහයි. ඒව්ද
කන්න. හැබැයි ශම්ව්ද කිරීශම් ම නිකම
ශේලදව්ට
කන්න ඕනෑ. මම ාැක් ද ශපොුප ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම් ්ැලසීම පිළිබහව් මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද එවනමදශේ
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අක ව්ැක ාදශේ කිකලද ිරශබන්ශන් අවුරුුප ශා ක් තවනළත
කනව්ද කිකලදයි. ශහොහයි. නමුත් ශම් කයකට තව් අවුරුුප ශා ක්
නැහැ ශන්. ඊළ කයක එන්න එච්චක දලකක් නැහැ. ශ ශ්ේ
ශව්තත් ඒව්ද කන එ ශහොහයි. අපි ශම් අක ව්ැශඋ තිර ්ම්පූකණ
ශ ම නක යි කිකන්ශන් නැහැ.
්මහක යනතදව්ට අව් ය ප්රිරලදා ලබද මමට ගත් ක්රිකදමදකගක
ශහොහයි. නමුත් ්ම්ථත ආකථි ක ශගොඩාැමීමට ශම් ිරශබන
ප්ර ථනව්ලින් කට ශේකද ගැී මට ආකථි ක ක්ිරමත් කිරීමට
අව් ය ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක වනළ නැහැයි කිකන
එ මම ඉතදමත්ම පැහැදිලිව් කිකනව්ද.
විශ ේෂශකන්ම ෘෂි දකමි ක්ශෂේත්රක ගත්ශතොත් ශහොහට
ව්ැ්ථ් ලැබුම් නි්ද වි දල මේ අ්ථව්ැන්නක් ශමව්ක අපට
ලැශබනව්ද. නමුත් ශම් මේ අ්ථව්ැන්න වනළින් අශප් ශගොවි යනතදව්ට
ව්දසිකක් ලැශබනව්දා? එක ලබද ශාන ක්රමකක් නැහැ. මේ මිල
පිළිබහ යනතදව් පුද ව්න්ශන් මහත් න්ථ්ල්ශලන්. ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක තත්තව් ශකන්ම ඉලක්
කගත යුවන ව්න්ශන් ඒ
ව්ැ කව්න අ්ථව්ැන්න ප්රමදණක වනළින් යනතදව්ට ්හනකක් ්ල්ද
 මමටයි. පිටි පරිශාෝයනක අඩු කන්න ඕනෑ. පිටි පරිශාෝයනක අඩු
කන්න ශහොහම අව්්ථාදව් ශමකයි. පිටිව්ලට ව්ැ කශකන් tax එ ක්
ගහලද එින ව්දසික අශප් ශගොවි යනතදව්ට ලබද ශාන්න ඕනෑ. ඒව්ද
තමයි නිසි ආකථි ප්රිරපත්ිර. ශගොවි යනතදව් ක්ිරමත් කන්න
ශ ය ක ආකථි ක ක්ිරමත් කන්න අව් ය ප්රිරපත්ිරමක ව්ැඩ
පිළිශව්ළ මාංගල ්මකමේක තමිරවනමදශේ ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක
වනළ ාකින්න ුදළුව්න් ශව්යි කිකලද මම ිනවනව්ද. ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නශඋ එශහම නැහැ; නිසි ආනකන ප්රිරපත්ිරකක් නැහැ;
අපනකන ප්රිරපත්ිරකක් නැහැ.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ශමොනකදගල දි්ථත්රික් ශඋ
මන්ත්රීව්කශකක් හැටිකට ඔබවනමදත් ශම් ගැන ාන්නව්ද. අශප්
බුපල්ල දි්ථත්රික් ශඋ ශමොනකදගල දි්ථත්රික් ශඋ මම ලාං දශේ
ගික ්ෑම තැන ම ශගොවි යනතදව් ගම්මිරි්ථ පිළිබහ ශමොනතකම්
න්ථ්ල්ලකින් ා පුද ශව්න්ශන්? අපි ඒ ාව්්ථව්ල ැබින ල
මණ්ඩලශඋ ම ගම්මිරි්ථ පිළිබහ ාව්්ථ ගණන් ාද ළද. නමුත්
ප්රිරඅපනකනක කිරීම කිකලද කන ලා මහද ව්ාංචදව් නි්ද ශම් කශ ල
ගම්මිරි්ථ ශගොවිකද
බශලන් ලිපට ව්ැටුණද. අා වි දල
මැසිවිල්ලක් ිරශබනව්ද. ශම් ශගොමේන්ට ්මෘ ධි ්හනදවදකක
අව් ය නැහැ. ඒ අක කිකන්ශන් අශප් ගම්මිරි්ථව්ලට මිලක් ලබද
ශාන්න කිකලදයි. එළව්ළු ශගොවිකද-

ගු පී. තැි සන් මතතා (කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක
ක යුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාි මාර්ග සත ධීවර තා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்
- கமத்ததொைில், கிரொமியப்
தபொருளொதொர அலுவல்கள், கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி,
நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள்
அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and
Fisheries and Aquatic Resources Development)

ගම්මිරි්ථ ආනකනක කිරීම නව්ත්ව්ලද ිරශබන්ශන්.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ආනකනක කිරීම නැව්ැත්වනව්දට ගම්මිරි්ථ මිල තව්ම ඉහළ
ගිිනල්ලද නැහැ ශන්.
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ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නව්ත්ව්ලද ාැනට ටි
දලකයි ශව්න්ශන්. ගම්මිරි්ථ ආනකනක
ාැන් ්ම්පූකණශකන්ම නව්ත්ව්ලද ිරශබනව්ද.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඒ අශප් ේ ශ ෝෂණශකන්. නමුත් මම කිකන්ශන් ඒ නිසි
ප්රිරපත්ිර නිසි ශව්ලදව්ට ක්රිකදත්ම
ශළේ නැහැ කිකන එ යි. ඒ
තමයි අපට ිරබුම් ප්ර ථනක. [බදවද කිරීමක් අපි
ැබින ල
මණ්ඩලශඋ ම ශ ොච්චක ශම් ගැන ාද ළදා? නමුත් ඒ සිුප
වුශණ් නැහැ. ඒ නි්ද ශන් අපි එළිකට ආශේ. ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ගම්මිරි්ථ එ අාං කක් පමණයි.
ාැන් බලන්න, එළව් ශගොවිකදට එළව් ්හහද ශහොහ මිලක්
ලැශබනව්දා? එළව් ශගොවිකද අා ඉන්ශන් ඉතදම න්ථ්ල්ශලන්.
ශම් කශ ල ෘෂි ආකථි ක න ද සිටුමේම ්හහද ුදවිශ ේෂී වූ ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් අපි බලදශපොශකොත්වන වුණද, ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශකන්.
නමුත්, ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක වනළ ෘෂි කමදන්තක ඉදිරිකට
ශගන කන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නැහැ.
ඊළ
දකණක දිකක කිරි පිළිබහ ප්ර ථනක. අා අපි කිරි පිටි
ආනකනක කිරීම ්හහද රුපිකල් බිලිකන 50ක් විකාම් කනව්ද. කිරි
පිටි කිකන්ශන් ශමොනව්දා? කිරි පිටි පිළිබහව් ශ්ෞඛ්ය අමදතයදාං ක
මන්න් නිකුත්
ළ ශපෝ්ථටකකක් මද ළ ිරශබනව්ද. ඒශක්
ිරශබනව්ද, "ප්රශේ්ම් ව්න්න. ඔශේ ාරුව්දට කිරි පිටි  මම තුපම,
ආ්දත්මි තදව්, ශන් ආ්දවන, අධි රුධික පීඩනක ව්ැනි අනිටු
විපද ්හහද තිර අව්ාදනම ව්ැ ක කයින කිකලද. අා ශම් කටට
ශගන්ව්නු ලබන කිරි පිටිව්ල ිරශබන්ශන් කිරි ශනොශව්යි. ඒව්දයින්
කිරි අකශගන, ශම්ාක ්හ අශනකුත් ශ ව්ල් ාදලද හාන පිටි
ව්කගකක් ිරශබන්ශන්. ඒ නි්ද විශ ේෂශකන්ම දිකක කිරි පිළිබහව්
ශම් කශ ල- [බදවද කිරීමක්

ගු මන්ත්රීවරවයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

මේ කිරි ශාන්න ුදළුව්න්.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඔේ. මේ කිරි ප්රව්කවනක කනව්ද නම් ව්ඩදත් ශහොහයි. එශහම
නැත්නම් දිකක කිරි. දිකක කිරි ප්රව්කවනක කිරීම ්හහද දිකක කිරි
්හහද විශ ෂ
ේ මිලක් දික යුවනව් ිරබුණද; incentive එ ක් දික යුවනව්
ිරබුණද. ඒව්ද තමයි බය ල එ කින් කන්න ඕනෑ. එතශ ොට තමයි
යදිර ආකථි ක දියුම් ශව්න්ශන්. එතශ ොට තමයි අශප් ආනකන
හද අපනකන අතක ිරශබන පකතකක අඩු ක ගන්නට ුදළුව්න්
ශව්න්ශන්. අපි ආනකන බිල අඩු ක ගන්න ඕනෑ. අපනකන බිල
ව්ැ ක ක ගන්න ඕනෑ. නමුත්, ආනකන බිල අඩු ක ගැී ම ්හහද
අපට නිෂථපදානක ළ හැකි ෘෂි ද්රව්ය පිළිබහ, ෘෂි ශාෝග පිළිබහ
තග උමක් ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක වනළින් අපට ශපශනන්ශන් නැහැ.
එශහම ිරබුණද නම් අපට ඒ පකතකක - gap - අඩු ක ගන්න
ුදළුව්න්, ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. ඒ නි්ද ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක හුශාක් මැිරව්කණකක් ඉලක්
ක ගනිමින්, ්හනදවදක
ටි ක් ශබාද  මම ්හහද ඉදිරිපත් කන ලා අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක්
මි්, යදිර
ආකථි ක ක්ිරමත්
කමින්, අපට මුහුණ පෑමට
ිරශබන ාැව්ැන්ත ආකථි අභිශකෝගව්ලට මුහුණ  මම ්හහද ් ්ථ
කන ලා අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් ශනොශව්යි.
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ණක බක ව්දශේම, මහ බැාංකු බැඳුම් ක සි ධික වනළින් වි දල
හදනිකක් ශම් කශ ල යදිර
ආකථි කට වුණද. මම තමයි ඒ
අව්්ථාදශේ ම විපක්ෂ නදක කද හැටිකට අශප් මන්ත්රීව්රුන් එක්
ගිිනල්ලද මහ බැාංකුව් ව්ට කලද පළමුව්ැනි ේ ශ ෝෂණක ශළේ.
අා යනදධිපිරවනමද ඒ ව්ාංචදව් ශහොකන්න ශ ොමි්මක් ාදලද
ිරශබනව්ද. ඒ මුාල් නැව්ත අශප් ආකථි කට ලබද ගැී ශම්
ක්රමශේාකක් ් ්ථ කලද ඒ සි ධිකට අාදළ අකට ාල්ව්ම්  මම
අනිව්දකකශකන්ම ළ යුවනව් ිරශබනව්ද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, අශප් දකමි ප්රිරපත්ිරක
ශමො ක්ා? අශප් කශ ල මන්නදකම් ශද්රෝණිශඋ ශතල් නිධි ිරශබනව්ද
කිකලද අවුරුුප ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ ගශේෂණ
ළද; පරීක්ෂණ
ළද. නමුත් ශම් පිළිබහ ිරක්දක තත්ත්ව්කක් තව්ම ලබදශගන
නැහැ. කයක oil exploration පිළිබහ ේනන්ුප ශව්න්න ඕනෑ. අශප්
ශතල් මිල කම් ප්රමදණකකින් අඩු ක ගැී මට, අශප් කශ ල ශතල්
ිරශබනව්දා නැ ා කිකලදව්ත් බලන්න අශප් ේනන්ුපව්ක් නැහැ.
අශප් ේනන්ුපව් ිරශබන්ශන් ශව්න ශව්න ශ ව්ල් ගැනයි. අශප්
ආනකන අඩු ක ගැී ම ්හහද ශමව්ැනි ්ථව්දාදවි ඉන්වන ලබද
ගැී ශම් ක්රිකදව්ලික අපි ඉක්මන් කන්නට ඕනෑ.
ශාව්ැනි රුණත් ඒ ව්දශේමයි. අශප් ශපෝථශප් ල නිධිකක්
ිරශබනව්ද. ශම් ශපෝථශප් ල නිධිශකන් අපි ප්රශකෝයන ගන්නව්දා?
අපි ශපොශහොක මිල ම ගැී ම ්හහද ව්්ක ට බිලිකන 35ක් පිටකට
කව්නව්ද. තයි අපි අශප් ශපෝථශප් ල නිධිශකන් ප්රශකෝයන
ලබදශගන ශම් ිරශබන gap එ නැිර ක ගන්ශන් නැත්ශත්?
එතශ ොට අපට ශම් ණක ශගව්ලද, ඒව්දයින් නිාහ්ථ ශව්ලද ශම්
ආකථි ක ව්ඩද ශහොහ පැත්ත ට හකව්න්න ුදළුව්න්.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, අශප් කශ ල ඉල්මනයි ල නිධි
ශ ොපමණ ිරශබනව්දා? ුදල්මුශ හ පැත්ශත් මුහුශ හැම තැනම
ඉල්මනයි ල ිරශබනව්ද. අපි ඉල්මනයි ලව්ලින් ප්රශකෝයනකක්
ගන්නව්දා? ශමොනව්දා
කමදන්ත තමිරවනමද
කන්ශන්?
කමදන්ත තමිරවනමද ශමොනව්දා කලද ිරශබන්ශන් ඉල්මනයි ල
පිළිබහව්? දලකක් ිර්ථශ්ේ එවනමද කමදන්ත තමිර ව් ශකන්
ිනටිකද. ශම් ඉල්මනයි ලව්ලට අගක එ වන
කලද වි දල මුාල්
ප්රමදණකක් ශ්ොකන්න ුදළුව්න්. ඒව්ද ගැන කිසිම ශ්විල්ලක්,
බැලිල්ලක් නැහැ. මුාල් අමදතයදාං ක, ආකථි ්ාංව්කවන ්ාද,
ශම් අමදතයදාං ඒව්ද ගැන ිනත ශකොමු
කන්ශන් නැහැ. ශතල්
ගශේෂණක, ශපෝථශප් ල නිධික, ඉල්මනයි ල නිධි ගැන අව්වදනකක්
ශකොමු
කන්ශන් නැහැ. ාැන් බලන්න, ඉල්මනයි ල පිළිබහව්
Lanka Mineral Sands Limited ආකතනක අපි
හාලද
ිරශබන්ශන් 1957 ම. 1957 සිට අවුරුුප ගණනදව්ක් ශමොනව්දා අපි
ශළේ? ශම්ව්ද තමයි අපට ව්ැකුපම් තැන්. අශප් ආාදකම් මදකග
ව්ැ ක ක ගැී මට පලවනරු ව්ව්ලද පිටකට කව්න්න කිකනව්ද. අශප්
ගම් පැත්ශත් ව්ව්න්න අලිගැටශප්ක ශහොහයි කිකලද, අලිගැටශප්ක
ව්ැේව්ද. අලිගැටශප්ක හැුපනදම ඒව්ද එ ක්ව්ත් ිරකන්ශන් නැහැ,
ව්ඳුශකෝ තවිල්ලද ඒ ඔක්ශ ෝම දලද විනද
කනව්ද. අා ශමොනරු
තවිල්ලද මේ ව්ගදව් ්ම්පූකණශකන් විනද
කනව්ද. අල ටි ක්
ව්ව්න්න බැහැ, ඌශකෝ තවිල්ලද අල ටි
දලද කනව්ද. අශප්
අ්ථව්ැන්න විනද
කන ශම් ක්රිකදව්ලික පිළිබහව් අශප් යදිර ව්ැඩ
පිළිශව්ළ ශමො ක්ා ? අශප් අ්ථව්ැන්ශනන් සිකකට 40ක් විතක ශම්
විධිකට විනද
කනව්ද. අා ශගොවිශකෝ ශගව්ත්ත කිසිම ශාකක්
ව්ව්ද ගන්ශන් නැහැ. අා ශගොවිශකක් තමන්ශේ ශගව්ත්ශත්
පලවනකක්, එළව් ව්ක් ව්ව්ද ගන්ශන් නැහැ. ්වනන්ට න්න බැරි
ඒව්ද විතකයි ඒ අකට ව්ව්න්න ශව්ලද ිරශබන්ශන්. ශම් වි දල
යදිර
ප්ර ථනකක්; යදිර
ව්ය්නකක්. ඔබවනමන්ලද export
කන්න ශම්ව්ද හාන්න, ශම්ව්ද හාන්න කිකලද ාැන් ණක ශානව්ද.
ණක අකශගන ව්ගද කුද එක්ශ නදශේ ව්ගදව් ව්ඳුශකෝ තවිල්ල
ෑව්දම, ඌශකෝ තවිල්ලද ෑව්දම, ශමොනරු තවිල්ලද ෑව්දම ඒ
ුද ගලකදට ගත්ත ණක ශගව්ද ගන්නත් බැරි ශව්නව්ද. ශම් තමයි
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[ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මහතද

කාදකාක. අපි බිම් ම ලටශම් ාකින කාදකාක ශම් යි. ඒ නි්ද ේඩ
ම ලටම්ව්ල ඉන්ශන් නැිරව් බිම් ම ලටමට බැහැලද, ශම් කශ ල ශගොවි
යනතදව්ශේ හද ග්රදමීක යනතදව්ශේ ප්ර ථන පිළිබහව් ව්ඩදත් ගැඹුරින්
ල්පනද කලද, ඒව්දට අව් ය යදිර ව්ැඩ්ටහන් ්ෑ මමත්, ඒ
්හහද මුාල් ශව්න් කිරීමත් තමයි අක ව්ැකකින් කන්න ඕනෑ.
එව්ැනි ක්රිකදව්ලිකක්
කිසිශ්ේත්ම සිුප වුණද කිකලද අපට
ශපශනන්ශන් නැහැ, ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි.

කිසිම ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නිසි ශල් ක්රිකදත්ම
කිරීමට අපට
අව්්ථාදව්ක් ලැශබන්ශන් නැිර බව්ත් ප්ර ද
කමින් මට අව්්ථාදව්
ලබද  මම පිළිබහව් තමුන්නදන්ශ්ේට ්ථවනිර කමින් මශේ ාදව්
අව්්න් කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි. මීළ ට, ගරු පී. හැරි්න් තමිරවනමද.
ඔබවනමදට විනද ක 20
දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා ක් ිරශබනව්ද.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ඒ ව්දශේම, ාැන් න අපද්රව්ය ළමනද කණක ශම් කශ ල
වි දල ප්ර ථනකක්. අරුව්ක් දරු ්ළ බැහැක කිරීශම් ව්යදපෘිරක
ක්රිකදත්ම කිරීම පිළිබහව් අපි ්වනටු ශව්න්න ඕනෑ. මම ප්රව්දහන
හද සිවිල් ගුව්න් ශ්ේව්ද අමදතයව්කකද විධිකට ිනටුද දලශඋ අශප්
ගරු පදඨලී චම්පි
කණව්
තමිරවනමදට ඒ ්හහද ුපම්රික
ලබද මශමන් ්හ ශව්නත් ේප දක කිරීශමන් වි දල ්හශකෝගකක්
ලබද ුපන්නද. ඒ ගැන අපි ්වනටු ශව්නව්ද. නමුත්, ඒ විතකක් කලද
මදි. ාැන් අශප් බුපල්ල නගකක ගත්ශතොත්, ්ළ බැහැක කිරීම
වි දල
ප්ර ථනකක්
ශව්ලද
ිරශබනව්ද.
ගරු
නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, ඔබවනමදත් ාන්න බණ්ඩදකශව්ල නගකශඋත්
්ළ බැහැක කිරීම වි දල ප්ර ථනකක් ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශම්
පිළිබහව් යදිර ව්ැඩ පිළිශව්ළක් අව් යයි. ශම්ව්ද තමයි කශ ල
ිරශබන ප්රමුඛ්තද. ශම් ප්රමුඛ්තද ්හහද තමයි මුාල් ශව්න් කන්න
ඕනෑ. නමුත් කශ ල ශතෝකද ගත් නගකව්ල
න අපද්රව්ය
ළමනද කණක ්හහද නිසි ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක වනළින් ප්රාක නක ශව්න්ශන් නැහැ, ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි. මුාල් තමිරව්කකදශේ ාක්ෂ ම ශපන්ව්න්ශන්
පැරැණි ගතදනුගිර ක්රමකට මිනිුදන්ට ශමොනව්ද හරි ද්රව්ය ටි ක්
ශබාද  මලද ශනොශව්යි. ඊට ව්ඩද යදිර ආකථි ක හද යදිර
අව් යතද පිළිබහව් ගැඹුරින් ශත්රුම් අකශගන, ඒ ප්ර න
ථ වි්ශහන
ක්රිකද මදකගකක් ්හහද ප්රමුඛ්තදව් ලබද මම තමයි අපි අක ව්ැක
ශල්ඛ්නකකින් බලදශපොශකොත්වන ව්න්ශන්.
ඒ නි්ද ශමන්න ශම් කිකන දකණද ඉටු ශව්න්න ඕනෑක
කිකලද මම වි ථව්ද් කනව්ද. ඒ ව්දශේම විරදම ව්ැටුප් විෂමතදව්න්
නැිර කිරීම පිළිබහව්ත් අපි ්වනටු ශව්නව්ද.
නමුත් මම ිනටුද
තමිරව්කශකක් ව් ශකන් ාන්නව්ද, අපට හු ක් strikesව්ලට මුහුණ
ශාන්න සිුප ශව්න්ශන් ශම් ව්ැටුප් විෂමතදව්න් ්හහද වූ ප්ර ථන නි්ද
කිකලද. යනදධිපිරවනමද විසින් පත් කන ලා එම මිටුව් මන්න්
නිකශ
ලබද ශගන, කදයය ක්ශෂේත්රශඋ ිරශබන ශම් ව්ැටුප්
විෂමතදව්න් ඉව්ත්
ශළොත්, අපට ඉක්මනින්ම ඒ
ටයුත්ත
කන්න ුදළුව්න්. අශනක්
දකණක ශමකයි, ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි. අා කදයය තන්ත්රක ිනක ශව්ලද ිරශබන්ශන්,
ශල් ම්වනමදශේ පටන් පිකන් ාක්ව්ද කිසි ශ ශනක් ව්ැඩ කන්ශන්
නැහැ; තීකණ ගන්න බකයි. FCID එ ට, Bribery Commission
එ ට ගහන නිකනදමි
ශපත්්ම්ව්ලට ේත්තක ශානව්ද
තශකන්නට ශව්න ශව්ලදව්ක් නැහැ. මශේ ශල් ම්ව්කකද ව්ැ ක
දලකක් ගත ශළේ, එම ආකතනව්ලට කව්ුද විවිව නිකනදමි
ශපත්්ම්ව්ලට ේත්තක  මමටයි. ඒව්දට ේත්තක  මමට දලක ගත
ළද මි්ක් අමදතයදාං ශඋ ව්ැඩ කන්න ශව්ලදව්ක් ිරබුශණ්
නැහැ. ශමන්න ශම් විධිකට අශප් කදයය ශ්ේව්ක අ කමණය වුණද. ඒ
තත්ත්ව්ශකන් කදයය ශ්ේව් කද මුාව්ද ගත්ශත් නැත්නම් ඔක කිකන

[පූ.ාද.10.28]

ගු පී. තැි සන් මතතා (කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක
ක යුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාි මාර්ග සත ධීවර තා
ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்
- கமத்ததொைில், கிரொமியப்
தபொருளொதொர அலுவல்கள், கொல்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி,
நீர்ப்பொசனம், கடற்தறொைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள்
அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and
Fisheries and Aquatic Resources Development)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, විශ ෂ
ේ ශකන්ම 2019 ව්්ක
්හහද මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද ඉදිරිපත් කුද අක ව්ැශඋ ම
්මබකතදව්ක් තිර කිරීම ්හහදත්, ්ාංව්කවනක ශව්නුශව්නුත්
අව්්ථාද ගණනදව්  ම එවනමද ගත් ක්රිකදමදකග ගැන වි්ථතක ව්දකතද
කලද ිරශබනව්ද. ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද තමිරවනමදශේ
ාදශේ  ම එවනමද කිකුද ශ ව්ල් මම අහශගන ිනටිකද. එවනමදශේ
ශමොශළේ පෑදිලද ිරශබන්ශන් විපක්ෂකට ගික අව්්ථාදශේ  මා කිකලද
මට ්ැ කක් ිනවනණද. ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ශමවනමද
අවුරුුප 30ක් පදකලිශම්න්වනව් නිශකෝයනක කන ශ ොට, අවුරුුප
25ක්ම ආණ්ඩුශේ ිනටිශඋ. ආණ්ඩුශේ ැබින ල තමිරව්කශකක්. ඒ
දලශඋත් ඔක ශකෝයනද ක්රිකදත්ම
කන්න ිරබුණද.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

මශේ ක්ශෂේත්රකන්ව්ලට අාදළ
ළද.

තීකණකන් මම ක්රිකදත්ම

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

එවනමද ැබින ල මණ්ඩලශඋ ිනටුද ප්රවදනිශකක්. අපි එවනමදට
ගරු කනව්ද, ශයයෂථඨශකක් හැටිකට. මම එවනමදශේ ප්ර න
ථ ක ට,
ශා
ට ේත්තක ුපන්ශන් නැත්නම් ඒ එච්චක ශහොහ නැහැ. අශප්
කිරි ශගොවිකද ගැන ාද ළද. ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි,
2015න් ප්ථශ්ේ අපි කිරි ශගොවිකදශේ කිරි ලීටකක මිල වනන්
ව්තදව්ක් ව්ැ ක ළද. රුපිකල් 40ට ිරබුම් කිරි ලීටකක රුපිකල් 70
ාක්ව්ද ව්ැ ක ළද. කශ ල ශ ය ක කිරි නිෂථපදානක ව්ැ ක කන්න විවිව
කටව්ලින් ්වනන් ශගනැවිත්, කිරි නිෂථපදානක ව්ැ ක කලද, කිරි
කමදන්තක දියුම් කන්න ටයුවන ළ අව්්ථාද ිරශබනව්ද. ශම්
දකණක කිකුද ගමන් කිකයි, පිට කටින් ශගනදුද ්වනන්ශේ කිරිව්ල
ප්ර ථනකක් ිරශබනව්දක කිකලද. ඒ තත්ත. එශහම ප්ර ථනකකුත්
ිරශබනව්ද. හැබැයි, ්ම්ථතකක් හැටිකට ගත්තදම කිරි ශගොවිකද
ආකක්ෂද ළද විතකක් ශනොශව්යි, ඒ අකශේ කිරිව්ලට මිලක් ලබද
ුපන්නද. ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් අවුරුුප හතක තවනළත වනන් ව්තදව්ක්
කිරි මිල ව්ැ ක ළ බව් ඔබවනමදත් ාන්නව්ද තිර. ඒ නි්ද ාැන් කිරි
ලීටකක මිල රුපිකල් 70ක් ාක්ව්ද ව්ැ කශව්ලද ිරශබනව්ද. ්මහක
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මහද පරිමදණශඋ ව්යදපදරි කන් නිෂථපදානක
කන
කිරි
ලීටකක ට රුපිකල් 80ක්, රුපිකල් 85ක් පමණ ලැශබනව්ද.
නුව්කඑළික දි්ථත්රික් ශඋ NLDB එ
කටශත් ිරශබන
ශගොවිශපොළව්ල කිරි ලීටකක රුපිකල් 85ටත් විකුණන්න අපට
ුදළුව්න්ශව්ලද ිරශබනව්ද. Tetra Pak ක්රමකට කිරි pack කන නි්ද
ඒ කිරිව්ලට ඉහළ මිලක් ිරශබනව්ද. එව්ැනි අව්්ථාදත් ිරශබනව්ද.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි. ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මන්ත්රීවනමද
මවු කිරි ගැන ාද ළද. මද ඒ ගැන ව්ැ කුදක වි්ථතක කන්න
කන්ශන් නැහැ. ශමො ා, ිනටුද ශ්ෞඛ්ය අමදතයව්කකකු හැටිකට
එවනමද මවු කිරිව්ල ශපෝෂණක ගැන මට ව්ඩද ශහොිලන් ාන්නව්ද.
ශම් ව්තදශේ මුාල් තමිරවනමද ාරුව්න්ශේ ශපෝෂණක ්හහද ග්රදමීක
ප්රශ ව්ල දිළිඳු ාරුව්න්ට කිරි මේුපරුව්ක් ලබද මශම් ව්ැඩ්ටහනක්
පටන්ශගන ිරශබනව්ද. ඒ ්හහද මුාලක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද. ඒ
වනළින් අපට ුදළුව්න් ශව්යි, තව්ත් කිරි නිෂථපදානක -

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ැහව්ල ඊට ව්ඩද ශපෝෂණකක් ිරශබනව්ද.

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අපි

ැහත් ශාන්න ලෑ්ථිර

කලද ිරශබනව්ද.

ැහත් ශානව්ද.

ගු නිමල් සිි පාල ද සිල්වා මතතා

(மொண்புமிகு நிமல் சிறிபொல த சில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

අපි කිකන්ශන්

ැහ ශාන්න කිකලදයි.

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ැහත් ශානව්ද, කිරිත් ශානව්ද.

ගු මන්ත්රීවරවයක්

(மொண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඒ

දලශඋ

ැහ ිරබුශණ්ත් නැහැ.

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ාැන් කිරිත් ශානව්ද.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි. ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, එවනමද
ශපෝථශප් ල නිධික ගැන ාද ළද. ශපෝථශප් ල නිධික ිරශබන්ශන්
මද නිශකෝයනක කන දි්ථත්රික් ශඋයි. අව්්ථාද ගණනදව්  ම ිනටුද
තමිරව්රු ගණනදව්ක් ශම් ්ම්බන්වශකන් විවිව පකශඋෂණ ළ
බව් මද ාන්නව්ද. හැබැයි ඒ පටන් ගන්නශ ොට ශ ොශහන් ශහෝ
බදවදව්ක් එනව්ද. මද එවනමදත් එක් එ
ශව්නව්ද. තත්තටම
ශපොශහොක ආනකනක කන්න අවුරුුප පතද රුපිකල් බිලිකන 38ක්
විතක විශ ය ක ්මදගම්ව්ලට ශාන්න ශව්නව්ද. හැබැයි ශ ය ක
ව් ශකන් ශපොශහොක නිෂථපදානක කන්න මුාලක් ශව්න් ක ශගන
අපි ශාශගොල්ලන්ම එ වනශව්ලද ශම් ක්රමක පටන් ගන්න කම් ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් ් ්ථ ශළොත්, විශ ය ක ්මදගම්ව්ලට ශගව්න මුාල්
ප්රමදණක ඉිරරි කගන්න අපට ුදළුව්න් ශව්නව්ද. ශමො ා, හැමාදම
සිුප වුශණ් පව්ිරන කයක ඒ ්හහද ශකෝයනද ශගශනනශ ොට,
විරු ව පක්ෂක එකට විරු ව මේමයි. ශම් ඹ තදිල්ල නි්ද කටක්
හැටිකට අපට ආප්ථ්ට කන්න සි ව වුණද. එම දකණකට මද
එවනමදත් එක් එ
ශව්නව්ද.
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ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ලාං ද ඉිරහද්ශඋ ව්ැ කම මේ
අ්ථව්ැන්න ශමව්ක ව්දකතද ශව්නව්ද. ාළ ව් ශකන් ශමට්රික් ශටොන්
මිලිකන 3 විතක අ්ථව්ැන්නක් අපි බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. ශම්
අ්ථව්ැන්න නි ම්ම ආශේ නැහැ. එවනමද ාැන් කිේව්ද ව්කෂදව්
ශහොහට ිරබුම් නි්ද අ්ථව්ැන්න ව්ැ ක වුණද කිකලද. ව්කෂදව් ශහොහට
ිරබුම් පළිකටම අ්ථව්ැන්න ව්ැ ක ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ අ්ථව්ැන්න
රැ ගන්නට ෘෂි කමදන්තක ශව්නුශව්න් අපි වි දල මුාලක්
විකාම්
කලද ිරශබනව්ද. මම ඔබවනමදට මතක්
කන්නම්.
ශගොවියන ශ්ේව්ද ශාපදකතශම්න්වනව් මන්න් 2014 ම ුදළු ව්දරිමදකග
්හ ව්ැේ ප්කිර්ාං්ථ කණක කිරීම ්හහද රුපිකල් මිලිකන 1,284ක්
ුපන්නද. ඒ, ශගොවිකද ආකක්ෂද කශගන ෘෂි කමදන්තක දියුම්
කන්න. අපි 2015 ශව්නශ ොට එක රුපිකල් මිලිකන 2,107ක්
ාක්ව්ද ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. 2017 ම එක රුපිකල් මිලිකන 3,124ක්
ාක්ව්ද ව්ැ ක
ක ලබද  මලද ිරශබනව්ද, ශගොවියන ශ්ේව්ද
ශාපදකතශම්න්වනව්ට. ේකදමීක ම ලටශම් ිරශබන තළ ශේලි ් ්ථ
ක ගන්නට, ව්ැේ ් ්ථ
ක ගන්නට ව්දශේ ව්ැඩව්ලට. ගරු
නිශකෝමක
ාදනදක වනමනි, 2018 ව්කෂශඋ  ම
ෘෂි කම
ශාපදකතශම්න්වනශේ ශගොවියන ශ්ේව්ද ශාපදකතශම්න්වනව්ට විතකක්
අපි රුපිකල් මිලිකන 2,456ක් විකාම් කලද ිරශබනව්ද.
ඒ වනළින් ව්කෂද යලක එක් රැ්ථ ක ගැී මට, තළ ශේලි
නඩත්වන කිරීම ්හ ශම් යලශකන් ේපරිම ්දවදකණත්ව්කක් ලබද
ගැී මට අපට ුදළුව්න් ම ලැබුණද. යලක අපශත් ශනොකව්ද ඒව්ද
හරිකද දකව් පරිහකණක කන්නට අව්්ථාදව් ලබද  මලද ිරශබනව්ද.
ශම් ශගොවියන ශ්ේව්ද ශාපදකතශම්න්වනව්ට විතකක් ලබද  මුද මුාල්.
ඒ ව්දශේම පළදත් ෘෂි කම ශාපදකතශම්න්වනව්ට රුපිකල් මිලිකන
30,000 ට ව්ැ කක  මලද ිරශබනව්ද, ශම් කශ ල ෘෂි කමදන්තක
දියුම් කන්නට ්හ ෘෂි කමදන්තශඋ නමේන ක්කම අත්හාද
බලලද, ඒ වනළින් ප්කිරලල ලබද ගන්නට.
ගරු
නිශකෝමක
ාදනදක වනමනි, තමුන්නදන්ශ්ේශේ
ප්කශ කත් තවනළුව් ශම් අවුරුුප වනන
තවනළත ව්දරිමදකග
ශාපදකතශම්න්වනව් ශ ොපමණ ව්ැඩ ශ ොට්ක් කලද ිරශබනව්දා
කිකලද මම ඔබවනමදට මතක් ක ශාන්නම්. ශව්ල්ල්ථ් නශව්ෝාක
කටශත් ව්දරිමදකග ශාපදකතශම්න්වනව් අ ශතන් ව්ැේ 60ක්
අ ත්ව්ැ කකද කලද ිරශබනව්ද. ශපොශළොන්නරුව් දි්ථත්රික් ශඋ
්ාංව්කවනකට රුපිකල් මිලිකන 4,000ක්  මලද ිරශබනව්ද.
ඔබවනමදශේ
දි්ථත්රික් කට
රුපිකල්
මිලිකන 2,500යි,
ශපොශළොන්නරුව් දි්ථත්රික් ශඋ තළ ශේලි ප විර නඩත්වනව් ්හ
්ාංව්කවනකට රුපිකල් මිලිකන 4,000යි. ඒ ව්දශේම මදතශල්
ශගො කගමුව් ප්කශ කට රුපිකල් මිලිකන 250ක් ්හ මුන්ශානිආරු
ශකෝයනද ක්කමක ආකම්ා කිරීම ්හහද කුඹුක් න්ඔකට රුපිකල්
මිලිකන 152ක් ශව්න්
කලද ිරශබනව්ද, ඒ ව්ැේ වනනක්
අ ත්ව්ැ කකද කිරීම ්හහද. ඒ ව්දශේම
න්තශල් ප්කශ ශඋ
කින්නිකදව්ල ව්ැේ අ ත්ව්ැ කකදව් ්හහද රුපිකල් මිලිකන 33ක් ලබද
ුපන්නද. ඒ විතකක් ශනොශව්යි, ගරු නිශකෝමක ාදනදක වනමනි.
මහවිලච්චික
ව්ැව්
අ ත්ව්ැ කකදව්ට
්හ
තළ
ශේලි
අ ත්ව්ැ කකදව්ටරුපිකල් මිලිකන 254ක්  මලද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම
මහ නාකදව්ට රුපිකල් මිලිකන 113ක්, පාවිකට රුපිකල් මිලිකන
160ක්, අාංගමුව්ට රුපිකල් මිලිකන 212ක් ්හ කදයදාංගණශඋ අදිකක
ශා ක් ්හහද රුපිකල් මිලිකන 530ක් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි, නැශ නිනක පළදශත් ේන්නිච්ශචයි ව්ැව්
්හහද රුපිකල් මිලිකන 75ක්, නව්සිරි ව්ැව් ්හහද මිලිකන 111ක්,
තූපූක ව්ැව් ්හහද මිලිකන 56ක්, ත්රිකුණදමලක ව්ැව් ්හහද මිලිකන
82ක්, යනකාංයන ව්ැව් ්හහද මිලිකන 124ක්, ුදත්තලම
දි්ථත්රික් ශඋ ච්චිමඩු ව්ැව් ්හහද මිලිකන 104ක්, ශ ො ලටු ච්චික
ව්ැව් ්හහද මිලිකන 75ක්, හම්බන්ශතොට බහගිරික ව්ැව් ්හහද
මිලිකන 95ක්, ශමොනකදගල මුවන ණ් කක ව්ැව් ්හහද මිලිකන 24ක්
්හ බුප ඔක ්හහද මිලිකන 66ක් ශව්න්
ක ිරශබනව්ද.
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ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ශම් ආ දකකට එම ව්ැේව්ල
්ාංව්කවන ටයුවන ශව්නුශව්න් අපි රුපිකල් මිලිකන 2,300ක් ශව්න්
ක ිරශබනව්ද.
ෘෂි කමශඋ අා ිරශබන ශම් මහද පරිමදණශඋ මේ අ්ථව්ැන්න
ලැශබන්න, විශ ේෂශකන්ම ශගොවියන ශ්ේව්ද ශාපදකතශම්න්වනව්ට,
ව්දරිමදකග ශාපදකතශම්න්වනව්ට, ෘෂි කම ශාපදකතශම්න්වනව්ට
පුදගික අවුරුුප වනන වනළ ම කදයය අක ව්ැශකන් මිලිකන ාහ්ථ
ගණනක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද. එින ප්රිරලලකක් හැටිකට තමයි,
ශමව්ක අපට වි දල අ්ථව්ැන්නක් ලැබී ිරශබන්ශන්. ව්ැ්ථ් ලැබීම
නි්දම ශනොශව්යි එශහම ශව්ලද ිරශබන්ශන්. මීට ලිනුත් ව්ැ ක
ව්කෂදව්ක් ලැබී ිරශබනව්ද, ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි.
හැබැයි, ඒ ව්කෂද යලක කහව්ද ගන්න ඕනෑ.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, තමුන්නදන්ශ්ේ ාන්නව්ද,
අශප් ප්රශ ව්ල ශමව්ක ගාංව්වනක තත්ත්ව්කක් තිර වුණත්, ව්ැේ
ැ කලද ගිශඋ නැිර බව්. ඒ ව්ැේව්ලට ්හ ෘෂි කමදන්තකට
ශාන්න ඕනෑ ඉහළම තත්ත්ව්ක අපි ලබද  මලද ිරශබනව්ද. මම
කිකන්ශන් නැහැ, ඒ විතකක් ්දවදකණයි කිකද. නමුත්, ඒශක්
ප්රිරලලක අා අපට ුකක්ිර විිලන්න ලැබී ිරශබනව්ද. අා ශහොහ මේ
අ්ථව්ැන්නක් ලැබී ිරශබනව්ද.
මේ කිශලෝව්ක් ්හහද ශගොමේන්ට ාැන් ලැශබන මිල ්දවදකණ
නැහැක කිකන දකණක මම පිළිගන්නව්ද. ඒ මිල ව්ැ ක ශව්න්න
ඕනෑ. හැබැයි, මේ මිල ව්ැ ක කිරීම ශ ොයි විධිකටා කන්න ඕනෑ
කිකන එ පිළිබහව් හැම ාදම අපට ප්ර ථනකක් ිරබුණද. මේ මිල ව්ැ ක
ශව්නව්ද ව්දශේම, ්හල් මිශලන් පදරිශාෝගි
යනතදව්ටත්
්දවදකණකක් ශව්න්න ඕනෑ. එශහම නම් අපි ඒ ්හහද ක්රමශේාකක්
හාන්න ඕනෑ. අපි හැම ාදම ශම් ක්රමශේාක ගැන ාද ළද;
්ද ච්ඡද ළද. අපි ාන්නව්ද, නදඩු මේ කිශලෝව් ශගොවිකදශගන්
රුපිකල් 38ට ගත්තත්, ්ම්බද මේ කිශලෝව් රුපිකල් 41ට ගත්තත්,
පදරිශාෝගි කදට කනශ ොට නදඩු ්හල් මිල රුපිකල් 100ට ව්ඩද
ව්ැ ක ව්න බව්; ්ම්බද ්හල් කිශලෝ එ රුපිකල් 100ට ව්ඩද ව්ැ ක
ව්න බව්. හැබැයි, ඒ ව්ැ ක මේශම් ව්දසික පදරිශාෝගි කදට
ලැශබන්ශනත් නැහැ, ඒව්ද නිෂථපදානක
කන ශගොවිකදට
ලැශබන්ශනත් නැහැ. එම නි්ද තමයි, ශව්ශළහ ව්යදපදරි කන් ්හ
මේ ශමෝල් ිනමිකන් ්ම ්ද ච්ඡද කලද, නදඩු මේ කිශලෝග්රෑම් එ
රුපිකල් 38ට ගන්නශ ොට නදඩු ්හල් කිශලෝග්රෑම් එ
ශව්ශළහ
ශපොශළේ ේපරිම සිල්ලක මිල රුපිකල් 80ක් කලද ්මබකතදව්ක්
තිර ශළේ. ඒ ව්දශේම තමයි, ්ම්බද මේ කිශලෝග්රෑම් එ ක් රුපිකල්
41ට ගන්නශ ොට ශව්ශළහ ශපොශළේ ්ම්බද ්හල් කිශලෝග්රෑම්
එ
ේපරිම සිල්ලක මිල රුපිකල් 85ක් ශල් නිකම
ක
ිරශබනව්ද. අශප්රේල් මද්ශඋ 1ව්න ාද සිට ක්රිකදත්ම ව්න පරිදි අපි
ඒ ගැ් ල කනව්ද.
හැබැයි, ශම් න්නකට ශම් ක්රමක පමණක් ප්රමදණව්ත් ව්න්ශන්
නැහැ. කල න්නශඋ ම අනිව්දකකශකන්ම මේ මිශල් ව්ැ කමේමක්
සිුපශව්යි කිකද මම ිනතනව්ද. කයක හැටිකට අපි ඒ පිළිබහව් ්ද ච්ඡද
කලද ්දවදකණ මිලක් නිකම කන්න ඕනෑ. මේ කිශලෝව් මිල
රුපිකල් 40ක් වුශණොත්, ඒ හද ්මදනව් හදල් මිශල්ත් සිකකට 2.2
ව්ැ කමේමක් ශව්නව්ද. අපි ව්දකෂි ව් ශම් ක්රමක අනුගමනක ශළොත්,
ශගොවිකද ශගොවිතැශනන් ඈත්ව්න එ අඩු ශව්යි කිකද මද ිනතනව්ද,
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. හැබැයි අපි ශම් ක්රමක විතකක්
අනුගමනක කලද හරිකන්ශන් නැහැ. අා ශලෝ ශඋ අනික් කටව්ල්
්ම අශප් කට ්ාං්න්ානක කනශ ොට ශපශනනව්ද, ඒ කටව්ල්
අ ත් මේ ප්රශදා මන්න් ව්ැ ක අ්ථව්ැන්නක් ලබද ගන්නද බව්. අපට
ිරශබන ඉඩම් ප්රමදණක සීමද්ිනතයි. ්දමදනයශකන් යපදනක ව්දශේ
කටක් මේ බු්ලකින්, බු්ල් 400 පමණ අ්ථව්ැන්නක් ගන්නව්ද. අපි
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තව්ම ඒ තදක්ෂණකට ගිිනන් නැහැ. එශහම කන්න නම්, අශප්
ෘෂි කමදන්තකට අ ත් මේ ප්රශදා හඳුන්ව්ද දික යුවන ව්නව්ද. නමේන
තදක්ෂණ ක්රමත් එක් ගිිනන්, මීට ව්ඩද ව්ැ ක අ්ථව්ැන්නක් අශප්
ශගොවිකද ලබද ගත්ශතොත්, ඒශක් ්දවදකණත්ව්කක් අපට ගන්න
ුදළුව්න් ශව්යි කිකන එ යි මශේ ශපෞ ගලි වි ථව්ද්ක. අශප්
පකශඋෂණදගදක, අශප් විායදඥයනකන්, ශලෝ බැාංකු ආවදක, පිලිපීන
කයශඋ ආවදක ආ ම සිකල්ල එ වන
කශගන, නව් ක්රමශේා
අනුගමනක කමින්, ෘෂි කමදන්තශකන් ශගොවිකද ක්ිරමත්
කිරීශම් ව්ැඩ්ටහන ට කන්න අපි ඉදිරිශඋ ම ටයුවන කනව්දක
කිකන
දකණකත් මම තමුන්නදන්ශ්ේලදට මතක්
කන්න
ැමැිරයි.
ගරු මුාල් තමිරවනමද ශම් අක ව්ැශකන් ්මෘ ධි ්හනදවදක
පිළිබහව් තීන්ුපව්ක් අකශගන ිරශබන ආ දකක අපි ාැක් ද. මම
දලකක් ්මෘ ධික කිකන විෂක ාදක තමිරව්කකද හැටිකට ටයුවන
ළද ශන්. එතශ ොට මම ාැක් ද, 1995න් ප්ථශ්ේ ්මෘ ධිශකන්
අ්දවදකණකක් වූ අකට ්දවදකණකක් ඉටු මේශම් අව්්ථාදව්ක් ිරබිලද
නැිර බව්. 1995 ම ්මෘ ධි ්ාංව්කවන නිලවදරින් හැටිකට බහව්ද
ගත්ශත් ශ පදලන ව් ශකන් ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂකට ව්ැඩ ළ
අක බව් මම ාන්නව්ද. ්මෘ ධි ්හනක ලබද ශාන පිරි් ශතෝකද
ගැී ශම් මත් ශබොශහෝ ශව්ලදව්ට ඒ පක්ෂශකන් පිට අකට
්දවදකණකක් වුශණ් නැහැ. ඉහලද ිනටලද එක් ශ ශනකුට
ශාන්ශනකුට ්දවදකණකක් ශව්න්න තිර. හැම ශව්ලදශේම ව්දශේ
ඒ නිලවදරිකද බැ ශේ තමන්ශේ පදක්ෂි කදව්
ක්ිරමත්
කන්නයි. ැමැත්ශතන් ශහෝ අ මැත්ශතන් අපට ඒ පිළිගන්න
ශව්නව්ද. හැබැයි, ඒ තත්ත්ව්ක 1995 ම ශව්න්ථ වුණද. එ්ථ.බී.
දි්දනදක මැිරවනමද මට ව්ඩද ශහොහට ඒ ගැන ාන්නව්ද. එවනමද
අශප් ආණ්ඩුව් පැත්ශත් ඉන්නශ ොටත් කිේව්ද, "්මෘ ධිකට බහව්ද
ගත්ශත් ඒ පැත්තට ව්ැඩ කුද අකයින කිකද. මම ඒ ට ශාෝථ
කිකන්ශන් නැහැ. ශමො ා, UNP ආණ්ඩුව් දලශඋ ම අපිත් ඒ
විධිකට බහව්ද ගැී ම් ළද. අපි ඒ විධිකට ව්ගද නිලවදරින් බහව්ද
ගත්තද; විශ ේෂ ශ්ේව්ද නිලවදරින් බහව්ද ගත්තද; ෘපනි්
මහත්ව්රුනුත් බහව්ද ගත්තද; ්මෘ ධි ්ාංව්කවන නිලවදරිනුත්
බහව්ද ගත්තද.
"්මෘ ධිකන
කිකන්ශන්, යදිරක
ක්ිරමත්
කිරීශම්
ව්ැඩ්ටහනක්. ිනටුද යනදධිපිර, දිව්ාංගත කණසිාංහ ශප්රේමාද්
මැිරවනමද 1990 ම ශම් ව්ැඩ්ටහන ආකම්ා කනශ ොට, එවනමද
පක්ෂ, පදට ශදාකක් බැ ශේ නැහැ. එවනමද ්දවදකණත්ව්කයි
බැ ශේ. නිකම ුපගී ුපප්පත් යනතදව් වුා කිකන එ යි එවනමද
බැ ශේ. එවනමද එශල් කටට ආාක කක් ලබද ුපන්නද. මුළු කටටම
නැතත්, ප්රදශ ය ක ශල් ම් ශ ො ලඨද් ගණනදව්ක් ශතෝකද ශගන,
ඒ වනළින් ශම් ුපප්පත් යනතදව් ක්ිරමත් කිරීශම් ව්ැඩ්ටහනක්
එවනමද ක්රිකදත්ම
ළද. ඒ, "යන්විකන ව්ැඩ්ටහනයි. එින
ශ පදලනකක් ිරබුශණ් නැහැ. ඕනෑම ශ නකුට අභිකදචනකක්
ඉදිරිපත් කන්න හැකිකදව් ිරබුණද. හැබැයි, එව්ැනි හැකිකදව්ක්
න්මෘ ධින ව්පදකක වනළ ිරබුශණ් නැහැ. ඒ නි්ද තමයි ශම් ්මෘ ධි
ව්යදපදකක දිගින් දිගටම පව්ත්ව්දශගන ඒශම් ම අ්දවදකණ ම්
ශගොඩක් සිුප වුශණ්. ්මහරු -විපක්ෂශඋ තතැම් මන්ත්රීවනමන්ලදඅහනව්ද මම ාැක් ද, "්මෘ ධික  මලද නැව්ත ින න්නන් ශබෝ
කන්න හානව්දා?" කිකද. එශහම නැහැ. ශමම ්හනදවදකක  මමට
ුදුපුද තව්ත් ුද ගලශකෝ වි දල පිරි්ක් ඉන්නව්ද. ගරු මන්ත්රීවනමනි,
ඔබවනමදශේ මැිරව්කණ ශ ො ලඨද්කට ගිකත් එක ාකින්න ුදළුව්න්.
ඒ අක ශමොන පදටා, ශමොන පක්ෂශඋා කිකද ශනොශව්යි අප
බලන්ශන්. ශම් දිළිඳු ්හනදවදකක ලැබික යුවන තව්ත් වි දල පිරි්ක්
ගම්ව්ල ඉන්නව්ද. ඒ ව්දශේම, ශම් ්මෘ ධි ්හනදවදකකට මුව්ද
ශව්ලද සිටින පිරි්කුත් ඉන්නව්ද. ඒ තමයි, ආකථි
අිරන්
ක්ිරමත් වුණත් ්මෘ ධිලදභි තත්ත්ව්ශකන් ඉව්ත් ව්න්ශන් නැිර
පිරි්. ඔවුන් එශ්ේ ඉව්ත් ශනොමේමට ශහේවන ිරශබනව්ද, ගරු
නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. ්මෘ ධික මන්න් ලැශබන ව්කප්ර්දා
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ගණනදව්ක් ිරශබනව්ද. ්මෘ ධිලදභින්ට විුපලික ්ම්බන්වතද, යල
්ම්බන්වතද ලබද ගැී ශම් ම ශගවික යුවන ගද්ථවන ්හහද ්හන
ලැශබනව්ද. ඒ ව්දශේම, විව්දහක  ම ශගමේමක්
කනව්ද; ාරු
ේපත  ම ශගව්නව්ද; මකණක  ම ශගව්නව්ද. තව්ත් ශපොුප පහුද ම්
ගණනදව්ක් ිරශබන නි්ද ශබොශහෝශාශනක් -තමද ආකථි අිරන්
ක්ිරමත් වුණත්- එයින් නිාහ්ථ ශව්න්න ැමැිර නැහැ.
්මහක තැන්ව්ල ්මෘ ධිලදභින් ශ පදලන අතශ ො බව්ට
පත් කශගන ිරශබනව්ද. ශ පදලනඥයනකන්ශේ ඕනෑ එපද ම් ඉටු
කව්ද ගන්න, තම පක්ෂශඋ ශ පදලන රැ්ථමේම්ව්ල ශේදි දව්ලට
ශගන්ව්ද ගන්න ඒ අක ශපොළඹව්දශගන ිරශබනව්ද. ශම් ක්රමක
වනළින් ්දවදකණකක් ඉෂථට ව්නව්දක කිකද අපට බලදශපොශකොත්වන
ව්න්න බැහැ. ඒ නි්ද තමයි ගරු මාංගල ්මකමේක අමදතයවනමද
ශමව්ක අක ව්ැශකන් ්මෘ ධි ්හනදවදකක තව්ත් ලක්ෂ 6 ට
ශාන්න ශකෝයනද ක ිරශබන්ශන්. ඒ ගැන අපට ශබශහවින් ්වනටු
ශව්න්න ුදළුව්න්. ආණ්ඩුශේා, විපක්ෂශඋා, ශමොන පක්ෂශඋා,
ශමොන පදටා කිකද බලන්ශන් නැිරව් ්හනදවදකලදභින් ශතෝකද
 මමට ප්රදශ ය ක ශල් ම්ව්කකදට ්ම්බන්ව ශව්න්න අව්්ථාදව් ලබද  ම
ිරශබනව්ද.
ග්රදම
නිලවදරිකදට, ්මෘ ධි
නිලවදරිකදට
්හනදවදකලදභින් ශතෝකද ගැී මට ්ම්බන්ව ශව්න්න අව්්ථාදව්
ලබද  මලද ශම් ටයුත්ත ශළොත්, නිකම ුදුප්ථ්න් ශතෝකදගන්න
හැකි ශේවි කිකද මම ිනතනව්ද. ආණ්ඩු පක්ෂශඋත්, විපක්ෂශඋත්
අප සික ශානදශේම ව්ගකීම, නැිර බැරි පවුල් ටි හඳුනදශගන
ශම් ටයුත්ත කන එ යි. එශහම නැිරනම් ශමො ක්ා ශව්න්ශන්,
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි? කශ ල ්ල්ලිව්ලින් අවුරු ා ට
රුපිකල් බිලිකන 42ක් ්මෘ ධි ්හනදවදකක ශව්නුශව්න් විකාම්
කනව්ද. හැබැයි ඒව්ද නිකම ුදුප්ථ්න්ට කනව්දා කිකන ප්ර ථනක
ිරශබනව්ද. ඔබවනමදට ප්ර ථනකක් මවන ශේවි, ශමපමණ මුාලක්
 මලදත් ්හනදවදක ලැබික යුවන තව්ත් ශ ොට්ක් ඉන්ශන් තයි කිකද.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මතතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු අමදතයවනමනි, මට ප්ර ථනකක් අහන්න ුදළුව්න්ා?

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මට ටි ශව්ලදව්යි ිරශබන්ශන්. ශ ටිශකන් තහුශව්ොත්, මට
ුදළුව්න් ේත්තක ශාන්න.

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මතතා

(மொண்புமிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ාැනට ්මෘ ධික ලබන ාහහතකලක්ෂක අතරින්, ුදුපුද ම්
නැිරව් ්මෘ ධි ්හනක ලබද ගන්නද අකශේ ප්රිර තක
ශ ොපමණා?

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒ
දකණක තසීම ගැන ගරු ව්දුදශ ව් නදනදකක් දක
මැිරවනමදට මම ්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද. ාැනට ලක්ෂ 14 ට ්මෘ ධි
්හනදවදකක ලබද ශානව්ද. 1995 අවුරු ශ ශම් ව්ැඩ්ටහන පටන්
ගත් ාව්ශ්ේ ඉහලදම -අවුරුුප 24ක් වනළ- තව්ම ශම් ප්රමදණක
ඉන්නව්ද. හැබැයි, ඔබවනමදම
ල්පනද
කලද බැ ශව්ොත් ශම්
දකණක ශත්රුම් ගන්න ුදළුව්න්. ශම්ශ න් සිකකට සිකකක් ඉව්ත්
කන්න ඕනෑක කිකද මම කිකන්ශන් නැහැ, ශම් ්මෘ ධි
්හනදවදකක හැම ාදම දික යුවන ශ ොට්ක් ඉන්නව්ද. ඒ අක තමයි,
ආබදධිත වුම් අක ්හ අාංග වි ල වුම් අක. කයකක් හැටිකට ඒ
අකට දිගටම ශම් ්හනදවදකක ශාන්න ඕනෑක කිකදයි මම
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කිකන්ශන්. හැබැයි, ්මහක තැන්ව්ල ශම් ්මෘ ධි ්හනදවදකක
ලබන කයශඋ ශ්ේව් කනුත් ඉන්න බව් මම නගදටුශව්න් වුණත්
ඔබවනමදට කිකන්න ඕනෑ. ඒ ව්දශේම ශම් ්හනදවදකක ලබන
ශ ොටශ්ේ විශ ගත වුම් අක, කදන ව්දහන ිරශබන අක, කයශඋ
ඉඩම් ිරශබන අක පව්ද ඉන්නව්ද. මම ශම් විෂකක ාදක තමිරව්කකද
හැටිකට පත්ශව්ලද, මද් පහ හකක්
ටයුවන
ළ නි්ද
ශපෞ ගලි ව්ම ඒ දකණක ගැන ාන්නව්ද. මශේ ආ්නශඋ, ග්රදම
ශ්ේව්ද ව්්ම
ශම් ව්දශේ පවුල් හතකක් ිනටිකද. ාරුව්න්
ශාශාශනකු ශ ොරිකදව්ට ගිිනල්ලද ඉන්නව්ද. හැබැයි, ඔවුන්
්මෘ ධි ්හනදවදකක ගන්නව්ද. අන්න ඒ ව්දශේ අක තමයි ශම් ට
නුුදුප්ථශ්ෝ කිකන එ යි මම කිකන්ශන්. ඒ ගම්ව්ලම ්මෘ ධි
්හනදවදකක දික යුවන වි දල පිරි්ක් ඉන්නව්ද. එ්ථ.බී. දි්දනදක
මැිරවනමද ්මෘ ධි තමිරව්කකද හැටිකට ිනටුද
දලශඋ
ඒශගොල්ලන්ශේ ්මීක්ෂණක අනුව් පවුල් ලක්ෂ අටක් හඳුනදශගන
ිරබුණද, ‘්මෘ ධි ්හනදවදකක දික යුවන අක’ කිකලද. ශමව්ක අක
ව්ැශකන් මුාල් තමිරවනමද තව් ලක්ෂ හක ට ්මෘ ධි ්හනදවදකක
ලබද ශාන්න මුාල් ශව්න්
ක ිරශබනව්ද. අපි සික ශානදම
එ වනශව්ලද, පක්ෂ, පදට ශදාකකින් ශතොකව්, ්දවදකණ විධිකට,
්මෘ ධි ්හනදවදකක දික යුවන ුද ගලකන්ට අනිව්දකකශකන්ම එක
ලබදශාන්න ඕනෑක කිකද මම ිනතනව්ද. එක කයකක් හැටිකට අපි
සික ශානදශේම ව්ගකීමක්ා ව්නව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු තමිරවනමනි, ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා
ිරශබනව්ද.

දලකක්

ගු පී. තැි සන් මතතා

(மொண்புமிகு பீ. ஹொிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මැිරවනමද ෘෂි කමදන්තක ගැන
ව්දශේම, එළව් ්හ පලවනරු ්ම්බන්වව්ත් දකණද ගණනදව්ක්
කිේව්ද. විශ ේෂශකන්ම ශම් ව්න විට එළව්
අිරරික්තකක්
ිරශබනව්ද. හැබැයි, ශම් අවුරු ා වනළ එළව් මිශල් වි දල ඉහළ
කෑමක් සිුපශව්ලද නැහැ. ශම් එළව් අිරරික්තක ශ ොයි විධිකටා
පදවිච්චි කන්න ඕනෑ කිකද අපි ල්පනද ළද. ඒ අනුව් පුදගික
අවුරුුප හතක තවනළත කිලිශනොච්චිශඋ විශ ේෂ ආකථි
මවය්ථාදනකක් තිර කන්න අපිට ුදළුව්න් ම ලැබුණද. අපි
සිාංහල අවුරු ාට ලින් ව්වුනිකදශේ ආකථි මවය්ථාදනක විව්ෘත
කන්න ලැහැ්ථිර ක ිරශබනව්ද. මඩ ලුදශේ තව්ත් ආකථි
මවය්ථාදනකක් හාලද ිරශබනව්ද. ශගොමේන්ශේ නිෂථපදාන එ ම
තැන ට ශගනැල්ලද, අශළවි ක ගැී මට ඒ වනළින් හැකිකදව්
ලැශබනව්ද. නමුත් ඒ වනළින් විතකක් ප්ර ථන වි්ශහනව්දක කිකද මම
කිකන්ශන් නැහැ. ශ ය ක ශව්ශළහ ශපොළට ව්ඩද විශ ය ක ශව්ශළහ
ශපොළ ශහොකද ගැී ශම් අව් යතදව් අනුව්, අ ිරන් අපනකන ශබෝග
ගණනදව්ක් හඳුන්ව්ද  මම ්හහද ාැනටමත් ශලෝ බැාංකු ආවදක
කටශත් ෘෂි කම අමදතයදාං ක විසින් ව්ැඩ්ටහන් ගණනදව්ක්
ක්රිකදත්ම
කනව්ද, ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. ඒ වනළින්
අපනකන ෘෂි කමදන්තක ්හහද ශගොමේන්ව් ාැනුව්ත් කිරීමටත්
අපි බලදශපොශකොත්වන ව්නව්ද.
අපි ශගොමේන්ට අපනකන
ෘෂි කමදන්තක වනළ ඉල් මක්
ිරශබන ශාෝග ව්කග ගණනදව්ක් හඳුන්ව්ද ශානව්ද විතකක් ශනොව්
එම ටයුත්ත කන්න අව් ය පහුද ම් පව්ද ලබද ශානව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, මම විශ ේෂශකන් මතක්
කන්න ඕනෑ තව්ත්
දකණද ගණනදව්ක් ිරශබනව්ද. අවුරුුප
ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ ශම් කටට තමන්ශේ රමක ැප කමින් කදයය
ශ්ේව්ශඋ ඉහලද 2016 සිට 2018 ාක්ව්ද වූ දල සීමදව් වනළ විරදම
ගික ්ාංඛ්යදව් මම ිනතන විධිකට 75,000 ට ව්ැ කයි. ඒ අකට හැම
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ාදම ශලොකු න්ථ්ල්ලක් ිරබුණද, තරුණ දලශඋ ම ශම් කට
ශව්නුශව්න් ශ්ේව්ක ක, තමන්ශේ ක්ිරක ැප ළදට ඒ අකශේ
විරදම ව්ැටුප් ්ම්බන්වව් පව්ිරන විෂමතදව් ගැන. ඒ අකට
්දවදකණකක් ශව්ලද ිරබුශණ් නැහැ. මම ිනතන විධිකට ශම් මුාල්
තමිරවනමද ශම් විරදම ව්ැටුප් විෂමතදව් ඉව්ත්
ක ඒ අකට
්දවදකණකක් කිරීමට ඉතදම ශහොහ තීන්ුපව්ක් අකශගන ිරශබනව්ද.
ශම් , වි්ිලක යුවන ප්ර න
ථ කක්. ශමතැන පක්ෂ, පදට ශදාකක් නැහැ.
ශම් කට ශව්නුශව්න් තමයි ඒ අක ශ්ේව්ක ක ිරශබන්ශන්. ඒ නි්ද
ඒ ගත් ක්රිකදමදකගක ්ම්බන්වශකන් මුාල් තමිරවනමදට අශප්
ප්ර්දාක පළ කන්න මද ශමක අව්්ථාදව්ක් කගන්නව්ද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, ශමව්ක අක ව්ැක වනළින් හැම
ක්ශෂේත්රකක්ම ආව්කණක
ක ිරශබන බව් මම ාැක් ද. යුා
හමුාදශේ, ශපොලීසිශඋ පුදගික
දලව්ල ශලොකු අශහෝනදව්ක්
ිරබුණද. විශ ේෂශකන්ම ශපොලි්ථ නිලවදරින් කිකන්ශන්, කට
ශව්නුශව්න් හැම ාදම, පැක 24ම වි දල ශ්ේව්දව්ක් කන අක. ඔවුන්
යු වක පැව්ැිර දලශඋ මත් වි දල ශ්ේව්දව්ක් ළද. හැබැයි, අවුරුුප
ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ ඒ අකශේ ශනොවි්ඳුම් ප්ර ථනකක් ිරබුණද. අපිට
ුදළුව්න් වුණද, අශප් කාංජිත් ම ුපම බණ්ඩදක මැිරවනමද ශපොලීසික
ාදක තමිරව්කකද හැටිකට සිටින දලශඋ ම, සිකකට 40කින් ශපොලි්ථ
ශ්ේව්ශඋ ව්ැටුප ව්ැ ක කන්න. ඉිරහද්ශඋ වුරුව්ත් ශම් ගැන
ශහේශේ නැහැ. හු දක් අක ාැක්ශක් ශපොලීසිශඋ ව්ැරැදි පැත්ත
විතකයි. ශපො ක ප්ර ථනකක් තිර වුශණොත්, ඔක්ශ ෝම කුම් ටි
ශපොලීසිකට; පදශක ේ ශ ෝෂණකක්
ශළොත්, ඒශක් ව්ැරැ ාත්
ශපොලීසිකට; කශ ල ව්ැරැ ාක් වුශණොත් ඒ ත් අව්්දනකට කන්ශන්
ශපොලීසිකට. හැබැයි, ඒ පැත්ශතන් ව්ැරැ ා විතකක් ශ්ොකනශ ොට,
ඒ අකශේ ශරේණි ේ්්ථමේම් විතකක් ශනොව් ශපොලීසිශඋ ව්ැටුප්
විෂමතදව්ත් ඉව්ත් ක සිකකට 40කින් ඔවුන්ශේ ප ක ව්ැ ක කන්න
අපට ුදළුව්න් ම ලැබුණද.
අශනක් කදයය ශ්ේව් යින් ගත්තදම, අපි ාැක් ද කදයය
ශ්ේව් කදශේ ව්ැ කම ව්ැටුප් ව්ැ ක කිරීම ශළේ, ශම් කයශකන් කිකන
එ . අපි එක පැහැදිලිව් කිකන්න ඕනෑ. එ ව්ක රුපිකල් 10,000
ව්ැටුප් ව්ැ කමේමක් ක ිරශබනව්ද. ඒ විධිකට කදයය ශ්ේව් කන්
ශව්නුශව්න් ේනන්ුප වුම් කයකක් ඉිරහද්ශඋ ව්ාදව්ත් මම ාැ ලද
නැහැ. අපි කදයය ශ්ේව් කන්ශේ ව්ැටුප මීට
ලින් රුපිකල්
10,000කින් ව්ැ ක ළද ව්දශේම, ශමොන ප්ර න
ථ ිරබුණත් ශමව්ක අක
ව්ැශඋ මත් කයකක් හැටිකට ඒ ශගොල්ලන්ශේ ශ්ේව්දව් ගැන ිනතලද
 මමනද ලබද  මමකුත් ක ිරශබනව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, ඒත් එක් ම ශම් කශ ල
අවුරුුප 30ක් ිර්ථශ්ේ පැව්ැිර බිිනුදම් යු වක අපට අමත
කන්න
බැහැ. යු වක නිමද කන්න ශම් කශ ල කණ විරුව්න් ැප කිරීම්
ළද. හැබැයි, ්මහක අක හැම ාදම කණ විරුශව්ෝ ශකොාද ගත්ශත්
ශ පදලන ව්දසි ලබද ගන්න විතකයි. කණ විරුශව්ෝ මහ
පදකව්ල්ව්ල ේ ශ ෝෂණක ළද. හැබැයි, ශමව්ක අක ව්ැශඋ ම ගරු
මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද මුාල් තමිරව්කකද හැටිකට ත්රිවිව
හමුාදශේ කම් කම්  මමනද ව්ැ ක කිරීමට ශකෝයනද ළද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, හමුාද නිලවදරින්ශේ ්මහක
 මමනද අවුරුුප 20කින් ව්ැ ක ක නැහැ. නිල තඳුම්  මමනදව් ව්ැ ක ක
නැහැ. අපි හැම ාදම හමුාද නිලවදරිකදශේ uniform එ ාැක් ද.
හැබැයි, අවුරුුප 20ක් ිර්ථශ්ේ බැරි වුණද ඒ අකශේ uniform
 මමනදව් ව්ැ ක
කන්න. ඒ අකශේ ශගව්ල් කුලී  මමනදව්ට
්දවදකණකක් කන්න අවුරුුප 20ක් කනශතක් හම්බ වුශණ් නැහැ.
හැබැයි අපි හැම ාදම කිේශේ, "ශම් අක, කට ශේකද ගත්ත කණ
විරුශව්ෝ. ශම් අකට ්දවදකණක ඉටු කන්න ඕනෑ.න කිකද. ශමව්ක
අක ව්ැශකන් යුා හමුාදව් තවනළු ත්රිවිව හමුාදශේ commandosලදශේ
ඒ  මමනද ව්ැ ක කන්න මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද ටයුවන ළද.
එක ඉතදම ශරේෂථඨ ටයුත්තක් හැටිකට මම ාකිනව්ද. කණ විරුව්න්
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ගැන අපි ාද කනව්ද. ඒ අකශේ යකග්රහණ ගැන ේනන්ුප ව්නව්ද.
ඒ ව්දශේම ේාම් අනනව්ද. හැබැයි, ්මහක අක කණ විරුශව්ෝ
පදවිච්චි ක ශ පදලන ව්දසි ගන්න හැුපව්දට, මුාල් තමිරවනමද ඒ
අකට ්දවදකණකක් ඉටු
ක ිරශබනව්දක කිකන එ
මම
තමුන්නදන්ශ්ේට මතක් කනව්ද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, කිකන්න තව්ත් ශබොශහෝ
වි්ථතක ිරශබනව්ද. දක ්ාද අව්්ථාදශේ ම ඒව්ද ඉදිරිපත් කන්න
අපි ටයුවන කනව්ද. මුාල් තමිරවනමද කශ ල සික අාං ගැන
ශ්ොකද බලද ්මබක අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් ක ිරශබනව්දක කිකන
එ ත් මතක් කමින්, මට ශම් අව්්ථාදව් ලබද  මම ්ම්බන්වශකන්
ඔබවනමදට ්ථවනිර කමින් මද නිහඬ ව්නව්ද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon.
Kodeeswaran. You have eight minutes.

Kaveendiran

[மு.ப. 10.52]

ගු කවීන්දිරන් වකෝඩීසනවරන් මතතා
(மொண்புமிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, தகௌரவ மங்கள
சமரவீர
அவர்களினொல்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
2019ஆம்
ஆண்டுக்கொன
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டம்
இந்த
நொட்டினுகடய தபொருளொதொரம், இந்த நொடு தபொருளொதொர
ொீதியொக எதிர்மநொக்குகின்ற பிரச்சிகனகளுக்கொன தீர்வு
என்கின்ற விடயங்ககள கமயப்படுத்தி அகமக்கப்பட்டிருக்க
மவண்டும். ஆனொலும், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமொனது
தற்கொலிகமொக மக்ககளத் திருப்திப்படுத்துகின்ற ஒரு வரவு
தசலவுத்திட்டமொக இருக்கின்றமத தவிர, இந்த நொட்டின்
தபொருளொதொரத்கத, ஏற்றுமதி வருமொனத்கத ஊக்குவிக்கின்ற,
மவகலவொய்ப்கப அதிகொிக்கின்ற, மக்கள் எதிர்மநொக்கின்ற
பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கின்ற ஒரு வரவு தசலவுத்திட்டமொக
அகமயவில்கல. ஆகமவ, இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திமல
பல மொற்றங்கள் தகொண்டுவரப்படமவண்டிய அவசியப்பொடு
இருக்கின்றது. இருந்தொலும், இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம்
விமசடமொக வடக்கு, கிைக்கிமல வொழுகின்ற மக்களுக்குச்
சொதகமொக அகமந்திருப்பகதயிட்டு இந்த இடத்திமல நொன்
அகமச்சகரப்
பொரொட்டுகின்மறன்.
வடக்கு,
கிைக்கிமல
வொழுகின்ற நலிவுற்ற தமிழ் மக்களுக்கொகச் சில வரப்
பிரசொதங்கள் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம் வைங்கப்
பட்டிருக்கின்றது.
இந்த வககயிமல
வடக்கு,
கிைக்கு
அபிவிருத்திக்தகன்று 5,000 மில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கப்
பட்டிருந்தொலும் அந்த நிதியொனது இந்த வருடத்திமல 2,500
மில்லியன் ரூபொயொகவும் வருகின்ற வருடத்திமல 2,500
மில்லியன்
ரூபொயொகவும்
மவறுபடுத்திக்
கொட்டப்
பட்டிருக்கின்றது.
உண்கமயிமல,
வடக்கு,
கிைக்கு
அபிவிருத்திக்கொக ‘பகன நிதியம்’ என்ற
தபயொில் அந்த
நிதியத்திற்கு வைங்கப்படுகின்ற இந்த 2,500 மில்லியன் ரூபொய்
நிதி மிகவும் மபொதொதததொன்றொகக் கொைப்படுகின்றது. இந்த
5,000 மில்லியன் நிதியும் வடக்கு, கிைக்கு அபிவிருத்திக்கு
இந்த வருடத்திமல வைங்கப்படுதமன்றொல் உண்கமயொக அது
பொரொட்டக்கூடியததொரு விடயமொக இருக்கும். ஆகமவ, இந்த
விடயத்கதக் கருத்திற்தகொண்டு 5,000 மில்லியகனயும் இந்த
வருடத்திமல வைங்குவதற்கொன
நடவடிக்ககயிகன மமற்
தகொள்ள மவண்டுதமன்று இந்த இடத்திமல கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகிமறன்.
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இந்த நொட்டின் தபொருளொதொர ொீதியொன முன்தனடுப்
புக்ககள
மமற்தகொள்வதற்கு
எப்தபொழுதும்
வரவு
தசலவுத்திட்டமொனது
எதிர்கொலத்கத
மநொக்கியதொன,
எதிர்கொலத்கத கமயப்படுத்தியதொன, ஏற்றுமதி வருமொனத்கத
அதிகொிக்கத்தக்கதொன,
தபொருளொதொர
ஸ்திரத்தன்கமகய
ஏற்படுத்துவதற்கொன, ததொைில்வொய்ப்புக்ககள வைங்குவதற்
கொன ஒரு முன்மனொடித் திட்டமொக அகமக்கப்பட்டிருக்க
மவண்டும். அந்தவககயிமல, இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்திமல
சில மொற்றங்ககளக் தகொண்டுவரமவண்டிய அவசியப்பொடு
இருக்கின்றது.
இன்று எங்களது மக்களின் அடிப்பகடத் மதகவயொன பல
விடயங்கள்
முன்தனடுக்கப்பட
மவண்டியிருக்கின்றன.
அதொவது எங்களது உொிகம ொீதியொன, சொத்வீக ொீதியொன சில
விடயங்கள் முன்தனடுக்கப்பட மவண்டியிருக்கின்றன. அந்த
விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தகொடுக்கமவண்டிய நிகலப்
பொடிருக்கின்றது. அந்த வககயிமல, கல்முகன வடக்குப்
பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துவதற்கொன நடவடிக்கக
முன்தனடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தக் கொலகட்டத்திமல நொங்கள் ஏற்தகனமவ தகௌரவ பிரதமர் அவர்களிடம் விடுத்த
மவண்டுமகொளுக்கிைங்க அதகனத் தரமுயர்த்தித் தருவதொக
அவர் வொக்குறுதியளித்திருந்தொர் - மநற்று இந்தப் பொரொளு
மன்றத்திமல மபசிய பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், இந்தக்
கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்தக்
கூடொது, இதகனப் பிொிக்கக்கூடொது என்ற அடிப்பகடயில் பல
முகனப்பொன மகொொிக்ககககள முன்கவத்திருந்தொர். இது தமிழ்
மக்கள் மத்தியிமல மிகவும் மனமவதகனக்குொிய விடயமொகப்
பொர்க்கப்படுகின்றது. உண்கமயிமல, தமிழ் மக்கள் நிர்வொக
ொீதியொன ஓர் அலககப் தபறுவதற்கொகக் கல்முகன வடக்குப்
பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்த முயற்சிக்கின்றொர்கள்.
இந்தக் கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் தசயலகமொனது 29 கிரொம
மசவகர் அலுவலகங்ககள உள்ளடக்கியதொக இருக்கின்றது.
இப்தபொழுதும் அந்தப் பிரமதசச் தசயலகம் அதற்குொிய
ஆளைிகயக் தகொண்டதொக, அதற்கொன ஒரு பிரமதசச்
தசயலொளகரக் தகொண்டதொக, பொொிய கட்டடத் ததொகுதிகயக்
தகொண்டதொக
இருக்கின்ற
நிகலயிலும்,
1999ஆம்
ஆண்டிலிருந்து அந்தப் பிரமதசச் தசயலகம் உப பிரமதசச்
தசயலகமொக இயங்கிவருகின்றது. அந்த வககயிமல, அந்தப்
பிரமதச தசயலகத்திற்குத் மதகவயொன சகல ஆளைியும்
வைங்கப்பட்ட
நிகலயிமல,
அதற்தகன்று
DCC
கூட
அகமக்கப்பட்ட நிகலயிமல, அது தனியொன internal transfer
இகனக்கூடச்
தசய்கின்ற
அதிகொரங்தகொண்டதொக
இருக்கின்றது. அமதமநரம் 29
GN Divisions ககள
உள்ளடக்கியதொக அந்தப் பிரமதசச் தசயலகம் கொைப்
படுகின்றது.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගු කවීන්දිරන් වකෝඩීසනවරන් මතතා
(மொண்புமிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

இந்தப் பிரமதச தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்துகின்ற இந்த
நடவடிக்ககக்கு எதிரொக -

ගු මච්.මම්.මම්. තරීසන මතතා (පළාත් සභා තා පළාත්
පාලන රා.ය අමාත්යතුමා

(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ் - மொகொை சகபகள் மற்றும்
உள்ளூரொட்சி இரொேொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. H.M.M. Harees - State Minister of Provincial
Councils and Local Government)

Sir, I rise to a point of Order.
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ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. State Minister, what is your point of Order?

ගු මච්.මම්.මම්. තරීසන මතතා

(மொண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

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

தகௌரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, இங்கு மபசுகின்ற
பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் என்கனச் சம்பந்தப்படுத்திப்
மபசியதொல் நொன் ஒரு விடயத்கதக் குறிப்பிடுகின்மறன். அவர்
குறிப்பிடுகின்ற கல்முகன வடக்குப் பிரமதசச் தசயலகத்திற்கு
அகனத்து
அதிகொரங்களும்
கொைப்படுவதொக
அவர்
தன்னுகடய மபச்சிமல தசொல்கின்றொர்; அவமர அகத
ஏற்றுக்தகொள்கின்றொர். உங்களுகடய பிரச்சிகன நிர்வொக
ொீதியொன பிரச்சிகனயல்ல! அங்கிருக்கின்ற கொைி சம்பந்தப்
பட்ட
பிரச்சிகன
ஒரு
சர்ச்கசக்குொிய
பிரச்சிகன!
அங்கிருக்கின்ற இரு சமூகங்களும் ஒற்றுகமயொக வொழ்கின்
றொர்கள். [இகடயீடு] இது சம்பந்தமொக தகௌரவ பிரதமர்
அவர்கள் உங்களுக்கு [இகடயீடு]

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! Hon. State Minister, he has only two
more minutes. Please let him speak.
ගු කවීන්දිරන් වකෝඩීසනවරන් මතතා
(மொண்புமிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

தகளரவ
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அவர்கமள,
தனது
வங்குமரொத்து அரசியகல நிகலநிறுத்துவதற்கொக ஹொீஸ்
அவர்கள் இந்தக் கல்முகன தமிழ்ப் பிரமதச தசயலகத்கதத்
தரமுயர்த்துவதில் தகடயொக இருக்கின்றொர். இது மிகவும்
கவகலக்குொியதும் மவதகனக்குொியதுமொன ஒரு விடயமொக
இருக்கின்றது. 29 தமிழ்ப் பிரமதசங்ககள உள்ளடக்கிய இந்தப்
பிரமதச தசயலகம் தரமுயர்த்தப்படுவகதத் தடுப்பதற்கு
இவருக்கு யொர் அந்த அதிகொரத்கதக் தகொடுத்தது? தமிைர்களின்
நிலத்கத - கொைிகயப் பிொித்துப் மபொடுவதற்கு இவருக்கு யொர்
அதிகொரம் தகொடுத்தது? [இகடயீடு] எந்த விதத்திலொவது,
சொய்ந்தமருதுப் பிரமதச சகபகயப் பிொித்துக் தகொடுக்க
மவண்டும் என்பதற்கொகத் தமிழ் நிலங்ககளயும் தமிைர்ககளயும்
தமிைொின் ஒற்றுகமயிகனயும் பிொித்துத் துண்டொடுகின்ற அந்தக்
மகவலமொன
வங்குமரொத்து
அரசியகலச்
தசய்கின்ற
மகவலமொனவரொக

[මූලාසනවේ අණ පි දි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ஹொீஸ் அவர்கள் இருக்கின்றொர். தமிழ்ப் பிரமதசங்களின்
முன்மனற்றத்கதத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இவர் யொர்? அந்தப்
பிரமதசத்கதக் குகறப்பதற்கு இவர் யொர்? தகளரவ பிரதிச்
சபொநொயகர் அவர்கமள, தகளரவ பிரதமர் அவர்கள் கல்முகன
வடக்குப் பிரமதசச் தசயலகத்கதத் தரமுயர்த்தித் தருவதொக
எங்களுக்கு வொக்குறுதி தந்திருக்கின்றொர். [இகடயீடு] அதகன
அவர் தரமுயர்த்தித்தர மவண்டும்; அதற்குொிய நடவடிக்கக
ககள அவர் எடுக்கமவண்டும் என்பதகன நொன் இந்த
இடத்தில் கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். [இகடயீடு] இவர்
கடந்த அரசியல் குைப்பகரமொன சூழ்நிகலயிமல, சொய்ந்த
மருதுப் பிரமதச சகபகயப் பிொித்துக் தகொடுக்கக்கூடொததன்று
பிரதமொிடம் மவண்டுமகொள் விடுத்திருந்தொர். [இகடயீடு] அது
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[ගරු

පදකලිශම්න්වනව්
මේන්දිකන් ශ ෝඩී්ථව්කන් මහතද

எங்களுக்குத் மதகவயில்கல. இப்படியொன தசயற்பொடுகளிமல
அவர் இறங்கியிருக்கின்றொர். இது மிகவும் மனமவதகனக்குொிய
விடயம். தமிைர்களின் நிலத்கத, தமிைர்கள் பிரதிநிதித்துவம்
தசய்கின்ற இடத்கதக் குகறப்பதற்கு அவர் யொர்? கல்முகன
நகரமொனது 90 சதவீதமொன தமிைர்ககளக் தகொண்ட பிரமதசம்.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have to conclude your speech now.

ගු කවීන්දිරන් වකෝඩීසනවරන් මතතා
(மொண்புமிகு கவீந்திரன் மகொடீஸ்வரன்)

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran)

90
சதவீதமொன
தமிைர்ககளக்
தகொண்ட
அந்தப்
பிரமதசத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு அந்த உொிகமகயக்
தகொடுக்கொமல் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இவர் யொர்? இவருக்கு
அந்த அதிகொரத்கத யொர் தகொடுத்தது? இந்த வக்குமரொத்து
அரசியகலச் தசய்து அவரது அரசியகல நிகலநிறுத்துவதற்கு
யொர் அவருக்கு அந்த அதிகொரத்கதக் தகொடுத்தது? தமிழ்
மக்ககளப் பிொித்தொளுகின்ற தந்திமரொபொயத்கத, மதசிய
நல்லிைக்கத்திற்கு எதிரொன விடயங்ககளச் தசய்கின்ற ஓர்
அரசியல்வொதியொக இவர் இருக்கின்றொர். [இகடயீடு] இவகர
நொன்
வன்கமயொகக்
கண்டிக்கின்மறன்.
இப்படியொன
விடயங்ககள நீங்கள் நிகலநிறுத்தக்கூடொது. அடிப்படியொன
நிகலப்பொட்டிலிருந்து நீங்கள் மொற மவண்டும்.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! [බදවද කිරීමක්
ගරු ගදමිණී යකවික්රම ශපශකකද තමිරවනමද.[බදවද කිරීමක්
ගරු ගදමිණී යකවික්රම ශපශකකද තමිරවනමද. [බදවද කිරීමක් Hon.
Member, please sit down.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා (බුද්ධ ශ්ාසන තා
වයඹ සංවර්ධන අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ - புத்தசொசன மற்றும்
வடமமல் அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of
Buddhasasana and Wayamba Development)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදට ශව්න් වූ දලක අව්්දනයි. Hon.
Member, please sit down. This is my time. මශේ දලක.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි -

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබවනමදට විනද ක වි්ථ්

දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
මශේ command එ ට තමයි ව්ද ක වුශණ්. එශහම නැත්නම්

හරිකන්ශන් නැහැ.

ාදව් ඉව්කකක් නැහැ ශන්.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ශහොහයි.
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ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අා මම ශම් ශ ප්ර ද
කන්ශන් ගරු මුාල් තමිරවනමද ඉදිරිපත් ළ ශම් අක ව්ැක ගැන
කිිනපශාශනක් අහලද ිරබුම් නි්දයි. ශම් ශ පදලන ව් ශකන්
ඡන්ාක ට ඉදිරිපත් ළ අක ව්ැකක් ශනොශව්යි. මශේ මිත්ර මම
ශබොශහොම ආාකක කන නදලන්ාශඋ මද ්ම ඉශගන ගත්
නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මැිරවනමද ාද කමින් කිේව්ද ඌව්
පළදශත් බුපල්ල දි්ථත්රික් ශඋ ගම්මදනව්ල ව්ැසිකිළි 30 000ක්
එවනමද හැුපව්ද; නමුත් එවනමදට ඒ පළදශතන් ඡන්ා 30 000ක්ව්ත්
ලැබුශණ් නැහැ කිකලද. ේගත් ව්ැාගත් ශපොශහො ලටුශේ ාැන්
සිටින මශේ මිත්ර නිමල් සිරිපදල මැිරවනමදට මම පැහැදිලිව්
කිකනව්ද ලාං දශේ ශාලක්ෂ හැත්තෑපන්ාහ් ට පමණ ව්ැසිකිළි
නැහැයි කිකද ්මීක්ෂණකකින් ශහළි මේ ිරශබන බව්. ඡන්ාකක්
ගන්න ශනොශව්යි අපි ශම් විධිකට ව්ැසිකිළි ලබද ශාන්ශන්.
ඡන්ාකක් බලදශපොශකොත්වනව් ශම් කයක -අපි- එශහම කලද නැහැ
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි.
ශමොණකදගල දි්ථත්රික් ශඋ මශේ මිත්ර කාංජිත් ම ුපමබණ්ඩදක
තමිරවනමදශේ පළදත ශව්නුශව්න් මාංගල ්මකමේක මුාල් තමිරවනමද
වි දල ්ාංව්කවන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිර
ළද. ග්රදම ශ්ේව්ද
ම ලටශමන් ළ ්මීක්ෂණව්ලින් ශහළි මේ ිරශබනව්ද ව්ැසිකිළි
නැිර පවුල් 25 000ක් ඉන්නව්දක කිකද. ශමක ඉටු ක ගැී ශම්
අව් යතදව් ිරබුණත් තමන්ශේ ආකථි
ුපබලතදව් නි්ද
ව්ැසිකිළිකක් ් ්ද ගන්න බැරි එව්ැනි අකට ඒ ව්ැසිකිළි 25 000ම
ශව්නුශව්න් අා මුාල් ලබද  මලද ිරශබනව්ද. ඒ අනුව් ශමොණකදගල
දි්ථත්රික් ශඋ ඒ පවුල්ව්ලට ව්ැසිකිළි ලබද  මමට පිකව්ක ශගන
ිරශබනව්ද.
ාැන් ශම් ගැලරිශඋ පද්ල් ාරුශව්ෝ ිනටිකද. මැටිව්ලින් තැනූ
නිව්් ජීව්ත් ව්න ව්ැසිකිළිකක් හාදගන්න බැරි අිනාං් පවුලක්
වුණත් තමන්ශේ ාරුව්න්ට නිාහ්ථ අවයදපනක ලබද ශාන්න මවය
මහද විායදලකට ශහෝ යදිර පද්ල ට කව්නව්ද. තමන්ශේ ශගාක
ව්ැසිකිළිකක් නැහැ කිකලද ඒ ාරුව්න් ලමයදශව්න් නගදටුශව්න්
මිරිශ මින් පද්ල් කන්ශන්. එව්ැනි ාරුව්කුශේ මදනසි ත්ව්ක
ශ ොශහොමා?
ශම් අක ව්ැක නමාංගලශේ මඟුල් අක ව්ැකක්න කිකදයි මම
කිකන්ශන්. යනතදව්ශේ ුදබ්දවනකට යනතදව්ශේ ආකථි
්ාංව්කවනකට
ටයුවන
කන තරුණ අ්හනක නැිර
කන
තරුණ තරුණිකන් ්ාංව්කවනකට හවුල් කගන්න අක ව්ැකක්
විධිකට මම ාකිනව්ද. ඒ යි මම ශමක 'මඟුල් අක ව්ැකක්' කිකද
හැිලන්වූශඋ.
1977 ශම.ආක. යකව්කවන මැිරවනමදශේ
දලශඋ ඉහලද
ශ පදලනක ළ ශ ශනක් විධිකට මම ාකිනව්ද එක්්ත් යදිර
පක්ෂක ඡන්ාක දිහද බලලද ව්ැඩ
කනව්ද නම් අපට හැම
ශව්ලදශේම යනතදව් කව්ටන්න ශ ව්ල් කන්න ිරබුණදක කිකද.
නමුත් එශහම ශළේ නැහැ. හැම ාදම අපි බලකට ආශව්ොත්
එන්ශන් ඒ ව්න ශතක් බලශඋ සිටි අක කට බාංශ ොශලොත් කලද
ආකථි ක දබදසිනිකද ළදට පුදව්යි. එව්ැනි කයකකුයි අපි ාදක
ගන්ශන්. එශ්ේ ාදකශගන අපි ශමො ා ශළේ? අපි ආකථි ක
ක්ිරමත් ළද; ව්ත් ම් ව්ැ ක ළද; කශ ල ්ාංව්කවනක ශේගව්ත්
ළද. එශ්ේ කිරීම වනළින් නැව්තත් අක විපක්ෂක ශපොශහො ලටුව්
ඔක්ශතෝබක 26 ව්ැනිාද ළද ව්දශේ එ්ථ.බී. දි්දනදක ව්ැනි අක
ගික ගික තැන දලද ව්මදකදලද තමයි එන්ශන් කිකලද මම
ාන්නව්ද.
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එවනමද 2002 මත් චන්ද්රි ද කුමදකවනාංග මැිරනිකශේ කයශඋ ඉහලද
යූඑන්පී එ ට තවිල්ලද ජී.එල්. පීරි්ථ බන්ුපල ගුණව්කවන
මැිරවනමන්ලද ඔක ඔක්ශ ෝම තවිල්ලද කයකක් තිර ශ රුව්ද.
ඊළ ට යූඑන්පී එ තවනශළේ ඉහශගනම ශම් අක ශමොනව්දා ශළේ?
ඒව්ද ගැන මම ාන්නව්ද. ඒ ව්න විට මම ්ාදපිර. ශම් අක තවිල්ලද
තවනශළේ ඉහශගන ශමොනව්දා කන්ශන් Working Committee
එ ට ඉ්ථශ්ල්ලද ාව්ශ්ේ? ඉ්ථශ්ල්ලද ාව්ශ්ේ කදත්රිශඋ ඔක අක
හු ක් ල්ලි හාලද Working Committee එශක් ශදා කනව්ද. ඒ
අක හු දක් ශාශනක් අා අනික් පැත්තට ගිිනල්ලද ඉන්නව්ද. ශම්
ව්දශේ ශම් කශ ල අ්ථාදව්කත්ව්කක් තිර කිරීශම් ටයුවන යූඑන්පී එ
ව්ාදව්ත් ක නැහැ.
අපි ාන්නව්ද පුද ගික ඔක්ශතෝබක 26ශව්නි ාද ශව්ච්ච ශ ගැන.
ගරු
නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි
ීනනශඋ
ිරශබනව්ද
බුුපකයදණන්ව්හන්ශ්ේශේ වදතූන් ව්හන්ශ්ේලද. 1961 ම සිරිමදශව්ෝ
බණ්ඩදකනදක මැිරනික ශම් වදතූන් ව්හන්ශ්ේලද ්ිරක ට
ලාං දව්ට ව්ැඩමව්ද නිාහ්ථ චවනකස්රශඋ ිරකලද යනතදව්ට
ව්න්ානදමදන කන්න අව්්ථාදව් ේාද කලද ුපන්නද. මම අශප්
යනදධිපිරවනමදශගන් ීනන යනදධිපිරවනමදට ලියුමක් අකශගන ගිකද
ඒ වදතූන් ව්හන්ශ්ේලද අශප් කශ ල යනතදව්ට ව්න්ානදමදන
කගන්න ලාං දව්ට මද් එ හමදක ට ව්ැඩමව්ද ගැී ම ්හහද
ඉල්ලන්න. නමුත් රෑ ආකාංචි වුශණ් ශමො ක්ා? කයක ශව්න්ථ කලද
ශහොක ශපොශහො ලටුශේ ී ිර විශකෝධී ැබින ල මණ්ඩලකක් ්ම
අගමැිරව්කශකක් පත් ළද කිකලද. මම ඒ ලියුම කව්න්න කිකද
නිලවදරින්ට  මලද ආපුද ආව්ද. ශම් මද් ශාශක් ශව්ච්ච පදඩුව්
ශ ොයිතකම්ා? මම කිකනව්ද අවුරුුප එ හමදකකින් ශම් කට
ආප්ථ්ට කැේව්ද කිකලද.
එ්ථ.බී. දි්දනදක මැිරවනමන්ලද 1994 ම ්මෘ ධි ව්ැඩ්ටහන
ආකම්ා ළද. නමුත් 2017 ශව්නවනරු ්මෘ ධි නිලවදරින්ශේ
ශ්ේව්ක ්ථථික ශ රුශේ නැහැ. ශළේ ශමො ක්ා? ශම් අිනාං්
්මෘ ධි නිලවදරින් ආණ්ඩුශේ අතශ ොළු විධිකට ිරකදශගන
ආණ්ඩුශේ ව්ැඩ කන්න ේ ශ ෝෂණ කව්න්න ශගනකෑම තමයි
ශළේ. අිනාං්
දන්තද නිලවදරිනිකන් පව්ද එශහම අකශගන
කෑමයි ශළේ. ්මදය ්විබලගැන්මේම් අමදතයව්කකද විධිකට අශප්
හැරි්න් තමිරවනමද තමයි 2018 ම ්මෘ ධි නිලවදරින් ්ථථික කිරීම
්හහද
ැබින ල මණ්ඩලශඋ අනුමැිරක අකශගන ඔක්ශ ෝම
ටයුවන ශළේ. අශන්! එ්ථ.බී. දි්දනදක මැිරවනමද අක ී ිර
විශකෝධී ආණ්ඩුශේ තමිර ශව්ලද ඒ පත්මේම් ලිපි ටි ුපන්නද. ශම්
ව්දශේ ශබොරු ශ්ෝබන ව්ැඩ තමයි ශම් අක කන්ශන්.
මැිරව්කණකක් ිරබිලද පදකලිශම්න්වන ශව්න්ක් වුණද නම්
අන්න ඒ ව්කෂශඋ තදව් දලි ව් අවනරු ව්ැකක් ශගශනනව්ද ්ථථික
අක ව්ැකක් ශගශනනවනරු. නමුත් ඒ ශනොශව්යි ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ශම් වුශණ්. අක ී ිරවිශකෝධී ශහොක ආණ්ඩුව්ක්
පත් ක ගත්ත නි්ද අපට අශප් අක ව්ැක ඉදිරිපත් කන්න බැරි
වුණද. අපි අක ව්ැක ඉදිරිපත් කන්න ිනටිශඋ 2018 ශනොව්ැම්බක
මද්ශඋ. නමුත් ඒ
කන්න බැරි වුණද. අා අපි ශම් මදකවන මද්ශඋ
ශම් අක ව්ැක ශගනැල්ලද අශප්රේල් 05ශව්න වනරු විව්දාක
පව්ත්ව්නව්ද. කශ ල ්ාංව්කවන ටයුවන ඔක්ශ ෝම තණිනටලද. කට
්ම්පූකණශකන් පුදබෑම ට ලක් ශව්ලද. ශහොක ආණ්ඩුව්ක් පත්
කලද එාද පදල කන් කුද විපත නි්ද කශ ල යනතදව්ට අා බක
ේුදලන්න ශව්ලද ිරශබනව්ද.
අශප් ආණ්ඩුව් ිරබික ම ශලෝ ්ාංචදක ් කදව්ක් ශ ළින්ම
කිේව්ද නකන්න ලාං දව් ්ාංචදක පදකද ම්කක්න කිකලද. නමුත්
ශමො ා වුශණ්? ඔක්ශතෝබක 26ශව්නි ාද ඒ කුද විපත නි්ද
ශලෝ ශඋ කටව්ල් ්ාංචදක කන්ට කිේව්ද නලාං දව්ට කන්න එපදන
කිකලද. ඒ ශහොක ී ිරවිශකෝධී ැබින ල මණ්ඩලක ්ිනත ආණ්ඩුව්
කිසිම කටක් පිළිගත්ශත් නැහැ. මුළු ආකථි කම විනද වුණද.
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තශමරි න් ශඩොලක බිලිකන ගණනක් නැිර වුණද. විශ ින කන්
ලාං දශේ තැන්පත් ළ මුාල් ආපුද අකශගන ගිකද. ආශකෝය කන්
කන්න ගිකද.
අා මුාල් තමිරවනමදට පින් සිුපශව්න්න අශප් කශ ල
්ථාදව්කත්ව්කක් තිරශව්ලද ිරශබනව්ද. ාැන් කට ආකථි ව්ැඩ
පිළිශව්ළ ට බැහැලද විතකක් ශනොශව්යි ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි. ශමවනමද වි ථව් කම විධිකට ශම් අක ව්ැශකන්
අපට මහද ්ාංව්කවනකක්  මලද ිරශබනව්ද. ශමො ක්ා ශම්
්ාංව්කවනක? එ පැත්තකින් යනතදව්ට ුදබ්දවනක ශානව්ද.
ශලෝ ශඋ කිසිම කට
නැිර විධිකට යනතදව්ට ුදබ්දවනක
්ල්නව්ද. අනික් පැත්ශතන් කට ්ාංව්කවනක කනව්ද. ශම් අක
ව්ැක ගැන ාද කනව්ද නම් අා ිරශබන ආකථි ුපගීාදව්ක වනකන්
කිරීමට ශම් මුාල් තමිරවනමද අකශගන ිරශබන පිකව්ක කදිනක ගැන
මට විනද ක 20කින් කිකන්න බැහැ.
ගරු මුාල් තමිරවනමද ශමව්ක අක ව්ැශකන් ආකථි ්ාංව්කවනක
්හහද පිකව්ක කදිනකක් ඉදිරිපත් ක ිරශබනව්ද. හැබැයි 2014ට
ඉ්ථශ්ල්ලද ිරබුම් තත්ත්ව්ක ශමො ක්ා? එාද ාළ ශ ය ක
නිෂථපදානශකන් සිකකට 11ක් ශල් අඩු ම ලටම පැව්ැිර කයශඋ
ආාදකම 2019 ව්කෂශඋ ම සිකකට 15 ාක්ව්ද ව්ැ ක කිරීමට ුදළුව්න්
වුණද. අන්න එක්්ත් යදිර පක්ෂ ආණ්ඩුශේ ්ථාදව්කත්ව්ක. අා
තනි UNP Cabinet එ ක් ිරශබන්ශන්.
නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මැිරවනමනි මම ඔබවනමදට ශබොශහොම
ආාශකයි. ඔබවනමදට මම ගරු කනව්ද. මශේ මිත්ර ෑගල්ශල්
මන්ත්රීවනමදත් ශමතැන ඉන්නව්ද. ්දමදනයශකන්
ැබින ල
මණ්ඩලශඋ නයදක පත්රකට ශකෝයනද 60ක්-70ක් ශේනව්ද.
ඔබවනමන්ලද ාන්නව්ද එාද ඒ ඉදිරිපත්
ළ ශකෝයනදව්ලට
ශ ොච්චක විරු ව වුණදා කිකලද. හැම ාදම වුශණ් තීකණකක්
ශනොශගන ල් ාමන එ යි. අවුරුුප වනනහමදකක් එශල් සිුප වුණද.
ිනටුද තමිරවනමනි මම ඔබවනමදට කිකනව්ද. මම යනදධිපිරවනමදටත්
ශමක කිේව්ද. අා අපි ැබින ල මණ්ඩලකට ශකෝයනද 80ක් විතක
ශගශනනව්ද. අවුරුුප වනනහමදකක් සිුප වුශණ් ශමො ක්ා? මත
ඉදිරිපත් කනව්ද ශදා ශව්ලද ල් ාමනව්ද. තීකණකක් ගත්ශත්
නැහැ. අා ශම් එක්්ත් යදිර පක්ෂ කයශඋ ැබින ල මණ්ඩලශඋ
යනදධිපිරවනමද මුලුදශන් ඉන්නව්ද. කිසිම ව්දාකක් ශහෝ ශදාකක්
නැහැ. අපි ශකෝයනද 70-80ක් පැක ශාශ න් ශහෝ ශා හමදශකන්
අනුමත
කලද ක්රිකදත්ම
කනව්ද. මුාල් තමිරවනමද ව්ැ කම
වුශණොත් ්ිරකයි ඉල්ලන්ශන්. ශමන්න ශව්න්. අවුරුුප
වනනහමදකක් අපි එ ට ිනටිකදට තනවනරු ලබදශගන ුදටුශේ ව්ද ක
ශව්ලද ිනටිකදට කශ ල අව් ය ්ාංව්කවන ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රිකදත්ම
කිරීමට ගන්නද තීකණව්ල ම මතව්දා ාදලද විරු ව වුණද. මට
්ැ කක් ප්ර ථනකක් ආව්ද. ශමො ා මම ශයයෂථඨශකක්. ශම් ගැන
මම
ල්පනද
ළද. අපි ශහොහ ්ැලුදම් හාලද
ැබින ල
මණ්ඩලකට ශකෝයනද ඉදිරිපත් ක දි ඔබවනමන්ලදශේ තතැම් අක
plan
කලද තවිල්ලද ඒව්දට විශකෝවතදව් ප්ර ද
කනව්ද.
යනදධිපිරවනමදටත් කන්න ශාකක් නැහැ. පුදව් එම ශකෝයනද
ගැන ්ල ද බලන්න මිටුව් ට ාදනව්ද. ිනටුද තමිරවනමනි අා
කිසි ප්ර ථනකක් නැහැ. ඒ නි්දයි අා අපට ශහොහ අක ව්ැකක් ඉදිරිපත්
කන්න ුදළුව්න් වුශණ්. මම පැහැදිලිව් කිකනව්ද. මම අව්ාං ව්
ාද කන්ශන්. මම ඔබවනමදටව්ත් දටව්ත් මඩ ගහන්ශන් නැහැ.
කට දිහද බලලදයි අපි ව්ැඩ කන්න ඕනෑ. දිගටම
ැබින ල
මණ්ඩලශඋ සිටි ඔබවනමද ාන්නව්ද සිකකට 9-10 ශපොලිකට පුදගික
කයක ණක ගත්ත බව්. පුදගික කයශඋ එම පේ ්ම්පූකණශකන් අශප්
ක පිටට ආව්ද. නමුත් අා විශ
ව්ත් ම් එක් බැාංකුව්ල
්ථාදව්කත්ව්කක් ිරශබනව්ද. මම ඊශඋ රෑ TV එශක් news අහශගන
ිනටිකද. අා ේශ
නශාකණන නදළි දශව්ත් කිේව්ද නශලොකු ව්ැඩ
ශ රුව්ද න. ඔේ තත්ත;
ළද. ගරු කාංජිත් සිකඹලදපිටික
මැිරවනමනි ඔබවනමද විුපලිබල තමිරව්කකද විධිකට ිනටිකද.
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[ගරු ගදමිණී යකවික්රම ශපශකක මහතද

ශනොශකොච්ශචෝශල් හාලද ිරශබන coal power plant එශක්
තත්ත්ව්ක ශමො ක්ා? අ ත් machines ා ශගනදශේ? නැහැ ශන්.
ීනනශඋ ප ලට ගහුද second-hand machines ශගනැල්ලද ඒ
්මදගම ්වි
ළද. හයි
කුද ාව්ශ්ේ ඉහලද
ැශඩනව්ද
ැශඩනව්ද. තව්ම ඒ හානව්ද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අපි එ අධි කණකයි තව්ම
පිිනටුව්ද ිරශබන්ශන්. තව් අධි කණ ශා ක්-[බදවද කිරීමක්

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු තමිරවනමනි ශනොශකොච්ශචෝශල් බලදගදකක ශනොිරබුණද
නම් අා අශප් කට රුව්ශල්.ඒව්දශේම මත ිරකද ගන්න-[බදවද
කිරීමක්

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු මන්ත්රීවනමද
රුව්ල එ
හරි.
රුව්ල නදමශකන්
ඔබවනමදට ශම් ප්ර ථනක ම හරින්න බැහැ. [බදවද කිරීමක්
ඔබවනමන්ලද අ ත් ශ ොම්පැනි ශගනැල්ලද අ ත් ඒව්ද ්වි
කන්න ේත්්දහ ශළේ නැහැ. [බදවද කිරීමක්

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔබවනමද ශචෝානද

කුද නි්ද - [බදවද කිරීමක්

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඒ ආණ්ඩුශේ තමිරව්රු පිළිගත්තද; කිේව්ද. ඒ නි්ද- [බදවද
කිරීමක්

වනළ හැම ආ්නක ටම පක්ෂ ශදාශකන් ශතොකව් ුපප්පත් ශම්
අ කතදලම වනළ හැම ශ ශනකුටම ්මෘ ධික  මමටයි අපි ටයුවන
කන්ශන්. එාද පක්ෂශඋ අකට විතකයි ්මෘ ධික ුපන්ශන්. මම
නිාක නකක් කිකන්නම් ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි. ව්කඹ
්ාංව්කවන තමිර හැටිකට මීට මද් එ හමදක ට ලින් මම දි්ද
ශල් ම්ලද ඒජීඒලද ඔක්ශ ොම ැශහේව්ද. මම ගල්ගමුව් ඒජීඒ
ශගන් තහුව්ද පුදගික අවුරුුප වි්ථශ්ේ ්මෘ ධි ව්ැඩ පිළිශව්ළ
වනළින් කශ ලම යනතදව්ශේ ්ල්ලි බිලිකන ගණනක්  මලද පවුල්
කීකක් වනව්ත් කලද ්මෘ ධී  මමනද ලැයි්ථවනශව්න් අයින් ළදා
කිකලද.
අශන් නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි අවුරුුප විසි
ගණනටම ්මෘ ධී  මමනද ලැයි්ථවනශව්න් අයින් ක ිරශබන්ශන්
පවුල් සිකකයි. අපි අශප් හාව්ිරන් අහමු. අපි ශම් අකශේ ආකථි
දියුම්ව්ට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තිර ළද ා? නැහැ. ඒ මුාල ුපන්නද
මි්ක් එශහම ශාකක් ශළේ නැහැ. ීනනශඋ කිකමනක් ිරශබනව්ද
''මදළුව්ද න්න ශාන එ ශනොශව්යි මදළුව්ද අල්ලදගන්න බිලී
පිත්ත ශාන්න ඕනෑ'' කිකලද. ව්කඹ ්ාංව්කවන තමිර හැටිකට මම
ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළයි -ආකථි ක දියුම් ශව්න ව්ැඩ පිළිශව්ළයික්රිකදත්ම
කන්ශන්. මම ව්කඹ ප්රවදන තමිර විධිකටත් එශහමයි
ශළේ. අපි ශම් කශ ල යනතදව්ට ්හනදවදක ශානව්ද කිකලද ඡන්ා
ගුාංඩුව්ක් ශාන්ශන් නැහැ ව්ාදව්ත්. ඒ ශනොශව්යි අශප් අකමුණ
ශව්න්න ඕනෑ. අශප් අකමුණ ශව්න්න ඕනෑ යනතදව් ආකථි
ව් ශකන් නැන් ලටව්න එ .
අපි ාැන් අඹ ගම්මදන තිර කන්න කනව්ද. ඒ ගැන ්ැලුදම්
හානව්ද විතකක් ශනොශව්යි ඒව්ද ක්රිකදත්ම
කනව්ද. ඒ ගම්මදන
වනළින් එ පවුලක් ශනොශව්යි ගම්මදන ගණනදව්ක් දියුම්
කනව්ද. මම එාද ප්රවදන තමිර හැටිකට ිනටුද දලශඋත් ශළේ
එශහමයි.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි අා ශම්
අක ව්ැක
ශල්ඛ්නශකන් හැම අාං කක්ම දියුම් කිරීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළව්ලට
මුාල්  මලද ිරශබනව්ද. ගම් දියුම් කිරීශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළට වි දල
මුාලක්  මලද ිරශබනව්ද. මන්ත්රීව්කශකකුට ුපන්ශන් ලක්ෂ සිකකයි
පුදගික කයක දලශඋ. මිලිකන 200ක් ුපන්නද ගික අවුරු ශ . ශම්
අවුරු ශ මිලිකන 300ක් ශානව්ද. අපි ඒව්දට ්ැලුදම් හාද
ිරශබනව්ද.

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

ගරු තමිරවනමනි [බදවද කිරීමක්

අපටත් ශානව්දා?

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

මශේ

දලක- [බදවද කිරීමක්

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ව්ැකදියි ඒ ප්ර ද ක.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අපි ශම් ශව්ලදශේ ේත්්දහ
කන්ශන් ුපප්පත් ම නැිර කන්නයි. අපි ගන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළ
වනළ ුපප්පත් ම නැිර
කන්න හාන්ශන් ඡන්ා ගුන්ඩුව්ලින්
ශනොශව්යි. ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ශම් මාංගල අක
ව්ැශකන් කන ටයුවනව්ලට බලන්න ශ ොච්ච්ක විකාම් ක
ිරශබනව්දා කිකලද. ්මෘ ධික හක ලක්ෂක ට ශානව්ද. ඉදිරි මද්
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(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

ඒව්ද ඕනෑ නම් ශම් පැත්තට එන්න. ආශව්ොත් ශානව්ද. ඒ ගැන
කිසි ප්ර ථනකක් නැහැ. [බදවද කිරීමක් ආශව්ොත් ශාන්නම්.
ශබොශහොම ආාකශකන් ශාන්න ුදළුව්න්. ආශව්ොත් ශානව්ද.
ාරුව්න්ට කක්ෂණ ක්රමකක් ශගනදශේ වුා? ඒ කක්ෂණ ක්රමක
වනළින් ාරුව්දට විතකක් ශනොශව්යි අම්මදට තදත්තදටත් ශපෞ ගලි
ශකෝහලකින් ප්රිර දක ගන්න ුදළුව්න්.
අපි ාරුව්න්ට ව්ෘත්තීක අවයදපනක ශාන්නයි කන්ශන්. තයි ඒ?
ව්ෘත්තීක අවයදපනක ඕනෑ. නැත්නම් අා ේපදධිකක් අකශගනත්
ශමො ා ශව්න්ශන්? අපි ඔක්ශ ෝම ශ පදලනඥයනකන් ශම් ව්කාට
චූදිතශකෝ.
නිාහ්ථ
අවයදපනක
තිර
ශළේ
වුා?
සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ න්නන්ගක මැිරවනමද යූඑන්පීශකන්. මහශපොළ
ිනෂයත්ව්ක ශගනදශේ
වුා? මහශපොළ ිනෂයත්ව්ක ශගනදශේ
ලලිත් තවනලත්මුාලි මැිරවනමද ශම.ආක. යකව්කවන මැිරවනමදශේ
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කයක දලශඋ ම. එාද මහශපොළ ිනෂයත්ව්ශකන් රුපිකල් 2 500යි
ශගේශේ. 2015 ව්්ශක බලකට පත් වූ වමත්රී-කනිල් කයක කිේව්ද
අපි මහශපොළ ිනෂයත්ව්ක රුපිකල් 5 000ක් කනව්ද කිකලද. 2015 ම
පිිනටූ වූ ශම් කයක කටශත් මද ආහදක ුදකක්ෂිතතදව් තමිර විධිකට
පත් වුණද ්මුප දකත් තවනළුව්. මටයි ඒ ගැ් ල එ අාදළ වුශණ්.
ඒ මිටුශේ ්ාදපිර විධිකට සිටිශඋ අශප් අග්රවිනි ථචක දකවනමදයි.
මහශපොළ  මමනදව් ව් ශකන් රුපිකල් 5 000ක් අා අපි වි ථව්විායදල
ිනෂයකන්ට ශගව්නව්ද. මට කිකන්න ශලෝ ශඋ ශ ොයි කශ ලා
එශහම ශාන්ශන්? මට කිකන්න ශලෝ ශඋ ශ ොයි කශ ලා
පළමුශව්නි ශරේණිශඋ ඉහලද වි ථව්විායදල අවයදපනකට එනශතක්
නිාහ්ථ අවයදපනක ශාන්ශන් කිකලද?
ලාං දශේ ුදබ්දවන
ටයුවන ්හ ශ්ෞඛ්ය ශ්ේව්ක දිහද
බලන්න. ව්කුගඩු ශකෝගීන්ශේ ධෂවව්ලට අා වුා ්ම්පූකණ
විකාම ාකන්ශන්? ඒ ්ම්පූකණ විකාම ාකන්ශන් කයශඋ
ශකෝහශලන්. පිළි දව්ක් හැුපශණොත් එශහමත් නැත්නම් හාව්ත්
ශකෝගකක් හැුපශණොත් කයශඋ ශකෝහලක් මන්න් රුපිකල් ලක්ෂ
200ක් ාක්ව්ද විකාම් කිරීමට ශ්ෞඛ්ය තමිර කදජිත ශ්ේනදකත්න
තමිරවනමද ශකෝයනද ක ිරශබනව්ද. එින ම ුපප්පත් ශපොශහෝත්
කිකලද ශදාකක් බලන්ශන් නැහැ. ශපොශහෝත් ශ නදට ව්ඩද
ුපප්පත් ශ නදට කයශඋ ශකෝහශලන් ශම්
ුදබ්දවනක
්ැලශ්නව්ද.

නැගි ලටව්න එ ශනොශව්යි කන්න ඕනෑ. ගශම් ඉන්න තරුණ
තරුණිකන් බාංකු ේඩ දලක ගත කන එශ න් ව්ළක්ව්ද කම් කිසි
ව්යදපදකක ට අපි ඔවුන් ශකොමු කනව්ද. මම බු ව ද්න හද
ව්කඹ ්ාංව්කවන තමිර විධිකට ව්කඹ හැම ආ්නක ම 'ශච්ම්බක'
එ ක් තිර කනව්ද. ඒ මුාල් ඔක්ශ ෝම ඒ ශච්ම්බකකට ගන්නව්ද.
අකශගන නEnterprise Sri Lanka" වනළින් අපි තරුණ තරුණිකන්
්හ ව්යදපදරි කන් ්ාංව්කවනකට ශකොමු කනව්ද. ඊශඋ මශේ නිල
දමකශඋ ම ාකද ගමශේ තමිරවනමද එක් ශම් ්ම්බන්වශකන්
තද
ළද. අපි හානව්ද අපනකන ගම්මදන. ාකද ගමශේ
තමිරවනමද කිේව්ද පැළ 20 000ක් පවුල්ව්ලට  මලද ග්රදම
්ාංව්කවනක ව්යදප්ත කනව්ද කිකලද. මුරුාංගද ගශහේ ශ ොළ
ඉල්ලනව්ද පිටකටට. අන්න මදාම්ශප් ඉන්නව්ද ජීව් කිකලද
ශඩොක්ටක ශ ශනක්. එවනමද GMOA එ එක් ව්කයනක කන
ශ ශනක් ශනොශව්යි. එවනමදශේ ෆැක්ටරි 13ක් ිරශබනව්ද. මුරුාංගද
ශ ොළ අපනකනක
කනව්ද. මශගන් ඉල්ලනව්ද
න්ශ ලනක
ගණන්. එශහම නම් අපි ඒ ව්යදප්ත කන්න ඕනෑ. ශාින ශ ොළක
ඉල්ලනව්ද; මුරුාංගද ශ ොළක ඉල්ලනව්ද; කල ඉල්ලනව්ද. ඒව්දශඋ
high protein ිරශබනව්ද. අශනෝාද ව්දශේ ශ ව්ල් පෑවිල්ලට හරිකන
ශ ව්ල්. ඒව්ද කම් කිසි
ළමනද කණකක් තිරව් කම් කිසි
්ැලැ්ථමක් අනුව් ව්ගද
ළ යුවනයි. අපි මිනි්ථුද කව්ටන්න
ශනොශව්යි පැහැදිලි ව්ැඩ පිළිශව්ළ ට කන්න ඕනෑ.
ඒ ව්දශේමයි ප ස ගම්මදන.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබවනමදට තව්ත් විනද ක ශා

දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශම් විධිකට අපි බලන්ශන් තයි? මනු්ථ් ම නි්ද. ඒ
ආගම වනළින් ආුද ආාදෂකක්.

අශප්

අනුකදවුදකශඋ -කයකට ප්රශ ශඋ- ඉන්න ගරු මන්ත්රීවනශමක්
ව්න එ්ථ.සී. මුවනකුමදකණ මැිරවනමද ශම් ගරු ්ාදශේ ඉන්නව්ද. ඒ
ප්රශ ත් අපි දියුම් කනව්ද. ශ ගුණි විපකකද් තිර වුණදට
අපි ඒව්ද නිාහ්ට දකණකක් ක ගන්ශන් නැහැ. අපි යලද තිර
කනව්ද. අපි ාැුපරු ඔක මද ඔක ්ම්බන්වශකන්
ැබින ල
පත්රි දව්ක් ශගශනනව්ද.
නිශකෝයය ාදනදක වනමනි ්හලාං දශේ නක ද බැිල තල්ලන
කිකලද එ ක් ිරශබනව්ද. ශගෝඨයිම්බක ශකෝවකද මදඔශකන් එහදට
ව්වනක ශගනිකන්න මදඔක හකහද ගල් බැම්මක් හැුපව්ද. එාද
ශ ොන්ක්රී ල ිරබුශණ් නැහැ. ඒ බැම්ම ාැන් ැ කලද. අා එතැන
ඔක්ශ ෝම ිරශබන්ශන් මහද ගල්. ව්දරිමදකග ශාපදකතශම්න්වනව්
එක්
එ වන ශව්ලද ආසිකදනු ්ාංව්කවන බැාංකුශව්න් තශමරි න්
ශඩොලක මිලිකන 200ක් ඒ ්හහද ලබද ගන්න මම ටයුවන කනව්ද.
ඒ ්හහද අමදතයදංාං ශඋ ශල් ම්වනමද මැනිලද නුව්කට කනව්ද
කිේව්ද මදකවන මද්ශඋ. ගිිනල්ලද ඒ ගැන ාද කලද එනව්ද. මහද
කදක කිේශේ ශම් ක ද බැිල තල්ල ්ම්බන්ව කදකට. මද ඳුශක
ව්ැශේ ඉහලද හලදව්ත ුදත්තලම ශව්න්නප්ුදව් නදත්තන් කක
බිාංගිරික ප්රශ ව්ල ශගොඩ මඩ අක් ක 30 000 ට විතක යලක
ශගනිකනව්ද. අා මද ඔශඋ යලක සිකකට 99.9ක්ම කන්ශන් මුහුාට.
එක්්ත් යදිර පක්ෂ කයකක්
ටයුවන කන්ශන් ශම් විධිකටයි.
කටක් හාන්න ශ පදලන තහැකින් ශනොශව්යි බලන්න ඕනෑ.
"Enterprise Sri Lanka" වනළින් රුපිකල් මිලිකන 300ක් අපට  මලද
ිරශබනව්ද. ශම්ව්ද ඔාංචිල්ලද හාන්න ශනොශව්යි ගම හාන්න පවුල
හාන්න ුද ගලකද හාන්නයි. අපි ශමොනව්දා කන්ශන්? ගරු
නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි ඒ මුාල්ව්ලින් ිරශබන මිනිහද

අශප් මිත්ර ගරු පී.හැරි්න් තමිරවනමදශේ අමදතයදාං ක කටතට
ෘෂි කම
ව්දරිමදකග ශම් ඔක්ශ ෝම අකත් ශව්නව්ද.
ඔබවනමන්ලදශේ දලශඋ බැසිල් කදයපක්ෂ මැිරවනමද ගිවිුදමක්
ගහලද New Zealand Jersey ගව්යින් ශගන්නුව්ද. 1980 දලශඋ
මශේ ශනෝනද Jersey ගව්ශකකු ගත්තද. අශන්! තට ටු ටි
විතකයි. කිරි ලීටක ශා ක්ව්ත් ගන්න බැහැ. ාැන් අශප් ආණ්ඩුව්ක්
තවිල්ලද ිරබුණත් ඒ ගහලද ිරශබන ගිවිුදශම් හැටිකට ශම්
නව්ත්ව්න්න බැහැ කිකලද හැරි්න් තමිරවනමද මට කිේව්ද. මම
ැබින ල එශක් ම යනදධිපිරවනමදට කිේව්ද න්ක ශගශනන්න එපදන
කිකලද. ඒ New Zealand Jersey
ගව්යින් හරි කන්ශන්
නුව්කඑළිකට විතකයි. ගශම් අකට ව්ැඩක් නැහැ. ශම් නැව්ැත්වනව්ද
නම් ශඩොලක මිලිකන 800ක් ව්න්දි ශගව්න්න අපට සි ව
ශව්නව්ද .

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු තමිරවනමද ඔබවනමදශේ

දලක අව්්දනයි.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශහොහයි. මම එම ගිවිුදමට අාදළ ලිකවිලි ගරු පී. හැරි්න්
තමිරවනමදශගන් ඉල්ලද ිරශබනව්ද
ගිවිුදමත් එක් . බැසිල්
කදයපක්ෂ මහත්මකද අත්්න්
කුද ඒ ගිවිුදම මම ්ාදව්ට
ශගශනනව්ද. මම ාැනුත් කිේව්ද මට ශාන්න කිකලද. මම වුරුව්ත්
විශේචනක කනව්ද ශනොශව්යි. අශප් අක වුණත් මක් නැහැ
ශහොක ම්
ක ිරශබනව්ද නම්; ව්ාංචද
ක ිරශබනව්ද නම්
අධි කණක ඉදිරිකට ශගශනන්න. ශම් පදකලිශම්න්වනව්  ස ව
භූමිකක් ශව්න්න ඕනෑක කිකන තැනයි මම ඉන්ශන්. මම
ශ පදලනශකන් අයින් ශව්න්ශන් ඒ ශ සි ව වුණදමයි.
වානි ව් නඩු ටි අහලද අව්්න් කන්න විශ ේෂ මහදධි කණ
වනනක් තිර කනව්ද කිේව්ද. තව්ම එ යි ක්රිකදත්ම ශව්න්ශන්. ඒ
තයි කිකලද මට ශත්ශකන්ශන් නැහැ. මම ඒ ගැන ඊළ
ැබින ල
මණ්ඩල රැ්ථමේශම්  මත් අහනව්ද. ව්ැකදි කන අක ශාපැත්ශත්ම
ඉන්න ුදළුව්න්. නමුත් ශම් පිරිසිුප භූමිකක් ශව්න්න ඕනෑ. ගරු
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[ගරු ගදමිණී යකවික්රම ශපශකකද මහතද

නිශකෝයය ාදනදක වනමනි එාද ශමවනමන්ලද මිරි්ථකුඩු ගහුද
නි්ද මශේ ත් ට
දචකක් ාමන්න සිුපවුණද. ඒ සිුපමේම්
්ම්බන්වව් ාදලද ිරශබන පැමිණිලිව්ලට ශමො ා ශව්න්ශන් කිකලද
මද ඔබවනමදශගන් අහනව්ද. ඒ ්ම්බන්වශකන් නඩු ාමන්න ඕනෑ.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු
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පදකලිශම්න්වනව්

ාදනදක වනමද ඒ ට අව් ය පිකව්ක ගන්නව්ද.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

කශ ල ුපප්පත් ම නැිර කනව්ද; ආකථි ක දියුම් කනව්ද. අශප්
අකමුණ ඒ යි. ශම් කට ශලෝ ශඋ ්ාංචදක යින්ශේ පදකද ම්කක්
බව්ට පත් කනව්ද. ව්ාංචද දූෂණ මත් කුඩු මත්ද්රව්ය ඔක්ශ ෝම
නැිර කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි. මීළ ට, ගරු බිමල් කත්නදක
ඔබවනමදට විනද ක 25
දලකක් ිරශබනව්ද.

මන්ත්රීවනමද.

ඊට ශපක වුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීව්කකකු ගරු අනුක සි හනි
යකකත්න මන්ත්රීවනමදශේ නම ලාලද්නක ්හහද ශකෝයනද කන්න.

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

පිකව්ක ගන්න ඕනෑ. ී ිරක ිරශබන්ශන් ගශම් ශපො ක මිනිහදට
විතකක් ක්රිකදත්ම ශව්න්න ශනොශව්යි. ශමතැන ඉන්ශන් විශ ේෂ
ව්කප්ර්දා ලබන පන්ිරකක් ශනොශව්යි. ශම්ශක් ඉන්ශන් යනතදව් පත්
කලද එව්න අක. ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි එශහම නම්
ී ිර ්ම්පදානක කන ශමතැනින් ආාක කක් ශාන්න බැරි නම්
ගශම් මිනිහදශගන්ා අපි ඒ බලදශපොශකොත්වන ව්න්ශන්? ඒ නි්ද
ව්ැකදි
කන අකට එශකිනව් නඩු ාමන්න ඕනෑ. මම ඒ
බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. මම පැමිණිලි ක ිරශබනව්ද. මම ගරු
ාදනදක වනමදටත් ඒ කිේව්ද. ගරු කාංජිත් ම ුපම බණ්ඩදක
තමිරවනමදත් ඒ ශව්ලදශේ ිනටිකද. ී ිරක ක්රිකදත්ම
කන්න ඕනෑ.
අන්න එතශ ොට විනකක් හැශානව්ද. අධි කණක ඒ ශපන්නුව්ද.
යනදධිපිරවනමද විසින්ම පත්
ළ වනන්ශානකු ඉන්න
ශරේෂථඨදධි කණ විනිුදරු මඩුල්ශල් හත් ශානදම කිේව්ද නී ිර
විශකෝධී ආණ්ඩුව්ක් පත්
ශළේන කිකලද. අන්න ්ථව්දධීන
අධි කණකක් තිර ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශරේෂථඨදධි කණශඋ ිනටුද අග්ර
විනි ථචක දකවනමික ිනකදණි බණ්ඩදකනදක මහත්මික මම ව්කඹ
පළදශත් ප්රවදන තමිර දලශඋ මට ේාේ ළ ශ ශනක්. එවනමික
එව් ට ී ිර විායදලශඋ විුපහල්පිරනික. පරි්ක පනත් හාන්න
එවනමික මට ේාේ වුණද.

ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා

(மொண்புமிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබවනමදශේ

දලක අව්්දනයි ගරු තමිරවනමද.

ගු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මතතා

(மொண்புமிகு கொமினி ேயவிக்ரம தபமரரொ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ශහොහයි තව් තත්පක කිිනපකක් ශාන්න.
එවනමිකට ශමො ා වුශණ්?
බැසිල් කදයපක්ෂ ේන්නැශහේ
ශගනදුද දිවිනැගුම පනත් ශ ටුම්පත ාහවනන්ව්න ආණ්ඩුක්රම
ව්යව්්ථාද ්ාංශ ෝවනකට විරු වයි කිකලද ශරේෂථඨදධි කණක ඒ
ප්රිරක්ශෂේප ළදම අශන්! අයිකද යනදධිපිර නි්ද මල්ලි බලක
පදවිච්චි කලද එවනමිකව් ශමශහට ශගනැල්ලද ප්ර ථන කලද පැක
අශටන් ශ්ේව්ශකන් ශනකුදව්ද. මම ාැක් ද එවනමික ආුද හැටි.
එවනමික ඉතද නිහතමදී  ශ ශනක්. එ ාව්්ක් අශප් ශ ොළඹ
ශගාකට ආව්ද. එවනමික ආශේ ත්රීමේලක එ කින් එතශ ොට ී ිර
විායදලශඋ විුපහල්පිරනික. මම තහුව්ද නඔබවනමික ාැන් කන්ශන්
ශ ොශහොමා?න කිකලද. නමම ආශේ ත්රීමේලක එ
. ත්රීමේලක එ
ම
නැ ලද කනව්දන කිකලද කිේව්ද. බලන්න ඔන්න ඕ යි තත්ත්ව්ක.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි අපි ශම් කශ ල ී ිරක යුක්ිර
්හගතව්
ක්රිකදත්ම
කන්න ඕනෑ. ගරු මාංගල ්මකමේක
තමිරවනමද ශමව්ක ශගනදශේ තනි එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ මාංගල
අක ව්ැකයි කිකලද මම කිකනව්ද. ශම් වනළින් අපි කට හානව්ද;

ගු තිලක් මාරපන මතතා (විවද්ශ් ක යුතු අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு திலக் மொரபன - தவளிநொட்டலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Foreign Affairs)

ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, "ගරු අනුක සි හනි යකකත්න
මන්ත්රීවනමද ාැන් ලාලද්නක ගත යුවනකන යි මද ශකෝයනද කනව්ද.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු නිවයෝජය කාානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්, ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මතතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
மொண்புமிகு
பிரதிச்
சபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the Chair.

[පූ.ාද.11.30]

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, එක්්ත් යදිර
පක්ෂ
ආණ්ඩුශේ අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ්ම්බන්වව් ාැනට වි දල
්ද ච්ඡදව්ක් කට වනළ සි ව ශව්මින් ිරශබනව්ද. ඒ ගැන ාැනට
ශගොඩක් ාද ක ිරශබනව්ද. අා යදතයන්තක දන්තද දිනක.
ඒ ව්ශේම අක ව්ැක ාදශේ  ම මාංගල ්මකමේක මුාල් තමිරවනමද
කිකලද ිරශබනව්ද, ්ථත්රි ුදරුෂ ්මදයාදව්ක පානම්
කගත් gender-responsive - අක ව්ැකක් විධිකටයි ශම් අක ව්ැක ් ්ථ
කලද ිරශබන්ශන් කිකලද. ඒ ව්ැාගත් කිකද මම ිනතන නි්ද, ඒ
පැත්ත ගැන ව්ැ කුදක අව්වදනකට ලක් මේ ශනොමැිර නි්දත්, ඒ
්ම්බන්වශකන්
රුම් කිිනපකක් ඉදිරිපත් කිරීමට මද
බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද.
ගරු නිශකෝයය ාදනදක වනමනි, යදතයන්තක දන්තද දිනක
ශක ම ිරශබන අා ාව්ශ්ේ මුලින්ම ශ්රී ලදාංකි
දිකණික ශේ
ාක්ෂතදව්න් පිළිබහ ්හහන් කන්න මද ැමිරයි. ශ්රී ලදාංකි
පවුල දිකණිකක් ව්න ී  ද ේේගල්ල බ්රිතදනයශඋ  මප්ිරමත්ම
ිනෂයදව් බව්ට පත් මේ ිරශබනව්ද. මම තකශේ ාක්ෂතදව්න්ට ුදබ
ප්රදකානද කනව්ද. ්ථත්රි ුදරුෂ ්මදයාදව්ක පානම් කශගන හාුද
අක ව්ැකක් කිකන ශම් අක ව්ැක ඉදිරිපත් ක ිරශබන ශේලදශේ
ශම් පිළිබහව්ත් ්හහන් කන්න මද ැමැිරයි. තක විසින්
්නිටුහන්
කලද ිරශබනව්ද, "පිරිමිකද ්හ ගැහැණික කිකන
ශව්න් හැමශ ටම ඉ්ථමවන ක ගන්න ශලෝ කක්, ්මදයකක්
අපට ිරශබන්ශන්. එශහම ව් ව්දනුව් ්ථත්රී ුදරුෂාදව්ක මත
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මිනිුදන්ශේ ාක්ෂතද, හැකිකදව්න්ව්ල ශව්න්ක් ශව්න්ශන් නැහැන
කිකලද.
ඒ එක් ම අා තව් විශ ේෂත්ව්කක් ිරශබනව්ද. මශේ අම්මදශේ
ේපන් දිනකත් ශක ම ිරශබන්ශන් අායි. ශම් අක ව්ැක මාංගල
්මකමේක මැිරවනමද ්ථත්රී ුදරුෂ ්මදයාදව්ක පානම් කශගන හැුපව්ද
කිකද කිකන නි්ද මම ඒ පැත්ශතන්
රුම් කිිනපකක් ඉදිරිපත්
කන්නට බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, අපි ශම් අක ව්ැශකන්
ලාං දශේ ාළ යදිර නිෂථපදදිතශඋ ව්කවනක ගැන ාද කනව්ද.
මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද ශමම අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ පිටු
එ හමදක පමණ ්ථත්රීන්ශේ ප්ර ථන පිළිබහව්, එශහම නැත්නම්
්ථත්රික මුල් කගත් ප්රිරපත්ිර ් ්ථ කිරීමට ේත්්දහ ක ිරශබන
එ අපි අගක කනව්ද. IMF එශක් ප්රවදන විවදක නිලවදරිනික
ව්න ක්රි්ථටිකන් ලගද හ මහත්මික gender-based නැත්නම් genderresponsive විධිකට ශම් අවුරු ශ අක ව්ැක හාන්න කිකලද ්හහන්
කලද ිරශබනව්ද මම ාැක් ද. ්මහක විට මාංගල ්මකමේක
මැිරවනමද ක්රි්ථටිකන් ලගද හ මැිරනිකශේ අාහ්ථ පානම් කශගන
ශම් අක ව්ැක හැුපව්ද ශව්න්නත් ුදළුව්න්. ඒශක් ප්ර ථනකක් නැහැ.
IMF එ කිකන අශනක් ඒව්ද නම් ශහොහ නැහැ. අඩු ගණශන්
gender-based පානම් කශගන ශමම අක ව්ැක ් ්ථ කිරීමට
ේත්්දහ කිරීම අපි අගක කනව්ද. නමුත් එවනමද ශම් අක ව්ැශඋ
එශහම ්හහන් කලද ිරබුණදට, ්ැබෑ ශල්ම දන්තදව්න්ට
අාදළව් ගත්ශතොත්
එවනමද ප්රදශකෝගි ව්
ඉදිරිපත්
කලද
ිරශබන්ශන් ශමොනව්දා කිකන ප්ර ථනක ිරශබනව්ද.
එවනමද මදවය තමිරව්කකද නි්ද පුදගික අක ව්ැක ී ල හරිත
කිකලද ශගනදව්ද. ඒ කිකන්ශන් පරි්කක ්ාංකක්ෂණක කන්න
ඕනෑ කිකන ඉතද ව්ැාගත් අාහ් ශගනදව්ද. පුදගික අවුරු ශ ී ල
හරිත කිකලද අක ව්ැකක් ශගනදව්දට, ශම් අවුරු ශ අක ව්ැශඋ ී ල
හරිත කිකන ව්චනකව්ත් නැහැ. ලාං දව් ාැන් ්ම්පූකණශකන්ම
ශ්ොබද ාහම ්ම්බන්ව ගැට වි්ාලදා? එවනමද මුාල් තමිරව්කකද
ව් ශකන් මදවය තමිරව්කකදශේ දකක ාදකක තමයි ව්ැ කුදකම
කන්ශන් කිකන එ යි මට ිනශතන්ශන්. [බදවද කිරීමක් ඔේ.
එවනමද එ
එ
අවුරු ාට propaganda පැත්ශතන් එ
එ
මදතෘ ද ාමනව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, මම ශම් ්ම්බන්වව්
එකිශන ශගන ශපන්නුම් කන්නම්. පළමුව්ැනි රුණ තමයි,
අා අශප් කශ ල දන්තදව්න් - ශාමවුපිකන් වුරුත් - මුහුණ ශාන
වි දල ප්ර ථනකක් තමයි ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම ්හ ඔවුන් හාද
ව්ඩද ගැී ම පිළිබහ ප්ර ථනක. ශලෝ ශඋම
දන්තදව්න්ට
ව්ෘත්තීකමක ව් ශකන් ඉදිරිකට කන්න බැරි ප්රවදනම ශහේවනව්ත්
ශම් යි. රම බල දකට එන්න බැරි ශහේවනව්ත් ශම් ම තමයි. රම
බල දකට තවනළත් ශව්ලද ඉදිරිකට කන්න බැරි ශහේවනව් ගත්ශතොත්,
ාරුව්න් රැ
බලද ගැී ම; තිර ාැ ක කිරීම තනි ක
දන්තද
විෂකකක් බව්ට දන්තදව්නුත් ිනතනව්ද; පිරිමිත් ිනතනව්ද; කටත්
ිනතනව්ද. එින කම් කිසි විශ ේෂ තත්ත්ව්කක් ිරශබනව්ද කිකන එ
මම පිළිගන්ශන් නැිරව් ශනොශව්යි. නමුත් එක ්ම්පූකණශකන්ම
දන්තදව්න්ට අාදළ කලද ිරශබනව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, budgeting
කලද
ිරශබන්ශන් gender-responsive විධිකට නම්, ාරුව්න් රැ බලද
ගැී ම ්හ හාද ව්ඩද ගැී ම කිකන්ශන් කමදන්තකක්; ශ්ේව්දව්ක්.
එශ්ේ කන ශ්ේව්දව්න් කිිනපකක් අශප් කශ ල ිරශබනව්ද.
එමන්න් ාළ යදිර නිෂථපදදිතකට එ වන
කන මුාල, එක
ගණනක කිරීශම් ම ශ්ේව්ද ක්ශෂේත්රකක් විධිකට එ වන ශව්නව්ද. ඒ
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කිකන්ශන්, day care centre එ ක් ිරබුශණොත් ඒශ න් ලැශබන
ආාදකම්, ඒ ්හහද කන විකාම් -එයින් ශ ශකන ාදක ත්ව්කඅනිව්දකකශකන්ම ාළ යදිර නිෂථපදානක ගණනක කිරීශම් ම එ වන
ශව්නව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශලෝ ශඋ ව්දශේම
ලාං දශව්ත් ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම ්හ ඔවුන් තිර ාැ ක කිරීම
පිණි් කන්නද වූ සික ශ ව්ල් -ඔවුන්ට ව්න ශපොව්න ඒව්ද,
ඔවුන් ශගන කන ඒව්ද, ඔවුන් රැ බලද ගන්නද ඒව්ද සිකල්ලමගත්ශතොත්, එයින් සිකකට 85 ට ව්ඩද ආකථි කට ගණනක
ශව්න්ශන් නැහැ. ශගව්ල්ව්ල අම්මලද, ආත්තම්මලද, නැන්ාලද
තමයි ඒ ශ ව්ල් කන්ශන්. එ රුපිකලක්ව්ත් ශගව්න්ශන් නැිරව් unpaid - තමයි ඒ අක ඒ
ටයුවන
කන්ශන්. ගරු ඉකදන්
වික්රමකත්න කදයය තමිරවනමද ශම් ගරු ්ාදශේ ාැන් ඉන්නව්ද.
ශගාක ඉන්න ඒ අකට ඒ ශ්ේව්ක ශව්නුශව්න් ශගව්න්නක කිකද
කිේශව්ොත්, මම ිනතන්ශන් නැහැ ඒව්ද ශව්යි කිකද. ව්ැඩ කන
අකටත් ශගව්න්ශන් නැිර පදලනකක් ශන් ිරශබන්ශන්. ාරුව්න් රැ
බලද ගැී ම ආකථි
ටයුත්තකුත් ශව්නව්ද. ඒ ට ශගමේමක්
නැිරව්යි ශම්
දන්තදව්න් එක
කන්ශන්.
2019 අවුරු ා
අව්්දනශඋ ඔබවනමන්ලදට අක ව්ැකක් ඉදිරිපත්
කන්න
අව්්ථාදව්ක් ලැබුශණොත්, ්ැබෑ ශල්ම එම අක ව්ැක genderresponsive ශල් ඔබවනමන්ලද ඉදිරිපත් කන්න සිතනව්ද නම්,
අඩුම ගණශන් ශගව්ල්ව්ල සිටින ශම් අම්මලද, ආත්තම්මලද,
නැන්ාලද තවනළු ශම් දන්තදව්න් ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම මන්න්
ආකථි මක ව් ශකන් ශ ොපමණ ාදක ත්ව්කක් ආකථි කට එ වන
කනව්දා කිකන ඉලක් ම කටට කිකන්න; ඒ අක ව්ැකට ඉදිරිපත්
කන්න. එතශ ොට, අන්න ඒ හද ්මදන මුාලක් දන්තදව්න්ට
එශකිනව් ිරශබන අ්මදනතදව් ුපරු
කන්න ශව්න ශව්න
අාං ව්ලටත් ශව්න් කන්න කිකද අපි ඔබවනමන්ලදට ශකෝයනද
කනව්ද.
ශලෝ ශඋ ේ ශ ෝෂණක ිරශබන්ශන් ඒ ශගාක කන ශාකට
ශගව්න්න කිකදයි. “ශමො ා කන්ශන්?” කිකද රැකිකදව්ක් නැිර
්මහක දන්තදව්න්ශගන් තහුව්දම, ඒ අක කිකනව්ද, "ශමොනව්ත්
නැහැ" කිකද. හැබැයි, ඒ දන්තදව්න් ශගාකට ශව්ලද රැකිකද 25ක්
විතක
කනව්ද. නමුත්
දන්තදව් කිකන්ශන්ත්, "කක්ෂදව්ක්
කන්ශන් නැහැ, නි ම් ඉන්නව්ද" කිකදයි. එශහම ශනොශව්යි, අඩුම
ගණශන් තකශේ අ්මදනතදව් ශව්න්ථ කන්න ශම් ගණනක
කලද එන මුාලව්ත් ශකොාද ගන්න කිකද මද ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ඊළ ට, ඔබවනමන්ලද "Gender-based Budgeting" කිකන
එශක් ාමද ිරශබනව්ද, රම ාදක ත්ව්ක අඩුයි කිකලද. ශලෝ ශඋම
අඩුයි; ලාං දශව්ත් අඩුයි. නමුත්, ලාං දශේ එ ශහොහක් ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, වි ථව්විායදලව්ල සිකකට 73ක්
ගැහැනු ළමයි තමයි ඉන්ශන්;
අවුරුුප 20න්, 21න්
වි ථව්විායදලව්ලට එන ළමයින්ශගන් සිකකට 73ක් ගැහැනු ළමයි.
ශම් ශගොල්ලන්ට අවුරුුප 35 ශව්නශ ොට ශමො ා ශව්න්ශන්,
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි? මම අා ශ්ොකද බලන ලා
ආ දකක නිව්ැරැදියි නම්, ාැනට අමදතයදාං
ශල් ම්ව්රු
30ශාශනක් ඉන්නව්ද. ඒ 30ශානද අතශක එ ම ශල් ම්ව්රිකයි
ඉන්ශන්. මම ාන්නද ශාකක් කිකන්නම්. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි, ශ්ෞඛ්ය අමදතයදාං ක ගත්ශතොත්, ව්ැ කුදක ඉන්ශන්
වව්ායව්රිකන් ්හ ශහදිකන්. ේප්ථාදන ශ්ේව්දශේත් ව්ැ කුදක
ඉන්ශන් දන්තදශව්ෝයි. ශ්ෞඛ්ය අමදතයදාං ශඋ දකක මණ්ඩලශඋ
සිකකට 80ක් විතක ඉන්ශන් දන්තදව්න්. නමුත්, ඉහළට කනශ ොට
ඒ තත්ත්ව්කට ශමො ා ශව්න්ශන්? මද ාන්නද තකමින් ශ්ෞඛ්ය
අමදතයදාං ශඋ අවයක්ෂ තනවනරු 80 ට ආ්න්න ප්රමදණකක්
ිරශබනව්ද. මශේ ාැී ශම් හැටිකට ඉන් ාහක ව්ත් දන්තදශව්ෝ
නැහැ. අවයදපන අමදතයදාං කට අනුයුක්තව් සිටින 250,000ක්
පමණ ව්න ගුරුව්රුන්ශගන් ලක්ෂ ශා
ට ව්ඩද දන්තදව්න්.
නමුත් අවයදපන අමදතයදාං ශඋත් ඉහළ තනවනරුව්ලට කනශ ොට
දන්තදව්න් නැහැ. අපි ඒ යි කිකන්ශන්. ඔබවනමන්ලද කිකද
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පදකලිශම්න්වනව්
මහතද

ිරශබනව්ද, ්මදගම් අවයක්ෂව්රිකන් ප්රමදණක ව්ැ ක
කන්නක
කිකද. ්මදගම් අවයක්ෂව්රිකන් ශව්න්න ුදළුව්න් ප්රමදණක අා අඩුයි.
ඒ
කන්න. අපි ඒ ට විරු ව නැහැ. නමුත්, ්මදගම්
අවයක්ෂව්රිකන් ශව්න්ශන් කම්කිසි ව්කප්ර්දදිත පවුල්ව්ල ගැහැනු
අකයි. ඒ ඔවුන්ට ශාන්න; මක් නැහැ. නමුත්, ඊට ව්ඩද ව්ැාගත්
ශව්න්ශන් ශමො ක්ා?
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, කදයය අාං ශඋ ්හ ශපෞ ගලි
අාං ශඋ ඉහළට කන ්දමදනය දන්තදව්න් ශබොශහෝශාශනකුට
ිරශබන ප්ර ථනක තමයි, ඔවුන්ට ාරුව්න් රැ
බලද ගැී ම
ශව්නුශව්න් තමුන්ශේ ව්ෘත්තීක අනදගතක ැප කන්න ශව්ලද
ිරශබන එ . ශම් ආකථි පැත්ශතන් බලන්ශන්. මනුෂයත්ව්ක
පැත්ශතන්ම පමණක් ශම් ප්ර ථනක දිහද බලලද හරි කන්ශන් නැහැ.
අා ්ථත්රී ුදරුෂ ්මදනතදව් කිකන දකණක ආකථි මක ව් ශකන්
ගන්නව්ද. ්ථත්රී ුදරුෂ ්මදනතදව් ව්ැ කුදක ිරශබන ආකතනව්ල ලදා
ව්ැ කයි; දකකක්ෂමතදව් ව්ැ කයි. එව්ැනි කටව්ල දකකක්ෂමතදව්
ව්ැ කයි. අප්රි දව් ගණනක ක ිරශබනව්ද, ්ථත්රී ුදරුෂ ්මදනතදව් අඩු
ගණශන් සිකකට 80 ට ශගශනන්න ුදළුව්න් නම්, තමන්ශේ කශ ල
ආකථි
ව්කවනක සිකකට 34කින් ව්ැ ක ශව්නව්දක කිකද.
ඔබවනමන්ලදට එච්චක ශලොකු ව්ැඩ කන්න බැහැ. අඩුම ගණශන්
ශම් ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම පිළිබහ ප්ර ථනකටව්ත් වි්ඳුමක් ඕනෑ.
ඒ ්හහද day care centres ආකම්ා කිරීමට නඑන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන
ව්ැඩ්ටහන කටශත් ණක ශානව්දක කිකලද ඔබවනමන්ලද ශම් අක
ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ කිකද ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් මුළු අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋම
මැක් ද ව්දශේ ඉන්ශන්, "එන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන කිකන
ව්ැඩ්ටහනයි. ලාං දශේ ශලොකුම ආකතනක ඒ යි. ශම් ව්ැඩ ටි
කන්න නම් අඩුම ගණශන් ශ්ේව් - ශ්ේවි දව්න් 50,000ක්ව්ත්
ාමන්න
ඕනෑ.
නඑන්ටකප්රයි්ථ
ශ්රී
ලාං දන
ශනශව්යි,
පදකලිශම්න්වනශව්න් පටන් අකශගන, අවයදපන අමදතයදාං ශකන්
පටන් අකශගන, මුාල් අමදතයදාං ශකන් පටන් අකශගන අපි
ශමන්න ටයුත්ත කන්න ඕනෑ. Day care centres පටන් ගන්න.
ඒ ත් ශහොහයි.
හැබැයි, day care centres ආකම්ා කිරීම
පමණක්ම ශනොශව්යි, ශමන්න ශම්
ටයුත්ත අපට විවදක
ශරේණිව්ල සිටින
දන්තදව්න්ශගන් පටන් ගන්න ුදළුව්න්;
අමදතයදාං ව්ල අවයක්ෂව්රිකන්ශගන්, ්ථථීක ශල් ම්ව්රිකන්ශගන්,
ශම් පදකලිශම්න්වනශේ ඉන්න ඉහළ නිලවදරිනිකන්ශගන් පටන්
ගන්න ුදළුව්න්.
ව්ෘත්තීක ම ලටමින් ඉහළ තැන ට පැමිණි ශ ශනක් වුණත් ඒ
අක ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම ශව්නුශව්න් ාකන්න ඕනෑ පිරිව්ැකක්
ිරශබනව්ද. අන්න ඒ
compensate කන්න; ඒ
ශගව්න්න.
මදතෘ නිව්දඩු ශාන්ශන් නැිර ්මදගම්ව්ල ශ්ේව්ක
කන
ශ්ේවි දව්න්ට ප කකක් ශගව්නව්ද. ඒ මදනුෂි අකාශකන් ශහොහ
වුණදට ්මදගම කන්ශන් අමනු්ථ් ශාකක්. ඔබවනමන්ලද කයශඋ
බුප මුාල් ්මදගම්ව්ලට ශානව්ද. මදතෘ නිව්දඩු දන්තදව්න්ට ිනමියි
කිකද කශ ල ී ිරකක් ිරශබනව්ද. ඒ ශාන්ශන් නැිර ්මදගම්ව්ල
ශ්ේව්ක කන දන්තදව්න්ට රුපිකල් 10,000ක් ශගව්නව්ද. මක්
නැහැ, එශහම හරි ශාන්න. මම ශකෝයනද
කන්ශන් ශමකයි.
්මදගම්ව්ලට ශගව්න්න ුදළුව්න් නම් ඒ අව්්ථාදව් අශප් අකටත්
ශාන්න. ඉහළ තනවනරු ාකන දන්තදව්න් ා් ාහ්ථ ගණනක් ශම්
කශ ල ඉන්නව්දක කිකද මම ිනතන්ශන් නැහැ. අඩු ගණශන් කදයය
අාං ශකන් ශහෝ පටන් ගන්න. ඔවුන්ට ාරුව්න් රැ බලද ගැී ම
ශව්නුශව්න් ශව්නම  මමනදව්ක් ශාන්න. සිකකට සිකකක් ේත්තක
නැතත්, එශහම තමයි ශලෝ ක ශම් ප්ර ථනකට ේත්තක ශහොකද
ිරශබන්ශන්.
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මම ශම් මදතෘ දව් ගැන මීට ව්ඩද
ාද
කන්න
බලදශපොශකොත්වන ශව්න්ශන් නැහැ. අව්්දන ව් ශකන් තව් එ
රුණක් විතකක් කිකන්න ැමැිරයි. ශම්
දන්තදව්න් ඉලක්
ක ගත්, නැත්නම් ්ථත්රී - ුදරුෂ ්මදනතදව් ගැන ිනතලද ඉදිරිපත්
ළ අක ව්ැකක් කිකද ඔබවනමන්ලද කිකනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදත්
ාන්නව්ද, ලාං දශේ
ව්ැ කශකන්
අ්ාංවිවදනදත්ම රැකිකද ක්ශෂේත්රශඋ ඉන්ශන් ගැහැනු ළමයි බව්;
දන්තදශව්ෝ බව්. ව්ැ කුදකම රැකිකද අතක මදරු ශව්න්ශන් - job
migration එ
ිරශබන්ශන් දන්තදව්න් අතකයි. ශමො ා,
එක්ශ ෝ ුපකයි; එක්ශ ෝ ිනරිහැකයි; නැත්නම් අපශකෝයනකට ලක්
ශව්නව්ද. එශහම නැත්නම් ප ක නැහැ; එක්ශ ෝ ගණන් ගන්ශන්
නැහැ. ශම් නි්ද ශහොහ job එ ක් හම්බ වුශණ් නැත්නම් ගැහැනු
ළමයින්ශේ ව්ැශ හම ්දා බදින වනරු jobsව්ලින් මදරු ශව්මින්
ඉන්න එ යි. ඔබවනමන්ලද එ එ supermarketsව්ලට කනව්ද
ශන්. බලන්න, අා එතැන ඉන්න ගැහැනු ළමකද තව් මද්
ශා කින් එතැන නැහැ. ඒ ට ශහේවනව් තමයි, ඒ ශගොල්ලන් එ
රැකිකදව්
්ථථීක ශව්න්ශන් නැිර එ . Informal sector එ
විතකක් ශනොශව්යි, ශපෞ ගලි අාං ශඋත් පහළ රැකිකදව්ල ඉන්න
දන්තදව්න්ශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක මේම ශව්නුශව්න් තමුන්නදන්ශ්ේලද එ
්තකක් ශව්න් ක නැහැ; ්මදගම්ව්ලට බලපෑමක් කලදත් නැහැ.
රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින් අතකත් ව්ැ කුදකම ඉන්ශන්
දන්තදව්න්. රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින් කිකලද යදිරකක් ශම්
ලාං දශේ ඉන්නව්දක කිකන එ ව්ත් ඔබවනමන්ලද ්ල ලද නැහැ.
එශහම ව්චනකක්ව්ත් අක ව්ැශඋ නැහැ. ආණ්ඩුශේ ආකතනව්ල
තිර ශව්න්න ුදකප්පදඩු ිරශබනව්ද. ඔබවනමන්ලද ඒව්දශඋ කිසිම
රැකිකද ලබද  මමක් ගැන අක ව්ැශඋ ්හහන් කන්ශන් නැහැ.
රුපිකල් 1,000
ව්ැටුප් ව්ැ ක මේමක් ඉල්ලද ව්වන කශඋ අක
ේ ශ ෝෂණක
කනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි,
ව්වන කශඋ 140,000ක් ව් ශකන් ාැනට සිටින ්ථථීක
ශ්ේව් කන්ශගන් -මශේ ාැී ශම් හැටිකට- 111,000ක් විතක
දන්තදශව්ෝ. ඔබවනමන්ලද ඒ ගැන කිකද ිරශබන්ශන්, " ාද කලද
ේත්තක ශානව්දන කිකදයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, gender-responsive කිකලද
කිේව්දට ඒ ිරශබන්ශන් ශපොශත් විතකයි. ප්රදශකෝගි ව් ශමොකුත්
කලද නැහැ. මම ඒ යි කිකන්ශන්. මම නිශෂේවනදත්ම ව්
ශනොශව්යි ශම් කිකන්ශන්. ඒ නි්ද අනිව්දකකශකන් ශපෞ ගලි
අාං ශඋ
දන්තදව්න්ට, ම් රුව්න්ට නි ථචිත අයිිරව්දසි ම්
ප්රමදණකක් ී ිරගත
කන්න. ඔබවනමන්ලද හැම ශව්ලදශේම
ඉල්ලනව්ද විතකයි. එශහම කන්ශන් නැිරව් තමුන්නදන්ශ්ේලද
කිකන රම බල දක ශගොඩ න න්න බැහැ. ඒ නි්ද තමයි,
"තබෑකවන තතන කිකද හැම ාදම garment factories ඉ්ථ්කහද
ශබෝ හ ගහලද ිරශබන්ශන්. ශගව්ල්ව්ල ගැහැනු ළමයින් ඉන්නව්ද,
රැකිකද නැිරව්. "තබෑකවන තතන කිකද garment factoriesව්ල ශබෝ හ
ගහලද ිරශබනව්ද. නමුත් ඔවුන් ඒ රැකිකදව්ලට එන්ශන් නැහැ.
ඔබවනමන්ලද
අනිව්දකක
ව් ශකන්ම
ඔවුන්ශේ
රැකිකද
ුදකක්ෂිතාදව්ක, නිසි ව්ැටුප්, අයිිරව්දසි ම් එක්
ඒ රැකිකද
ුපන්ශනොත් ශම් ගැහැනු ළමයි ශගොඩදක් ඒ තැන්ව්ලට කයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, මද ඔබවනමදට තව්ත් රුණක්
කිකන්න ැමැිරයි. ලාං දශේ ව්ැ කශකන්ම ක්ෂුද්ර ලාලය ණකව්ලින්
විනද
ශව්ලද ිරශබන්ශන්
දන්තදශව්ෝයි. ඒව්ද ශාන්ශන්ත්
දන්තදව්න්ට විතකයි. ගම්ව්ල ුදාංචි ්මිිර හාන්ශන් ගැහැනු අක
එ වන කලදයි. නලාං ද මපන ුදව්ත්පශත් ඒ ්ම්බන්වශකන් ිරශබන
ව්දකතදව්ක් මම සභාගත* කනව්ද.

—————————
* පසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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එම ව්දකතදශේ ිරශබනව්ද, "ක්ෂුද්ර ලාලය ්මදගම්ව්ලින් ගිනි
ශපොලිකට ණක ගත් දන්තදව්න් 169ක් දිවි න්ද ශගන, ණක අක
ක ගන්න අයුවන ශකෝයනද කලදන කිකද. යනතද විමුක්ිර ශපකමුණ
ව් ශකන් අපි ශම් ගැන පදකලිශම්න්වනශේ ම ාද ළද. මාංගල
්මකමේක තමිරව්කකද මද් කිිනපක ට ලින්, ශම් ගැන කම්කිසි
ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ඉදිරිපත්
කනව්දක කිකද කිේව්ද; ඒ ණක
පනව්දක කිේව්ද, රුපිකල් ලක්ෂක ට ආ්න්න ප්රමදණකක්.
නමුත් ඔබවනමන්ලද ඒ ක්රිකදත්ම
කන්ශන් නැහැ. ඔබවනමන්ලද
ඒ ශව්ලදව්ට කම්කිසි ශාකක් කිේව්දට, කන්ශන් නැහැ.
දන්තදව්න් ගැන ්ල ද බලද ඉදිරිපත් ළ අක ව්ැකක්ක කිකද
කිේව්දට, ඔවුන් ්හහද ශමොනව්දා ශමින ඉදිරිපත් ක ිරශබන්ශන්?

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මතතා (මුදල් රාජය අමාතයතුමා
(மொண்புமிகு
அகமச்சர்)

இரொன்

விக்கிரமரத்ன

-

நிதி

இரொேொங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, මට ශපො ක අව්්ථාදව්ක් ශානව්දා?

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කදයය තමිරවනමනි, තත්තටම මට ිරශබන්ශන් ශ ටි
ශව්ලදව්යි. ඔබවනමදශේ ාදශේ ම පිළිවනරු ශානව්ද නම් ව්ඩදත්
ැමිරයි.

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මතතා

(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මට තත්පක 10ක් ශාන්න.

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ශහොහයි. තත්පක 10කින් කිකන්නශ ෝ.

ගු ඉරාන් වික්රමරත්න මතතා

(மொண்புமிகு இரொன் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

තත්තටම ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රිකදත්ම
ක ිරශබනව්ද. ණක
පද හැක ිරශබනව්ද. අපි ඒ ව්ැඩ පිළිශව්ළ තව්ත් ඉදිරිකට ශගන
කනව්ද. ේවනශක විතකක් ශනොව් අනුකදවුදක ප්රශ ශඋත් ඒ ව්ැඩ
පිළිශව්ළ කශගන කනව්ද.

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කදයය තමිරවනමනි, ඔබවනමන්ලද කිිනපකක් ක තිර. මද
ඉතද ව්ග කීශමන් කිකනව්ද, ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ව් ශකන් ශමක
ක්රිකදත්ම ව්න්ශන් නැහැයි කිකද. ඒ නි්ද රුණද ක, ශම් ගැන
ශ්ොකද බලන්න.
ශම් කශ ල පිඩදව්ට ලක්ශව්ලද ිරශබන්ශන් දන්තදව්න් පමණක්
ශනොශව්යි. පිරිමි ශනොව්න, ගැහැනු ශනොව්න ශව්නත් ලිාංගි ත්ව්කන්
ශලෝ ක ුදකදම ජීව්ත් ශව්නව්ද. පුද ගික ාව්්ථව්ල පදකලිශම්න්වනශේ
ුද්ථත දලශඋ ිරශබන "The Hindu" පත්රශඋ පළ වූ ලිපිකක් මද
ාැක් ද. ඒ ලිපිශඋ ිරබුශණ් ශමො ක්ා? අපට ව්ඩද පුදගදමී
ඉන්දිකදශේ තමිල්නදඩුශේ State Government එ ව්යදපදක පටන්
ගන්න transgender communitiesව්ලට ලක්ෂ 20 සිට ලක්ෂ 50
ාක්ව්ද ණක ශානව්දක කිකද ඒ ලිපිශඋ ිරබුණද. ශමො ා, genderbased කිේව්දම එකට හැම ශ නදම අයිිරයි. ඒ නි්ද ගරු කදයය
තමිරවනමනි, මද ඔබවනමදට කිකන්න
ැමැිරයි ඔබවනමන්ලදට
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ශලොකු ව්ැඩ කන්න බැරි නි්ද අඩු ගණශන් එව්ැනි ශ ව්ල්
කන්න ිනතන්න, රුපිකල් මිලිකන 100ක්, රුපිකල් මිලිකන 200ක්
ශකොාව්ද කන්න ුදළුව්න් ශ ව්ල් කන්න කිකද.
අශප් මන්ත්රීවනමද ාැන් මට කිකනව්ද, ඔබවනමන්ලද දන්තදව්න්
ගැන
ාද
ළදට, -ශමක පදකලිශම්න්වනව්ට අාදළ ශාකක්.පදකලිශම්න්වනශේ මදවයශේදිනිකන් ්හහද ිරබුම් විශේ
දමකකත්
ව්්ද ාමද ිරශබනව්දක කිකද. ඒ විශේ
දමකක විව්ෘත ක
ශාන්නක කිකද ඉල්ලද සිටිනව්ද. ඒ ව්දශේම මදවයශේදිනිකන්ශගන්
මද රුණදශව්න් ඉල්ලද සිටිනව්ද. මද ශම් දකණකත් කිකන්න
ිනතදශගන ිනටුද ශාකක්. අව්්දන රුණ ව් ශකන් ්ථත්රී ුදරුෂ
්මදයාදව්ක ්ම්බන්වශකන් කිකන්න
ැමැිරයි. ගරු කදයය
තමිරවනමනි, මද ඉල්ලද සිටිනව්ද, ්ථත්රී ුදරුෂ ්මදයාදව්ක පිළිබහව්
ආකථි
ප්රිරපත්ිරකක්, gender-based budgeting එ ක් හානව්ද
නම්, එක කයශඋ ආකතනව්ලටත් ශකෝයනද කන්නක කිකද. ඒ
ආණ්ඩුව් විතකක් හැුපව්දට ව්ැඩක් නැහැ. ඒ
ශපෞ ගලි
අාං ශඋත් ිරශබන්න ඕනෑ, ඒ කදයය අාං ශඋත් ිරශබන්න ඕනෑ,
තමන්ශේ ආකතනශඋ budgetingව්ල ම බලන්න.
අනික් පැත්ශතන්, මිනිුදන්ශේ ඔළු  ස ව
කන්න.
දන්තදව් ට ශමොනව්ද ශහෝ වුණදම ඉතදම කුම් ආ දකකටයි,
ඉතදම ළු ආ දකකටයි ඒ පිළිබහව් මදවය ව්දකතද කන්ශන්. මෑත
දලශඋ වව්ායව්රික ශගන් රික අනවනකක් සිුප වුම් ශව්ලදශේ ඒ
රික අනවනක පිළිබහව්, එවනමිකශේ තඳුම් පැළඳුම් පිළිබහව් ඉතදම
පහත් ම ලටමින් තමයි ව්දකතද ශළේ. මදවයශේදිනිකන්ට විශේ
දමකක ශාන්නක කිකද ගරු ාදනදක වනමදශගන් ඉල්ලද සිටින
ගමන්ම, මද ශබොශහොම නිහතමදී ව්, ශබොශහොම ගරුත්ව්ශකන්
මදවයශේදිනිකන්ශගන් අහන්න
ැමැිරයි, මදවයශේදිනිකන්ශේ
පැත්ශතන් ඒ ව්දකතද කණශඋ ම ඔබවනමිකන්ලද ශමොනව්දා ලිේශේ
කිකද. දන්තදව්න්ට ්හ ශපොුපශේ මිනිුදන්ට අපහද් කන්ශන්
නැවනව් ලිකන්ශන් ශ ොශහොමා කිකන එ ගැනත් මදවයශේ මන්ට
ේගන්ව්න්න මුාලක් ශව්න් කන්නක කිකද මද ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ගරු නිශකෝයය
ාදනදක වනමනි, මට ඉිරරිශව්ලද ිරශබන
දලක වනළ මද ඊළ
දකණකට එන්නම්. අක ව්ැක ශල්ඛ්න
ගත්ශතොත්, තත්තටම ව්දකතද විතකයි. අපි කයශඋ මුාල් පිළිබහ
දක ්ාදශේ ව්දකතදව් ඉදිරිපත් ළද. ුදමන්ිරකන් මැිරවනමද
්ාදපිරත්ව්ක ාකන ඒ
දක
්ාදශේ මමත් ්දමදජි ශකක්
ව් ශකන් සිටිකද. කයශඋ මුාල් පිළිබහ දක ්ාදශේ ම අපි එ
ශාකක් හඳුනද ගත්තද. ත්ථතශම්න්වන ඉදිරිපත් ළදට ඒව්ද සිකකට
100ක්ම සි ව ශව්න්ශන් නැහැයි කිකද අපි පිළිගන්නව්ද. සිකකට
100ක් ශනොශව්යි, ්මහක විට සිකකට 95ක්ව්ත් සි ව ශව්න්ශනත්
නැහැ. ්මහක විට සිකකට 90ක්ව්ත් සි ව ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ ත්
අපට පිළිගන්න ුදළුව්න්. නමුත් ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි,
කයශඋ මුාල් පිළිබහ දක ්ාදව්ට ලැබී ිරබුම් සීමිත පහුද ම්
මත, අඩු ගණශන් හරිකද දකව් පරිව්කතනක ක ගන්න දකක
මණ්ඩලකව්ත් නැිරව් ඒ දක ්ාදව් අමදරුශව්න් හඳුනද ගත්ශත්
ශමොනව්දා? මද ළ ඒ ව්දකතදව් ිරශබනව්ද. ශම් ඉදිරිපත් කන
ශකෝයනදව්ලින්, ශම් ඉදිරිපත්
කන ත්ථතශම්න්වනව්ලින්, අශප්
ශම්් මත ශගොඩ ග්ද ිරශබන ශපොත් පත්ව්ලින් කිකන්ශන් එ
ශාකක්, නමුත්
කන්ශන් ්හමුලින්ම ඊට ශව්න්ථ ශාකක්. ඒ
කිකන්ශන්, ශම් මුාල්ව්ලට ව්ග කීමක් නැහැ. එශහම තමයි කයශඋ
මුාල් පිළිබහ දක ්ාදව් කිකන්ශන්.
කයශඋ මුාල් පිළිබහ දක ්ාදව් කිකන්ශන් ශමො ක්ා? ඒ
ව්දකතදශේ ශමශ්ේ ්හහන් ශව්නව්ද
"2017 අකව්ැක ්පකන ලා ්ාංඛ්යද ාත්තකන් මන්න් 2017
තාය විකාම් ්ම්බන්වශකන් පදකලිශම්න්වනව් කළිත් ව්කක් ශනොම
කව්ද තත.න
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පදකලිශම්න්වනව්
මහතද

ඒ කිකන්ශන් ලිනුත් ශනොම කව්ද ිරශබනව්ද. ලාලද්නදරූඪ
ගරු මන්ත්රීවනමනි, පදකලිශම්න්වනව්ට ඉදිරිපත්
කන ව්දකතදව්යි,
කන ශාකයි අතක අහ්ට ශපොශළොව් ව්ංදශේ ශව්න්ක් ිරශබනව්ද.
ශම් බලන්න, අශප් ශ්ොකදගැී ම්. කම්කිසි අකමුණ ට, කම්කිසි
ත්ථතශම්න්වනව් ට මුාල් ශව්න් ළදම, ඒ අවුරු ා අව්්දනශඋ
ක ිරශබන්ශන් ශමොනව්දා? කයශඋ මුාල් පිළිබහ දක ්ාදශේ
නිරීක්ෂණ කිිනපකක් මද කිකන්නම්. ශම්ව්ද ශ පදලන ව් ශකන්
ශනොශව්යි, කම්කිසි විායදත්ම
පානමක් මත
කුද ශ ව්ල්.
ෘෂි කම අමදතයදාං ක ්ම්බන්වශකන් අශප් නිරීක්ෂණක
ව්න්ශන්, අක ව්ැක ළමනද කණක පැත්ශතන් අ්වනටුාදක බව්යි.
නකන්ශන ශ ොශහා, මල්ශල ශපොල්න ව්දශගයි
ටයුවන
ක
ිරශබන්ශන්. ඊට ප්ථශ්ේ අවයදපන අමදතයදාං ක ගත්ශතොත්,
අ්වනටුාදක යි. නඅවයදපනක මත ව්ැක ව්ැ ක කිරීශම් අකමුණ
්දක්ෂදත් ශනොශ ශක.න කිකද ්හහන් ක ිරශබනව්ද. ඊට ප්ථශ්ේ
යනදධිපිරවනමදශේ පරි්ක අමදතයදාං ක ගැන ්හහන් ශව්නව්ද.
අනවනරු හැ මේමක්ා ්ිනතව් ්හහන් ක ිරශබනව්ද ්වනටුාදක යි
කිකංද.
ප්රව්දහන අමදත්කදාං ක අ්වනටුාදක යි. මම ාැක් ද, ාැන් ගරු
නිමල් සිරිපදල ා සිල්ව්ද මැිරවනමද
ාද කනව්ද. එවනමද තමයි
ලින් ඒ අමදත්කදාං ක ාදකව් සිටිශඋ. ප ථචදත් යුා බලමු.
ුදනරුත්ාදපන විෂක ාදක අමදත්කදාං කට යු වශකන් පුදව් අනදා
වුම් මිනිුදන් ශව්නුශව්න් කන්නට ිරබුම් ශ අ්වනටුාදක යි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඒ කිකන්ශන්, ශපොුපශේ අක
ව්ැශකන් ඉදිරිපත් ව්න ශ අනුව් ශනොශව්යි, අමදත්කදාං ව්ැඩ
කන්ශන් කිකන එ යි. ඉන් පුදව්
ෘෂි කම අමදත්කදාං ක
ිරශබනව්ද. කයක
ාද
කන විට කිකනව්ද,
ෘෂි කම
අමදත්කදාං ක ශපොශහොක ්හනදවදකක ශානව්ද; ඔක්ශ ොම
කනව්ද; ශගොවිකද ශගොඩ ගන්නව්ද කිකද. නමුත් ශමො ක්ා අශප්
නිරීක්ෂණක? කයශඋ මුාල් පිළිබහ දක ්ාදශේ නිරීක්ෂණක
ශමන්න ශම් යි:
"්ම්ථතකක් ව් ශකන් ෘෂි දකමි විකාම් 2018 ම අඩු ක
තිර අතක, ්ම්ථත විකාශම් ්හ ාළ ශ ය ක නිෂථපදානක කන
ශාශ ිනම ශ ොට්ක් ව් ශකන් එක ප්ථ අවුරුුප ්දමදන්කකට ව්ඩද
පහත ව්ැශටනු තත. "
්කලව් ගත්ශතොත් පුදගික අවුරුුප පශහේ ම ෘෂි කමදන්තකට
ආණ්ඩුව්ලින් ශව්න්
ළ මුාලට ව්ඩද 2018 ම ඔබවනමන්ලද
ප්කදශකෝගි ව් ශකන් ශව්න් ක ිරශබන්ශන් අඩු මුාලක්. කශ ල
ාළ ශ ය ක නිෂථපදානකට
ෘෂි
කමදන්තශඋ ාදක ත්ව්කත්
අඩුශව්ලද ිරශබනව්ද. "ශමව්න් අඩු කිරීම් ප්කිරපත්ිරමක
අකමුම්ව්ලට ්හ ශමම අාං කට කයක ාක්ව්න ැපමේමට එශකින
ශේ."
ාැන් ශමතැන ශගොවිකදට එ ක් කිකනව්ද, නමුත්
ශව්න එ ක්. එම නි්ද අක ව්ැක ාදව් එ ක්. නමුත්
තව් එ ක්.

කන්ශන්
කන්ශන්

අවයදපන අමදතයදාං ක ගැන බලමු. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි අවයදපන අමදතයදාං කට අක ව්ැශකන් මුාල් ශව්න්
කනව්ද. හැබැයි, ඒව්ද ක්රිකදත්ම
කන්ශන් නැහැ. ශම් බලන්න,
කදයය මුාල් පිළිබහ දක ්ාදව් ශමන්න ශමශහම කිකනව්ද:
"ාළ ශ ය ක නිෂථපදදිතශකන් සිකකට 6ක් ශව්න් කිරීම
්මහකවිට ුපෂථ ක ඉලක් කක් වික හැ . ශ ශ්ේ ශව්තත් ඒ ්හහද
ාළ ශ ය ක නිෂථපදදිතශකන් සිකකට 1.5 ට අඩුශව්න් ිරූ , ඉතද අඩු
ම ලම ට ළ ද මේ ිරූ  අතක එක ව්ැ ක කිරීමට කයක ශපොශකොන්ුප මේ

ිරශේ. එබැවින් ව්කතමදන ්හ අනදගත අක ව්ැකව්ල ම ශමම අාං ක
්හහද ශව්න් කනු ලබන මුාල ්ෑම ව්්ක ම ක්කමි ව් ව්ැ කමේම
බලදශපොශකොත්වන වික යුවනක. නමුත් ාළ ශ ය ක නිෂථපදානශඋ
ප්කිර තකක් ශල් විකාම අඩු කිරීම ප්කිරපත්ිරමක අකමුම්ව්ලට
මුළුමනින්ම පටහැනි ශේ. "
ඔබවනමන්ලද එන්න එන්නම අඩු කනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි, ාැන් ශබොශහෝ අක අගක
ළද, ේ්්ථ ශපළ
විාදගශකන් ලාං දශව්න් ව්ැ කශකන්ම ලකුම් ගන්නද ාරුව්න් 14
ශානදට පිට කට වි ථව්වි කදලව්ලට කන්න අව්්ථාදව් ලබද  මලද
ිරශබන එ ගැන. අපි පිළිගන්නව්ද, ඒ ශහොහ ශාකක් කිකංද.
ඒශක් ප්ක ථනකක් නැහැ. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, නමුත්
ශම්ශක් තත්ත ශමො ක්ා කිකද බැ ශව්ොත් ඔබවනමදට ශත්ශකයි.
ේ්්ථ අධ්කදපන අමදත්කදාං ක මිලිකන 882ක් පලද ිරශබනව්ද
සිුදන් ්හහද ිනෂථකත්ව් ්හ ණක ආවදක - [බදවද කිරීමක්

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා

දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මම ඉල්ලද සිටිනව්ද ඔබවනමද ලාලද්නකට පැමිණීමට ගත වුම්
දලකත් මට ලබද ශාන ශව්ලදව්ට එ වන ක ශාන්න කිකද, මශේ
ශේලදව් පටන් ගත්ශත් ඊට ලින් ව්න නි්ද.
රුපිකල් මිලිකන 882ක්
පලද ිරශබනව්ද, ඒ කිකන්ශන්
සිකකට 61 අඩුමේමක්. ාැන් මම ිනෂයත්ව් ගැන ාදව් කිකන්නම්.
ශව්නත් කටව්ල් ්ම ිනෂයත්ව් අවයදපන ව්ැඩ්ටහන ්හහද
ිරබුම් මුාලින් 2018 ම, ඊට ලින් අවුරු ාට ව්ඩද රුපිකල් මිලිකන
19ක් පලද ිරශබනව්ද.
කදයය වි ථව්විායදලව්ල ශහොහම ාක්ෂතද ාැක්වූ ේපදධි
අශප්ක්ෂ කන්ට ශලොව් ප්රමුඛ් ශපශළේ වි ථව්විායදලව්ලට තවනළුමේම
පිණි් ව්න ිනෂයත්ව් ව්ැඩ්ටහන ගැන බලමු. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි, ේ්්ථ ශපළ විාදගක ළ, වි ව්
ථ විායදලශඋ ගික හැම
ශ නදම ාන්නව්ද අපි ුදාංචි දලශඋ ඉහන්ම, අපට ලින් ඉහන්ම
එව්ැනි ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ිරබුම් බව්. මට මත යි, මද විාදගක ළ
අවුරු ශ Mathsව්ලින් Island first වුම් ිනෂයකද ිනෂයත්ව්කකින්
ඕ්ථශේලිකදව්ට ගිකද. ශම් අ ත් ව්ැඩ පිළිශව්ළ එන්න ලිනුත්
එශහම ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ිරබුණද. ඔබවනමන්ලද ශමො ක්ා ක
ිරශබන්ශන්? 2017 ම ශම් ිනෂයත්ව් ව්ැඩ පිළිශව්ළට රුපිකල්
මිලිකන 500ක් ශව්න් ක ිරබුණද. 2018 ම ඒ ්හහද රුපිකල්
මිලිකන 100යි. ඒ කිකන්ශන් පුද ගික අවුරු ශ ඔබවනමන්ලද
රුපිකල් මිලිකන 400ක් අඩු ක ිරශබනව්ද.
කදයය වි ථවිායදලව්ලට තවනළත් මේමට ශනොහැකි සිුදන් ්හහද
තිර ණක ශකෝයනද ක්රමක බලමු. 2017 ම ඒ ්හහද රුපිකල් මිලිකන
300ක් ශව්න් ළද. පුද ගික අවුරු ශ රුපිකල් මිලිකන 135යි  මලද
ිරශබන්ශන්. ඒ කිකන්ශන් රුපිකල් මිලිකන 165ක්
පලද
ිරශබනව්ද. මම ඔබවනමන්ලදට කිකන්ශන් ශම් යි. ඔබවනමන්ලදට
ශබොරු කන්නට ුදළුව්න්, ඔබවනමන්ලද ඒ ්හහද ාක්ෂයි. නමුත්
අපි කිකන්නට ඕනෑ, හැම ාදම හැම ශ නදම කව්ටන්නට බැහැ
කිකද. එම නි්ද අපට කිකන්නට ිරශබන්ශන්, ශම් අක ව්ැකව්ලට
ව්ගකීමක් නැහැ ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. පදකලිශම්න්වනව්ට
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථාදශව්න් බලතල ිරශබනව්ද. හැබැයි, තමිරව්රු
පදකලිශම්න්වනශේ බහුතකක ිරශබන නි්ද ්ම්මත
කශගන
ගිිනල්ලද තමන්ට ඕනෑ ඕනෑ ශ ව්ල් කනව්ද.
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මම ශේලදව් නැිර නි්ද ශ ටිශකන් කිකන්නම් ලාලද්නදරූඪ
ගරු මන්ත්රීවනමනි. ආණ්ඩුශව්න් ත්ථතශම්න්වන ඉදිරිපත් කනව්ද,
අවුරු ාට ව්දහන මිල ම ගන්න ශමපමණයි කිකද. මට මත විධිකට
2018 අක ව්ැශඋ ව්දහන ්හහද ිරබුම් ත්ථතශම්න්වනව් ව්දශේ
අිරවි දල ප්රමදණකක්, මට මත විධිකට සිකකට විසි ගණන ට
ව්ැ කශකන් ඔබවනමන්ලද මුාල් පදවිච්චි
ක ිරබුණද. අව්්දන
ව් ශකන් එම නි්ද මට කිකන්නට ිරශබන්ශන්-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදට ශව්න්

ළ

දලක ාැන් අව්්න්.

ගු බිමල් රත්නායක මතතා

(மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මට තව් විනද කක
මන්ත්රීවනමනි.
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දලකක් ශාන්න ලාලද්නදරූඪ ගරු

ගරු ඉකදන් වික්රමකත්න කදයය අමදතයවනමනි, ඔබවනමන්ලදශේ
ඉලක් දිහද බලන්න. ඔබවනමන්ලදශේ "Vision 2025" කිකන
එශක් ිරබුශණ් ශමොනව්දා? 2020 ශව්නශ ොට -ඔබවනමන්ලද අවුරුුප
5ක් පදලනක කන ශ ොට- රැකිකද ා්ලක්ෂකක් ශේනව්ද, Foreign
Direct Investments ශඩොලක බිලිකන 5ට ශේනව්ද, අපනකනක
ශඩොලක බිලිකන 10 සිට ශඩොලක බිලිකන 20ට ශේනව්ද, ඒ
ුද ගල ආාදකම ශඩොලක 5,000ට ශේනව්ද කිකලද තමයි ඒශක්
ිරබුශණ්. තව් මද් 7යි ිරශබන්ශන්. එම ඉලක් ආ්න්නකටව්ත්
ඔබවනමන්ලද ශගනැල්ලද නැහැ; කි ලටු ශව්ලදව්ත් නැහැ.
ඔබවනමන්ලද කිකන විධිකට රැකිකද ා්ලක්ෂක ාැන් ශ්ොකද
ගන්නත් නැහැ.
එම නි්ද මට කිකන්න ිරශබන්ශන්, ඔබවනමන්ලදශේ ශම් අක
ව්ැක තව්ත් මදවය ්න්ාක නකක් මි්ක්, ශව්නත් ශාකක් ශනොශව්යි
කිකන එ යි. එ ම එ
ශාකක් කිකන්න
ැමැිරයි. ුපකව්ල
ුද ගලකන් ගැන, ුපකව්ල ්මදය ණ්ඩදකම් ගැන අව්වදනක ශකොමු
කලද කම් කම් ්හන ලබද  මම අගක කන්න ඕනෑ. නමුත්,
්ම්ථතකක් හැටිකට ගත්ශතොත් ශම් අක ව්ැක කට ඉ්ථ්කහට
ශගනකන්න බැරි අක ව්ැකක් කිකන එ තමයි අශප් අාහ්.
ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට ්ථවනිරයි. මීළ ට ගරු ආක.එම්. කාංජිත් ම ුපම
බණ්ඩදක අමදතයවනමද. ඔබවනමදට විනද ක 20
දලකක් ිරශබනව්ද.

ශ්ේව් කද ශගොවිකද ධීව්කකද ුපප්පත් මනු්ථ්කද ව්දශේම
අවයදපනක ව්ැනි හැම අාං කක් ශව්නුශව්න්ම ්හන ශාන
්ාංව්කවනක කන අක ව්ැකක් ශල් මද හඳුන්ව්නව්ද.
කට ්ාංව්කවනක ිරශබන්ශන් කට දියුම්ව් ිරශබන්ශන් ඒ
කශ ල ආශකෝයන අනුව් බව් අපි ාන්නව්ද. අපි ආණ්ඩුව් ාදකගන්න
ශ ොට වි දල ණක න්ාක් එක් ාදක ගත්තද ව්දශේම කශ ල
යදිර ආාදකම ණක ශගව්න්න බැරි තත්ත්ව්ක යි ිරබුශණ්. ඒ
නි්ද තමයි මිනන්ා කදයපක්ෂ ිනටුද යනදධිපිරවනමද අවුරුුප
ශා
ට ලින් මැිරව්කණක පැව්ැත්වනශේ. ආණ්ඩුව් ශගනකන්න
බැරි තත්ත්ව්කක් එාද ිරබුශණ්. අා අපි ඒ ආණ්ඩුව් ගත් ණක
ශගව්මින් කටට එන ආශකෝයන ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද.
2014 ශව්නශ ොට ශම් කශ ල ලාලවන විකාම් -capital
expenditure- විධිකට ිරබුශණ් රුපිකල් බිලිකන 487යි. අපි ඒ
අවුරු ශාන් අවුරු ා ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. ඒ රුපිකල් බිලිකන
487 2015  ම බිලිකන 603 කලද ිරශබනව්ද; 2017 ශව්නශ ොට
බිලිකන 657 කලද ිරශබනව්ද. ශමව්ක අක ව්ැශකන් අපි කශ ල
්ාංව්කවනක ශව්නුශව්න් ්ෑම ක්ශෂේත්රකක් ්හහදම බිලිකන 756ක්
ආශකෝයනක කනව්ද. අපි ාන්නව්ද කට ආශකෝයනක ක  ම
ශ්ේව් යින්ශේ ප ක ව්ැ ක ක  ම ශගොවිකදශේ මේ මිල ව්ැ ක ක  ම
බඩ ඉරිඟු මිල ව්ැ ක ක  ම කශ ල ේ වමනක ව්ැ ක ශව්න්න ඕනෑ.
පුදගික අවුරු ශ අශප් කශ ල ේ වමන ශේගක සිකකට 4යි.
අතයව් ය ආහදක ද්රව්යව්ලට අපි පදලන මිලක් ශගනැල්ලද
ිරශබනව්ද. මිනන්ා කදයපක්ෂ මහත්මකදශේ දලකට ව්ැ කක කශ ල
අතයව් ය ආහදක ද්රව්යව්ල මිල තව්මත් පහළින් ිරශබන්ශන්. පරිප්ුද
කිශලෝ එ සීනි කිශලෝ එ පිටි කිශලෝ එ කිරි පිටි පැ  ල එ
2015ට ඉ්ථශ්ල්ලද ඒ කිකන්ශන් 2014  ම ිරබුණදට ව්ඩද තව්මත්
පහළ මිල යි ිරශබන්ශන්. ඩී්ල් ශප්රට්රල් මිල ්හහද අපි මිල
ූරත්රකක් හාලද එාද ගත් අධි ලදාක ශව්නුව්ට ්හන මිලට
යනතදව්ට ලබද ශානව්ද. ඒ අක ගෑ්ථ ටැාංකිකක් වික්ශක් රුපිකල්
2 500ට; අපි තව්මත් විකුණන්ශන් රුපිකල් 1 800ට. ශම් කශ ල
ේ වමනක පදලනක කුද එ ම ආණ්ඩුව් තමයි අශප් ආණ්ඩුව්. ඒ
විතකක් ශනොශව්යි අපි කයශඋ ශ්ේව් කදශේ ප ක ව්ැ ක ක  ම
අවයදපනක ්හහද ශව්න් ක ිරශබන මුාල දිහද බලන්න. 2014  ම
ලාලවන විකාම් විධිකට අවයදපන අමදතයදාං ක විකාම්
ක
ිරශබන්ශන් රුපිකල් මිලිකන 44 000යි. එාද ශව්න් ළ රුපිකල්
මිලිකන 44 000 ශව්නුව්ට නළ ම පද්ල ශහොහම පද්ලන ව්ැඩ
පිළිශව්ළ කටශත් ශම් අවුරු ා ශව්නශ ොට අවයදපනක ්හහද ව්න
ලාලවන විකාම රුපිකල් මිලිකන 105 000 ාක්ව්ද ව්ැ ක
ක
ිරශබනව්ද. අවයදපනකට ශව්න් කන මුාල ශා හමදක ගුණකකින්
ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. අපි අා ගශම් පද්ල්ව්ල සික අව් යතදව්න්
්ුදකදශගන කනව්ද. ඒ විතකක් ශනොශව්යි.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

[පූ.ාද.11.57

නැඟී සිටිවේය.

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා (රාජය
පි පාලන තා ආපදා කළමනාකරණ අමාතයතුමා

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர - தபொது
நிருவொக மற்றும் அனர்த்த முகொகமத்துவ அகமச்சர்)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Disaster Management)

ලාලද්නශඋ සිටින ගරු මන්ත්රීවනමනි 2019 ව්කෂක ්හහද මුාල්
අමදතය ගරු මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද ශම් කයක ශව්නුශව්න් ශගනද
අක ව්ැක ්ම්බන්වශකන් ගරු බිමල් කත්නදක
මන්ත්රීවනමද
ශබොශහොම  මක වි්ථතකකක් ළද. මුාල් තමිරවනමදශේ අක ව්ැක
ශම් කශ ල ්ෑම ශ ොට්ක් ශව්නුශව්න්ම ඒ කිකන්ශන් කයශඋ

எழுந்தொர்.
rose.

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

මුවනකුමදකණ මන්ත්රීවනමනි ශපො හඩක් ඉන්න. තමුන්නදන්ශ්ේට
මම ඉඩ ශාන්ශන් නැහැ. තමුන්නදන්ශ්ේ පුදව් ාද කන්න.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

මම ශපො ක පැහැදිලි

ක ගැී මක්

කන්ශන්.
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පදකලිශම්න්වනව්

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

ශමො ක්ා? තමුන්නදන්ශ්ේශේ ශව්ලදශේ ම තමුන්නදන්ශ්ේ ාද
කන්න. ශම් මශේ ශව්ලදව්. මම ව්ැරැ ාක් කිේව්ද නම් කිකන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු එ්ථ.සී. මුවනකුමදකණ මන්ත්රීවනමද.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ඔබවනමන්ලද කිේව්ද නළ ම පද්ල - ශහොහම පද්ලන කිකන
එ ට ්ල්ලි විකාම් කලද ිරශබන බව්. ගරු තමිරවනමනි ඔබවනමද
ාන්ශන් නැහැ අනුකදවුදකක දි්ථත්රික් ශඋ ශම් ශව්නශ ොට
ශගොඩනැන්ලි හාද පද්ල් ආකම්ා
කලද ිරශබනව්ද. නමුත්
ශ ොන්ත්රදත් රුව්න්ට තව්ම මුාල් ශගව්ද නැහැ.

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

අපි ාද කන්ශන් අවයදපනක ගැන. තමුන්නදන්ශ්ේ ාද
කනව්ද ශ ොන්ත්රදත් රුව්ද ගැන. ඔන්න මන්ත්රීවනමදශේ ව්ැඩක.
මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමද ්ාංව්කවනක ගැන
ාද
කන්න.
තමුන්නදන්ශ්ේ ාද කන්ශන් ශ ොන්ත්රදත් රුව්ද ගැන. ව්ද ක
ශව්න්න. අපි ්ල්ලි ශානව්ද. අවයදපනකට ශව්න් කන මුාල්
ප්රමදණක ශා හමදක ගුණකකින් අපි ව්ැ ක
කලද ිරශබනව්ද.
්මෘ ධික තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ ව්යදපදකකක්. තමුන්නදන්ශ්ේලද
අවුරුුප 24ක් ිර්ථශ්ේ ශම්
ශ පදලන ව්යදපදකකක්
ළද.
තමුන්නදන්ශ්ේලද ශම් ශ පදලන ඡන්ා ගැී ශම් ව්යදපදකකක්
ළද. තමුන්නදන්ශ්ේලද ්මෘ ධික ුපන් අකටත් අපි එක
වනන්ගුණකකින් ව්ැ ක කලද ුපන්නද. ශමන්න ඒ ුපන් මුාල් ගැන
්හහන්ව් ිරශබනව්ද.
්මෘ ධිකට ශව්න්
කුද මුාල 2014 ව්කෂක ශව්නශ ොට
රුපිකල් බිලිකන 14යි; අපි අා ශානව්ද රුපිකල් බිලිකන 40ක්; ශම්
අවුරු ශ තව් රුපිකල් බිලිකන 10ක් ව්ැ ක කනව්ද. ශමශල්
තව්ත් රුපිකල් බිලිකන 10ක් අපි ව්ැ ක කන්ශන් තයි? ්මෘ ධිකට
ශාන ආවදකක 3.5කින් ව්ැ කශව්ලද ිරශබනව්ද. [බදවද කිරීමක් ඒ
විතකක් ශනොශව්යි. ඔබවනමන්ලද මැිරව්කණක ආ්න්නශඋ හාුද
පදකව්ල්ව්ල ්ල්ලි ඒ ශ ොන්ත්රදත් රුව්න්ට ශගේශේ අපි.
තමුන්නදන්ශ්ේලද ගශම් ශගොඩනැගිලි හැුපව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලද
ඒව්ද හැුපශේ ණකට. අපි තවිල්ලද මහදමදකගව්ලට පමණක් රුපිකල්
බිලිකන 22ක් ශගේව්ද. ඒ ව්දශේ ශපො ිරකලද ගික ආණ්ඩුව් අක
ාැන් ාද කනව්ද ශ ොන්ත්රදත් රුව්න්ට ්ල්ලි ශගේශේ නැහැයි
කිකලද.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමද රුණද ක ව්ද කශව්න්න. ඒ විතකක්
ශනොශව්යි. [බදවද කිරීමක් මම ඔබවනමදට ඉඩ ශාන්ශන් නැහැ.
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ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ඒ විතකක් ශනොශව්යි. පුදගික
අවුරුුප හතශකත් ්මෘ ධික ාදක තමිරව්කකද විධිකට සිටිශඋ එ්ථ.බී.
දි්දනදක තමිරව්කකදයි. ශම් කශ ල ගම්ව්ල ්මෘ ධික ගන්නද
අිනාං් ුපප්පත් ේාවික ඉන්නව්ද. නමුත් ඔබවනමන්ලද ්මෘ ධි
ආවදක ගන්න ුදුපුද ම් ිරශබන අකට ඒ
ුපන්ශන් නැහැ.
තමුන්නදන්ශ්ේලද ශළේ ශ පදලනක. අපි ශම් ්ැශක තව්ත් පවුල්
ලක්ෂ 6 ට ්මෘ ධික ශානව්ද. ඒ අනුව් හැම ව්්ම ම පවුල්
40ත් 50ත් අතක ප්රමදණක ට අපි ්මෘ ධික ශානව්ද.
අ්දවදකණකට ලක් වූ ුපප්පත් මනු්ථ්කදටත් ්මෘ ධික ශාන්න
ාැන් අපි ලෑ්ථිර ව්නව්ද. ශම් විධිකට අපි වි දල ශාකක් කලද
ිරශබනව්ද.
කයශඋ ශ්ේව් කද ශව්නුශව්න් ව්ැ කශකන්ම ව්ැඩ කුද ආණ්ඩුව්
අශප් ආණ්ඩුව්. අපි එනශ ොට කයශඋ පහළම ශරේණිශඋ
ම් රුව්ද ලාලි ව්ැටුප විධිකට ගත්ශත් රුපිකල් 11 730යි. ලබන
අවුරු ා ව්නශ ොට ඒ ශ්ේව් කදශේ ව්ැටුප රුපිකල් 24 250ක්
ශව්නව්ද. ඊට අමතකව් ශම් ්ැශක අපි තව් රුපිකල් 2 500කුත්
ශානව්ද. ඔබවනමන්ලද ශම්ව්ද ගැන ාද ශනො කන්ශන් තයි?
කයශඋ ශ්ේව් කදට කම් ආත්ම ගරුත්ව්කක් තිරව් ජීව්ත් ව්න්න
ුදළුව්න් ම අා අශප් ආණ්ඩුව්  මලද ිරශබනව්ද. ශහදික ශේ ලාලි
ව්ැටුප රුපිකල් 15 620යි. ඒ ව්ැ ක ශව්නව්ද රුපිකල් 32 525ක්
ව්න ශතක්. ඒ කිකන්ශන් ශාගුණක ට ව්ඩද ව්ැ කව්නව්ද.
අමදතයදාං ශල් ම්ව්කශකකුශේ ලාලි ව්ැටුප රුපිකල් 47 515යි.
ඒ ව්ැ කව්නව්ද රුපිකල් 98 650ක් ව්න ශතක්. ඊට අමතකව් අපි
ශම් ්ැශක එම ව්ැටුප් තව්ත් ව්ැ ක කනව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලද
ඉන්න දලශඋ කයශඋ ශ්ේව් කන්ශේ ව්ැටුප් බිල ිරබුශණ් රුපිකල්
බිලිකන 440යි. අපි ශම් අවුරු ා ව්නශ ොට කයශඋ ශ්ේව් යින්ශේ
ව්ැටුප් බිල රුපිකල් බිලිකන 697ක් ව්න ශතක් ව්ැ ක කනව්ද. අශප්
ආණ්ඩුව්ට ශමොන අමදරු ම් ිරබුණත් අපි කයශඋ ශ්ේව් කදට
්ල ද ිරශබනව්ද.
තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ දලශඋ ව්ැ ක ළ විරදම ව්ැටුප -2006
ශව්ච්ච ව්ැටුප් ව්ැ කමේම- 2015  ම ලබද  මලද විරදමි කදශේ ව්ැටුප්
විෂමතදව් ශව්න්ථ ශළේ අශප් ආණ්ඩුව්යි.
ශම් ්ැශක විරදම ව්ැටුප් විෂමතදව් ඉව්ත් කන්න රුපිකල්
බිලිකන 12ක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද. ඒ කිකන්ශන් 2017 ව්න ල්
විරදම ගික හැශමෝශේම විරදම ව්ැටුප ව්ැ ක කනව්ද කිකන එ යි.
ගික ්ැශක විරදමි කන්ශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක ළද රුපිකල් 3 500කින්.
ශම් ්ැශක රුපිකල් 1 600 සිට රුපිකල් 12 000 ව්න
ල්
විරදමි කන්ශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක ව්නව්ද. එශහමයි අශප් ආණ්ඩුව් ව්ැඩ
කන්ශන්. 2014 ව්කෂශඋ ම ශම් කශ ල විරදම ව්ැටුප් ්හහද ගිශඋ
රුපිකල් බිලිකන 150යි. ශම් අවුරු ශ විරදම ව්ැටුප් ්හහද කන
ගණන රුපිකල් බිලිකන 252ක් ව්නව්ද. කුමන ප්ර ථන ිරබුණත් අපි
කයශඋ ශ්ේව් කදට ්ල ද ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශපොලීසික ගත්තත් එශහමයි.
මද ාැක් ද අා ්මහක අක කුද තද. ශපොලීසික ාදකව් ිනටුද
තමිරව්රුන් ශපොලීසිශකන් ්ැලියු ල ග්ථ්ව්දගැී ම විතකයි ක
ිරශබන්ශන් කිකලද කිකද ිරශබනව්ද. මද ළ ිරශබනව්ද කදයය
පදරිපදලන අමදතයදාං ක මන්න් හාුද ව්ැටුප් ශල්ඛ්නක. ශපොලීසිශඋ
කදළහදමි ශ ශනකු RS 1 ව්ැටුපයි ගත්ශත්. ශපොලීසිශඋ කදළහදමි
ශ නකුශේ ලාලි ව්ැටුප රුපිකල් 14 280යි. ලබන අවුරු ා ශව්න
ශ ොට එම මුාල රුපිකල් 29 580යි. මීට අමතකව් ශපොලීසිශඋ
කදළහදමි ශ නකුට සිකකට 40ක් ශානව්ද. ී ිරක හද ්දමක පිළිබහ
අමදතයදාං ශඋ ිනටුද තමිරව්කකද හැටිකටයි මද ශමක කිකන්ශන්.
සිකල්ල එක් දුද වුණදම ලැබුම් රුපිකල් 23 000 ශව්නුව්ට
රුපිකල් 55 000ක් 60 000ක් ාැන් ශපොලීසිශඋ කදළහදමිශ ශනක්
ගන්නව්ද. ්මහක අක කිකනව්ද කදළහදමි ශළේ ්ැලියු ල ගහුද එ
විතකයි කිකද. අවුරුුප 20ක් ආණ්ඩු
කුද ේාවිකයි ශමශහම

571

2019 මදකවන 08

572

කිකන්ශන්. ඔබවනමන්ලදට ්ැලියු ල ගහුද එ ශව්නුශව්නුත් අපි
ශපොලීසිශඋ කදළහදමිලදට ශපොලීසිශඋ ASP මහත්ව්රුන්ට SP
මහත්ව්රුන්ට ප ක ව්ැ ක
ක ිරශබනව්ද. ශපොලීසිකට ආත්ම
ගරුත්ව්කක් තිරව් ජීව්ත් ශව්න්න ව්ැඩ කන්න හැකි ව්න පරිදි අපි
්ථව්දධීන ශපොලි්ථ ශ ොමිෂන් ්ාදව් පිිනටුව්ද ිරශබනව්ද. ාැන් අශප්ම
මන්ත්රීව්රු අපට බණිනව්ද නඅපිට ශපොලීසිශකන් ශමොකුත්
කගන්න
බැහැන
කිකද.
ඉ්ථ්ක
එශහම
ශනොශව්යි.
ශ පදලනඥයනකන් ශපොලීසිකට ගිිනන් ශපොලීසිශඋ ුදටුව්ල ව්ද ක
ශව්ලද ශපොලීසිකට බලපෑම්
කුද
දලකක් ිරබුණද. ාැන්
ලාලද්නශඋ සිටින අශප් ගරු අනුක සි හනි යකකත්න මන්ත්රීවනමද ඒ
කිකන බලපෑම්ව්ලින් ශහොහට ගුටි දුද ශ ශනක් ශන්ා? නමුත් අා
අපට ුදළුව්න් ම ලැබී ිරශබනව්ද ශපොලීසිශඋ සික ශානදට
්ථව්දධීනව් කදය දරි කන්න අව්්ථාදව් ලබද ශාන්න. කදළහදමිට
OICට ASPට SPට ුදළුව්න් -ඒ සික ශානදට ුදළුව්න්- ්ථව්දධීනව්
කදය දරි කන්න. ශපොලීසිශඋ අකට අා ආත්ම ගරුත්ව්කක් තිරව්
ජීව්ත් ශව්න්න හැකි ව්න පරිදි අපි ශපොලීසිශඋ අකශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක
ක ිරශබනව්ද. එශහම ක ිරබික ම තමයි කිකද ිරශබන්ශන්
නශපොලීසික ාදකව් සිටි තමිරව්රුන් තමන් ශපොලීසික බදක තමිර
කැයි ශපන්ව්මින් ඔටුන්නක් ාමදශගන ්ැලියු ල ග්ථ්ව්ද ගැී ම
පමණක් ක තතන කිකද. ශ ොශහොමා ශම්ව්ද කිකන්ශන්? ්මහක
අක කිකද ිරශබන්ශන් එශහමයි.

ශහේවනව් නි්ද අපිට ලැශබන්න ිරබුම් ශඩොලක බිලිකන ගණනක්
නැිර වුණද.

අපි ශපොලීසිකට ප ක ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද; ශපොලීසිකට ේ්්ථ මේම්
ක්රමශේා හැුපව්ද; ේ්්ථමේම්ව්ල ම ශ පදලනක ගෑේශේ නැහැ;
බහව්දගැී ම්ව්ලට ශ පදලනක ගෑේශේ නැහැ. ශපොලීසිශඋ
්ථව්දධීනත්ව්කයි ආත්ම ගරුත්ව්කයි අපි තිර
ක ිරශබනව්ද.
එක්්ත් යදිර
පක්ෂක ශම්ව්ද
කන ශ ොට ්මහක අකට
ශපො හඩක් රිශානව්ද. එක්්ත් යදිර පක්ෂක ශම්ව්ද කන ශ ොට
්මහක අක එක්්ත් යදිර පක්ෂකට ගහන්න කනව්ද. ඒ ශ
කන්න එපද කිකද අපි ඒ අකට කිකනව්ද. ඒ විතකක් ශනොශව්යි. ශම්
සිකල්ල
ක  මත් අපට ුදළුව්න් ම ලැබී ිරශබනව්ද ගශම්
්ාංව්කවනක ශේගව්ත් කන්න. රුපිකල් ා්ලක්ෂ 42 000ක් රුපිකල් බිලිකන 42ක්- නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන කටශත් ශව්න්
කනව්ද. හැම මැිරව්කණ ශ ො ලඨද්ක ටම රුපිකල් ලක්ෂ
3 000ක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද. පදකව්ල් හාන්න යල ශකෝයනද ක්රම
ක්රිකදත්ම
කන්න පි ලටනි හාන්න ්ථව්කාං රැකිකද තිර කන්න
නිව්ද් ්හහද ණක ශාන්න රුපිකල් මිලිකන 42 000 යි. ඒ විතකක්
ශනොශව්යි. ශම් කශ ල ඉිරහද්ශඋ ප්රාම ව්කට ශම් කශ ල
ව්යදපදරි කද ශම් කශ ල තරුණකද ශම් කශ ල දන්තදව් ශම් කශ ල
ශගොවිකද ගන්නද ණකව්ල ශපොලිශකන් ාදගකක් ආණ්ඩුව්
ශගව්නව්ද. ඉිරහද්ශඋ ව්ාදව්ත් එශහම ශව්ලද නැහැ. ශපොලික
සිකකට 13යි නම් ආණ්ඩුව් එයින් සිකකට 6.5ක් ශගව්නව්ද. අශප්
ආණ්ඩුව් රුපිකල් ා්ලක්ෂ හැටාදහක් ණක  ම ිරශබනව්ද
"Enterprise Sri Lanka" ණක ක්රමක කටශත්. මාංගල ්මකමේක
අමදතයවනමද තද කමින් කිේව්ද ශම් ණක සිකල්ල ශ්රී ලාං ද
නිාහ්ථ පක්ෂශඋ අකත් අකශගන ිරශබනව්ද කිකද. මදතක ප්රදශ ය ක
්ාදශේ ්ාදපිරත් නඑන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන ණක ශකෝයනද ක්රමක
කටශත් ණක ලබදශගන ිරශබනව්ද. ශමශහමයි අපි
ටයුවන
කන්ශන්.

(மொண்புமிகு மமனொ கமைசன் - மதசிய ஒருகமப்பொடு,
அரசகரும தமொைிகள், சமூக மமம்பொடு மற்றும் இந்து சமய
அலுவல்கள் அகமச்சர்)

්ාංචදක
ව්යදපදකශඋ
ඩද ව්ැම ම ්ම්බන්වශකන් අා
තමුන්නදන්ශ්ේලද ව්ග කිකන්න ඕනෑ. පුදගික ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ
25ව්ැනි ාද ව්නශ ොට ශලෝ ශඋ ්ාංචදක ආකතන කිකන්න පටන්
ගත්තද නශලෝ ශඋ ිරශබන ශහොහම ්ාංචදක ගමනදන්තක ශ්රී
ලාං දව්න කිකලද. ඒ දලශඋ ආණ්ඩුව් බශලන් ශපකළුව්ද. ී ිරකක්
අයිිරකක් නැිරව් ව්යව්්ථාද විශකෝධීව් ී ිර විශකෝධීව් ආණ්ඩුව්
ශපකළුව්ද. ඒ නි්ද ්ාංචදක කන් අශප් කටට එන එ නැව්වනණද.
එශහම නැිර වුණද නම් ඉිරහද්ගත ව්න ්ාංචදක කන් ප්රමදණකක්
අශප් කටට එන්න ුදළුව්න් ම ිරබුණද. ඒ ව්න විට ්ාංචදක කන්
අශප් කටට එන දලක - season එ - පටන් ගත්තද විතකයි. ශම්

ඊළ ට ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම් ්ම්බන්වශකනුත් මම
කිකන්න ැමිරයි. ව්ැසිකිළි ශානව්ද කිේව්දම ්මහරු ිනනද වුණද.
අවුරුුප 20ක් ආණ්ඩු
ළත් ඔබවනමන්ලදට ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම්ව්ත් යනතදව්ට ලබද ශාන්න බැරි වුණද. හම්බන්ශතොට
නිව්ද් 15 000 ට ව්ැසිකිළි නැහැ . ශමොනකදගල නිව්ද්
25 000 ට ව්ැසිකිළි නැහැ . ඒ අකට ව්ැසිකිළි ලබද ශාන්න
හානශ ොට ිනනද ශව්නව්ද. ශ ොළඹ ශහොහ මදළිගද හාදශගන ඉන්න
අකට ශනොශව්යි ඒශක් අමදරුව් ිරශබන්ශන්. ගශම් ුපප්පත්
මනු්ථ්කදට තමයි ශම්ව්දශඋ අමදරුව් ිරශබන්ශන්. ව්දයු
්මී කණක කුද ව්ැසිකිළි ිරබුම් ්මහක අක ඒ දලශඋ සිටිකද.
්මහක තමිරව්රු ිනටිකද - මමත් ඒ නිල නිව්ද්ශඋ සිටිකද. මම
ඒව්ද ඉව්ත්
ළද. -තමන්ශේ නිල නිව්ද්ශඋ ව්ැසිකිළිකත්
ව්දයු්මී කණක ළ ඒ තමිරව්කකද වුා කිකලද මම කිකන්ශන්
නැහැ. [බදවද කිරීමක් එශහම අකට නම් ශම් ශත්ශකන්ශන්
නැහැ. නමුත් ගශම් මනු්ථ්කදට ශත්ශකනව්ද ශම්ශ න් ශමො ක්ා
ශව්න්ශන් කිකලද. ඕව්ද කිකනශ ොට ්මහක අකට රිශානව්ද.

ගු මවනෝ ගවන්සන් මතතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා, රාජය
භාෂා, සමාජ ප්රගති සත ිනන්ුල ආගමික ක යුතු
අමාතයතුමා

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Integration,
Official Languages, Social Progress and Hindu Religious
Affairs)

ගරු තමිරවනමද නම කිකන්න.

ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

බැහැ. එශහම නම කිකන එ ශහොහ නැහැ. ඒ නි්ද මම වුා
කිකලද නම කිකන්ශන් නැහැ. [බදවද කිරීමක් අපි එශහම පහක
ගහන්ශන් නැහැ. අපි ශපෞ ගලි ව් මඩ ගහන්ශන්ත් නැහැ. නමුත්
ශව්ච්ච ශ අපි කිකන්න ඕනෑ. ඒ ශගාක air conditioners 14ක්
ිරබුණද. [බදවද කිරීමක් බක ශව්න්න එපද අපි ඒව්ද ඉව්ත් ළද.
ඊළ ට විශ ේෂ හැකිකදව්න් ්ිනත ුද ගලකන්ශේ -ආබදධිත
ුද ගලකන්ශේ- මදසි  මමනදව් රුපිකල් 3 000 සිට රුපිකල් 5 000
ාක්ව්ද ශමව්ක අක ව්ැශකන් ව්ැ ක
කලද ිරශබනව්ද. ඒ අක
ශපෞ ගලි අාං ශඋ ව්ැඩ කනව්ද නම් ආණ්ඩුව් විසින් ඒ අකට
 මමනදව්ක් ලබද ශානව්ද. පුදගික දලශඋ හැම ාදම ව්දශේ පදඩු
ලබුද ශ පදලී  කණක ශව්ලද ිරබුම් අශප් ප්රව්දහන ශ්ේව්ක SLTB එ - ලදා ලැශබන තැනට ශගශනන්න අපිට ුදළුව්න් ම
ලැබිලද ිරශබනව්ද. බලන්න අා ඒව්දශඋ ශ ොච්චක විනකක්
ශ ොච්චක පදලනකක් ිරශබනව්දා කිකලද. අා හැම  කශපෝව් ම
ගිම්ශම් රුපිකල් ලක්ෂ 60ක් 70ක් 100ක් තැන්පත්ශව්ලද
ිරශබනව්ද. ආණ්ඩුව්ක් ව්ැඩ කන්න ඕනෑ ශමශහමශන්ා? පුදගික
ආණ්ඩුව් දලශඋ ප කක ගන්න මද් ගණනක් -මද් ශා වනනක්ඔවුන් බලදශගන ිනටිකද. ාැන් ප ක ශගව්ලද ්ල්ලි ඉවනරු ශව්ලදත්
ිරශබනව්ද. පුදගික දලශඋ SLTB එශ න් 35 000ක් විරදම
කනශ ොට - pension කනශ ොට - තමන්ශේ පදරිශතෝෂි ගන්න
බැරිව් ඔවුන් අවුරුුප ගණනක් -අවුරුුප පහ හකක්- බලදශගන
ිනටිකද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමිරවනමද ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා
ිරශබනව්ද.

දලකක්
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ගු ආර්.මම්. රංජිත් මද්ුලම බණ්ඩාර මතතා

(மொண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ேித் மத்தும பண்டொர)

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

නමුත් ාැන් ලාංගම ශ්ේව් කද විරදම කන ාව්්ට -දිනකටඔහුශේ පදරිශතෝෂි ක විරදම ව්ැටුප්  මමනදව් ලබද ගන්න ුදළුව්න්
ව්න විධිකට අපි ්ැලුදම් ක ිරශබනව්ද. ශමශහම තමයි කටක්
පදලනක කන්න ඕනෑ. කයශඋ ශ්ේව් කද විරදම කන ාව්්ට
ඔහුශේ ලිපි ශල්ඛ්නව්ල අඩුපදඩුව්ක් නැිර නම් පදරිශතෝෂි ක
ශගව්නව්ද. පුදගික දලශඋ ශම් ටයුත්ත කන්න බැාංකුව්ලට
ුපන්නද. අපි කයශඋ ශ්ේව් කදට ශම් විධිකට ්හන ලබද  මලද
ිරශබනව්ද. ඒ එක් ම මම මුාල් තමිරවනමදශගන් තව්ත් ඉල්ලීමක්
කනව්ද. මම ශමොනකදගල දි්ථත්රික් ශඋ ශව්ල්ල්ථ් පළදත ගැන
ශම් අව්්ථාදශේ ම කිකන්න
ැමිරයි. ශව්ල්ල්ථශ්ේ
විමුක්ිර
අකගළකට පුදගික අවුරු ාට අවුරුුප 200ක් ්ම්පූකණ වුණද. ශම්
කශ ල නිාහ් ශව්නුශව්න් ව්ැ කශකන්ම ්ටන්
ශළේ ඌව් ශව්ල්ල්ථශ්ේ මිනිුදන්. ව්දරිමදකග
ටයුවන ශව්නුශව්න්
නශව්ල්ල්ථශ්ේ නශව්ෝාකන ව්ැඩ්ටහන ශව්නුශව්න් රුපිකල් මිලිකන
2 500ක් අපිට ශමව්ක අක ව්ැශකන් ලබද ුපන්නද. නමුත් කටිතල
පහුද ම් ව්ැ ක කන්න මම අමතක මුාලක් ඉල් ව්ද. ඒ ශව්නුශව්න්
අව් ය මුාල් ලබද ශාන්න කිකලද මම මුාල් තමිරවනමදශගන්
ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ඒ ව්දශේම කයකටත් මුාල් තමිරවනමදටත් අගමැිරවනමදටත්
මශේ ්ථවනිරක ප්ර ද
කනව්ද ශම් අවුරු ශ ශමොණකදගල
දි්ථත්රික් ශඋ පදකව්ල් දප ල කන්න විතකක් අපට මිලිකන
15 000ක් නiRoad" ව්යදපෘිරක කටශත් ලබද  මම ගැන. ශම් ව්දශේම
වි දල ්ාංව්කවනකක් අවයදපනක ක්ශෂේත්රක වනළ ශ්ෞඛ්ය ක්ශෂේත්රක
වනළ කලද ිරශබනව්ද.
පුදගික
දලශඋ ශකෝහල්ව්ල ශබශහත් ිරබුශණ් නැහැ.
ෆදමසිව්ලින් ඒව්ද ගත්ශත්. අා ශකෝහල්ව්ල අව් ය හැම
ශබශහතක්ම ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම එාද අක්ෂි ශකෝගීන් අක්ෂි
දචක ගත්ශත් රුපිකල් 20 000ට 30 000ට 40 000ට. නමුත් අා
කයශකන් ඒව්ද ශනොමිශල් ලබද ශානව්ද. ්ථශටන් ල අා ශනොමිශල්
ලබද ශානව්ද. එාද ඒව්ද ලක්ෂ හතකට විකුම්ශේ. අා ලක්ෂකට
ලක්ෂ එ හමදකට ගන්න ිරශබනව්ද ්ල්ලි  මලද ගන්නව්ද නම්.
ශකෝහශලන් නම් අා ඒව්ද ශනොමිශල් ලබද ශානව්ද. ඉ්ථ්ක පිළි ද
ශකෝගීන් ව්කුගඩු ශකෝගීන් ආවදක පත්ර මුද්රණක කශගන කනව්ද
්ල්ලි ්ම්මදාම් කන්න. ාැන් පිළි ද ශකෝගීන්ට ව්ැක ව්න මුාල
ලක්ෂ 80 වුණත් 100 වුණත් ඒ සික මුාල් විකාම් කන
තත්ත්ව්කට අශප් ආණ්ඩුව් ටයුවන කලද ිරශබනව්ද. ඒ අනුව්
ුදබ්දවනකත් ්ාංව්කවනකත් අවයදපනකත් කිකන ශම් සිකල්ල
දියුම් කන්න අපි ටයුවන කලද ිරශබනව්ද. එශහම නම් ශම් අක
ව්ැක ගැන ාද කන්න ශාකක් නැහැ. දන්තද ප්ර ථන ගැනත්
කිේව්ද. නමුත් මට ඒ ගැන
ාද
කන්න ශේලදව් නැහැ.
ශ ොශහොම නමුත් අපි ්හනත් ලබද ශාමින් ශගොවිකදත් ක්ිරමත්
කමින්
කයශඋ ශ්ේව් කදත්
ක්ිරමත්
කමින් කශ ල
්ාංව්කවනකට ව්ැ ක මුාලක් ආශකෝයනක කන්න ටයුවන කලද
ිරශබනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමිරවනමනි. මීළ ට ගරු ශ හදන් ශ්ේමසිාංහ මන්ත්රීවනමද.
ඔබවනමදට විනද ක 13
දලකක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද.
[අ.ාද. 12.17

ගු වශ්තාන් වසේමසිංත මතතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මට ාද කිරීමට දලක ලබද
 මම ්ම්බන්වශකන් ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද. යදතයන්තක
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ලාලය අකමුාල ප්රමුඛ්ව් එක්්ත් යදිර පක්ෂක ඉදිරිපත් ක ිරශබන
ශම් අක ව්ැක ්ම්බන්වව් අාහ්ථ ාැක්මේමට අව්්ථාදව්ක් ලැබීම ගැන
්වනටු ශව්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අා අශප් කශ ල බකපතළ
ආකථි
අකබුාකක් ිරශබනව්දක කිකන
දකණක කහ්ක්
ශනොශව්යි. අශප් කශ ල සික
යනතදව් -ආකථි
ව් ශකන්
ක්ිරමත් ශව්ලද ිනටුද අකත් ඒ ව්දශේම ආකථි ව් ශකන් ුපකව්ල
ශව්ලද ිනටුද අකත්- අා බකපතළ ආකථි පුදබෑම ට ලක් ශව්ලද
ිරශබනව්ද.
අපි ්වනටු ශව්නව්ද කාංජිත් ම ුපම බණ්ඩදක තමිරවනමද ප්ර ද
කුද ආ දකකට කදයය ශ්ේව් කන්ශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක කිරීම
්ම්බන්වශකන්. ඒ ගැන අශප් විශකෝවතදව්ක් නැහැ. ඔබවනමන්ලද
අවුරුුප පහ
දල සීමදව්ක් වනළ දිගින් දිගටම ශ ොට්ථ ව් ශකන්
ඒ ව්ැ ක කිරීම සිුප
කනව්ද. හැබැයි ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි මම අව්වදනක ශකොමු කනව්ද 2017 ශ්රී ලාං ද මහ
බැාංකු ව්දකතදව්ට.
2018 මහ බැාංකු ව්දකතදව් තව්ම එළිකට
තවිල්ලද නැහැ. 2017 මහ බැාංකු ව්දකතදශේ කිකනව්ද ලාකත ව්ැටුප
්ම්බන්වශකන්. ලාකත ව්ැටුප කිකන්ශන් තමන්ට ලැශබන මුාලින්
මිල ම ගැී මට හැකි ාදණ්ඩ හද ශ්ේව්දව්ල ප්රමදණක. එතශ ොට ශම්
කිකන ආ දකකට ව්ැටුප් ව්ැ කමේමක් සිුප වුණද නම් ්ැබැවින්ම ඒ
ව්ැටුප් ව්ැ කමේම කදයය ශ්ේව් කද තවනළු අශනක් සික ශානදට
ඔවුන්ශේ ව්දසිකට ාදවිත කන්න ුදළුව්න් නම් ශම් ව්ැ කමේම හකහද
ගන්න ුදළුව්න් ාදණ්ඩ හද ශ්ේව්ද ප්රමදණකත් ව්ැ ක ශව්න්න ඕනෑ.
හැබැයි මහ බැාංකු ව්දකතදව් කිකන්ශන් ශමො ක්ා?
2017 මහ බැාංකු ව්දකතදශේ 131 ්හ 132 පිටුව්ල ශමශ්ේ
්හහන් ශව්නව්ද
"කදයය අාං ශඋ ශ්ේව් කන්ශේ ලාකත ව්ැටුප් ්ල ද බලන
ළ 2016 ව්්ශක ලාකත ව්ැටුප්ින සිුප වූ සිකකට 0.1 ුදළු පහළ
කෑමට ්දශප්ක්ෂව් ේ වමන ප්රව්ණතද ශහේවනශව්න් 2017 ව්්ශක ම
එක සිකකට 7.2කින් පහළ කන ල ම.න
ඒ කිකන්ශන් ශම් ව්ැටුප් ව්ැ ක කිරීම සිුප ළත් මිල ම ගන්න
ුදළුව්න් ාදණ්ඩ හද ශ්ේව්ද ප්රමදණක සිකකට 7.2කින් පහළට
ගිිනල්ලද ිරශබනව්ද කිකන එ යි. ඊළ ට ශපෞ ගලි අාං ක
්ම්බන්වව්ත් මහ බැාංකු ව්දකතදශේ ්හහන් ශව්නව්ද. එින ්හහන්
ශව්න්ශන් ශමශහමයි.
"ශපෞ ගලි
අාං ශඋ ශ්ේව් කන්ශේ ලාකත ව්ැටුප් 2016
ව්්ශක සිුප වූ සිකකට 3.6 පහළ කෑමට ්දශප්ක්ෂව් 2017 ව්්ශක ම
සිකකට 5.9කින් පහළ කන ල ම.න
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ඒ නි්ද ශම් ව්ැටුප් ව්ැ කමේම
්ම්බන්වශකන් ආණ්ඩුව් ාද ළදට ්ැබැවින්ම එම ව්කව ක
යනතදව්ට ප්රශකෝයනව්ත් ා කිකන එ යි ිරශබන ප්ර ථනක. ශම් මහ
බැාංකු ව්දකතදව් අනුව් ලබද  ම ිරශබන ව්කව කට ව්ඩද ව්ැ ක
ප්රමදණකක් ඔවුන් ශම් ව්නශ ොට අතයව් ය ාදණ්ඩ හද ශ්ේව්ද මිල ම
ගැී ම ්හහද විකාම්
කනව්ද. ඒ ට ශහේවනව් ශම් ආණ්ඩුව්
නද්ථිර දක ආණ්ඩුව්ක් හැටිකට බලකට පැමිණි ාව්ශ්ේ ඉහලද
යනතදව්ට බුප ගැසීමයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි 2014 ව්්ශක ්ම්ථත කදයය
විකාම 2019 ව්්ශක ශකෝජිත කදයය විකාම හද ්ාං්න්ානක ක  ම
කදයය විකාම සිකකට 70ක් ව්ැ ක කලද ිරශබන බව් ශපී  කනව්ද
කිසිම ශාකක් කන්ශන් නැවනව්. ශමශ්ේ සිකකට 70ක් කදයය විකාම
ව්ැ ක ක  ම ඒ වනළ ව්කතන විකාම් -වානි පරිශාෝයනක ්හහද
කන විකාම්- සිකකට 75ක් ව්ැ ක කනව්ද. එතශ ොට ශමො ක්ා
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ශම් ආණ්ඩුව් කලද ිරශබන්ශන්? එ පැත්තකින් ශම් කශ ල
යනතදව්ශේ ණකබක දිගින් දිගටම ඉහළ කනව්ද. මිනන්ා කදයපක්ෂ
ආණ්ඩුව් තමුන්නදන්ශ්ේලදට ආණ්ඩුව් ාදක ශා  ම රුපිකල් ට්රිලිකන
7ට ිරබුම් ණකබක ශම් ව්නශ ොට ට්රිලිකන 11 ාක්ව්ද අකශගන
ගිිනල්ලද ිරශබනව්ද. ණක බක ට්රිලිකන 11 ාක්ව්ද ව්ැ ක ළද විතකක්
ශනශව්යි ශම් අක ව්ැක වනළින් නැව්ත ශකෝයනද කනව්ද තව්ත්
ට්රිලිකන 2 අමතක ණකක් ගන්න. රුපිකල් බිලිකන 7 300 ඉහලද
අශප් කශ ල ්ම්ථත යනතදව්ශේ ණකබක රුපිකල් බිලිකන
11 000 ට අකශගන ගික ආණ්ඩුව් තව්ත් බිලිකන 2 000ක් ණකට
ගන්න ටයුවන කනව්ද. අපි අහන්න ැමැිරයි ආණ්ඩුශව්න්
ශමො ක්ා ශම් ආණ්ඩුශේ ප්රිරපත්ිරක කිකලද? ණක ශගව්න්න ණක
ගත්තද කිකලද ඔබවනමන්ලද කිේව්දට අශප් කශ ල ණක ප්රමදණක අඩු
ශව්න්ශන් නැහැ ණක ප්රමදණක ය ්රශකන් ව්ැ ක ශව්නව්ද. ව්කතන
විකාම් සිකකට 75කින් ව්ැ ක මේම තමයි අශප් කට ණක ේගුල ිනක
ශව්න්න ලාලි ශහේවනව් බව්ට පත් ශව්ලද ිරශබන්ශන්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් ආණ්ඩුව් දිගින් දිගටම
යනතදව් රැව්ැ ලටුව්ද. 2015 ඉහලද 2019 ාක්ව්ද ඉදිරිපත් කුද ්ෑම
අක ව්ැකක් වනළම යනතදව් මුළද කිරීමක් ිරේබද. එ අවුරු ා සිට
ඊළ අවුරු ාට ක  ම යනතදව්ට තව්ත් අ ත් සිිනනකක් ුපන්නද;
අ ත් බලදශපොශකොත්වනව්ක් ුපන්නද. හැබැයි ශපක කී කිසිම ශාකක්
ඉටු ශළේ නැහැ. ඒ නි්ද අා අශප් කශ ල යනතදව්ශේ සිවනම් පැවනම්
බකපතළ විධිකට ඩද ව්ැටිලද ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ාැන් ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද
තමයි ශම් ආණ්ඩුශේ ුදක් දනම හුදරුව්න්ශන්. කනිල් වික්රමසිාංහ
අගමැිරවනමදශේ ප්රවදන ේපශ
කද බව්ට පත් ශව්ලද
ිරශබන්ශන් ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද. එවනමද කිකනව්ද ශාමළ
යදිර ්න්වදනක -එවනමදශේ ණ්ඩදකම- ශම් අක ව්ැක ්ම්මත
ක ගන්න ඡන්ාක ශානව්දක කිකලද. එශහම ශනොුපන්ශනොත් ශම්
ආණ්ඩුව්ට ඉවනරු ශව්ලද ඉන්න මන්ත්රීව්රු ්ාංඛ්යදව් එක් ශම් අක
ව්ැක ්ම්මත ක ගන්න බැහැ. හැබැයි ප්ර ථනක ශම් යි. පුදගික ාද
නලාං ද මපන ුදව්ත් පතට එවනමද ශමව්ැනි ප්ර ද කක් ක ිරශබනව්ද.
එවනමද ශමශහම කිකනව්ද.
"තත්ත ාදව් ගත්ශතොත් ශම් ාත්ත ව්දකතද සිකල්ල ශබොරු ක.
තත්ත අක ව්ැකට අාදළ ප්රසි ව ශනො ළ ාත්ත ශල්ඛ්නකක් ශම්ව්ද
් ්න්නන් අත තිර බව් අපට පැහැදිලික. ශම් තත්ත ාත්ත
කටටත් යනතදව්ටත් ශහළිාකේ කන්ශන් නැත.න
ශමන්න ශම්
කිකනව්ද.

තමයි ප්ර ථනක. එවනමද තව්ුපකටත් ශමශහම

"අන්ිරශම් ම නැිර ආාදකමක් ා තත්තටම ක තිර විකාම්ව්ලට
ව්ඩද අඩු විකාමක් ා මව්ද ශපන්ව්න ාත්ත ශ්ල්ලමක් බව්ට ශමක
පත්ව් තත. ඒ නි්ද කටටත් යනතදව්ටත් විකාම් කිරීමට ඉවනරු
ව්න්ශන් ඉතදම ුදළු මුාලකි.න
ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද ්ිරක ට
ලින් නලාං ද මපන
පත්තකකට ශමව්ැනි ප්ර ද කක්
කලද ශමව්ැනි ්ම්මුඛ්
්ද ච්ඡදව්ක්  මලද ිරබික ම එවනමදට ්ාදචදකදත්ම ව් ුදළුව්න්ා
ශාමළ යදිර ්න්වදනකත් එක් කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමද
ආකක්ෂද කන්න ශම් අක ව්ැකට ඡන්ාක ශාන්න?
අා ශම් කශ ල ආකථි ක ඩද ව්ැම මට බලපදන ප්රවදන සි ධික
ශමො ක්ා? ශම් කශ ල සිුප ශව්ච්ච මහ බැාංකු
ශ ොල්ලකයි
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. ඒශක් ු ච චූදිතකද බව්ට පත්
ශව්න්ශන් අගමැිරවනමද. එවනමද පදරි ස ව ුද ගලශකක් නම් අඩුම
ගණශන් ශම් පරීක්ෂණක ඉව්ක ව්නශතක් කනිල් වික්රමසිාංහ
මැිරවනමදට අගමැිර ුදටුශේ ව්ද ක ශව්න්නව්ත් බැහැ. එවනමදට තමයි
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ඒ ශචෝානදව් එල්ල ශව්න්ශන්. එවනමද ශළේ බකපතළ අපකදවකක්.
අා අක චන් තශලෝසික්ථ අක චන මශහේන්ද්රන්
ණ්ඩදකමට
ශමො ක්ා ශව්ලද ිරශබන්ශන්? ඒ අකට එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ
රැ ව්කණක ලැශබනව්ද. අා අක චන් මශහේන්ද්රන් අල්ලන්න කවන
නිශේාන නිකුත් ළදට ශම් ආණ්ඩුව් ඒ ුද ගලකද ශගශනන්න
ටයුවන කන්ශන් නැහැ. ඒ නි්ද අා ශම් කශ ල ආකථි ක ඩද
ව්ැම මට ු චව්ම බලපදන්ශන් කනිල් වික්රමසිාංහ අගමැිරවනමද
අවුරුුප හතක ට ශපක අශප් කශ ල මහ බැාංකුව්ත් එක්
කුද
බකපතළ ව්ාංචදව්යි. බලකට තවිල්ලද ාව්්ථ 30ක් ගිශඋ නැහැ
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. ශහොක ම් නව්ත්ව්නව්දක කිකලද
බලකට ආුද ආණ්ඩුව් ළ පළමුව්ැනි ක්රිකදව් ශමො ක්ා? ශම් කශ ල
ආකථි ක ශමශහව්න -ආකථි
මකම්ථාදනක- මහ බැාංකුව්
ශ ොල්ල න්න අව් ය ව්ැඩ පිළිශව්ළ
ළද. ඒ තිර ශව්ච්ච
බලපෑම නි්ද අව්්දනශඋ ශම් ආණ්ඩුව්ට අවුරුුප හතකක් ගිිනල්ලද
ශමො ක්ා ඉවනරු වුශණ්? ඉිරරි වුශණ් මහ බැාංකුව් ැඩීම ්ැමරීම
විතකයි; මහ බැාංකුශේ ශහොක ම ්ැමරීම විතකයි. කනිල් වික්රමසිාංහ
අගමැිරවනමදශේ ඒ ක්රිකද ලදපක ්හ එවනමද අක චන මශහේන්ද්රන්
ආකක්ෂද කන ක්රිකද ලදපක බලන්න. එවනමද ශම් ශගෞකව්ී ක
්ාදව්ම ාදවිත ළද අක චන් මශහේන්ද්රන්ට චරිත ්හිර ශාන්න.
ශම් කශ ල මහ බැාංකුව් බිහලද එක්්ත් යදිර පක්ෂකට ඒ අව් ය
ක්ිරක ලබද ශාන්න ටයුවන ළ මහද ශමොළ රු ආකක්ෂද ශළේ
කනිල් වික්රමසිාංහ අගමැිරවනමදයි. එවනමද අක චන මශහේන්ද්රන්ව්
ආකක්ෂද ශළේ තයි? අා ව්න ල් නිහඬ ක්රිකදව්ලිකක් ශපොලීසික
හද අශනකුත් ආකතන අකශගන ක  ම ශම් ුද ගලකදව් ලාං දව්ට
ශගනැල්ලද ඒ පරීක්ෂණ කන්න බැරි ශහේවනව් ශමො ක්ා කිකලද
එතැනින්ම ශපශනනව්ද ශන්ා? ඒ නි්ද ්තය ව් ශකන් ගත්ශතොත්
ී ිරක ්ැමට ්දවදකණව් ක්රිකදත්ම
වුණද නම් අා කනිල්
වික්රමසිාංහ අගමැිරවනමදත් අත්අඩාංගුව්ට පත් ශව්න්න ඕනෑ. ශම්
බකපතළම ශචෝානදව්ක්; මුළු කටක් අපකීකිරකට පත්
ළ
ශචෝානදව්ක්. ආශකොය ශකෝ ශම් කටට එන්ශන් නැත්ශත් තයි?
අග්රදමදතයව්කකදශේ ලාලි ත්ව්ක කටශත් මහ බැාංකුව් ශහොක ම්
ළද නම් ශමොන ආශකෝය කදා ශම් කටට තවිල්ලද තමන්ශේ
රමක ්හ මුාල් ඒ ශව්නුශව්න් ශකොාව්න්ශන්?
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අා කාංජිත් ම ුපමබණ්ඩදක
තමිරවනමද ශපොලීසික ්ම්බන්වශකන් ාද ළද. නිලවදරින්
කිිනප ශාශනක් නි්ද අා ශපොලීසික බලව්ත් අපකීකිරකට පත් ශව්ලද
ිරශබනව්ද. 2019.03.08 ව්ැනිාද නලාං ද මපන ුදව්ත් පත ශ ශකින මද
ඔබවනමදශේ අව්වදනක ශකොමු කව්නව්ද. එින ශමශ්ේ ්හහන්
ශව්නව්ද
"ශ ොළඹ අපකදව ශ ො ලඨද් ඕඅයිසීට ්ථාදන මදරුව්ක්.
ශ ොළඹ අපකදව ශ ො ලඨද්ශඋ ්ථාදනදධිපිර ප්රවදන ශපොලි්ථ පරීක්ෂ
ශනවිල් සිල්ව්ද මහතද ව්හදම ක්රිකදත්ම ව්න පරිදි ශපොලි්ථ ලාල්ථාදනකට
මදරු ක තතැයි ශපොලි්ථ ආකාංචි මදකග කිකයි.න

ශම් මදරු කිරීම සිුප ක ිරශබන්ශන් ශපොලි්ථ ශ ොමි්ශම්
අනුමැිරකක් නැිරව්යි. ශපොලි්ථ ශ ොමි්ශම් අනුමැිරකට කටත්ව්
ශනොශව්යි ශමක ක ිරශබන්ශන්. එින තව්ුපකටත් ශම් විධිකට
ව්දකතද ක ිරශබනව්ද
"අත් අඩාංගුව්ට ගත් ්ැ
රුශව්කු ්ම්බන්වශකන් ඉහළින් ලැබුම් ී ිර
විශකෝධී නිශකෝගකක් ක්රිකදත්ම ශනොකිරීම නි්ද ඔහුට ශමම ්ථාදන
මදරුව් ලබද  ම තිර බව් ශ ොළඹ අපකදව ශ ො ලඨද්ශඋ ආකාංචි මදකගව්ලින්
පැව්ශ්ේ.න

ශමො ක්ා ශම් කන්න හාන්ශන්? අපි ාැක් ද පුදගික ාද
කත්ගම තිර වුම් සි ධික. අපි ාැක් ද අපකදව රුව්න්
අත්අඩාංගුව්ට ගන්නද ුද ගලකන්ට ශපොලීසිශඋ ඉහළ නිලවදරින්
හකහද තිර ව්න අඩන්ශත් ලටම්.

577

578

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ශ හදන් ශ්ේමසිාංහ මහතද

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

අශප් ්ශහෝාක මන්ත්රීව්කශකක් ව්න චදන මන්ත්රීවනමද ඊශඋ
ව්කප්ර්දා ප්ර ථනකක් ඉදිරිපත් ළද. ඒ ශව්නුශව්න් ශමො ක්ා කයක
ගන්නද ව්ැඩපිළිශව්ළ? අා ශම් ආණ්ඩුව් ශම් කට ශපොලි්ථ කදයයකක්
බව්ට පත්
කලද ිරශබනව්ද විතකක් ශනොශව්යි තමන්ට
අභිශකෝගකක් වික හැකි ඕනෑම ුද ගලශකක් ශතෝකද ගත් ේ්්ථ
ශපොලි්ථ නිලවදරින් හකහද ශ පදලන ාඩකම ට ලක් කිරීමට
අව් ය ව්ැඩ ටයුවන කනව්ද. ඒ නි්ද තාංගල්ල ශපොලීසික ාදක
ශපොලි්ථ අධි දරිව්කකද එවනමදශේ නිකශාෝෂීාදව්ක ඔප්ුද කන්නත්
ඒ ව්දශේම ශම් ශචෝානදව් ්ම්බන්වශකන් පරීක්ෂණක කන්නත්
්දවදකණ පරීක්ෂණකක් කනව්ද නම් ව්හදම ්ථාදන මදරුව් ට
ලක්මේමත් සිුප ශව්න්න ඕනෑ. හැබැයි එශහම ශව්න්ශන් නැිරව්
ශමො ක්ා කන්ශන්? ේ ශ ෝෂණ ්ම්බන්වශකන් කටට ප්ර ද
කන්න කිකද එවනමද මදවය ාැනුව්ත් කන බව්ට අපට ශතොකවනරු
ිරශබනව්ද.

ගරු මන්ත්රීවනමනි
අව්්න් කන්න.

දලක අව්්දනයි.

ඔබවනමදශේ

ාදව්

ගු වශ්තාන් වසේමසිංත මතතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් අක ව්ැකත් පුදගික අවුරුුප
හතක වනළ ඉදිරිපත් ළ අක ව්ැකට ශව්න්ථ නැහැ. ශබොරුව්ක් තමයි
ශම් මවන කලද ිරශබන්ශන්. ඉටු ළ ශනොහැකි ඉතදම අ්දකා
අක ව්ැකක් බව්ට ශම් අක ව්ැක පත් ශව්නව්දක කිකද ප්ර ද
කමින්
මද නිහඬ ව්නව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා

(The Hon. Presiding Member)

දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු වශ්තාන් වසේමසිංත මතතා

(மொண்புமிகு தசஹொன் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ශහොහයි ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. ශපොලීසිශඋ ්මහක
ේ්්ථ නිලවදරින් ශම් ආණ්ඩුශේ ශ පදලන පළි ගැී ම් සිුප කිරීම
්හහද ාදවිත කන තැන ට අා ශගන ගිිනල්ලද ිරශබනව්ද. ඒ
නි්ද අපි ඉතදම නගදටු ව්නව්ද ශම් කශ ල ී ිරක හද ්දමක
බකපතළ ශල් හදනිකට පත් ශව්ලද ිරශබන යුගක අපට ගමන්
කිරීමට සිුපමේම ගැන. අපට නැව්ත 1988-1989 ශප්රේමාද්
මහත්මකදශේ යුගක මතක් ශව්නව්ද. එාද ශව්ච්ච සි ධීන් අා ශම්
කශ ල සිුප ශව්මින් පව්ිරනව්ද. ඒ සිුපශව්මින් පව්ිරන්ශන් ්ජිත්
ශප්රේමාද් තමිරවනමද ශම් ශගෞකව්ණීක ්ාදශේ තමිරව්කශකක්
හැටිකට ටයුවන ක  මයි. එවනමදශේ පිකදශේ යුගශඋ තිර වුම්
තත්ත්ව්ක නැව්ත ින් ඔ්ව්මින් පව්ිරනව්ද නම් ඒ තත්ත්ව්ක
මකානක කිරීම ්හහද කයශඋ තමිරව්කශකක් හැටිකට මැදිහත්මේශම්
ව්ගකීමක් එවනමදට ිරශබනව්ද. හැබැයි එවනමද එශහම මැදිහත්
ශව්න්ශන් නැහැ එවනමද ම හැකලද; ක තකලද ඉන්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි
අපි විශ ේෂශකන්ම
ආණ්ඩුශව්න් ශම් දකණක අහන්න ැමැිරයි. ශම් කශ ල 71 000ක්
රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින් ඉන්නව්ද. අව්්දන ව්කට රැකිකද විකිනත
ේපදධිවදරින්ට රැකිකද ලබද ුපන්ශන් අා විපක්ෂ නදක වනමද ව්න
මිනන්ා කදයපක්ෂ ිනටුද යනදධිපිරවනමදයි.
ේ්්ථ ශපළ විාදගශකන් ඉහළම ප්රිරලල ගන්නද ිනෂයකන් 14
ශාශනකුට ඔක්්ථෆක හ හදකව් හ ව්ැනි වි ථව්විායදලව්ල අවයදපනක
ලැබීමට විශ
ිනෂයත්ව් ලබද ශාන්න ශකෝයනද ක ිරශබනව්ද. ඒ
්හහද ආණ්ඩුශේ ිරශබන ව්ැඩ පිළිශව්ළ ශමො ක්ා? ලාං දශේ
ඉහළම ප්රිරලල ගත්තත් ඔක්්ථෆක හ හදකව් හ වි ථව්විායදලව්ට එම
ිනෂයකන් බහව්ද ගැී මට බැිලලද නැහැ. ඔවුන්ශේ බහව්ද ගැී ශම්
ශව්නම ක්රිකදව්ලිකක් ිරශබනව්ද. හැබැයි ඒ ට ආණ්ඩුව් ශමො ක්ා
කලද ිරශබන්ශන්? ශතෝකද ගන්නද 14ශාශනකුට එම ිනෂයත්ව්
ලබද  මම ්ම්බන්වශකන් අශප් විශකෝවතදව්ක් නැහැ ඒ ශහොහයි.
නමුත් අපට ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද. ඒ ශව්නුශව්න් රුපිකල් ලක්ෂ
2 500ක් ශව්න් ක  ම ශම් කශ ල 71 000ක් ව්න රැකිකද විකිනත
ේපදධිවදරින්ට ශමො ා ශව්න්ශන්? අා ේපදධිවදරින් ඔවුන්ශේ
ව්ගකීම කයක ාදක ගත යුවනයි කිකද පදකක් පදකක් ගදශන් කනව්ද.
එශහම ක  ම ශපොලීසික ාම්මලද තමුන්නදන්ශ්ේලද ඔවුන්ට පහක
ශානව්ද.

්ාදශේ

ටයුවන ාහව්ල් 1.30 ාක්ව්ද අත් ිනටුව්නු ලැශේ.

රැසනවීම ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් ිනටුවන ලදින්, අ.භා.
1.30 නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,
பி.ப.1.30 மைிக்கு
மீண்டும் ஆரம்பமொயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

සතකාර මත වල්කම්තුමිය

(உதவிச் தசயலொளர் நொயகம்)

(Assistant Secretary-General)

වුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීව්කකකු ලාලද්නක ්හහද ගරු අනුක
සි හනි යකකත්න මන්ත්රීවනමදශේ නම ශකෝයනද කන්න.

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා (කම්කු සත වෘත්තීය සමිති
සබඳතා කැබිනට් වනොවන අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமரவீர- ததொைில் மற்றும் ததொைிற்சங்க
உறவுகள் அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்)

(The Hon. Ravindra Samaraweera - Non Cabinet Minister of
Labour and Trade Unions Relations)

"ගරු අනුක සි හනි යකකත්න මන්ත්රීවනමද ාැන් ලාලද්නක ගත
යුවනකනයි මද ශකෝයනද කනව්ද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

විසින් සනකර කරන ලදී.
ஆமமொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මතතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
வகித்தொர்கள்.

மொண்புமிகு

அனுர

சிட்னி

ேயரத்னதகலகம

Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took the
Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ෆීල් හ මදකෂල් ගරු ්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට
විනද ක 15 පමණ දලකක් ිරශබනව්ද.
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ශව්ලදශේම ආගම වකමක ගැන ව්කණනද කන  ලටිකක් තමයි
ඉන්ශන්. ඒ අක හැම ශව්ලදශේම බු වදගම විකුණලද තමයි ඡන්ා
ගන්න හාන්ශන්. බු වදගම ඩද ව්ැටුම් ආ දකකත් මම ඉදිරිශඋ ම
ටි ක් ව්ැ කශකන් වි්ථතක කනව්ද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මට විනද ක 20ක් ශානව්දක
කිකද ගරු ගකන්ත රුණදිරල තමිරවනමද කිේව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට විනද ක 15ක් ිරශබන බව් තමයි ්හහන්
ිරශබන්ශන්.
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ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ඔබවනමද ශපො හඩක් ඒ බලන්න. මශේ නම හතකව්ැනිකදට
මදරු ක මට විනද ක 20ක් කිකද ාැම්මද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මට ශම් අව්්ථාදව් ලබද  මම
ගැන ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද. ්දකා
අක ව්ැක
ශල්ඛ්නකක් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබහව් අශප් ගරු මුාල් තමිරවනමදට
්හ මුාල් අමදතයදාං ශඋ ශල් ම්වනමද තවනළු දකක මණ්ඩලකට
ුදබ පතන්න මම ශමක අව්්ථාදව්ක් ක ගන්නව්ද. කයකටත් මශේ
ුදබ පැවනම් පිරිනමනව්ද.
අපි ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඉදිරිපත් ක ිරශබන්ශන් ඡන්ාක
දිනන අක ව්ැකක් හැටිකට ශනොශව්යි. විරු ව පක්ෂක නම්
ිනතදශගන ඉන්ශන් අපි ශම් ඔක්ශ ොම කන්ශන් ඡන්ාක ගන්න
ඡන්ාක දිනන්න කිකදයි. නමුත් අපි ඡන්ාක දිනන අක ව්ැකක්
ඉදිරිපත් ක නැහැ. යනතදව් ආකථි බශකන් මුාදශගන ඔවුන්ට
අතයව් ය ුදබ්දවන ශ්ේව්ද ලබද  ම කට ඉදිරිකට ශගන කන්න ුපක
ගමනක් කන්න තමයි අපි ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඉදිරිපත් ක
ිරශබන්ශන්; ඒ ්හහදයි අපි ේත්්දහ කන්ශන්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි විරු ව පක්ෂශඋ මන්ත්රීව්රු
ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නකට තදින් පහක ශාන හැටි මම අහශගන
ිනටිකද. අපි විරු ව පක්ෂක ආණ්ඩු ළ ඒ අව්්දන අවුරුුප ාහක
අකශගන බලමු. ඒ අක ාද කන විධිකට නම් ඒ දලක වනළ ශම්
කශ ල යනතදව්ට ආකථි පීඩනකක් ිරබිලද නැහැ. ඒ අවුරුුප ාහක
වනළ හැම ශාකකින්ම ුදඛිත මුදිත වුම් ්කව් ්ම්පූකණ ශව්ලද
ිරබුම් කට
ජීව්ත් වුම් අක ව්දශේ තමයි එවනමන්ලද
ාද
කන්ශන්.
ශබොශහෝ මන්ත්රීව්රු ණක බක ගැන ාද ළ නි්ද මද
අමුවනශව්න් ඒ ගැන ාද කන්න කන්ශන් නැහැ. නමුත් ඒ
දලශඋ ආකථි කට බලපෑ
රුම් ගැන ශමින
සිටින
මන්ත්රීව්රුන්ට නැව්ත මතක් ශව්න්න ේාදහකණ කිිනපකක් ඉදිරිපත්
කන්න මම ැමැිරයි. රෑට පදන් ාදගකකුයි පරිප්ුදයි දලද ජීව්ත්
ශව්න ශබශහෝ පිරි්ක් ශම් කශ ල ඉන්නව්ද. ම මේ එශක්ත් ්මහක
ව්ැඩ්ටහන්ව්ල මම ාකිනව්ද නශමොනව්දා රෑට ෑශේ?න කිකද
කමදන්ත දලදව්ල ව්ැඩ
කන අකශගන් තහුශව්ොත් ඒ අක
කිකන්ශන් නපදන් ාදගකයි පරිප්ුදයින කිකලදයි. පුදගික ආණ්ඩුව්
දලශඋ -ඒ අවුරුුප ාහක තවනළත- පදන් කදත්තල රුපිකල් 10 සිට
රුපිකල් 60 ාක්ව්ද ව්ැ ක වුණද. පදන්ව්ල විතකක් ශනොශව්යි ශන් මිල
ව්ැ ක වුශණ්.
ඒව්දට ්මගදමීව් භූමිශතල් ගැ ම
මිල
ශාගුණකකින් ව්ැ ක වුණද; ශපට්රල් ගැ ම මිල ශාගුණකකින්
වුණද. ඒ ආ දකකට හැම ශාක ම මිල ශාගුණ ශතගුණ වුණද.
්ාංව්කවනක පැත්ශතන් බැ ව්ත් එශහමයි. අවයදපනක එශහම ඩද
ව්ැම  ිරබුම් ආ දකක ගැන මම පුදව් ාද කන්නම්. හැම

ඒ
දලශඋ
ාද
ශළේ චින්තනශකන් යනතදව්ශේ බඩ
පිශකනව්ද ව්දශේයි. යනතදව්ට න්න ශබොන්න නැිර වුණත්
චින්තනක දික ක ශපොව්නව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ නදක කදශේ
චින්තනක! චින්තනශඋ පිිනශටන් තමයි ඒ දලශඋ හැම ශාකක්ම
සිුප වුශණ්. බඩගිනි වුණදම යනතදව්ට කන්න ිරබුශණ් ට
අරින්න විතකයි. චින්තනශඋ පිිනශටන් ටට ෑම ව්ැශටනව්ද;
චින්තනශඋ පිිනශටන් බඩට ෑම ගිිනන් දිකව්නව්ද. ශටොයිල ල
කන්ශන්ත් චින්තනශඋ පිිනශටන්. ඊට ප්ථශ්ේ ශ්ෝාද ගන්න
ශව්න්ශන්ත් චින්තනශඋ පිිනශටන් තමයි. ඒ ව්දශේ දලකක්
ිරබුණදක කිකද තමයි ශම් ශගොල්ශලෝ කිකන්ශන්. නමුත් ඒ
දලශඋ කශ ල යනතදව් වි දල ආකථි පීඩනක ට අහුශව්ලද
තමයි ජීව්ත් වුශණ්.
අශප් කයක බලකට පත්ශව්ලද ළ ප්රවදනම ශාක තමයි ශම්
කශ ල ්ාංව්කවනකට අව් ය පරි්කක ශගොඩනැගීම. අක ව්ැශකන්
පමණක් කටක් ඉදිරිකට ශගනකන්න බැහැ. ්ාංව්කවනක ශව්න
කටක් වුශණොත් ඒ කටට අව් ය කන පරි්කකක් ිරශබනව්ද. ඒ
පරි්කක යනිනත දමී පරි්කකක් ශව්න්න ඕනෑ; එින යනතදව්ට
ජීව්ත් ශව්න්න ුදළුව්න් ශව්න්න ඕනෑ. තමුන්නදන්ශ්ේලදට මත
තිර අපි ශම් කයක ාදකගත් ගමන්ම නිාහ්ථ ශ ොමිෂන් ්ාද
්ථාදපිත
ළ බව්. ඒව්ද
ශළේ යනතදව්ශේ ආකක්ෂදව් ්හ
යනතදව්ශේ නිාහ් ්නදා කන්නයි. අපි ්ථව්දධීන ශපොලි්ථ
ශ ොමි්ම පිිනශටේව්ද. ාැන් ශපොලීසි නිාහශ්ේ ව්ැඩ කනව්ද.
ැලණිශඋ මශේ ිනතව්ත් මන්ත්රීවනමද එහද පැත්ශත් ව්ද ක ශව්ලද
ඉන්නව්ද. ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමද ාන්නව්ද අපි ව්ැකදිලදව්ත්
ශපොලීසික ට ගිිනල්ලද OICශේ ුදටුශේ ව්ද ක ශව්න්ශන් නැහැක
කිකද. ශම් අවුරුුප ශා හමදකටම මම
ැලණික ශපොලීසිකට
ශගොඩශව්ලද නැහැ. ඒ ව්දශේම අපි අධි කණ ශ්ේව්ද ශ ොමිෂන්
්ාදව් හැුපව්ද. අපි ඒව්දට තන්ලි ගහන්ශන් නැහැ. අා අධි කණක
නිාහශ්ේ තීන්ුප ශානව්ද. ශම් කශ ල ප්රවදන ුදකව්ැසිකද ව්ැකදි ව්ැඩ
ළදමත්; ව්යව්්ථාද විශකෝධී ව්ැඩ ළදමත් අධි කණක ඒව්දට
විරු වව් තීන්ුප ුපන්නද. ඒ තකමට අපි අධි කණකට නිාහ්ක්
ලබද ම ිරශබනව්ද. අා ්ථව්දධීන මැිරව්කණ ශ ොමි්මක් ිරශබනව්ද.
ඒ ්ථව්දධීන මැිරව්කණ ශ ොමි්ම හකහද අපි ප්රයදතන්ත්රව්දාක
ආකක්ෂද
ක ිරශබනව්ද. ශම්
දලශඋ පැව්ැත්ශව්න
මැිරව්කණව්ල ම අතීතශඋ ව්දශේ ගල් ශපො මුගුරු අකශගන පහක
 මලද ශහොක ඡන්ා ාමලද ශහොශකන් ඡන්ා ශප ලටි ේ්ථ්ලද - [බදවද
කිරීමක් ශමො ක්ා ඔබවනමද කිේශේ? ආපුද කිකන්න.

ගු සිසිර ජයවකොඩි මතතා

(மொண்புமிகு சிசிர ேயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ශ ොමි්ම මැිරව්කණ පව්ත්ව්න්ශන් නැහැ ශන්.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඒව්ද ිරකන්න ශව්ලදව් එනවනරු ඔබවනමන්ලද
ඉව්්දශගන ඉන්න ඕනෑ. හදිසි වුණදට ඒව්ද එශහම පව්ත්ව්න්න
බැහැ. ඒව්ද ශව්ලදව්ට පව්ත්ව්නව්ද. ඕනෑ ශව්ලදව් ශමො ක්ා කිකද
යනතදව් තමයි තීකණක කන්ශන්. ඉදිරිශඋ ම ඒව්ද ආව්දම අපි
තකගකට බිනමු.
ශම් කශ ල අාහ්ථ ප්ර ද කිරීශම් නිාහ් ව්ාදව්ත් ශනොිරබුම්
විධිකට අපි අා අකශගන  මලද ිරශබනව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලදට මත
තිර අතීතශඋ ේ ශ ෝෂණ පැව්ැත්ශව්නශ ොට සි ව වුම් ශ ව්ල්.
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[ගරු ්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මහතද

ටුනදක
ශකොශෂේන් චදන ට ශව් ක ිරකුද හැටි; හලදව්ත
තන්ටී ට ශව් ක ිරකුද හැටි; කවනප්ථව්ල යනතදව් ව්වනක ඉල් ව්දම
ශව් ක ිරකුද හැටි තමුන්නදන්ශ්ේලදට මත තිර. හැබැයි අශප්
ආණ්ඩුව් ආව්දට ප්ථශ්ේ ඒ ව්දශේ ප්රහදක ාදමරි මැක ක්රිකද සි ව
ශව්න්ශන් නැහැ. යනතදව්ට අපි ඒ නිාහ්  මලද ිරශබනව්ද.
මීට ාව්්ථ වනන හතක ට ලින් අපිට ශම් පදකලිශම්න්වනව්ටත්
එන්න බැරිව් ිරබුණද. ශමො ා පදකලිශම්න්වනව්ට එන මදකගශඋත්
ේ ශ ෝෂණකක් ිරබුණද.
ඒ අිරනුත් අපි නිාහ් ලබද මලද
ිරශබනව්ද.
ඊළ ට අපි මදවය නිාහ් ලබද  මලද ිරශබනව්ද. අතීතශඋ ම
ව්දශේ මදවයව්ලට පහක ශාන්ශන් නැහැ; මදවය ආකතනව්ලට ගිනි
ිරකන්ශන් නැහැ; ැමකද ශපොශළොශේ ගහන්ශන් නැහැ; පහක
ශාන්ශන් නැහැ. ඒ නි්ද මදවය ාැන් නිාහශ්ේ අපට මඩ ගහනව්ද.
මදවයව්ලට ුපන්න නිාහ් ඒ අක ්දවදකණව් පදවිච්චි කනව්දක
කිකද මම ිනතන්ශන් නැහැ. හැබැයි ඒශ නුත් තමුන්නදන්ශ්ේලදට
තමයි ව්දසි වුශණ්. මදවය ාැන් ලිහද ාමලද ව්දශගයි ව්ැඩ කන්ශන්.
ඒ අපට ප්ර ථනකක් නැහැ. අපි ප්රිරපත්ිරකක් හැටිකට මදවය
නිාහ් ලබද ුපන්නද.
ඊළ ට ශම් කයක ශම් අක ව්ැක හකහද ලබන ප්රගිරක පිළිබහව්
මම ඉතද ශ ටිශකන් කිකන්නම්. දල ශව්ලදව් පිළිබහ ප්ර ථන
ිරශබන නි්ද මම  මක ව් ශකන් ඒ ගැන ාද කන්ශන් නැහැ.
ශබොශහෝ අක ශම් දකණද  මක ව් ශකන් වි්ථතක ළද. ඉතද
ව්ැාගත් කිකද මද ිනතන ශ ව්ල් යනතදව්ට ත ට ාැශනනව්දක
කිකද ිනතන ශ ව්ල් කීපකක් පමණක් මම ශ ටිශකන් ්හහන්
කන්නම්. 2019 ව්්ක ශව්නශ ොට අපි ප්රවදන ව් ශකන්ම කදයය
ආාදකම ශාගුණකක් කශගන ිරශබනව්ද. 2014 ම කදයය ආාදකම
රුපිකල් බිලිකන 1 232යි. ශම් ශව්නශ ොට කදයය ආාදකම
ශාගුණකක් ව්න තත්ත්ව්කට අශප් ආකථි ක ඉදිරිකට අකශගන
තවිත් ිරශබනව්ද; ශගොඩන ද ිරශබනව්ද.
්මෘ ධි ්හනදවදකක ලබද මම ගැනත් මම කිකන්න ඕනෑ. ශම්
කශ ල ුපප්පත් ම නැිර කන්න ඒ යනතදව් ශව්නුශව්න් ුදබ ්දවන
ටයුවන ක්රිකදත්ම
ළදක
ුපප්පවනන්ට පිිනට වුණදක කිකන
තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ කයක දලශඋ ශම් කශ ල ්මෘ ධිලදභීන්
ාහහතකලක්ෂකක් ිනටිකද. ුපප්පතදට පිිනට ශව්නව්දක කිකන්ශන්
්මෘ ධික ව්ැ ක ව්ැ කශකන් ශාන එ ශනොශව්යි. ුපප්පත් ම වනකන්
කන්න ක්රිකදමදකග ගන්න ඕනෑ; යනතදව්ට ආාදකම් ලැශබන
ව්ැඩ්ටහන් ක්රිකදත්ම
කන්න ඕනෑ. ඒව්ද කන්ශන් නැිරව්
තමුන්නදන්ශ්ේලද ාහහතක ලක්ෂක ට ්මෘ ධික ුපන්නද. ඒ
අතශක ශ පදලන පළි ගැී ම් ිරබුම් ආ දකක අපි ාැක් ද.
එක්්ත් යදිර පදක්ෂි කන්ට ්මෘ ධික ලබද ගැී ශම් හැකිකදව්ක්
ිරබුශණ් නැහැ. ාහහතකලක්ෂක ට ්මෘ ධික  මලද ඒ ශගොල්ලන්
ශ පදලන
ග්රහණකට
අල්ලද
ශගන
ඒ
ශගොල්ලන්
ේ ශ ෝෂණව්ලට
ශගශනනව්ද;
ශ පදලන
රැ්ථමේම්ව්ලට
ශගශනනව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලද ඒ හකහද ශ පදලන ව්දසි ලබද
ගත්තද. එශ්ේ ව්දසි ලබද ගන්න ඒ ශගොල්ලන් හැම ාදම ුපප්පත්
කලද එතැනම ිරකලද ිරේබද. ඒ ශගොල්ලන්ට ඔළුව් ේ්ථ්න්න
ුපන්ශන් නැහැ. තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ දලශඋ සිට අ්දවදකණකට
ලක් වුම් ලක්ෂ 6 පිරි් ට අපි ශමව්ක අ ිරන් ්මෘ ධික ලබද
ශානව්ද.
ශමව්ක අක ව්ැක හකහද අ ශතන් ලක්ෂ 6 ට ්මෘ ධික ලබද
ශානව්ද. අශප් දින 100 ආණ්ඩුව් ආුද හැටිශඋම ශ පදලන
ශදාකකින් ශතොකව් ලක්ෂ 14ක් වූ ්මෘ ධිලදභීන්ශේ ප්රිරලදා
ශාගුණකක් ළද. ුපප්පවනන්ට ්හනකක් ශව්න ආ දකකට ඉතද
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් ාදව්ශකන් යුවනව් ශම් කයක ුපප්පවනන් දිහද බ ලද ිරශබනව්ද. ඒ
අනුව් තමයි මම ඉ්ථශ්ල්ලද කිේශේ අශප් පකමදකාක
්මෘ ධිලදභීන් ව්ැ ක කන එ ශනොව් ුපප්පවනන්ට ආාදකම් මදකග
ව්ැ ක කන එ යි කිකද. අගමැිරවනමදශේ ආකථි ්ාං ල්පනද මත
කශ ල ුපප්පත් බව් වනකන් ක ආාදකම් මදකග ව්ැ ක කන්නයි අපි
හාන්ශන්. ්මහරු කිකන ඒව්ද අපට තශහනව්ද. නතව් ශානව්ද.
මම අක නි ම් ශානව්ද. ශම් නි ම් ශානව්ද.න කිකනව්ද. එව්ැනි
ාද කිකනව්ද. අශප් පැත්ශත් අකත් ්මහක අව්්ථාදව්ල ම කිකනව්ද.
ාැන් පද්ල් ළමශකකුට ශාන්ශන් එ නිල තඳුම නම් නමම
ආශව්ොත් නිල තඳුම් ශා ශා ශානව්ද.න කිකනව්ද. ඊට ප්ථශ්ේ
තව්ත් එ ක් නි ම් ශානව්ද කිකනව්ද. ඒ ක්රමක අපි අනුමත
කන්ශන් නැහැ. ශපොශහොක නි ම් ශානව්ද කිකනව්ද. ඉඩම් නි ම්
ශානව්ද කිකනව්ද. ඒ අපි අනුමත කන්ශන් නැහැ. ුපප්පවනන්ට
හැමශ ම නි ම් ශාන එ ශනොශව්යි කටක් දියුම් කිරීමට ළ
යුවන ශ . ුපප්පත්ාදව්ශකන් මුාද ශගන ඔවුන්ට මවයම පන්ිරක
ාක්ව්ද ඉහළට කදමට අව්්ථාදව්ක් ්ැලසීමයි. ඒ නි්ද
අගමැිරවනමදශේ ්ාං ල්පක අනුව් අශප් ප්රදකානදව් ිරශබන්ශන්
ුපප්පවනන් ුපප්පත්ාදව්ශකන් මුාව්ද ගන්නයි. ඔවුන්ශේ ආාදකම්
මදකගක ව්ැ ක ක අවුරුුප 5ක් 6ක් තවනළත ුපප්පවනන්ශේ ින කක්
තිර ව්න තැනට ශම් කට ඉදිරිකට ශගන කන්නයි මවයම පන්ිරක
ව්ැ ක කන්නයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ව්ැ කිනටිකන්ට ්ල න
්ාං්ථ ෘිරකක් අපට ිරශබනව්ද. එම නි්ද ව්ැ කිනටි  මමනදව් ව්ැ ක ක
ිරශබනව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ ව් ව්දනුශේ අව්්දන අවුරුුප
10 මව්ත් ශව්න්ථ වුම් නැිර ව්ැ කිනටි  මමනදව් රුපිකල් 1 000 ඉහලද
රුපිකල් 2 000 ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. විශ ේෂ හැකිකද තිර
ුද ගලයින් ්ම්බන්වශකනුත් පිකව්ක අකශගන ිරශබනව්ද. ඒ
කිකන්ශන් කම් කිසි දරීරි ආබදවව්ලට ලක් ශව්ලද ඔවුන්ට
ිරශබන්ශන් විශ ේෂිත වූ හැකිකදව්න් පමණයි. එව්ැනි ුද ගලයින්
ශපෞ ගලි අාං ශඋ රැකිකදව්ලට ශකොාව්නව්ද නම් ඔවුන්ශේ
ව්ැටුපට රුපිකල් 15 000ක් කයශකන් එ වන කිරීමට පිකව්ක
අකශගන ිරශබනව්ද. ඒ ඉතදම ව්ැාගත් ශාකක්. එව්ැනි අක
ශව්නුශව්න් අපි මදනුෂීකාදව්ශඋ නදමශකන් ඔවුන්ශේ පැව්ැත්ම
්හහද ඔවුන්ට අත ිනත  මමක් හැටිකට ඔවුන්ව් ශම් ්මදයශඋ
ශ ොන් කන්ශන් නැිරව් ඔවුන්ට පිළි්කණක්මේම ්හහද අපි ගත්
පිකව්කක්. මද්ක ව්ැටුපට අමතකව් රුපිකල් 15 000ක් ලබද  මමට
ක්රිකද කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි පුදගික කයක දලශඋ ම ගැබිනි
මේව්රුන්ට රුපිකල් 500  මමනදව්ක් ුපන්නද. අපි ඒ 2000
ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. ඒ රුපිකල් 500 කාදකාකක් ශනොශව්යි.
ඒ මුාශලන්
කන්න ුදළුව්න් ශාකක් නැහැ. මම ිනතන්ශන්
ළාරුශව්කුට අව් ය තඳුම් ටි හාද ගන්නත් බැහැ. මව් ශේ
ශපෝෂණක ව්ැ ක කිරීශම් අකමුණින් යුවනව් අපි ඒ මුාල රුපිකල් 500
ඉහලද රුපිකල් 2 000 ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද.
අපි කයශඋ ශ්ේව් කද ආකක්ෂද
ක ිරශබනව්ද. කයශඋ
ශ්ේව් යින්ට ලැශබන ප්රිරලදා ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. මමත් අවුරුුප
40ක් ිර්ථශ්ේ කයශඋ ශ්ේව්ශඋ ිනටුද ශ ශනක්. මටත් විරදම
කනශ ොට මද්ක ට අතට ආශේ රුපිකල් 65 000ක් පමණයි.
ශහොහ ශව්ලදව්ට ඒ දලශඋ මශේ ාරුශව්ෝ ශාන්නද ශගාක ිනටිශඋ
නැහැ. ාරුශව්ෝ ශාන්නද අශපන් ශව්න් ශව්ලද ගිිනන් රැකිකද
කනව්ද. ඒ නි්ද මටයි බිරිහටයි කම්තම් දලද තහලද ජීව්ත්
ශව්න්න ඒ මුාල තිර වුණද. නමුත් කයශඋ ශ්ේව් කදට අත ිනත
 මමක් හැටිකට අශප් ආණ්ඩුව් ආුද ගමන්ම -දින 100 ආණ්ඩුශේ මකයශඋ ශ්ේව් කදට රුපිකල් 10 000කින් ව්ැටුප් ව්ැ ක ළද. කයශඋ
ශ්ේව් කන්ශේ ව්ැටුප් ව්ැ කමේම් ගැන බැ ශව්ොිරන් දකකදල දකක
්හදක ශ ශනකුට අශප් ආණ්ඩු දලක වනළ රුපිකල් 11 730
ඉහලද රුපිකල් 21 746ක් ාක්ව්ද ව්ැටුප් ව්ැ ක ශව්ලද ිරශබනව්ද
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ශහදික ට රුපිකල් 15 620 ඉහලද රුපිකල් 29 144ක් ාක්ව්ද ව්ැටුප්
ව්ැ ක ශව්ලද ිරශබනව්ද; එම ව්ැ කමේම ශාගුණක ට කි ලටුයි.
ේපදධිවදරි ගුරුව්කශකකුට රුපිකල් 16 100 ඉහලද රුපිකල්
29 860ක් ාක්ව්ද ව්ැටුප් ව්ැ ක ශව්ලද ිරශබනව්ද. අමදතයදාං ශල් ම්
ශ ශනකුට රුපිකල් 40 515 ඉහලද රුපිකල් 88 423ක් ාක්ව්ද
ව්ැටුප් ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. ශම්ව්ද ව්දකතදගත ව්ැටුප් ව්ැ කකිරීම්.
පුදගික අවුරුුප 4ක් තවනළත කුද ව්ැටුප් ව්ැ කකිරීම් මීට ශපක
අවුරුුප 15ක් තවනළතව්ත් සිුප ළ ව්ැටුප් ව්ැ කකිරීම්ව්ලට ව්ඩද
ව්ැ කයි. ශම් මන්න් අපි කයශඋ ශ්ේව් කට ඉතද වි දල ශ්ේව්කක්
ක ිරශබනව්ද. කයශඋ ශ්ේව්ශඋ ශකශාන සික ශානදටම ජීව්ත්මේම
්හහද -ඔවුන්ශේ ආකථි ක ශගොඩනැඟීම ්හහද- ව්ැ ක ආාදකම් ලබද
 මමට ක්රිකද ක ිරශබනව්ද. විරදමි යින් ්හහදා අපි පිකව්ක ශගන
ිරශබනව්ද. 2006 පැව්ිර විරදමි ව්ැටුප් විෂමතදව් 2015 ව්්ක ව්න
විට අපි ඉව්ත් ළද. ඊළ ට 2017ට ශපක විරදම ගික අකව් න්ශේ
විරදම ව්ැටුප 2017 ව්්ක පානම්ශ ොට ගළපද ් ්ථ ළද.

ාමන්න ලැහැ්ථිර ශව්න්ශන් නැහැ. හමුාදපිරව්රුන්ශේ චරිත
දතනක කන්ශන් නැහැ. කණ විරු පවුල්ව්ලින් පළි ගන්ශන්
නැහැ. නමුත් කණ විරුශව්ෝ මිී  මකලද ිරශබනව්ද නම් ඒ අකට
විරු වව් අපි ී ිරක ක්රිකදත්ම
කනව්ද. ශම් ාව්්ථව්ලත්
තමුන්නදන්ශ්ේලද ාකිනව්ද තිර යුා
දලශඋ ිනටුද නදවි
හමුාදපිර ේ්දවි ගදශන් බඩගදනව්ද අත්අඩාංගුව්ට ගන්න එපද කිකද
ඉල්ලමින්. නමුත් ඔහුට විරු වව් ශචෝානදව්ක් ිරශබනව්ද යුා
්මශඋ ප්පම් ගන්න ාරුව්න් 11ශාශනකු පැහැක ශගන ගිිනල්ලද
ඒ ප්පම් ශනොලැබුම් නි්ද ඔවුන් දතනක කිරීශම් සි ධික පිටුප්
එවනමදත් සිටිකද කිකද. එශහම නම් ඉිරන් එවනමදටත් අශනක් අකට
ව්දශේ අනිව්දකකශකන් ාල්ව්ම් ලැබික යුවනයි. මනුෂය දතනක
ශව්නුශව්න් ලැබික යුවන ාල්ව්මට එවනමදට මුහුණ ශාන්න සි ව
ශේවි. අපි කණ විරුශව්ෝ ආකක්ෂද කනව්ද. නමුත් කණ විරුව්න්
මුව්දශව්න් ඉහශගන මිී  මකදුද අක අපකදව කුද අක ආකක්ෂද
කන්න අපි ඉදිරිපත් ව්න්ශන් නැහැ.

2017 ව්්කට ගැළපූ විරදම ව්ැටුප 2019 ව්්කට අාදළ පරිදි
නැව්තත් ව්ැ ක ළද. ශම් ආ දකකට විරදමි යින්ට ජීව්ත් මේමට
ිරබුම් ුපෂථ කතදව් නැිර ළද. විරදම ව්ැටුපකින් ජීව්ත් ශව්න්න හරි
අමදරුයි. මම හමුාදපිර ශව්ලද ඉහලද විරදම ගිකදට පුද මට විරදම
ව්ැටුප හැටිකට මද්ක ට රුපිකල් 55 000යි ලැබුශණ්. මට ඒශ න්
විුපලිබිල ශගව්ද ගන්න ුදළුව්න් ව්වනක බිශලන් ාදගකක් ශගව්න්න
ුදළුව්න් එච්චකයි කන්න ුදළුව්න්. ඒ මුාල න්න ශබොන්න
අිලන්න ප්රමදණව්ත් නැහැ. ඒ නි්ද කයශඋ ශ්ේව් යින්ශේ විරදම
ව්ැටුප ව්ැ ක කිරීම ඉතදම ගුණව්ත් ශ ශළින ගුණ ාැක්මේශම්
ක්රිකදාදමක පිකව්කක් හැටිකටයි මම ාකින්ශන්.

හැම ශ ම කයශඋ ශ්ේව්ක හකහදම
කන්න බැහැ. හැම
ශ නදටම කයශඋ ශ්ේව් කකු ශව්න්න බැහැ. දියුම් ව්න කට
අනිව්දකකශකන්ම ව්යදපදක ඉදිරිකට කන්න ඕනෑ. ඒ නි්ද
"Enterprise Sri Lanka" ව්ැඩ්ටහන හකහද අපි තරුණ
තරුණිකන්ට ශනොශකකුත් ව්යදපදකව්ල ශකශාන සික ම ශානදට
රුපිකල් 30 000 සිට ඉහළට රුපිකල් මිලිකන 300 ාක්ව්ද -රුපිකල්
ශ ෝටි 30- ාක්ව්ද ණක මුාල් ලබද ගැී මට ක්රමශේාකක් හාද
ිරශබනව්ද. ඒ ණක මුාල් ශම් ව්නශ ොටත් ව්ැ ක හරිකක්ම අකශගන
ිරශබන්ශන් ශපොශහො ලටුව් පක්ෂශඋ අකශේ කහළුව්න් ිනතව්වනන්.
අශප් අකටත් ව්ඩද ඒ අකයි අකශගන ිරශබන්ශන්. ඒ ණක මුාලට
අක
කන්ශන් සිකකට 6
ශපොලිකක්. ඒ කිකන්ශන්
්දමදනයශකන් අක කන ශපොලිශකන් සිකකට 50ක් අඩු ක
සිකකට 6 ශපොලිකට ශම් ණක මුාල ලබද ශානව්ද. ශම් ආ දකකට
ව්යදපදක දියුම් කිරීම ්හහද ඉතදම ශහොහ ුපක ාක්නද නුව්ණින් යුවනව්
මුාල් තමිරව්කකද ශම් ටයුත්ත ක ිරශබනව්ද. අපි අවයදපනකට
වි දල මුාලක් ව්ැක කනව්ද. මම ිනතන විධිකට අශප් Budget
එශ න් මහදමදකග ්හහද ශව්න් කන මුාලට පුද ව්ැ කශකන්ම
මුාල් ශව්න් කන්ශන් අවයදපනක දියුම් කන්නයි.

පුදගික කයක
දලශඋ අපට
න්න බත ්පකන ශගොවි
මහත්ව්රුන්ශේ විරදම ව්ැටුප් පව්ද අශහෝසි
ළ බව්
තමුන්නදන්ශ්ේලදට මත
තිර. ශගොවි මහත්ව්රුන්ශේ විරදම
ව්ැටුප් ිනටුද ගමන්ම නැව්ැත්වනව්ද. ශගොවිකද අවුරුුප ගණනක්
අතකමාං
ක සිටිකද. ශගොවිකදට කන එනමාං නැිරව් ිනටිකද.
ව්ශකෝව්ෘ ව ශගොවි මහත්ව්රුන්ට කිසිම ආාදකමක් නැිරව් ජීව්ත්
ශව්න්න බැරි දලකක් තිර ශව්ලද ිරබුණද. ඒ නි්ද ව්ශකෝව්ෘ ව
විරදම ව්කශ්ේ සිටින අක එව්ැනි තත්ත්ව්කට පත් ශනො කන්න අපි
ව්ැඩ ක ිරශබනව්ද.
අධි කණ ක්ශෂේත්රශඋ විනිුදරුව්රුන්ශේ ව්ැටුප අපි
වනන්ගුණකකින් පමණ ව්ැ ක ළද. ශරේෂථඨදධි කණ විනිුදරුව්කකකු
රුපිකල් ලක්ෂ ශා
ට අඩු ව්ැටුපක් ලැබුශේ. අපි ඒ ව්ැටුප
රුපිකල් ලක්ෂ 5ක් පමණ ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. ඒ ආ දකකට
එතැනින් පහළට අභිකදචනදධි කණව්ල
මහදධි කණව්ල
විනිුදරුව්රුන් දටව්ත් අත පදන්ශන් නැිරව් ශ ොන්ා ශ ළින්
ිරකදශගන ජීව්ත් ව්න අතශක රැකිකදව් ්ථව්දධීනව් කන්න ුදළුව්න්
පරි්කකක් ශගොඩ නැඟීම ්හහද අපි ටයුවන ක ිරශබනව්ද.
මීට ඉ්ථශ්ල්ලද ශපොලි්ථ නිලවදරින් ගැනත් ාද කනව්ද මම
අහශගන ිනටිකද. ශපොලි්ථ නිලවදරින් ාැනශගන ිනටිශඋ ්ැලියු ල
ගහන්න විතකයි කිේව්ද . ඒ ගැන ශපොලීසික ාදක ිනටුද තමිරවනමද
කිේව්ද. අපි ශපොලි්ථ නිලවදරින්ශේ ව්ැටුශපන් සිකකට 40
 මමනදව්ක් ඒ අකට ලබද ශානව්ද. කයශඋ ශ්ේව් යින්ට ව්ැ ක වුම්
රුපිකල් 10 000 ඒ අකටත් ලැබුණද. ඊට අමතකව් තව් සිකකට 40
 මමනදව්ක් ලබද  ම ිරශබනව්ද. ත්රිවිව හමුාදශේ අකට අව් ය  මමනද
කිිනපකක්ම ව්ැ ක ළද. ඔවුන්ට  මක
දලකක් ිර්ථශ්ේ ව්ැ ක
ශනො ළ නිල තඳුම්  මමනදව් තවනළු අශනකුත්  මමනද ව්ැ ක ක
ිරශබනව්ද. මදන්ශඩෝ ශ්බළුන්ට විශ ේෂ බල දශඋ ශ්බළුන්ට
ලබද ුපන් රුපිකල් 1 000 විශ ෂ
ේ  මමනදව් අපි රුපිකල් 5 000
ාක්ව්ද ව්ැ ක ළද. නමුත් මීටත් ව්ඩද ඒ අකට අව් ය කම් කම්
ශ ව්ල් ිරශබන බව් මද ාන්නව්ද. අපි කණ විරුව්ද බලද ගන්නව්ද.
අපි කණ විරුව්න්ශගන් පළි ගන්ශන් නැහැ. කණ විරුව්න් ිනශක

පද්ල් ශගොඩනැන්ලි ේප කණ
දකක මණ්ඩල ආ ම හැම
ශ ම අපි වි දල ව් ශකන් දියුම්
ළද. අශනක් පැත්ශතන්
මහශපොළ ිනෂයත්ව්ක රුපිකල් 2 500ට සිට රුපිකල් 5 000 ාක්ව්ද
ශාගුණකකින් ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. ිනෂයදවදක රුපිකල් 2 000
සිට රුපිකල් 4 000 ාක්ව්ද ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. අපි පද්ල්
ශගොඩනැන්ලි හාදශගන
ක්ිරමත්
කශගන ගිකත් පුදගික
ආණ්ඩුව් දලශඋ -කදයපක්ෂ යුගශඋ- ශම් කශ ල පද්ල් 2 000ක්
ව්ැහුම් බව් මම ශම් ශේලදශේ මතක් කන්නට ඕනෑ. එම අවුරුුප
ාහක තවනළත පද්ල් 2 000ක් ව්ැහුණද. නමුත් අපි ිරශබන පද්ල්
දියුම් කලද නළ ම පද්ල - ශහොහම පද්ලන ව්ැඩ්ටහන කටශත්
පද්ල් ක්ිරමත් කිරීශම් ක්රිකදාදමකක් කශගන කනව්ද.
කට දියුම්ව්ට මදකග ්ාංව්කවනක අතයව් ය ශාකක්. මදකග
්ාංව්කවනක ්හහද අපි රුපිකල් බිලිකන ශාසීක ට අධි මුාලක්
ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. අශප් අක ව්ැශකන් අපි ව්ැ කම මුාලක්
ශව්න් කන්ශන් මදකග ්ාංව්කවනක ශව්නුශව්න්. රුපිකල් බිලිකන
200 මුාලින් මවයම අධිශේගී මදකගක -මහනුව්ක ාක්ව්ද කන
අධිශේගී මදකගක- ාැනට හාදශගන කනව්ද. අශනක් පැත්ශතන්
මදතක සිට හම්බන්ශතොටට කන අධිශේගී මදකගක හාදශගන කනව්ද.
අශනක් පැත්ශතන් ශ ොළඹ අව්ට තාද්න්න ප්රශ ව්ල ව්දහන
තාබාක අව්ම කිරීම ්හහද ්ැහැල් ුපම්රිකක් ආකම්ා කිරීමට
අව් ය මුාල් ශව්න් කලද ශම් ව්න විට අව් ය ව්ැඩ ටයුවන
කශගන කනව්ද.
'ගම් ශපකළික' ව්ැඩ්ටහන ඉතද යනිනත දමි ව්ැඩ්ටහනක්;
බිම් ම ලටශම් කටිතල පහුද ම් දියුම් කිරීමට හැකි ව්ැඩ්ටහනක්.
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මහතද

පුදගික ව්්ශක ්ෑම ආ්නක ටම රුපිකල් මිලිකන 100 ගණශන්
ශව්න් ළද. ඒශ න් ශබොශහෝ ශ ව්ල් ක ගන්න අපට බැරි වුණද.
ශමො ා පුදගික ව්්ශක අව්්දන දලශඋ ම ශම් කශ ල පදල කද
කුද ශ පදලන කුමන්ත්රණක නි්ද ප්රයදතන්ත්ර විශකෝධි
ව්යව්්ථාද විශකෝධි ක්රමන්ත්රණක නි්ද අපි කශගන ආුද ්මහක
ව්ැඩ නැව්වනණද. තදව් දලි ව් ආුද ී ිර විශකෝධි කයක ගම් ශපකළික
ව්ැඩ්ටහන ්ම්පූකණශකන් නව්ත්ව්න්න කිකලද නිශකෝගකක්
නිකුත් ළද. එම නි්ද රුපිකල් බිලිකන 16ක් ශව්න් කලද ිරබුම්
ගම් ශපකළික ව්ැඩ්ටහනින් රුපිකල් බිලිකන 5ක් පමණයි අපට
පුදගික ව්කෂශඋ විකාම් කන්න ලැබුශණ්. ඒ ට ්ම්පූකණ ව්ගකීම
ගත යුත්ශත් ශම් කශ ල යනදධිපිර ්හ ඒ අව්්ථාදශේ ආුද ී ිර
විශකෝධි කයකයි. ශම් ව්කෂශඋ අපි ගම් ශපකළික ව්ැඩ්ටහනට
ආ්නක ට රුපිකල් මිලිකන 300 ගණශන් රුපිකල් බිලිකන 48ක්
ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. ශම් ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම වුණදම ශම්
කශ ල සික ම ්ථාදනව්ල කටිතල පහුද ම් අව් යතදව්ශකන් සිකකට
90ක් ශම් ව්්ක අව්්න් ව්න විට අනිව්දකකශකන් ්ම්පූකණ ක
ගන්න ුදළුව්න්. එම නි්ද ශම් අව්්ථාදශේ ආණ්ඩු ශපකළීම ගැන
ාද ශනො ක
අපි සික ශානද විරු ව පක්ෂශඋ සිටින
මන්ත්රීව්රුන් පව්ද ශම් කට දියුම් ක ගැී ම ගැන සිතද ශම් ගම්
ශපකළික ව්ැඩ්ටහන ්දකා
ක ගැී මට අපට ක්ිරක ශාන්න
කිකද මද ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ඊළ ට අපි නිහඬව් බු වදගමට වි දල ශ්ේව්කක් කනව්ද. අපි
ශනොශකක් ශනොශකක් ්න්ාක න පැව්ැත්වූශේ නැිර වුණදට
බු වදගම ආකක්ෂද වික යුවනයි කිකන එ ව්යව්්ථාදනුූලලව් අපි
පිළිශගන ිරශබනව්ද. ඊට ප්රමුඛ්ත්ව්ක දික යුවනයි. බු වදගම ආකක්ෂද
කිරීම ්හහද වි දල මුාල් ්ථ න්වකක් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද.
ේාදහකණකක් හැටිකට මම පුදගික අවුරුුප ශා වනන තවනළත මශේ
ආ්නශඋ පන්්ල් 40 ට පමණ රුපිකල් මිලිකනක ට ව්ැ ක
මුාලක් හැම පන්්ල ටම ලැශබන ආ දකකට ශව්න් ක ුපන්නද.
ඒ ආ දකකටම අගමැිරවනමදශේ ව්ැක ය කෂක හකහද එවනමදත් වි දල
මුාලක් පන්්ල්ව්ල ්ාංව්කවනක ්හහද ශව්නම ශව්න් කන බව්
මම ාන්නව්ද.
අපි පුදගික ාව්්ථව්ල ේපන් දින ්දාකක් පව්ත්ව්න ආ දකක
මදවයශකන් ාැක් ද. ඒ ේපන් දින ්දාශඋ ප්රවදන අමුත්තන්
ව් ශකන් සිටිශඋ විපක්ෂ නදක වනමද ්හ තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ
අනදගත යනදධිපිර අශප්ක්ෂ කදයි. බුුපකයදණන් ව්හන්ශ්ේ දම
ුදඛ්ල්ලි දනුශකෝගක එපද කිකලද ිරශබනව්ද ශන්. ඒ
දම
ුදඛ්ල්ලි දනුශකෝගශඋ ශ ළව්කටම ගික ේපන් දින ්දාකක්. එම
ේපන් දින ්දාකට එන අකට ශාන්න තෑගි ශාෝග ශප ලටිව්ල ාමලද
pack කලද ිරශබනව්ද මම ාැක් ද. ' වි විශටොන්' කිකලද ශව්ළහ
ාදණ්ඩ නදමකක් ිරශබනව්ද. ඒ ශලෝ ශඋ ිරශබන මිල අධි ම
ශව්ළහ ාදණ්ඩව්ල නදමක. ඒව්ද තමයි තෑගි ශාන්න ශප ලටිව්ල
ාමලද ිරබුශණ්. වි විශටෝන් ශඩනිම් ලි්මක් ගත්ශතොත් එින මිල
ලක්ෂ ශා ක් විතක ශව්නව්ද. එම ්ථව්දමීන් ව්හන්ශ්ේශේ ේපන් දින
්දාශඋ තෑගි ශාෝග ව් ශකන්  මලද ිරබුශණ් ඒ ව්කගශඋ ඒව්ද.
විපක්ෂ නදක වනමදත් අනදගත යනදධිපිර අශප්ක්ෂ වනමදත්
ශා ට නැමිලද ඒව්ද පූයද කනව්ද අපි ාැක් ද. ඒව්ද ටි ක් අත
ගදලදව්ත් එන්න අපට ව්ද්නදව් ිරබුශණ් නැහැ. ශමො ා ශම් කශ ල
්දමදනය යනතදව්ට මේ විශටෝන්ව්ලින් ේපන්දින ්දා පව්ත්ව්න්න
බැහැ. ඒ ව්දශේ තැන්ව්ලට ආවදක කන්න අපි ලැහැ්ථිර ශව්ලද
නැහැ. ඊට අමතකව් constructive criticismව්ලට අනුව් අපි අශප්
අඩු පදඩුත් හාදශගන තමයි ඉදිරිකට කන්න ඕනෑ. ඒ නි්ද අශප්
පැත්ශතත් අඩු පදඩු කිිනපකක් ගැන මම ාද කනව්ද. ශම් ාද
කන්ශන් ් ාදව්ශකන්. ශම් අඩු පදඩු හාද ගත්ශතොත් තමයි අපට
යනතදව්ට ශහොහට ශ්ේව්ක කන්න ුදළුව්න් ශව්න්ශන්. ඒ ව්දශේම

අශප් කයක ක්ිරමත් කශගන අපට තව්ත් ක්ිරමත් ශව්ලද ඉදිරි
යකග්රහණ ලබදශගන ඉදිරිකට කන්න ුදළුව්න් ව්න්ශන් එතශ ොටයි.
ඒ නි්ද අශප් ිරශබන අඩු පදඩු ගැනත් මම ිනතට එ
ව් ාද
කනව්ද. ඒ ාද කන්ශන් වුරුව්ත් එක් වව්කකකින්ව්ත්
ශක්රෝවකකින්ව්ත් ශනොශව්යි. වුරුව්ත් ගැන ඊකෂයද ්හගතව්ත්
ශනොශව්යි. නමුත් ශම් අඩු පදඩු නි්ද අපට කම් කම් ප්ර ථනව්ලට
මුහුණ ශාන්න සි ව ශව්ලද ිරශබනව්ද. ඒ ප්ර ථනව්ලට මුහුණ  මමට
අශප් ඉන්න ශබොශහෝ මැිර තමිරව්රුන්ටත් සි ව ශව්ලද
ිරශබනව්ද. ඒ නි්ද අශප් ශම් අඩු පදඩුත් හැශාන්න ඕනෑ.
මම ිනතනව්ද ශම් ්ාංව්කවනක ශහොහයි කිකලද. වි දල
්ාංව්කවනක ට ශම් අක ව්ැශකන් මදකගක ් ්ලද ිරශබනව්ද.
නමුත් ශම් තව් තව්ත් විධිමත් විධිකට කන්න ුදළුව්න් ම
ිරබුණද කිකලද මම ිනතනව්ද. විශ ේෂශකන්ම අක ව්ැශකන් මුාල්
ශව්න් කිරීශම් ම ශම් මුාල් ශව්න් කිරීම ගැන අාදළ මන්ත්රීව්රු
අමදතයාං ව්ල තමිරව්රු එක් ්ද ච්ඡද ළද නම් ්මහක විට
ශම් මුාල් ශව්න් කිරීශම් කම් කම් ශව්න්ථ තැන් අව් ය තැන් අඩු
පදඩු ශව්ලද ිරශබන තැන් හඳුනද ගත හැකිව් ිරබුණද.
එව්ැනි ්ද ච්ඡදව්කින් එව්ැනි ිර දව්කින් ශතොකව් මුාල්
ශව්න් කුද නි්ද ්මහක තැන්ව්ල අඩු පදඩු ිරශබනව්ද කිකලද මම
වි ථව්ද් කනව්ද. ඒ නි්ද ඉදිරිශඋ ම අශප් ආණ්ඩුව් ඒ ව්කා හාද
ගනියි කිකලද මම ිනතනව්ද.
ඊළ ට ශම් ්ාංව්කවනශඋ ප්රිරලදා ්දවදකණව් ශබ ම කනව්ද ා
කන්න ගැන මට ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද. ්මහක ශව්ලදව්ට එව්ැනි
ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද. ්දවදකණව් ශබ ම ශනොකෑශම් රුම් දකණද
ිරශබනව්ද. ඒව්දට එ පැත්තකින් අශප් කයක ව්ග කිකන්න ඕනෑ;
අශනක් පැත්ශතන් අශප් අාදළ තමිරව්රු ව්ග කිකන්න ඕනෑ. ඒ
නි්ද හැම තැන  මම ්දවදකණ ආ දකකට ශම් ප්රිරලදා ශබදිලද
ගිිනල්ලද නැහැ. ඒව්ද හරිකට ශබදිලද ශනොගිශකොත් ඒශ න්
අන්ිරමට ශව්න පදඩුව්ට හදනිකට මුහුණ ශාන්න ශව්න්ශන් අපි
යනතද නිශකෝජිතශකෝ හැටිකට ඉන්න ප්රශ ව්ල ජීව්ත්ව්න
යනතදව්ටයි. ඒ නි්ද ප්රිරලදා ්දවදකණව් ශබදිලද කන
ක්රමශේාකක් අනිව්දකකශකන්ම අශප් පක්ෂක හාද ගන්න ඕනෑ.
එශහම ශනොවුශණොත් අශපන් ශ්ේව්ක බලදශපොශකොත්වන ව්න
යනතදව්ට අපි මහයන නිශකෝජිතශකෝ ව් ශකන් ශපී  සිටින
ප්රශ ව්ල යනතදව්ට ්දවදකණකක් ඉෂථට ශනොශව්න්න ඉඩ
ිරශබනව්ද. එශහම වුශණොත් ඒ අශප් ුපකව්ල මක් හැටිකටයි මම
ාකින්ශන්. හැම ආ්නක ටම හැම මන්ත්රීව්කශකකුටම ඉදිරි
මැිරව්කණව්ල ම යකග්රහණ ලැබීශම් අව් යතදව් ිරශබනව්ද. හැම
ආ්නකක්ම අපි යකග්රහණක කන්න ඕනෑ. අපට
වුරුව්ත්
අතහැකලද ාමන්න බැහැ. ශම් ඉන්න තමිරව්රු පමණක්
ශනොශව්යි අශප් ඉන්න මන්ත්රීව්රු සික ශානදම යකග්රහණක
කන්න ඕනෑ. -[බදවද කිරීමක් - මට තහුශණ් නැහැ ගරු
මන්ත්රීවනමද?

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

එතශ ොට අපි යකග්රහණක

කන්න එපද ා?

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

යකග්රහණක කන්න ුදළුව්න් නම් ශහොහයි. තමුන්නදන්ශ්ේලද
විරු ව පක්ෂශඋ ඉන්න ම් තමුන්නදන්ශ්ේලදට කන්න ුදළුව්න් [බදවද කිරීමක් -
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදට තව්ත් විනද ක ශා
දලකක් ිරශබන්ශන්.

(The Hon. Presiding Member)

පමණ

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ඔබවනමදට තුදණද ශන් ගරු මනුෂ නදනදකක් දක
මැිරවනමදශේ විනද ක 15ත් මම ලබද ගන්නද බව් කිේව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එවනමදශේ දලකත් එක්
විනද ක 02ක් ිරශබන්ශන්.
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ගත්තදම තමයි ඔබවනමදට තව්

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

එතශ ොට ාැන් විනද ක 30ක් ගිකද ා?

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

එවනමන්ලදශේ
දලශකන් ශාන්න එවනමන්ලද
ැමිර
ශව්න්ශන්ත් නැහැ. අශනක් අකට ව්ැ කක ඔබවනමදට පැක ාදගකක්
ලැබිලද ිරශබනව්ද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මට තව් විනද ක පහක් ලබද
ශාන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දලක ශව්න් කලද ිරශබන ආ දකක අනුව් ඔබවනමදට මීට
ව්ඩද ශව්ලදව් ශාන්න ුදළුව්න් මක් නැහැ ගරු මන්ත්රීවනමද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ාදශේ ශහොහම
ෑල්ල තව්ම එළිකට ආශේ නැහැ.
ඔබවනමදටත් අාදළ ෑල්ලක් ිරශබනව්ද කිකන්න.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔේ. ගරු මනූෂ නදනදකක් දක මැිරවනමදශේ දලකත් එක්
ගත්තදම ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා යි ිරශබන්ශන්.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශව්ලදව් ් ්ථ කලද ිරශබන ආ දකක අනුව් ඔබවනමදට මීට
ව්ඩද දලක ශාන්න මට ුදළුව්න් මක් නැහැ.

(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

මට විනද ක 5ක් ව්ැ කුදක ශානව්ද කිකලද කිේව්ද. ඔබවනමද ඒ
ගැන ශපො හඩක් check කන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දලක ශව්න්

කලද ිරශබන්ශන් ඒ විධිකටයි ගරු මන්ත්රීවනමද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ඉතද ව්ැාගත්
දකණද ටි ක් මට කිකන්න ිරශබනව්ද.
රුණද කලද ඔබවනමද ඒ ්හහද මට ඉඩ ශාන්න. ගරු
මුවනකුමදකණ මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමන්ලදට විරු ව පක්ෂශඋ සිට
කන්න ුදළුව්න් එ ම ශ තමයි ුපක ානව්ලට ේත්තක ශාන
එ යි මකණ ශගව්ල්ව්ල කන එ යි. ඒව්ද කලද ඡන්ාකක් දිනන්න
අමදරුයි මුවනකුමදකණ මන්ත්රීවනමද. අපි ඒ යි ව්ැඩ
කන්න
ේත්්දහ කන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ාැන්

ාදව් අව්්න්

කන්න ගරු මන්ත්රීවනමද.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගරු ව්්න්ත අ විහදශක කදයය තමිරවනමනි මට ඔබවනමදශගන්
විනද ක කීපකක් ශාන්න ුදළුව්න් ා?

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශමවනමන්ලද කිකනව්ද ාද
කන්න කිකලද. එම නි්ද ඒ ආ දකකට කන්න ඕනෑ.
ේාදහකණකක් හැටිකට ගත්ශතොත්
ගම්පහ දි්ථත්රික් ශඋ
්ාංව්කවනකට අශප් කයක ශකොමු ශව්ලද ිරශබනව්ද මදියි කිකලයි
මම ාකින්ශන්. ඒ ට මම ්දශප්ක්ෂව් ේාදහකණකක් අකශගන
ශපන්ව්න්නම්. පුදගික අවුරුුප වනනහමදකට ගම්පහ දි්ථත්රික් ශඋ
රුපිකල් බිලිකන 10
පමණ ව්ැඩ තමයි ේපරිමව් ශව්ලද
ිරශබන්ශන්. ගම්පහ දි්ථත්රික් ක කිකන්ශන් ශම් කශ ල
යනතදව්ශගන් සිකකට 10ක් ජීව්ත් ශව්න දි්ථත්රික් ක. මිලිකන
2.2 යනතදව්ක් ගම්පහ දි්ථත්රික් ශඋ ඉන්නව්ද. ඒ දි්ථත්රික් ශඋ
පුදගික අවුරුුප වනනහමදකටම රුපිකල් බිලිකන 10 විතක ව්ැඩ
තමයි ේපරිමව් ශව්ලද ිරශබන්ශන්.
නමුත් ඒශක් අශනක් පැත්ත ගත්තදම ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමද ජීව්ත්ව්න ශපොශලොන්නරුව් දි්ථත්රික් ශඋ
ලක්ෂ 5 ටත් අඩු යනතදව්ක් තමයි ඉන්ශන්. ඡන්ා ාදක කන්
ලක්ෂ 3යි ඉන්ශන්. ශම් අවුරු ශ රුපිකල් බිලිකන 10ක්
ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. ගික අවුරු ශ රුපිකල් බිලිකන 12ක්
ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. ඊට ලින් අවුරු ශ රුපිකල් බිලිකන
13ක් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. යනතදව්ට ලැශබන්න ිරශබන
ප්රිරලදා ්දවදකණව් ශබ ම කන්ශන් නැහැයි කිකන එ ට
ේාදහකණකක් තමයි මද ුපන්ශන්.
ඊළ ට අශප් කයශකන් රැකිකද නිකමදණක වුණද. නමුත් ශම්
රැකිකද නිකමදණක මේශම් ප්රිරලදා හැම යන ශ ො ලඨද්ක ටම කට
ුදකදව්ටම ්දවදකණව් ලැබුශණ් නැහැ. ්මහක තමිරව්රු ඒ
අමදතයදාං හකහද රැකිකද 2 000ක් 3 000ක්  මලද ිරශබනව්ද.
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590

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මහතද

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

නමුත් මශේ ආ්නශඋ මට ශාන්න ුදළුව්න් වුශණ් රැකිකද 100යි.
මට කදබා ආ්නශඋ ඉන්ශන් රුව්න් විශමව්කවන තමිරවනමද.
එවනමදට රැකිකද 100ක්ව්ත් ශාන්න බැරි වුණද. ඒ ආ දකකට රැකිකද
නිකමදණක සි ව ශව්න්ශන් තමිරව්රු ශගොඩ නැඟීමට ශහෝ
තමිරව්රු ආකක්ෂද කිරීමට නම්
කශ ල කම්කිසි යන
ශ ො ලඨද්ක ට බහුතකක ට ්දවදකණක ඉෂථට ශව්න්ශන් නැිර
තත්ත්ව්කක් තිර ශව්නව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදට නිකමිත

දලක අව්්දනයි.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ශමවනමන්ලද කිේව්ද මට

ාද

කන්නක කිකලද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එවනමන්ලද කිේශව්ොත්

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ඒ ශ පදලන නයදක පත්රශඋ ගමන් කිරීශම් ම කටට සිුපව්න
හදනික එවනමද ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි. මවයම අධිශේගී මදකගක හාන්න ඳු
පනව්දක කිකලද එවනමද ඊශඋ ශපශකාද රූපව්දිනනිශකන් කිකනව්ද
මද ාැක් ද. එවනමද කිේව්ද
ඳු පන්න එපදක කිකලද. ඳු
පන්ශන් නැවනව්
ඳු කශඋ අධිශේගී මදකග හාන්ශන්
ශ ොශහොමා? අධිශේගී මදකගව්ල ව්ාංගු නැහැ. එක්ශ ෝ
ඳු
පන්න ඕනෑ එශහම නැත්නම් ඳු ිනල් කන්න ඕනෑ. ඒ
්ම්බන්වශකන් ඉාංජිශන්රුශව්ෝ තීකණ ගන්න ඕනෑ.
ඊළ ට නඅාන පත්රශඋ පළමුව්න පිටුශේම ්හහන් ශව්නව්ද
එවනමද කිකන ශ ව්ල් අමදතයව්රු අහන්ශන් නැහැයි කිකලද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ඒ ශම් කශ ල ශ පදලනශඋ
හැටියි. තව් මද් 6ක් කනශ ොට එවනමද කිකන ශ ව්ල් වුරුව්ත්ම
අහන එ ක් නැහැ. ඊට ප්ථශ්ේ එවනමදට නබදයි බදයින කිකන්න
පටන් ගනියි එවනමද ළන්න් ඉන්න ශ ෝන්ගහශේ ව්ැනි මිනි්ථුද.
ඒ
එවනමද ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ
තමයි කාදකාක. ඒ
ආ දකකට එවනමද කයකට තන්ලි ගැසීම් එ පැත්තකින් පදඩුව්ක්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

දලක ශාන්නම්.

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදශේ

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා

(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

ාදව් අව්්න්

කන්න.

(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

මට තව් විනද ක 5ක් ශාන්න.

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට තව් විනද ක 5ක් ශාන්න බැරි ශව්නව්ද. ඔබවනමදට
නිකමිත දලක අව්්දනයි. ඒ නි්ද ඔබවනමදශේ ාදව් අව්්න්
කන්න.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගු සරත් වෆොන්වසේකා මතතා
(பீல்ட் மொர்ஷல் மொண்புமிகு சரத் தபொன்மசகொ)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

අපට ශම් කයක පව්ත්ව්දශගන කෑමට ප්රවදනම බදව කක්
ිරශබනව්ද. ශම් ව්නශ ොට අශප් ආණ්ඩුව්ට ිරශබන ප්රවදනම
බදව ක තමයි ශම් කශ ල ප්රවදනිකද. අපට ආණ්ඩුව්ක් ිරශබනව්ද.
අශප් ආණ්ඩුශේ ප්රවදනිකද කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමදයි. අපි කන
ව්ැඩව්ලට කශ ල ප්රවදනිකද කම් කම් ආ දකශකන් අකුල් ශහළනව්ද.
ඒ නි්ද අපට ිරශබන ප්රවදනම ප්ර ථනක තමයි ශම් ශව්ලදශේ ශම්
කශ ල ප්රවදනිකදශේ ආය කව්දාක අශප් කයකට ලැශබන්ශන් නැිර එ .
ඒ ප්රවදනිකද ශබොශහෝ අව්්ථාදව්ල අශප් කයක ගැන ව්ැරැදි මතකක්
ශගොඩ න න්න ේත්්දහ කනව්ද. නකයක දූෂිතයින කිකන මතක
තදින්ම ශගනකන්න හානව්ද. කයක ශමොන ශහොහ ශාකක් කන්න
ගිකත් හැම ශව්ලදව් ම ාද කන්ශන් නකයක දූෂිතයින කිකලදයි.
එව්ැනි ප්ර ද හකහද එවනමද ශ පදලන නයදක පත්රශඋ ගමන්
කනව්ද. ඒ ශ පදලන නයදක පත්රශඋ ගමන් කිරීමට ේත්්දහ
කිරීශම් ම -

ඊළ ට නුදබුාමු ශපොශලොන්නරුව්න ව්යදපෘිරක ්හහද
ශව්න් කන මුාල අ්දවදකණයි. ශම් අවුරු ශ රුපිකල් බිලිකන
10ක් ගික අවුරු ශ රුපිකල් බිලිකන 12ක් ඊට ලින් අවුරු ශ
රුපිකල් බිලිකන 13ක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද. ඊට අමතකව් තව්ත්
රුපිකල් බිලිකන 13ක් එවනමදශේ ව්යදපෘිරව්ලට ශව්න් ක
ිරශබනව්ද. එයින් රුපිකල් බිලිකන 8ක් ශව්නත් රුම් කටශත්
තමයි ්හහන් ක ිරශබන්ශන්. අලි ව්ැටක් ගහන්නත් එවනමද
වි දල මුාලක් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද. ව්නජීමේ තමිර ශ ශනක්
ඉන්නව්ද. ව්නජීමේ ශාපදකතශම්න්වනව්ක් ිරශබනව්ද. අලි ව්ැටක්
ගහලද ශපොශලොන්නරුව් විතකක් ආකක්ෂද ළදට මදියි. ඊට ප්ථශ්ේ
අලි ටි ාඹුල්ලට ගිිනල්ලද ගහන්න පටන් ගන්නව්ද; මදතශල්ට
ගහන්න පටන් ගන්නව්ද. ඒ අලි ගිිනල්ලද අනුකදවුදකක කුඩු
කනව්ද. ඒව්දට ශව්නම ්ාං ල්ප ිරශබන්න ඕනෑ. ඒ ්ාං ල්ව්ලින්
බැහැකට ගිිනන් ව්නජීවි තමිරවනමද පැත්ත සිටික ම එවනමද අලි
ව්ැටව්ල් ගහන්න කනව්ද. එවනමද ශම් ආ දකකට ශම් ව්ැඩ කන
ගමන්ම අපට අමදතයදාං
ශාන්ශන් නැහැ. අශප් කයකක්
ිරශබනව්ද. යූඑන්පී කයකක් ිරශබනව්ද නම් යූඑන්පී තමිරව්රුන්
පත් ක ගැී මට යූඑන්පී කයකට හැකිකදව් ිරශබන්න ඕනෑ; අශප්
නදක වනමදට හැකිකදව් ිරශබන්න ඕනෑ. එවනමද ශපෞ ගලි
වව්කක මත අපට ලැබික යුවන අමදතයදාං ශනො ම අශපන්
පළිගැී ම මද ිනතන හැටිකට කදයය තදන්ත්රි නදක කකු විසින්
ශනො ළ යුවන ශාකක්; ්ාදචදකශකන් ශතොක ශාකක්. එව්ැනි ශ
කන්න එපදක කිකද මද එවනමදශගන් ඉල්ලද සිටිනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි ගරු මන්ත්රීවනමදට.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි ඔබවනමදශේ

ාදව් ාැන් අව්්න්

කන්න.

මීළ ට ගරු කාංජිත් සිකඹලදපිටික මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට
විනද ක 10 පමණ දලකක් ිරශබනව්ද.
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ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, 2019 ව්කෂක ්හහද රුපිකල්
බිලිකන 3,149ක් විකාම් කිරීමට ූරාදනම් බව් කයක පුදගික ාද
ඉදිරිපත්
ළ අක ව්ැක ශල්ඛ්නශකන් කිකවුණද. එයින්
ුදනකදව්කතන විකාම් ්හහද රුපිකල් බිලිකන 2,445ක් ්හ කදයය
ආකතන ්හහද රුපිකල් බිලිකන 756ක් ව් ශකන් ්හහන් ශව්නව්ද.
ඒ නි්ද ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක අපට හඳුන්ව්න්නට ුදළුව්න්
පරිශාෝයනක මුල් ක ගත් අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් හැටිකට. මීට
ශපක
ාද
ළ අශප් ිනතව්ත් ෆීල් හ මදකෂල් ගරු ්කත්
ශෆොන්ශ්ේ ද මැිරවනමද කිේව්ද ශම් ඡන්ා අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක්
ශනොශව්යි කිකලද. ඒ නි්ද මම ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඡන්ා අක
ව්ැක ශල්ඛ්නකක් කිකලද කිකන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශමක
පරිශාෝයනක මුල් වුම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක්. අපි ව්දශේ
්ාංව්කවනක ශව්මින් පව්ිරන කට එව්ැනි අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක්
ඉදිරිපත් කිරීමට කම්කිසි අකමුණක් ිරශබන්නට අව් ථකයි. ශම් කට
නැන්ටින්නට හාන කටක්. එම නි්ද අපට අකමුණ ශමො ක්ා කිකලද
් ව්න්නට බැහැ; අකමුණ පැහැදිලියි. ඒ අකමුණ වනළත් ව්ැාගත්
ශව්න්ශන් ශම් කශ ල අත්කව් ථකම, ්ැලකික යුවනම ප්ක ථනව්ලට
කයකට පිළිවනරු ශ්ොකන්නට ුදළුව්න් වුණදා කිකන එ ශනොශව්යි,
අඩුම තකමින් අව්වදනකට ලක් කන්නට ුදළුව්න් වුණදා කිකන
එ යි. ව්වන ම් රුව්න්ශේ ව්ැටුප ව්ැ ක කනව්ද කිකලද කිේව්ද,
එච්චකයි. ශමො ක්ා වි්ඳුම, ශ ොශහොමා කන්ශන්, දින ව් ව්දනු
ශමොනව්දා කිකන ඒව්ද ශමොනව්ත් නැහැ. ශම්
්ාංකීකණ
ගැට ව්ක්. ඒ ත්
ළද. තයි, ව්වන කශඋ ලක්ෂ ගණනක්
ඉන්නව්දශන්.
ශම් කශ ල 50,000 ට ව්ඩද රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින්
ඉන්නව්ද. ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක වනළ ඒ අක ගැන එ ම
ව්චනකක්ව්ත් ්හහන් ව්න්ශන් නැහැ. නමුත් ඒ ශම් කශ ල ාැශව්න
ප්ක ථනකක්. ඒ ව්දශේම ශම් කශ ල කැුදම් ම ලටශම් ශගොමේන් ලක්ෂ
40ක් ඉන්නව්ද. ශම් න්නක පදඩු වුශණොත් ඔවුන්ට ලබන න්නක
ජීව්ත් ශව්න්නට බැහැ. ඒ අක ගැන ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ
ශමොනව්ත් ්හහන් ව්න්ශන් නැහැ. පරිශාෝයන අක ව්ැක
ශල්ඛ්නකක් වුණත් අපි ්වනටු ශව්නව්ද, හැබැයි අව් ක
ථ
දකණද
ාද ශනො ළ පරිශාෝයන අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් ගැන අපට ්වනටු
ශව්න්නට බැහැ, ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි.
මම ාද කන්නට කන්ශන් ඒ ගැන ශනොශව්යි. මට ලැබී
ිරශබන ශ ටි ශේලදශේ මම
ාද
කන්ශන් ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නශඋ ිරශබන ව්ැක ශනොශව්යි, අක ශ්ොකද ගන්නට ශම්
ආණ්ඩුව්ට ුදළුව්න්ා කිකන එ
ගැනයි. අපි ාන්නව්ද
්දමදන්කශකන් කයශඋ ආාදකශමන් සිකකට 85ක් බුප ආාදකම බව්.
ආ්න්නතම ගණන් ශපන්වූ ව්කෂක ව්න 2017 ම කයශඋ මුළු
ආාදකම රුපිකල් බිලිකන 1,927යි. එයින් බුප ආාදකම රුපිකල්
බිලිකන 1,671යි. ඒ කිකන්ශන් අව්්දනකට ගණන් බැලූ ව්කෂක
ව්න 2017 ම සිකකට 86.7ක් බුප ආාදකම. 2019 ව්කෂශඋත් ඒ
ශව්න්ථ ශව්න්ශන් නැහැ, තව් ව්ැ ක ශව්නව්ද මි්. ාැන් 2019
ව්කෂශඋ බුප ආාදකම රුපිකල් බිලිකන 2,077ක් ලැශබයි කිකලද
මුාල් අමදත්කවනමද ේප ල්පනක
කනව්ද. හැබැයි අපට
ආ්න්නතම 2018 ව්කෂශඋ ලැබුශණ් රුපිකල් බිලිකන 1,712යි. ඒ
අනුව් අපි 2019 ව්කෂශඋ රුපිකල් බිලිකන 365ක් ව්ැ කශකන් බුප
ආාදකම ලැශබයි කිකලද ේප ල්පනක
කනව්ද; ිනතනව්ද;
ප්කදකානද කනව්ද. ශ ොපමණා ශම් ව්ැ කමේම? ළ ම ව්කෂක ව්න
2018ට ්දශප්ක්ෂව් සිකකට 21.3කින් බුප ආාදකම ව්ැ ක
ක
ගන්නට ුදළුව්න් කිකලද මුාල් තමිරවනමද වි ථව්ද් කනව්ද.
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අපි බලමු ආ්න්තම ව්කෂව්ල බුප ආාදකම ව්ැ කශව්ලද
ිරශබන්ශන් ශ ොශහොමා කිකලද. 2016 ව්කෂශඋ ම 2015 ව්කෂකට
ව්ඩද බුප ආාදකම ව්ැ ක වුශණ් රුපිකල් බිලිකන 108යි; සිකකට
7.9කින් ව්ැ ක වුණද. 2017 ව්කෂශඋ ම 2016 ව්කෂකට ව්ඩද බුප
ආාදකම ව්ැ ක වුශණ් රුපිකල් බිලිකන 207යි. ශහොහ ව්කවනකක්,
සිකකට 14.1ක්. හැබැයි, අමත
කන්නට එපද ඒ ව්කෂක තමයි
බුප කිකන එ ශම් කශ ල මිනිුදන්ට එපද වුම් ව්කෂක. ආණ්ඩුව්ට
සි ව වුණද ාහ පහශළෝථ ව්තදව්ක් තමන් ඉදිරිපත් ළ බුප ආපහු
ැහව්ද ගන්නට. යනතදව් ඒව්ද ප්කිරක්ශෂේප ළද, යනතදව් පදකට
බැ්ථ්ද. පදක්ෂි ශදාකකින් ශතොකව් ශව්ශළන්ශාෝ පදකට බැ්ථ්ද.
ඒ ව්කෂක තමයි ශම්. ඊළ ට, 2018 ව්කෂශඋ ම 2017 ව්කෂකට ව්ඩද
බුප ආාදකම ව්ැ ක වුශණ් රුපිකල් බිලිකන 41යි; සිකකට 2.4යි.
2018 ම සිකකට 2.4ක් බුප ආාදකම ව්ැ ක වුම් කට අපි අා හීන
බලනව්ද, 2019 ම සිකකට 21.3ක් බුප ආාදකම ව්ැ ක කශගන ශම්
අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඉදිරිකට ශගන කන්නට අපිට ුදළුව්න්ශව්යි
කිකලද. ශම් අක ව්ැශඋ ිරශබන ්මහක ශ ව්ල් නක නැහැ,
ශහොහයි. හැබැයි, ඒව්ද ළ හැකිා කිකන ප්ක ථනක ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ හරි
ල්ථ්න ව්චන ටි ක් ිරශබනව්ද. ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ
ිරශබනව්ද, යක ඉුදක, නාංව්මු ලාං ද, කන් අ්ථව්ැන්න, රැ ව්කණ,
"Home Sweet Home", මදශේ අනදගතක, ුදඛිත ුදකව්ක ප්කයද යල
අභිමන්, ්හ්ක, "City Ride", කන් මදව්ත, විරුලික ක්ිරක, හරිත
්ාංගම්, නිල්ව්ලද එළික, සිිනන මදළිගද ව්ැනි හරි ල්ථ්න ව්චන.
හරි ල්ථ්න ව්චන. හරි ල්ථ්නයි තමිරවනමනි. අරිශ්න් අහුබුුප
ශූරීන් සිටිකද නම් එවනමදත් පකදින ල්ථ්න ව්චන ිරශබනව්ද. ඒ
ගැන අපි ්වනටු ශව්නව්ද. හැබැයි, "සිිනන මදළිගදන කිකන එ
ඉතදම ව්ැාගත්. ශමින ්හහන් කලද ිරබුශණ්, විශ
රැකිකද
කන අකට නිව්ද් ්දාද ගැී මට ණකක් ලබද ශානව්ද කිකදයි. එ
පැත්තකින් පද්ථශපෝ ල එ ක් ලබද ගන්නද ගණනත් රුපිකල්
5,000කින් ව්ැ ක කලද, ගුව්න්ගත මේශම් ගද්ථවනත් ව්ැ ක කලද
ිරශබනව්ද. අශප් කශ ල
ම් රුව්න් විසිලක්ෂකක් පමණ
විශ ගත ශව්ලද ඉන්නව්ද. අශප් කශ ල දන්තදව්න්ශගන් සිකකට
75ක්ම නුුදහුම් ශ්ේවි දව්න් හැටිකටයි රැකිකදව්ලට කන්ශන්.
ඔවුන්ශේම පක්ථ එශ න් තාලද නසිිනන මදළිගදන හාන්න කනව්ද.
ඒ ශව්නම ාදව්ක්. හැබැයි, "සිිනන මදළිගදන කිකන එ ශම්
අක ව්ැකට ගැළශපනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, 2018
ව්කෂශඋ බුප ව්ැ ක මේම සිකකට 2.4 ිරකදශගන, ශම් ව්කෂශඋ බුප ව්ැ ක
මේම සිකකට 21 ාක්ව්ද ව්ැ ක
කගන්න ුදළුව්න් කිකලද කම්
ශ ශනක් ප්ර ද
කනව්ද නම්, ඒ ට ගැළශපනම ව්චනක තමයි
නසිිනන මදළිගදන කිකන්ශන්. එම නි්ද ශම් ව්චන අතරින් ඒ ව්චනක
ශමම අක ව්ැක ශකෝයනදව්ලිකට ඉතදම ගැළශපනව්දක කිකද මම
ශකෝයනද කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, අපි ඊළ ට බලන්න ඕනෑ
ව්ැාගත්ම ප්ර ථනක ශමකයි. ශම් කශ ල කදයය ආාදකශමන් සිකකට
85ක්ම ශ්ොකද ගන්ශන් බුපව්ලින් බව් අපි ාන්නව්ද. අපි ඒ
හැමාදමත් කිකනව්ද. ඒ ශව්න්ථ කන්න ඕනෑ. බුපව්ලින් ව්ැ ක
ප්රමදණකක් ු ච බුප බව්ට පත් කගත යුවනයි කිකලද අපි ශබොශහෝ
දලකක් ිර්ථශ්ේ කිකනව්ද. හැබැයි, අපි ාන්නව්ද, තව්මත් ්ම්ථත
බුපව්ලින් ඉතද වි දල ප්රමදණකක් ව්ක්ර බුප හැටිකටයි අක ක
ගන්ශන් කිකලද. ව්ක්ර බුප කිකන එශක් ශත්රුම ශමො ක්ා?
ශ ශනකුශේ ආාදකම් ප්රිර තක, ඔහුශේ තකදිරකම, ඔහුශේ
ව්ත් ම කිකන ඒ කිසිව්ක් ශනෝල ද ාදණ්ඩකක් ශහෝ ශ්ේව්දව්ක්
මිල ම ගන්නද හැම අව්්ථාදව් ම ඔහු ඒ බ ා ශගවික යුවනයි. පදශක
සිටින කදච කද ශව්න්න ුදළුව්න්, අිරවන කුශේකකද ශව්න්න
ුදළුව්න්, ඒ හැම ශ ශනකුශගන්ම එ ්මදනව් අක කන බ ාට
අපි ව්ක්ර බ ා කිකලද කිකනව්ද. අපි නගදටු ශව්න්නට ඕනෑ, අපට
තව්මත් ඒ ක්රමක ශව්න්ථ
ක ගන්නද ශපකළික
කගන්න

593

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු කාංජිත් සිකඹලදපිටික මහතද

්කත් ශෆොන්ශ්ේ ද මැිරවනමද සිටිකද නම් මම ්වනටු ශව්නව්ද.

බැරිශව්ලද ිරශබන එ ගැන. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ව්ක්ර
බුප අක කන එ තමයි හරිම පහුද. ඒ ගැන වුරුත් ාන්ශන්
නැහැ, වුරුව්ත් අහන්ශන් නැහැ, බුප ේපශ
කන් ශ්ොකන්න
වුරුව්ත් කන්ශන් නැහැ, නිලවදරින් හම්බශව්ලද ශම් ්හහද ්ටන්
කන්ශන් නැහැ, ඒ පිළිබහ ්ම්මුඛ් ්ද ච්ඡද නැහැ. ශ හට
ගිිනල්ලද ාදණ්ඩ ශහෝ ශ්ේව්ද ගනි  ම අපි ාන්ශන්ම නැවනව් ඒ බ ා
ශගව්නව්ද. එම නි්ද හැම විටම කදයය ආාදකම ේපකද ගැී ශම් ම හරි
පහුදශව්න් ව්ක්ර බ ාත් එක් ,-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා

පමණ

ශපොශළොන්නරුව්ට ව්ැ කුදක මුාල් ශව්න් ව්නව්දක කිකලද එවනමද
නගදටුශව්න්
ාද
ළද.
ශපොශළොන්නරුව් කිකන්ශන්
ාරිද්රතදශව්න් ශපශළන යන ශ ො ලඨද්කක් ජීව්ත් ව්න
දි්ථත්රික් කක්. ඒ ව්දශේම මදයිම් ගම්මදන ්ිනත, එල්ම ම ඊ යුා
්මශඋ ව්ැ කම කාකකට පත් වූ දි්ථත්රික් ක. ගම්පහ කිකන්ශන් ශම්
කශ ල ිරශබන දි්ථත්රික් අතක ඉහළින් ිරශබන දි්ථත්රික් කක්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, එම නි්ද ඉතද අඩු ආාදකම්ලදභී,
අඩුම ්ාංව්කධිත දි්ථත්රික් ක ට මුාල් ශව්න් කිරීම බ්ථනදිනක
පළදශත් දි්ථත්රික් එක් ්ාං්න්ානක කන්න කනව්ද නම්, ඒ
්ුදකද ව්ැකදි බව්ත් ප්ර ද
කමින්, ාද කන්න අව්්ථාදව් ්ල්ද
 මම ගැන ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ශව්මින් මද නිහඬව්නව්ද.

දලකක් ිරශබනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(The Hon. Presiding Member)

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ශහොහයි, මම විනද ක ශාශ න්

ාදව් අව්්න්

කන්නම්.

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ාැන් මම කිකන්න හැුපශේ, ශම්
සිිනන මදළිගදව් ඩදශගන ව්ැශටන්ශන් දශේ ින් මතා කිකන
එ යි. අපි කිේව්ද, 2018 ව්කෂකට ව්ැ කශකන් 2019 ව්කෂශඋ ම
රුපිකල් බිලිකන 365ක් ආණ්ඩුව් ශ්ොකන්න ඕනෑ කිකලද. ඒ
කිකන්ශන්, ාව්්ට එ බිලිකනකක් බුප හැටිකට ආණ්ඩුව් අ ිරන්
ශ්ොකන්න ඕනෑ. බිලිකනකක් කිකන්ශන් සිකක් ශ ෝටිකක්. ශම්
සිකක් ශ ෝටික ආණ්ඩුව් යනතදව්ශගන් ගන්න ඕනෑ. පුදගික
ව්කෂකට ව්ැ කක 2019 ව්කෂශඋ හැම ාව්් ම අ ිරන් රුපිකල්
ශ ෝටි 100ක් ශම් කශ ල යනතදව්ශේ ්දක්කුශව්න් ආණ්ඩුව්
ේුපකදගත යුවන ශව්නව්ද, ආණ්ඩුශේ ්ාංඛ්යදශල්ඛ්න අනුව් ඉදිරිකට
කන්න නම්. ාළ ව් ශකන් බැ ශව්ොත්, ශම් කශ ල යනතදව් ශාශ ෝටි
ා්ලක්ෂකක් නම්, 2019 ව්කෂක වනළ ශම් කයක බලදශපොශකොත්වන
ව්න ආාදකම ගන්න බදල, මහළු, තරුණ යනතදව් ව්දශේම ශකෝගී
යනතදව්, -ශම් කශ ල ්ම්ථත යනතදව්- අතක ඒ බුප මුාල ශබ ම කද
යුවනයි. ඒ විධිකට ශබ ම ගිශකොත්, ළාරුව්න් තවනළු හැම
ුද ගලශකක්ම එක් ව්කෂක ට අඩුම ගණශන් රුපිකල්
17,380.95ක් ආණ්ඩුව්ට අ ිරන් ශගවික යුවන ශව්නව්ද. ශම් සිිනන
මදළිගදව් ඉටු කගන්නව්ද නම්, එක ශම් කශ ල ්ම්ථත යනතදව් මත
ාකන්න බැරි බුප බකක් හැටිකට පිරත ශව්නව්ද. එම නි්ද ගරු මුාල්
තමිරවනමදට, කයකට ශම් ගැන ්ල ද බලන ශල් අපි ඉල්ලද
සිටිනව්ද. අශප් කශ ල විවිව ්හන ලබන ණ්ඩදකම් ්හ කශ ල
්ම්ථත යනතදව් ්ල ද බැලූ විට ඉතද ුදළු පිරි්ක් ගැන තමයි ශම්
අක ව්ැශකන් ාද ශව්ලද ිරශබන්ශන්.
මම කබක කිරි නිෂථපදානක
කන දි්ථත්රික් ක
යනතද
නිශකෝජිතශකක්. ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශකන්
ාද
කලද
ිරශබනව්ද, අශප් කබක කිරි නිෂථපදානක ශම් කශ ල කමදන්ත ්හහද
මදි කිකලද. එම නි්ද නිෂථපදානක ව්ැ ක කන්න ඕනෑ කිකලද
ිරශබනව්ද. නමුත්, එශහම ප්ර ථනකක් නැහැ. අශප් කබක කිරි
නිෂථපදානක අපට විකුණද ගන්න බැරුව්යි ිරශබනව්ද. එම නි්ද
්මහක අව්්ථාදව්ල අාදළ ප්ර ථනක අව්ශබෝව කශගනත් නැහැ.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදට ශව්න් වූ

දලක ාැන් අව්්න්.

ගු රංජිත් සියඹලාිළටිය මතතා

(மொண்புமிகு ரன்ேித் சியம்பலொபிடிய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

මට තව් තත්ත්පක 10
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මී ළ ට, ගරු ලකී යකව්කවන අමදතයවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
දලකක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.2.16]

ගු ලකී ජයවර්ධන මතතා (නගර සැලසුම් තා ජල
සම්පාදන රාජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு லக்கி ேயவர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்
வைங்கல் இரொேொங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of City
Planning and Water Supply)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, 2015 ම එක්්ත් යදිර
පක්ෂකත්, ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂකත් එක් ශව්ලද තිර කුද
යදිර ආණ්ඩුව් 2018 ඔක්ශතෝබක 26ශව්නි ාද විසිරුණද. එක
වි දල කුමන්ත්රණකක්. ප්රයදතන්ත්ර විශකෝධී එම ක්රිකදව් වනළින් සිුප
වූ ඒ ශේාී ක තත්ත්ව්ක ම හැක නැව්ත ශා්ැම්බක 20 ශව්නි ාද
පිිනටු වූ එක්්ත් යදිර ශපකමුම් ආණ්ඩුව් වනළින් ඉදිරිපත් කන
අක ව්ැක පිළිබහව් අාහ්ථ ප්ර ද
කන්න අව්්ථාදව්ක් ්ල්ද  මම
පිළිබහව් පළමුශව්න්ම ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද.
විශ ේෂශකන්ම මට ශපක ාද ළ, යදිර ආණ්ඩුශේ ප්රවදන
අමදතයව්කශකකු විධිකට
ටයුවන
ළ, කාංජිත් සිකඹලදපිටික
මහතදශේ ාදව් වනළින් ශම් අක ව්ැක සිිනන අක ව්ැකක් විධිකට
හුව්ද ාක්ව්න්න ශකුපණද. මද ිනතන විධිකට ශම් අක ව්ැක සිිනන අක
ව්ැකක් ශනොශව්යි. ශම් අක ව්ැක කශ ල යනතදව්ට බකක් ශනො ම ්හන
්ල්න අක ව්ැකක්ක කිකන එ මට ශම් අව්්ථාදශේ ම ්වනටින්
ප්ර ද
කන්න ුදළුව්න්. විශ ේෂශකන්ම ශම් අව්්ථාදව් තිර
කන්න
ටයුවන
ශළේ ශම් පදකලිශම්න්වනව් ව්්ක ිරහක්
නිශකෝයනක කමින් ශම් කටට විිනෂථට ශ්ේව්දව්ක් ළ අශප් මුාල්
තමිරවනමද ව්න මාංගල ්මකමේක මැිරවනමදයි. ශම් අක ව්ැක
එවනමදශේ මාංගල අක ව්ැක. 'මාංගල' කිකන ව්චනශඋ
පරි්මදප්තශකන්ම ශම් අක ව්ැක කටට ඉතදම ව්ැාගත් අව්්ථාද
්ල්න අක ව්ැකක් විධිකට මද ාකිනව්ද. 2004 ව්්ශකන් ප්ථශ්ේ ,
එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ ප්රිරපත්ිර අනුව් කටට අක ව්ැකක් ඉදිරිපත්
කන්න ලැබුම් ප්රාම අව්්ථාදව් ශමකයි. ව්්ක 15 ට ප්ථශ්ේ
ලැබුම් ශම් අව්්ථාදශේ ම එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ ප්රිරපත්ිර මත
තමයි ශම් අක ව්ැක ඉදිරිපත් කලද ිරශබන්ශන්. එක්්ත් යදිර
පක්ෂක ආණ්ඩු කන දලව්ල ම කටටත්, කශ ල යනතදව්ටත් ආාකක
කමින් කටට විිනෂථට ශ්ේව්දව්ක් ළදක කිකන එ අපි අමුවනශව්න්
කිව්යුවන ව්න්ශන් නැහැ. විශ ේෂශකන්ම ිර්ථ ව්්ක ශ පදලන
අත්ාැකීම් ්ිනතව් මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද ඉදිරිපත් කුද අක
ව්ැක පිළිබහව් අපි ්වනටු ව්න අතක, එවනමදශේ ිර්ථ ව්්ක
ශ පදලන දිවිකටත් ුදබ පතන්න මද ශමක අව්්ථාදව්ක් ක
ගන්නව්ද.
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ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් අක ව්ැක විව්දාකට එක්ව්න
විපක්ෂශඋ ගරු මන්ත්රීව්රු ශම් ්ාද ගකාක වනළ අක ව්ැක
විශේචනක
ළ නමුත්, ්ාද ගකාශකන් එළිකට ගිකදට පුදව්
කිකන්ශන් ශමව්න් ලාලය අකබුා තිර දලක යනතදව්ට ්හන
්ල්න අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන එවනමන්ලදත් ්වනටුව්න
බව්යි. [බදවද කිරීමක් නැහැ, අපට එළිශඋ ම ්මහක අක ාද
කලද කිකනව්ද. විශ ේෂශකන් ශම් අක ව්ැක ඒ තත්ත්ව්කට
පත්ශව්ලද ිරශබනව්ද. ඔවුන් එළිශඋ ම අපිත් එක් ශපෞ ගලි ව්
ශම් බව් කිකනව්ද. ගරු සිසික යකශ ො ක මන්ත්රීවනමදත් එාද මට ලිෆථ ල
එශක් ම කිේව්ද ශන්ා ශම් අක ව්ැක ටි ක් ශහොහයි කිකලද?
තත්තටම ඒ
අපට ්වනටට
දකණකක්. ඔබවනමදම කිේව්ද,
"විපක්ෂශඋ යුවන ම තමයි, ශම් අක ව්ැක විශේචනක කන එ .
නමුත්, ඒ විශේචනක පදකලිශම්න්වනව් තවනශළේ
ළත්, ශම්ව්ද
්දවදකණ ව්ැඩන කිකලද. ඒ මතක ඔබවනමන්ලද ළ ිරශබනව්ද. ඒ
ගැන අපි ්ථවනිරව්න්ත ව්න්න ඕනෑ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, 1948 ව්කෂශඋ ශ්රී ලාං දව්ට
නිාහ් ලැබීශමන් ප්ථශ්ේ මුළු ශලොව්ම ශ්රී ලාං දව් පිළිබහව් වි දල
බලදශපොශකොත්වනව්ක් තබද ගත් අතක, ඔවුන් අනදව්ැකි කිේශේ ඉතද
ඉක්මනින් අප කට නආසිකදශේ ්ථවි ල්කලන්තකන බව්ට පත්ශේව්ද
කිකදයි. 1965 ම එව් ට සිටි සිාංගප්පූරු අගමැිර ලී ක්ව්දන් යූ
මැිරවනමද එවනමදශේ අක ව්ැක ාදශේ ම ව්්ක පහකින් සිාංගප්පූරුව්
ලාං දව්ට ව්ඩද දියුම් කටක් බව්ට පත් කිරීම ලාලි අකමුණ බව්
පව්්ද සිටිකද. එ ල ශලෝ යනතදව් පූකව්දාක කට ගත්ශත් අශප්
කට. අප කට නිාහ් ලබද ව්්ක 71කින් පුදව් පත්ව් තිර තත්ත්ව්ක
පිළිබහව් හෘාක ්දක්ෂිකට එ
ව් අප ාද ළ යුවනව් තත.
විපක්ෂක එක් තන්ල්ලක් අශප් පැත්තට දිගු කන ශ ොට තන්ලි
හතකක් ඒ අකශේ පැත්තට හැකශව්නව්දක කිකන එ අමත
කලද තමයි ාද කන්ශන්.
ඒ පිළිබහව් අපි නගදටු ශව්නව්ද. අවුරුුප 71
දලක වනළ ශම්
කට පදලනක
කුද පදලන යුගකන් ගැන
ාද
කන්න මද
ැමැිරයි. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ව්්ක 71
කදයය
පදලනක ගැන ාද කන ශ ොට, ඉන් ව්්ක 35ක් ශම් කට පදලනක
කලද ිරශබන්ශන් ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂක ප්රමුඛ් ශපකමුම්
කයකන් ව්න බව්ත්, ව්්ක 41 විවදක යනදධිපිර ධුක දලශකන්
ව්්ක 25ක්ම විවදක යනදධිපිර බලක ාකලද ිරශබන්ශන් ශ්රී ලාං ද
නිාහ්ථ පක්ෂශඋ නදක කන් බව්ත් අමත
කන්න එපද. ව්්ක
32 පදලන දලකක් තමයි එක්්ත් යදිර පක්ෂක ශම් කට
පදලනක ශ රුශේ. ව්්ක 16ක් එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ විවදක
යනදධිපිරව්රුන් කටශත් ටයුවන ළද. ව්්ක 4 පමණ දලකක්
එක්්ත් යදිර ශපකමුණ හද ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂකත් ්ම
්හ්ම්බන්ව ශව්ලද
ටයුවන
ළද. ශ පදලන ඉිරහද්ශඋ
මුල්ව්කට යදිර ආණ්ඩු ්ාං ල්පකක් වනළ ශම් කට පදලනක ශගන
ගිකද. ශම් දලශඋ කශ ල නදක කද ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂශඋ
යනදධිපිර කිකන එ ත් අමත
කන්න එපද. එව්ැනි
තත්ත්ව්ක ට තමයි අා ශම් කට පත් ශව්ලද ිරශබන්ශන්. ව්ැ ක
දලකක් ශම් කට පදලනක කලද ිරශබන්ශන් අා විපක්ෂශඋ
ඉන්න අක කිකන එ අපි අමත
ළ යුවන ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ
නි්ද විපක්ෂක අා ශමොනව්ද ාද ශ රුව්ත්, ශම් කශ ල ශමව්න්
තත්ත්ව්කක් තිර මේමට ඒ අකත් ව්ග කිව් යුවනයි කිකන එ ත් අපි
මතක් ක ශාන්න ැමැිරයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් පදලන දලකන් වනළ කටට
සිුප වූ ශ්ේව්දව්න් පිළිබහව් ්ාං්න්ානදත්ම ව් බලනව්ද නම්, එම
පදලන දලකන් වනළ කටට විිනෂථට ශ්ේව්දව්ක් ශළේ එක්්ත් යදිර
පක්ෂක කිකන එ
වුරුත් අවිව්දාශකන් පිළිගත යුවන ශව්නව්ද.
ඒ
දටව්ත්, "නැහැන කිකන්න බැහැ. ඒව්ද එකින් එ ශගනහැක
ාක්ව්න්න අව් ය ශව්න්ශන් නැහැ. ශම් ්ාදශේ ඉන්න සික ම
මන්ත්රීව්රුන් ිනතට එ
ව් ල්පනද කනව්ද නම් ඒ පිළිගත
යුවන ශව්නව්ද.
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අශප් කටට නිාහ් ලබද ගන්නටත් මුල් වූශඋ එක්්ත් යදිර
පක්ෂ නදක කන් බව් අමත
කන්න එපද. නිාහ්ථ අවයදපනක
අප කටට ලබද ුපන්ශන් එක්්ත් යදිර
පක්ෂ නදක කන්.
ආසිකදිර
කටව්ල් අතරින් මුල්ව්කට ශ්රී ලාං දව් වනළ විව්ෘත
ආකථි ක
ක්රිකදත්ම
ශළේ
ශම.ආක.
යකව්කවන
යනදධිපිරවනමදශේ
දලශඋයි. යදතයන්තක ්ම්බන්වතද ව්ැ ක
ව් ශකන් තක ශළේා එක්්ත් යදිර පක්ෂ කයකන් කටශත්යි.
ෘෂි කමදන්තක දියුම් ළද.  කනම් මහව්ැලික ක්රිකදත්ම
ක ව්්ක 30කින් නිම ළ යුවන මහව්ැලි ව්යදපදකක ව්්ක හකකින්
අව්්න් ශළේ එක්්ත් යදිර පක්ෂකයි. ගල්ඔක ්ාංව්කවනක,
මිනිශප් ්ාංව්කවනක, පාවි - පකදක්රම ආ ම පළදත් ශගොවි ගම්මදන
්ාංව්කවනක ශළේ එක්්ත් යදිර පක්ෂක කිකන එ අමත
කන්න එපද. ඒ අතක ත්රිවිව හමුාදව් ක්ිරමත් ළද. ශහොහ ත්රිවිව
හමුාදව්ක් ව්දශේම ක්ිරමත් ශපොලීසිකක් තිර ශළේ එක්්ත්
යදිර පක්ෂක කිකන එ අමත
කන්න එපද.
වි ථව්විායදල කදිනකක් අ ිරන් ආකම්ා
කලද අවයදපන
ක්ශෂේත්රශඋ වි දල දියුම්ව්ක් තිර ශළේ එක්්ත් යදිර පක්ෂකයි.
මහශපොළ ිනෂයත්ව් ක්රමක ශම් කටට ාදකදා ශ රුශේ එක්්ත්
යදිර පක්ෂකයි. ඒ වනළ අා ේ්්ථ අවයදපනක හාදකන ාරුව්න්ට
වි දල අව්්ථාද ්ැලසිලද ිරශබනව්ද කිකන එ මතක් ළ යුවනයි.
ඒ නි්ද අා ශම් කශ ල අිනාං් ාරුව්න්ට ඒ ේගත් ම් තිර
කගන්නට ඒ ශහොහ පන්නකකක් ශව්ලද ිරශබනව්ද කිකන එ ත්
අපි ්හහන් ළ යුවන ශව්නව්ද.
නිාහ්ථ ශව්ශළහ ලදප තිර ළද. නිාහ්ථ ශව්ළහ ලදප
එ ක් ශනොශව්යි, ගණනදව්ක් තිර ළද. විශ ේෂශකන් බිකගම,
ටුනදක , පල්ශල ැශල්, ශ ොේගල ආ ම ප්රශ ව්ල නිාහ්ථ
ශව්ශළහ ලදප තිර කලද අශප් කශ ල තරුණ - තරුණිකන්ට
රැකිකද තිර ශ රුශේ එක්්ත් යදිර පක්ෂ පදලන දලක වනළ
කිකන එ අපි මතක් ළ යුවන ශව්නව්ද. ශම්ව්ද අ ත් ්ාං ල්ප
විධිකටයි ක්රිකදත්ම
ශළේ. එක්්ත් යදිර පක්ෂක ඒ අව්්ථාද
තිර ශ රුව්ද කිකන එ මද මතක් කන්න ඕනෑ.
ිනටුද යනදධිපිර කණසිාංහ ශප්රේමාද් මැිරවනමදශේ දලශඋ
නගමට කමදන්තන කිකන ්ාං ල්පක වනළ කමදන්ත 200ක් ගමට
ශගනදව්ද කිකන එ ත් මතක් කන්නට ඕනෑ. ඒ ව්දශේම ත ම්
කමදන්තක දියුම් කලද ශම් කශ ල වි දල ව්ැඩ ශ ොට්ක් සිුප
ළද. ්ාංචදක ශ්ේව්දව් දියුම් කන්නත් එක්්ත් යදිර පක්ෂක
ළ ශ්ේව්දව් ව්ැාගත්. රූපව්දිනනික ආකම්ා ළද. ඒ ව්දශේම
විුපලික නැිර ප්රශ ව්ලට විුපලික ලබද ුපන්නද. විශ ේෂශකන්ම
විුපලික ලබද  මම ්ම්බන්වශකන් ශලොකු පරිව්කතනකක් තිර කලද
ශම් කශ ල විුපලි ප විරකට වි දල ශමගද ශව්ො ල ප්රමදණකක් එ වන
ශළේ එක්්ත් යදිර පක්ෂක කිකන එ ත් මතක් කන්න ඕනෑ.
ුපක ාන ලබද  මම ගැන
ාද
කනව්ද නම්, ශම් කටට
ුපක ාන පහුද ම් තිර
කන්නත්
ටයුවන
ළද. ප්රව්දහන
පහුද ම් ව්ැ ක දියුම් කන්න ටයුවන ළද. ලාංගමට පමණක්
සීමද ශව්ලද ිරබුම් බ්ථ ශ්ේව්දව් ශපෞ ගලි අාං කත් එක් එ වන
කලද යනතදව්ට ශ්ේව්දව්ක් ්ල්න්න අව්්ථාදව්ක් තිර ශ රුශේ
එක්්ත් යදිර පක්ෂකයි.
ගම් ම ලටමින් නිව්ද් ව්ැඩ පිළිශව්ළව්ල් තිර කලද ාැව්ැන්ත
විධිකට ඒ නිව්ද් ව්ැඩ පිළිශව්ළ ක්රිකදත්ම ශ රුශේ එක්්ත්
යදිර
පක්ෂකයි. ඒ ආ දකකට කිකද නිම
ළ ශනොහැකි
ශ්ේව්දව්න් කදිනකක් අප කටට එක්්ත් යදිර
පක්ෂ පදලන
දලකන් වනළ තිර ශ රුව්ද කිකන එ අපි මතක් ළ යුවන
ශව්නව්ද. අශප් පදලන යුගකන්ව්ල ම අශප් කශ ල ආකථි ක ේඩට
ේ්ථ්න ශ ොට, අා විපක්ෂශඋ ඉන්න අක කට ාදක ගන්න
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අව්්ථාදශේ ම කට ඩද ව්ැටුණද කිකන එ ත් අපි අමත
ළ යුවන
නැහැ. 2001 ව්්ශක  ම අපි කට ාදක ගන්නශ ොට ිරබුශණ් ුණ
ආකථි කක්. ඒ, ුණ ආකථි ක වන කලද 2004  ම අශප්
ආණ්ඩුව් විුදරුව්න අව්්ථාදව් ව්න විටත්, ආකථි ශඋ ඉතද ශහොහ
තත්ත්ව්කක් තිර කලද ිරබුණද කිකන එ ත් මතක් කන්නට
ඕනෑ. පැව්ැිර ුණ ආකථි ක වන ආකථි කක් බව්ට පත් කලද
කට ශගොඩ නැඟුශේ එක්්ත් යදිර පක්ෂකයි කිකන එ මතක්
කන්නට ඕනෑ. අපට පදලන බලක ලැබුම් ටි
දලක වනළ වුණත්
කටට විිනෂථට ගණශඋ ශ්ේව්දව්න් තිර කන්න අප ක්රිකද ළද
කිකන එ ඉතදම ්වනටින් මතක් කන්න ඕනෑ. එව්න් පක්ෂකක්
තමයි එක්්ත් යදිර පක්ෂක. අා එක්්ත් යදිර පක්ෂකට නැව්ත
එම අව්්ථාදව් ලැබී ිරශබනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ශම් අක ව්ැක මැිරව්කණ අක
ව්ැකක් කිකලද ්මහක අක හඳුන්ව්නව්ද. නමුත් ශමක මැිරව්කණ
අක ව්ැකක් ශනොශව්යි. ශමක කට කව්න අක ව්ැකක් කිකන එ
මතක් කන්න ඕනෑ. අපි මැිරව්කණව්ලටත් ූරාදනමින් සිටින්න
ඕනෑ. එක්්ත් යදිර පක්ෂක මැිරව්කණව්ලට කිසිම අව්්ථාදව්
බක නැහැ. අපි ඕනෑම මැිරව්කණක ට ූරාදනම් කිකන එ ත්
මතක් කන්නට ඕනෑ. පුද ගික දලව්ල මැිරව්කණ ල් ාමන්න
සිුප වුශණ් අශප් ව්කදින් ශනොශේක කිකන එ ත් අප මතක් ළ යුවන
ශව්නව්ද. පළදත් පදලන මැිරව්කණක ල් ගිශඋ අශප් ව්කාකින්
ශනොශව්යි. පළදත් ්ාද මැිරව්කණක ල් ාැශමන්ශන්ත් අශප්
ව්කාකින් ශනොශේක කිකන එ අප මතක් කන්න ඕනෑ. ඒව්දට
සික ශානදම ව්ග කිව් යුවනයි කිකන එ ත් අප මතක් කන්න
ඕනෑ. ඒ නි්ද එක් පැත්ත ට ශචෝානද එල්ල කන්න එපද කිකන
එ ත් අප ශම් අව්්ථාදශේ  ම ්හහන් ළ යුවන ශව්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, 2015 යනදධිපිරව්කණක ශම්
කශ ල ඉිරහද්ගත ව්න මැිරව්කණකක් බව් අප අමවනශව්න් කිව් යුවන
ව්න්ශන් නැහැ. එම යනදධිපිරව්කණක පැව්ැිර අව්්ථාදව් ව්න ශ ොට
ශම් කට පත් ශව්ලද ිරබුම් තත්ත්ව්ක පිළිබහව් ල්පනද කනව්ද
නම්, එාද ශම් කශ ල ිරබුශණ් ඉතදම අඳුරු තත්ත්ව්කක්. ිනටුද
යනදධිපිරවනමදට තව්ත් ව්්ක ශා
දලකක් ඉිරරිව් ිරබික ම තමයි
යනදධිපිරව්කණකට ගිශඋ. 2014 ව්කෂක ව්න විට අප කට පත්ව් ිරූ 
අකදජි තත්ත්ව්ක ගැන සිතද බැලීශම් ම එාද පැව්ැිර පදලන දලක
වනළ කට ඉතද අසීරු තත්ත්ව්ක ිරූ  බව් අමුවනශව්න් කිව් යුවන
ව්න්ශන් නැතැයි මම සිතනව්ද. විශ ේෂශකන්ම එ ල පැව්ැිර
අවිචදකව්ත් පදලනක වනළ කශ ල යනතදව්ශේ නිාහ් අිනමි මේ ිරබුණද;
යදිරව්දදි අව්්ථාද ේත්්න්න මේ ිරබුණද; යදතයන්තකශකන් අප කටට
්ම්බදව පව්ද පනව්න්නට අව්්ථාද නිකමදණක ශව්ලද ිරබුණද.
එව්න් අව්්ථාදව් තමයි එම යනදධිපිරව්කණක පැව්ැත්වූශඋ. ඒ
ව්දශේම ්මහක යදිරන්ට නිාහශ්ේ තම ආගම අාහන්නට පව්ද
අපහුද තත්ත්ව්කන් එාද ිරබුණද. ඉන්වන ්හ ගෑ්ථව්ල මිල ා
අතයව් ය ආහදක ද්රව්යව්ල මිල ා ඉතද අධි ශල් ඉහළ කෑම නි්ද
එාද ජීව්න බක ව්ැ ක ශව්ලදයි ිරබුශණ්. ාැ ක ආකථි අපහුදතදව් ට
කට පත් ශව්ලද ිරබුණද. ඒ ආ දකකට ඉතද බැරෑරුම් තත්ත්ව්ක
ිරූ  ශම් කට එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ ්හශකෝගශකන් 2015
ව්කෂශඋ  ම කාද තත්ත්ව්කට පත් කන්න අව්්ථාදව් ්ල්ද ගත්තද
කිකන එ ත් මතක් කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, විවිව බදවද මැා වි දල ණක
න්ාක් අකශගන තමයි අශප් කට ඉදිරිකට ශගන කන්න අප
ටයුවන ශළේ. නැව්ත කට ශගොඩ නැඟීමට ාැන් ටයුවන කශගන
කනව්ද කිකන එ ත් අප මතක් ළ යුවන ශව්නව්ද. යදිර ආණ්ඩු
ව්ැඩ පිළිශව්ළ වනළයි අප ආණ්ඩුව් ශළේ. අපි තනිව්ම ආණ්ඩුව්
ශළේ නැහැ. නමුත් ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂක හද එක්ව් ආණ්ඩුව්
කන ශ ොට අපට විවිව ගැට , බදව ිරබුණද. නමුත් ඒ බදව

අභිාව්ද කමින් අපි
ඕනෑ.

ටයුවන

ළද කිකන එ ත් මතක්

කන්නට

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, මැිරව්කණ ව්කෂකක් ව්න ශම්
ව්කෂක වනළ ශගන ආ ශමම අක ව්ැක අප කටට ඉතදම ව්ැාගත් අක
ව්ැකක් ශල්යි මද ාකින්ශන්. ්දම්ප්රාදයි ශල් හුශාක් මැිරව්කණ
යකග්රහණ කිරීම ්හහද විවිව ආණ්ඩු ශගන ආ අක ව්ැකව්ලින්
ඔේබට ශගෝථ කශ ල ආකථි කට ාකද ගත හැකි, කශ ල ආකථි ක
ක්ිරමත් කන, කශ ල ුදකව්ැසිකන් ්විබල ගන්ව්න අක ව්ැකක්
ශල් මද ශම් අක ව්ැක ාකිනව්ද. සික ශාපයින් නැඟී සිටික හැකි
ුදකව්ැසිකන් බිින
කන අක ව්ැකක් ශල්ත් ශම් අක ව්ැක
හැිලන්මේමට මද ැමැිරයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඈත ඉිරහද්කක් තිර අප කට
්ම ග්රී ව්රුන් ්හ ශකෝමව්රුන් ගනු ශානු ළද. ඔවුන් අප කට
නතැශප්රොශේන්න ශල්ා, අකදබි දකකන් නශ්කන් කේන ශල් ා අප
මේ කට හඳුන්ව්ද ිරබුණද. ුදකදණශඋ ම අප කට නැශ නිනක ශාොකටුව්
ශල් ා හඳුනදශගන ිරබුණද. අප කට එ ල ශලෝ නැශ නිනක
ශව්ළහදශම් ශක්න්ද්ර්ථාදනක ා මේ ිරබුණද කිකන එ මතක් ළ
යුවන ශව්නව්ද. ුදකදණශඋ සිට ශව්ළහදම්
ළ, ඉතද ක්ිරමත්
ආකථි කක් පැව්ැිර ශලෝ ආකථි ශක්න්ද්ර්ථාදනකක් බව්ට අප
කට පත් ශව්ලද ිරබුණද. ව්කතමදනශඋ  ම අපශේ අගමැිර ගරු කනිල්
වික්රමසිාංහ මැිරවනමද අපශේ කයක ශමශහකව්මින් සිටින්ශන්
ුදකදණශඋ අප කශ ල අභිමදනක අප මේ බිමට කළිත් තහවුරු ක
 මමටයි. ආසිකදශේ ශක්න්ද්ර්ථාදනක බව්ට අප කට පත් ක ශලෝ
්ැපයුම් ාදමකට ්ම්බන්ව කිරීම වනළින් කමදන්ත දලද වි දල
ප්රමදණකක් ආකම්ා කිරීම, අප කශ ල තරුණ යව්ක කශ ල ප්රගමණකට
්ම්බන්ව ක ගැී මට රැකි කක්ෂද බිින කිරීම, අපනකන ආාදකම
ඉහළ නාංව්ද ආසිකදශේ ශමන්ම ශලෝ ශඋ ප්රබල ආකථි කක් තිර
කදයයකක් බව්ට පත් කිරීම තමයි අශප් පක්ෂශඋ අකමුණ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ලාං ද ඉිරහද්ශඋ ව්ැ කම
අපනකන ආාදකම ේපකද ගැී මට හැකි මේමා, සිකකට 35කින්
මත්්ය අපනකන ව්ැ ක ක ගැී මට හැකි මේමා ශම් දලශඋ සිුප
වුණද. ලාං ද ධීව්ක ්ාං්ථාදව් පදඩු ලබුද ආකතනකක්. ඉිරහද්ශඋ
ප්රාම ව්තදව්ට අා ඒ ආකතනක ලදා ලබන ආකතනකක් බව්ට පත්
ක ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම ඩද ව්ැටුම් ආකතන ලදා ලබන
ආකතන බව්ට පත් ළද. විශ ේෂශකන්ම අශප් ලාං ද ගමනදගමන
මණ්ඩලක -SLTB එ - පුද ගික දලව්ල ප ක ශාන්නත් බැරි
තත්ත්ව්ක ට ඩද ව්ැටිලද ිරබුණද.
නමුත් ව්කතමදනශඋ -ශම් අවුරුුප වනන පදලන දලක වනළඑව්න් ආකතන අපි ක්ිරමත් ළද. විශ ේෂශකන්ම පදඩු ලබන
ආකතන ලදා ලබන ආකතන බව්ට පත් කන්න අා අපි වි දල
ව්ැඩ පිළිශව්ළක් දිකත් ක ිරශබන බව් මම ශම් අව්්ථාදශේ ම මතක්
කන්න ඕනෑ. ව්කදක ලදා ලබන ආකතනකක් බව්ට පත් ක
ිරශබනව්ද. ලාං ද මිනකල් ්ෑන් හ්ථ ආකතනශඋ නිෂථපදානක
සිකකට 117කින් ඉහළ නාංව්ද ිරශබනව්ද. එම ආකතනව්ල ආාදකම්
ව්ැ ක කලද ව්්ක 63 ට පුදව් ලාලය ගිම්ශම් රුපිකල් බිලිකන
22 අිරරික්තකක් තිර ක ගැී මටත් හැකිශව්ලද ිරශබනව්ද. ඒ
අනුව් ක්ිරමත් ආකථි ක ශපක නිමිිර පහළ කන්න අා අපට
හැකිශව්ලද ිරශබනව්ද. ක්ිරමත් ආකථි කක් බිින කිරීම ේශා්ද වූ
අප කයශඋ ව්ැඩ පිළිශව්ළ ්දකා බව්ත් ඒ වනළින් අප කට කළි සික
ශාපයින් නැඟී සිට ශලොව්ට ණක නැිර කදයයකක් බව්ට පත් කිරීම
වනළින් අප මේබිමට ආකථි නිාහ් ලබද  මමට ටයුවන ්ැලසීම
අප කයශඋ බලදශපොශකොත්වනව් බව්ත් මද මතක් කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි විශ ේෂශකන්ම අශප් තරුණ
ප්රයදව් ශක්න්ද්ර ක ගනිමින් ව්යව්්දක ත්ව් ්මදයකක් බිින කිරීම
්හහද අපශේ බැාංකු මන්න් ්හනාද උ ශපොලී අනුපදත මත
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ප්රදේවනක ලබද  මමට නඑන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන ණක ව්ැඩ්ටහන  මප
ව්යදප්තව් ක්රිකදත්ම ව්න පරිදි 2018 යනව්දරි මද්ශඋ ම හඳුන්ව්ද
ුපන්නද. ශමම ශකෝයනද ක්රමක තව්ුපකටත් ුදළුල් කිරීමට ්හ ව්යදප්ත
කිරීමට ටයුවන ්ල්ථව්න්න ශමම අක ව්ැක වනළින් ශකෝයනද
ඉදිරිපත් ක ිරශබනව්ද. ශම් ඉතදම ව්ැාගත් ව්නව්ද. පුදගික
දලශඋ ශම් පිළිබහව් කම් කම් ගැට ිරබුණද. බැාංකුව්ලින් ණකක්
ගැී ශම් ම අපහුදතද ිරබුණද. අශප් යනතදව් බැාංකුව් ට ගිිනල්ලද
ණකක් ගන්න ාකන ේත්්දහකන් අඩදළ වුම් අව්්ථාද ිරබුණද.
නමුත් ඒව්ද ක්රමව්ත් කලද ශම් අක ව්ැශකන් ඒ ශව්නුශව්න් වි දල
්හනකක් ්ල්ද  මම ශම් කශ ල තරුණ තරුණිකන්ට ළ වි දල
ේප දකකක් හැටිකටයි අප ාකින්ශන්. එක ක්ිරමත් කිරීමට
සික ශානදශේම ්හශකෝගක අව් ය ව්නව්ද.විශ ේෂශකන්ම ශම්
කශ ල කදයය බැාංකුව්ලට ඒ අව්්ථාද ව්ඩ ව්ඩදත් ක්ිරමත් කන්න
අව් ය පහුද ම් ්ල්ථව්න්නක කිකදත් අපි දරුණි ව් ඉල්ලද
සිටිනව්ද. විශ ේෂශකන්ම බැාංකු ිරශබන්න ඕනෑ ශම් කශ ල ශපො ක
මිනිුදන් ශව්නුශව්නුයි. ශමශතක් ල් ඒ බැාංකු ිරබුශණ් ශලොකු
මිනිුදන්ටයි. ඒ නි්ද ශපො ක මිනිුදන්ට ඒ අව්්ථාද ්ල්න්න අපි
ශමක අව්්ථාදව්ක් කගනිමු.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ිරක්ක ආකථි ව්කවනකට හද
ණක ආපුද ශගමේශම් හැකිකදව් ව්ැ ක කිරීම පිණි්  කනමින්
අපනකන ව්කවනක කිරීමත් අනිකුත් විශ
ආාදකම් නාංව්දලීමත්
අතයව් ය ව්නව්ද. මීට ශපක අක ව්ැක මන්න් ශකෝයනද ළ පරිදි
අපනකන ශව්ශළහ ශපොළ ප්රශේ ශකෝයනද ක්රමක හද යදිර
අපනකන ක්රශමෝපදක දිකත් කනු ලැූ  අතක අපනකන ශව්ශළහ
ශපොළට පිවිසීශම් ව්ැඩ්ටහන ්හහද රුපිකල් මිලිකන 400කුත්
යදිර අපනකන ක්රශමෝපදක ්හහද රුපිකල් මිලිකන 250ක් ා ශව්න්
කිරීමට කන ලා අක ව්ැක ශකෝයනදව් පිළිබහව්ත් මම ඉතද
්වනටින් මතක්
කනව්ද. යදිර
අපනකන ක්රශමෝපදක වනළ
ාදණ්ඩව්ල ගුණදත්ම තත්ත්ව්ක නාංව්දලීශම් කටිතල පහුද ම්
ව්ැ කදියුම් කිරීම පිළිබහව් අන්තකගත ව්නව්ද. එක කදයය ශපෞ ගලි ශාඅාං ශඋ ්හශකෝගීත්ව්ශකන් ක්රිකදත්ම ව්නව්ද. ඒ
අනුව් අපනකන නිෂථපදාන හද ආනකන ාදණ්ඩව්ල ගුණදත්ම
තත්ත්ව්ක පරීක්ෂද කිරීම ්හහද ව්න තදක්ෂණි
පහුද ම්
ව්කවනක කිරීමට ශමව්ක අක ව්ැශකන් පිකව්ක ශගන ිරශබනව්ද. ශම්
ආ දකකට ශමම අක ව්ැශකන් ඉදිරිපත් ක ිරශබන ශකෝයනද
පිළිබහව් අපි ්වනටු ව්නව්ද.
පුදගික දලව්ල ම ශම් කශ ල පැව්ිර තත්ත්ව්කන් ම හකව්න්නට
අශප් කයක ක්රිකදත්ම
ළ ව්ැඩ පිළිශව්ළව්ල් ගැන අපි ාද
කනව්ද. එින ම ප්රයදතන්ත්රව්දාක ්හ ්ාංිනිලකදව් ්ථාදව්ක කන්න
ළ ව්ැඩත් අපි අගක ළ යුවන ව්නව්ද. ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථාදව්
්හහද ාහනව් ව්න ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථාද ්ාංශ ෝවනක ශගන ඒම
්ථව්දධීන ශ ොමිෂන් ්ාද ්ථාදපිත කිරීම ශතොකවනරු ාැනගැී ශම්
අයිිරව්දසි ම පිළිබහ පනත ශගන ඒම යදිර විගණන පනත
හඳුන්ව්ද  මම ව්ැනි රුම් වනළින් අා ප්රයදතන්ත්රව්දාක ්හ ්ාංිනිලකදව්
කට වනළ ක්රිකදත්ම ව්නව්දක කිකන දකණක අපට ්වනටින් මතක්
කන්න ුදළුව්න්. විශ ේෂශකන්ම ආකථි
්ාංව්කවනක ්හහද
ව්දශේම ුපප්පත් බව් වනකන් කිරීම ්හහද ශමව්ක අක ව්ැක වනළින්
විශ ේෂ අව්වදනකක් ශකොමු ක ිරශබනව්ද. එක ඉතද ව්ැාගත්.
2015 ව්කෂකට ශපක ලබද ුපන් ්මෘ ධි  මමනදව් ශාගුණ ශතගුණ
කන්න අශප් කයක කටශත් ටයුවන
ළද. ඒ ව්දශේම නව්
්මෘ ධිලදභීන් හකලක්ෂක ට ්මෘ ධික ශාන්න ශකෝයනද ක
ිරශබනව්ද. ශම් ගැන විපක්ෂශකන් ශලොකු තන්ාක කිේව්ත් ශම්
අතයව් යශකන් සිුප වික යුත්තක්ක කිකන
දකණක
වුරුත්
පිළිගත යුවනයි. ශමශතක් ල් අ්දවදකණකට ලක් වූ ශම් කශ ල
ුපප්පත් මින් පීඩද විිලන අකට ්මෘ ධි  මමනදව්  කනමින් ලබද  මම
ව්ැාගත් ව්නව්දක කිකන දකණකත් මද මතක් කන්න ඕනෑ.
ශමව්ක අක ව්ැශකන් ඒ ්හහද මුාල් ශව්න් කිරීම ්ම්බන්වශකන්
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්ථවනිරක පළ කන අතක ඒ ශව්නුශව්න් ඉතද ඉක්මනින් ටයුවන
කන්න ඒ අාදළ අාං ව්ලට අව්්ථාදව් ්ල්න්න කිකදත් මද
ඉල්ලීමක් කනව්ද.
ශමව්ක අක ව්ැක ඉතද ව්ැාගත් අක ව්ැකක්. අපි අවුරුුප
ගණනදව්ක් ශම් පදකලිශම්න්වනව් නිශකෝයනක ක ිරශබනව්ද; අක
ව්ැක විව්දාව්ලට ්හාදගි ශව්ලද ිරශබනව්ද. එම අක ව්ැක විව්දා
ගැන බලනශ ොට ශමව්ක අක ව්ැක විශේචන අඩු අක ව්ැකක්
විධිකටයි මද ාකින්ශන්.
විපක්ෂක වුණත් ශබොශහොම අඩුශව්න් තමයි ශම් අක ව්ැක
විශේචනක කන්ශන්. ඒ අකට කිකන්න ශාකක් නැිර නි්දයි.
්මහක අව්්ථාදව්ල එවනමන්ලද ශම් අක ව්ැක ුදළු විශේචනක ට
පමණයි ලක් ශළේ. එවනමන්ලදශේ විශේචන අඩු මේම ගැන අප
්වනටු ශව්නව්ද. ගරු මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද ඉතදම ්දකා
අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් ක ිරශබනව්ද. ශමව්න් අක ව්ැකක් අශප් කටට
ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ගරු අග්රදමදතයවනමදටත්
මුාල්
අමදතයවනමදටත් විශ ේෂශකන් මුාල් අමදතයද ශඋ ශල් ම්වනමද
තවනළු සික නිලවදරින්ටත් ්ථවනිරක පළ කමින් මශේ ාදව්
අව්්න් කනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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මීළ ට ගරු සිසික යකශ ො ක මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
දලකක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.2.36

ගු සිසිර ජයවකොඩි මතතා

(மொண்புமிகு சிசிர ேயதகொடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් ඉදිරිපත්
කිරීම මහ ගැඹුරු දකණකක් විධිකට තමයි අශප් පද්ල් ජීවිත
දලශඋ ම නම් අපි ාැක්ශක්. අපි ගුව්න්විුපලි කන්ත්රක ළ ට ගිිනන්
ඒ පව්ත්ව්න
ද්ථත්රීක ශ නකට විෂකදනුබ ව ශ නකට
ශබොශහොම ේනන්ුපශව්න් තහුම් න් ුපන්නද; කශ ල යදිර
ආකථි ක ශමශහකව්න ඉලක් පිළිබහව් අප අ්ද සිටිශඋ හරිම
්වනටකින්. හැබැයි අා එක ින්ථ ප්රලදප ලිකවිල්ලක් බව්ට පත්
ශව්ලද ිරශබනව්ද. මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද තමන්ශේ අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක ඉදිරිපත් ක  ම කිකිළිකක් බිත්තක ාමනශ ොට ් ා
කනව්ද ව්දශේ මහද හයිශකන් ෑ ගැුදව්ද. කිකිළිකක් ාමුද නි්රු
බිත්තකකක් ව්දශේ මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද ඉදිරිපත් ළ ශම්
අක ව්ැක ශල්ඛ්නකත් ින්ථ එ ක්; ුද්ථ එ ක්; නි්රු එ ක්. ශම්
ආකථි කට අ ත් ජීව්කක් ලබද ශාන්න මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද
ඉදිරිපත් ළ අක ව්ැක ශල්ඛ්නකට ුදළුව්න් මක් නැහැ. ඒ
නි්රුයි; ්රු නැහැ. ඒ ව්දශේම ුද්ථ. ආකථි කට ේපතක් ලබද
ශාන්න ඒ ට බැහැ. කශ ල රැකිකද ප්ර ථනකට; එවනමන්ලද
ශපොශකොන්ුප වුම් ආ දකකට ා් ලක්ෂක රැකිකද ලබද ශාන ව්ැඩ
පිළිශව්ළට ශකෝයනදව්ක් ශම් වනළ නැහැ. කශ ල විශ
ආශකෝයන
ශාගුණ
කනව්දක
කිකද
ඉදිරිපත්
ළ
මැිරව්කණ
ශපොශකොන්ුපව්ලට; ඒ අකමුණට ශම් වනළින් ළ ද ශව්න්න බැහැ.
ගරු ලකී යකව්කවන කදයය තමිරවනමද එවනමදශේ ාදශේ ම
්හහන් ළද එවනමන්ලද 2015 ම කට ාදක ගන්න ලින් ශම් කට
ව්ැම  ිරබුණදක කිකද. මම ිනතන විධිකට එවනමදට මහ බැාංකු ව්දකතද
්හ අක ව්ැක ශල්ඛ්නව්ලින් ඉදිරිපත් ව්න
රුම් පිළිබහව්
අව්ශබෝවකක් නැහැ. ගරු කදයය තමිරවනමනි ඔබවනමද ඒ ගැන
කිකන්ශන් නැිර බව් අපි ාන්නව්ද. 2015 ව්නවිට අශප් කශ ල
්ාංව්කවන ශේගක සිකකට හශඋ ඉලක් ක ඉක්මව්ද ගිකද. කශ ල
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යදිර ආකථි ක මහද පරිමදණශකන් ව්කවනක ශව්න්න පටන්
ගත්තද. නමුත් 2017 ව්කෂක ව්නවිට කශ ල ්ාංව්කවන ශේගක සිකකට
3.1කින් ඩද ව්ැම  ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම කශ ල ශ ොට්ථ ශව්ශළහ
ශපොළ ඩද ව්ැම  ිරශබනව්ද. [බදවද කිරීමක් අ්තය ශනොශව්යි.
131ට ිරබුම් ශඩොලකක රුපිකල් 180 ාක්ව්ද ඉහළ කනව්ද. ඒ නි්ද
[බදවද කිරීමක් ඉිරන් ශායිකශන් ශම් අපි කිකන එ ක්කැ?
ශඩොලක එශක් ව්දකතදව් ශමො ක්ා? ශ ොට්ථ ශව්ශළහ ශපොශළේ
ව්දකතදව් ශමො ක්ා? මහ බැාංකුශේ නිලවදරින් ඉන්නව්ද ශන්
ඔවුන්ශගන් අහගන්න. එශහම නම් ශම්ව්දට මහ බැාංකුශේ
නිලවදරින් ව්ග කිකන්න ඕනෑ. ්ාංව්කවනක ඩද ව්ැටිලදක කිකන
එ
අපි ඔප්ුද
ක  ම තමුන්නදන්ශ්ේලද ඒ
නනැහැන කිකද
කිකනව්ද නම් මහ බැාංකුශේ නිලවදරින්ශගන් ඒ ගැන අහගන්න.
තමුන්නදන්ශ්ේලද ඒ ාැන ගත යුත්ශත් ඒ අකශගන්.
කට ආකථි ව් ශකන් විිනළුව්ක් බව්ට පත් කලද පකදධීන
කලද විනද
කලද කශ ල ්ාංව්කවන ශේගක ඩද ාමලද ාැන්
කිකනව්ද 2015 ම පැව්ැිර තත්ත්ව්කට ව්ඩද කට ශගොඩගත්තද .
ශමොන අාං ශකන්ා ශගොඩගත්ශත්? ශමොන ක්ශෂේත්රශකන්ා
ශගොඩගත්ශත්? කුමන අාං ක ා ්ාංව්කවනකක් ලබද ිරශබන්ශන්?
කුමන ප්රගිරකක්ා ලබද ිරශබන්ශන්? තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ
මැිරව්කණ ශකෝයනදව්ල ්හහන් ඉලක් ්ාංව්කවනක කන්න අා
අනුගමනක කන ක්රිකදමදකග ශමොනව්දා? ාැන් කිකද ගන්න ශාකක්
නැිරව්ට කිකනව්ද 2018 ව්කෂශඋ මද් ශා ක් -දින 52ක්ආණ්ඩුව් ශව්න්ථ වුම් නි්ද ්ාංව්කවන ශේගක ශව්න්ථ වුණදක
කිකද. ශායිකශන් මහ බැාංකු ව්දකතදශව්න් කිකන්ශන් 2017
ව්කෂශඋ ්ාංව්කවන ශේගක සිකකට 3.1කින් ඩද ව්ැටුම් එ
ගැනයි. 2018 ව්කෂශඋ ඔක්ශතෝබකකක් ගැන ඒශක් කිකන්ශන්
නැහැ. ඒ ත් ශම් මන්ත්රීව්රුන් පටලව්ද ශගනයි ඉන්ශන්. මහ බැාංකු
ව්දකතදශව්න් ඉදිරිපත් කන්ශන් 2017 ව්කෂශඋ ්ාංව්කවන ශේගක
ඩද ව්ැම ම පිළිබහව්යි. 2018 ව්කෂක ගැන ශනොශව්යි එින
කිකන්ශන්. 2018 ව්්ශක ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ සිුප වූ දකණක
තමයි ාැන් ශමවනමන්ලද කිකන්ශන්.
2018 ව්්ශක ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ සිුපවුම් එ සිුපමේමක් ගැන
අපි ාන්නව්ද. අවුරුුප වනනහමදකක් ිර්ථශ්ේ පැව්ැිර නික ක නි්ද
ඉරිතලද ගික විකළුම් මහ ශපොශළොව්ට ව්ැින ශපොාක් නැිරව් ිරබුම්
ශම් කටට ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ ව්ිනන්න පටන් ගත්තද. ඒ නි්ද
ෘෂි දකමි ක්ශෂේත්රක ශම් අවුරු ශ කම් අ්ථව්ැන්නක් ලබද
ිරශබනව්ද. එශ්ේ අ්ථව්ැන්නක් ලැබීමත් එක් ශමන්න නහකව්ැනි
පකදක්රමබදහු ව්දශේ අහරින් කට ්ථව්කාංශපෝෂිත
ශළේ මශේ
යුගශඋන කිකද අගමැිර කනිල් වික්රමසිාංහ මහත්මකද කිකනව්ද.
එක්්ත් යදිර පදක්ෂි ශකෝත් ඒ ට ිනනද ශව්නව්ද.
ආහදකශකන් කට ්ථව්කාංශපෝෂණක ළද ! පුදගික ව්කෂශඋ
පිටකටින් ආහදක ශගන්ව්න්න බිලිකන 215ක් විකාම් ක ිරශබනව්ද.
බිලිකන 215ක් ආහදක පිට කටින් ශගන්මේම ්හහද විකාම් කන
නදක ශකක් කිකනව්ද නකට ආහදකව්ලින් ්ථව්කාංශපෝෂණක ළද.න
කිකලද. 6 ව්ැනි පකදක්රමබදහු ! ශමශහම කිකන අක ශම් කශ ල
නදක ශකෝ ශව්නව්ද කිකද ාන්නව්ද නම් හකව්ැනි පකදක්රමබදහු
ිනටිකද නම් ව්හ දලද මැශකනව්ද.
කශ ල ්ම්ථත ආකථි ක බිහ ව් ලටලද ඉව්කයි විනද
ක ඉව්කයි.
ආශකෝය ශකෝ කට හැක ාමද කනව්ද. ාැන් අපි ඔප්ුද කනව්ද ඒ .
ශම් කශ ල අ ත් නිෂථපදා ශකෝ අ ත් ව්යව්්දක ශකෝ ්ථව්ශ ය ක
කමදන්ත රුශව්ෝ සික ශානද විනද
ශව්ලදයි ිරශබන්ශන්.
ඔබවනමන්ලද කිකන විධිකට අා බුලත් විට ඩකක්ව්ත් අ ශතන්
පටන් ගන්ශන් නැහැ. බුලත් විට ඩකක්ව්ත්! තයි පටන් ගන්ශන්
නැත්ශත්? ව්යදපදරි ශකකුට ව්යදපදකකක් කන්න නිාහ්  මලද

602

නැහැ. ව්යදපදරි කංදන්ත්රණක තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ ආණ්ඩුශේ
කයවනන්
 ලටුව්ක් ශමශහකව්නව්ද. පද්ථ කලිාංගම්
චරිත
කත්ව්ත්ශත්ලද. ඒ අක තමයි ශම් අමදතයදාං ශමශහකව්න්ශන්.
තමුන්නදන්ශ්ේලද ශනොශව්යි. කනිල් වික්රමසිාංහ මහත්මකද මාංගල
්මකමේක මහත්මකද කන ශම් අක තමයි ආකථි ක ශමශහකව්න්ශන්.
ඔවුන්ශේ ්මහක ක්රිකද මදකග ්ම කටක් කටට අ ත් ශාකක්
කටට ආාකකක් කටට ශගෞකව්කක් ඉදිරි පකම්පකදව් පිළිබහ
වි ථව්ද්කක් නැහැ. ට්රිලිකන් ගණන් ඉක්මව්ද ගික ශහොක ම්
ප්රමදණකක් කටට ඉවනරු කුද එ තමයි ශම් වනන්  ලටුව් එ වන
ශව්ලද ශළේ. තමුන්නදන්ශ්ේලද කිිනපශාශනක් ශහොක ම් ක
නැහැ. අපි ඒ ශචෝානදව් කන්ශන් නැහැ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ්ාංචදක ව්යදපදකක ගැන
තමුන්නදන්ශ්ේලද ාද ළද ශන්. අශප් කශ ල ආකථි ක්ශෂේත්රශඋ
ුදවිශ ේෂ තැනැත්ශතක් ව්න ්ාංචදක ප්රව්කවන අධි දරිශඋ ිනටුද
අවයක්ෂ නිල්මින් නදනදකක් දක මහත්මකද ගැන කිකන්න ඕනෑ.
මම ශම්
දකණක තමිරව්රුන්ට ශනොශව්යි නිලවදරින්ටයි
කිකන්ශන්; ශම් කශ ල කදයය ශ්ේව්ශඋ නිකතව් සිටින නිලවදරින්ටයි
ශම් අනවනරු ත මේම කන්ශන්. නිල්මින් නදනදකක් දක මහතද
්ම්බන්ව ුදව්තක් පුදගික ාව්් ුදව්ත් පත පළවුණද නමශේ
නඩුව් ඉව්ත් කශගන මද නිශාෝථශ ොට නිාහ්ථ ළද. මශේ
ව්යදපදකව්ලට වූ හදනික මැී ම අසීරුයි.න කිකද.
ව්ාංචද කිරීම ්ම්බන්වශකන් ඔහුට ලාලය අපකදව විමක න
ශ ො ලඨද්ශකන් ශචෝානදව්ක් ඉදිරිපත්
ළද. ඔහුශේ බිරිහ
ලියුශක්මිකද ශකෝගක හැදිලද පිළි ද ශකෝහශල් ප්රිර දක ලබනව්ද.
තකව් බලන්න අව්්ථාදව් ුපන්ශන් නැහැ ඔහු රිමදන් හ
බන්වනදගදක ගත ළද. තදත්තද රිමදන් හ ාදකශඋ නි්ද ාරුශව්ෝ
ශාශානදට පද්ල් කන්න විධිකක් නැහැ. අන්ිරමට කිකනව්ද
නශචෝානදව් ව්ැකදියි. ලාලය අපකදව විමක න ශ ො ලඨද්කට
අපකදශ කැේශේ. නිශාෝථ ශ ොට නිාහ්ථ ළද.න කිකද. ශම් කශ ල
ව්යදපදරි ශකෝ ලාලය අපකදව විමක න ශ ො ලඨද්ක නැමැිර
ආකතනකට ශගන ගිිනල්ලද ාණග්ථව්ලද. ශම් කශ ල ව්යදපදරි
ක්ශෂේත්රශඋ ්ථව්ශ ින
කමදන්ත රුව්න්ට ශම් කශ ල ව්යදපදක
කිරීම එපද ක ිරශබනව්ද. විශ ය ක ශහොක යදව්දකම් දකයින්ට
මලික් ්මකවික්රම තමිරවනමන්ලද එක් ශහොක ගනුශානු කන
බි්ථන්ථ දකයින්ට මහශපොල ිනෂයත්ව් අකමුාල - මම ඉශගන
ගත්ශත් මහශපොල ිනෂයත්ව් අකමුාලින්. මිලිකන ාහ්
ශහොක මක්.
ඊළ ට SLIIT ආකතනක මිල ම ගැී ශම් ම මහශපොල ාදකක
විනද
ක ාැම්මද. ශම් කශ ල මහ යන ශ ශපොළ ශහොක ම් කමින්
ශම් අිනාං් නිලවදරින්ව් ාඩකම් කනව්ද. ශම්ව්ද කිකන්න මට
ඉතදම ඕනෑ මක් ිරශබනව්ද. ශම් නිලවදරින් ශව්නුශව්න් තමයි
මම ශම් ාද කන්ශන්. ඒ නි්ද ශම් පදල ශකෝ ගැන තඹ
්තකක් වි ථව්ද් කන්න එපද. ශම් පදල ශකෝ ශද්රෝහීන්.
ලලිත් මේකවනාංග මහත්මකද කිකන්ශන් ශම් කශ ල සිටි ඉහළම
කදයය නිලවදරිකද. එවනමදට අධි කණශකන් ාල්ව්ම් නිකම ළද.
සිල් ශකදි ්ම්බන්ව සි ධිශඋ ම ශමොනව්දා ඉදිරිපත් ළ රුම්?
ශහොක ම්
ශළොත් ඒ ආ දකකට ාල්ව්ම් ලැශබනව්දක කිකද
නිලවදරින්ට ශපන්ව්න්න ඕනෑ නි්ද තමයි ලලිත් මේකවනාංග
මහත්මකද අවුරුුප පහශළොව් ට ිනශකට ාැම්ශම්. ාැන් ඒ ට තපැල්
අධි කණශඋ තීන්ුපව්ක් ශාන වනරු බලදශගන සිටිනව්ද. හැබැයි
ශම් ආණ්ඩුශේ නදක යින් අක චන මශහේන්ද්රන්ට  ම ිරශබන නිාහ්
ලලිත් මේකවනාංගට  මලද ිරශබනව්දා? ශමො ක්ා තත්ත්ව්ක ශමො ක්ා
ශව්න්?
මට ශම් සිකල්ල කිකන්න ශව්ලදව් නැහැ. ුදළු ව්යදපදරි කදශේ
ඉහලද
ශම්
කටට
ආාකක
කුද
්ථව්ශ ය ක
සික
කමදන්ත රුව්න්ට ව්යදපදරි කන්ට ශම් කශ ල ව්යදපදක කිරීම
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එපද
ක ිරශබනව්ද. ශම් කශ ල ව්යදපදකකක්
කන්න බැහැ.
තමුන්නදන්ශ්ේලදට මම ඔප්ුද කන්ශන් ආකථි ව් ශකන් කදයය
අාං ශඋ නිෂථපදානකක්
කමදන්තකක් ව්කවනකක් නැිර බව්යි.
ශපෞ ගලි අාං ශඋ නිෂථපදානකක්
කමදන්තකක් ව්යදපදකකක්
ව්යව්්දක කන්ට අත මමක් නැහැ. එශහනම් ශම් කට ගමන් ගන්ශන්
ශ ොහදටා? ඒ නි්ද තමුන්නදන්ශ්ේලදට ශමව්ක අක ව්ැක දිනදගන්න
ඡන්ාක ශාන්ශන් වුා?
ශම් ආණ්ඩුව්ට ශමම අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ්ම්මත කගන්න
බහුතකකක් නැහැ. ඒ ්හහද ාැන් එ ම එ කැපීම් මදකගකක්
ිරශබනව්ද. ද්රවිඩ යදිර ්න්වදනකට ුදළුව්න් තමුන්නදන්ශ්ේලදට
්හශකෝගක ශාන්න. ඒ ්හහද ාැන් ඉදිරිපත් ශව්ලද ඉන්ශන් වුා?
මද අා ාව්ශ්ේ කිව් යුවනම ශාකක් ිරශබනව්ද. මම ශම් ප්ර ද ක
කන්ශන් කට ශව්නුශව්න් කන්න ඕනෑ ප්ර ද කක් නි්දයි. ද්රවිඩ
යදිර ්න්වදනශඋ ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද පුදගික දල සීමදශේ
හැම ිර්ථශ්ේම මන්නදකම ්ලාහ මිී  ව්ළ ගැනයි කිේශේ. නඅශප්
ආකක්ෂ හමුාදව් විසින් සිුප ශළේ. ඒ ට යුා අපකදව ශචෝානද
එල්ල කන්න ඕනෑ. ජිී ව්ද එක් කන්න ඕනෑ. ශචෝානද පත්ර
ලැයි්ථවනශේ ඒ ිරශකන්න ඕනෑ.න කිකද ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද
මන්නදකම ්ලාහ මිී  ව්ළ ගැන කිේව්ද. විශ ය ක විශ ේෂඥයන
ණ්ඩදකමක් අා කිකනව්ද නපෘවනගීසි දලකට තමයි ඒ ්ලාහ මිී 
ව්ළ අයිිර.න කිකද. ඒ මැරුම් මිනි්ථුද ාැන් ව්ශළන් නැන්ටලද තවිත්
කිේව්ත් නපෘවනගීසි දලකට තමයි ශම් තට ටු අයිිර.න කිකද
ශාවිකශන් ුදමන්ිරකන් මන්ත්රීවනමද ැමැිර නැහැ ඒ කිකන්න.
ඒ
එවනමද කිකන්ශන් නැහැ. ඒ ශචෝානදව් නැව්තත් අශප්
ආකක්ෂ
හමුාදව්ල
ක පිටට ාමන්න තමයි ුදමන්ිරකන්
මන්ත්රීවනමදට ඕනෑ. ශමවනමන්ලදට ද්රවිඩ යනතදව්ශේ ආකථි ප්ර ථන
වි්හන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නැහැ.
අපි ාන්නව්ද මිනන්ා කදයපක්ෂ මැිරවනමදශේ ආණ්ඩුව් ේවනරු
ප්රශ ශඋ ුපම්රික මදකග ්හ යු වශකන් විනද වුම් පදකව්ල්
ප්රිර්ාං්ථ කණක ළ බව්. පදලම් 400 ට අධි ප්රමදණකක් හැුපව්ද.
ධීව්ක ක්ශෂේත්රශඋ 'නැශ නිනක ේාදනක' ව්ැඩ ්ටහන තිර ළද.
'ේවනරු ව්්න්තක' මන්න් ්ෑම ප්රශ ක ටම අව් ය කටිතල
පහුද ම් ්ැපයුව්ද. ශම් කශ ල යනතදව්ශගන් සිකකට 90 ට විුපලික
ිරබුශණ් නැහැ. විුපලික ශනොමැිර එම යනතදව්ට විුපලික ලබද
ුපන්නද. නමුත් අා තමුන්නදන්ශ්ේලද අිනාං් ද්රවිඩ යනතදව්ට
්හන ශාන්ශන් නැහැ. තමුන්නදන්ශ්ේලද එල්ම ම ඊ අන්තව්ද ම
යදිරව්ද ම ්ාංවිවදනව්ල වුව්මනදව්න් ශව්නුශව්න් ප්පම්  මලද ාැන්
ඔන්න අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ්ම්මත ක ගන්න කනව්ද. ශකෝයනද
ශමොනව්දා? ්ාංිනිලකද කදන්ත්රණක පිළිබහ ්ම්බන්ධී කණ ශල් ම්
දකකදලකට රුපිකල් මිලිකන 200යි. ්ාංිනිලකද දකකදලකට!
ම් ට රුපිකල් 6 000ක් ශාන්ශන්
දටා? අිනාං්
ද්රවිඩ
යනතදව්ට ේාවු කනව්දට අපි ැමැිරයි. පීඩදව්ට පත් වුම් ශම්
කශ ල අිනාං් ද්රවිඩ යනතදව්ට ්හන ශාන්න ඕනෑ. ්ාංිනිලකද
දකකදලක ශව්නුශව්න් රුපිකල් මිලිකන 200ක් ශව්න් කනව්ද.
අවනරුාහන්වූව්න් ්හහද ම් ට රුපිකල් 6 000
 මමනදව්ක්
ශානව්ද. ඒ ශාන්ශන් මික ගික ්හ අවනරුාහන් වූ එල්ම ම ඊ
්ැ
රුව්න්ා තවනළත්ව්. ආකථි ව් ශකන් නැන්ටින්න ේත්්දහ
කන ේවනරු නැශ නිනක නිකදයුව අිනාං්
මිනිුදන්ශේ
ජීව්ශනෝපදක ්ැ සීම ්හහද ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නැහැ. හැබැයි
අන්තව්ද ම යදිරව්ද ම ශ
ශද්රෝින ල්ලිව්ලට ප්පම් ශානව්ද. ශම්
ශ
ශද්රෝින ල්ලිව්ලට අත් බැහ ගන්න එ එච්චක අමදරු නැහැ.
ශද්රෝිනන්ට - ශද්රෝිනන් හැම ාදම එ වන ශව්න්න ුදළුව්න්. ඒ නි්ද
ශමව්ක අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ුදකදම එ ශාකක් ිරශබනව්ද. මේ බිමට
ආාකක කන්ශන් නැිර ප්ර ද ක තමයි ශමව්ක අක ව්ැක ශල්ඛ්නක
වනළත් ිරශබන්ශන්. කම් තමිරශකක් ජිී ව්ද නුව්කට ගිිනල්ලද
තමුන්ශේ කශ ල හමුාදව් යුා අපකදව ළදක කිකද අත්්න් ක
එනව්ද නම් එව්ැනි තමිරශකක් කට ශහෝ කශ ල ආකථි ක හායි කිකද
බලදශපොශකොත්වන තබන්න විධිකක් නැහැ. එව්ැනි පදල ශකෝ හාන
අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් ගැනව්ත් අපට වි ථව්ද්කක් නැහැ.

ාැන් නතල් අකමුාලන කිකද අකමුාලක් පිිනටුව්න්න ශකෝයනද ක
ිරශබනව්ද. ඒ ්හහද රුපිකල් මිලිකන 5 000 මුාලක් ශව්න් ක
ිරශබනව්ද. හැබැයි ප්රාම ව්තදව්ට ඩක්ථශපෝකදශව්න් -ශාමළ
කිකන ව්චනක පදවිච්චි ක නැහැ. හරි පටි ආ දකශකන් ඒ
ශමව්ක අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ ිරශබන්ශන්.- මුාල් ලබද ගන්නත්
ආකදවනද ක ිරශබනව්ද.
අක ව්ැශඋ ඒ අකට ආකදවනද

ක ිරශබන්ශන් ශමශල්යි

"... ශමම අකමුාලට ාදක ත්ව්ක ලබද  මම ්හහද ිනවතෂීන්ට
තයදගය ලීන්ට විශ ේෂශකන්ම ඩක්ථශපෝකදව්ට අපි ආකදවනද කනව්ද.
ශමම අකමුාල මහද ාදණ්ඩදගදකක විසින් පරිපදලනක කනව්ද.න

ශමන්න ඡන්ාක ලබද ගැී ම ්හහද ඩක්ථශපෝකදව්ට අන්තව්ද ම
යදිරව්ද ම ල්ලි ණ්ඩදකම්ව්ලට ආකදවනද කනව්ද. ඒ අකශේ
මනශාොළ ුදකව්ලද ඒ අකශේ මනශාොළ පිකමේම වනළින් තමුන්ශේ
පටු ඉලක් අකමුම් ්දකා
ක ගැී මටයි ේත්්දහ ාකන්ශන්.
තම පැව්ැත්ම මි්ක් කටක් පිළිබහව් කශ ල ව්කවනක පිළිබහව් කශ ල
ආකථි ප්රගමනක පිළිබහව් ශම් කශ ල තරුණයින්ට රැකිකද ලබද
 මම පිළිබහව් සිතන්ශන් නැහැ. ුදනඛ්යින්ට ශබශහත් එන්නත්
කන්න රුපිකල් මිලිකන 100ක් ශව්න්
කන ශම් කයක
ේපදධිවදරින්ට රැකිකද ලබද ශාන්න ශමව්ක අක ව්ැක ශල්ඛ්නශකන්
රුපිකලක්ව්ත් ශව්න් ක නැහැ. ශම් කශ ල ේපදධිවදරින් 70 000ක්
සිටිනව්ද. ඒ අකට රැකිකද ලබද ශාන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් නැහැ.
ඔවුන්ශගන් ආකථි කට
ප්රශකෝයනකක් නැත්නම් පුදගික
දලසීමදශේ ශමව්ැනි අවයදපන ක්රමකක් තිර කිරීම පිළිබහව්
අපිට කටක් ව් ශකන් ප්ර ථනකක් තිරශව්ලද ිරශබනව්ද. එම නි්ද
්ම්ථත අවයදපන ක්ශෂේත්රකම අ්තය ව්යදය ්ාංඛ්යදශල්ඛ්න මත
පැටවිලද ිරශබන්ශන්. ශම් ආණ්ඩුව් පුදගික ව්්ක ගණනදව්ක්
ිර්ථශ්ේ අක ව්ැක ශල්ඛ්නක කිකද ඉදිරිපත් කුද සික ශල්ඛ්න ින්ථ
ප්රලදප ුද්ථ ප්රලදප; මාංගල ්මකමේක තමිරවනමදශේ ප්ර ද කත් ින්ථ
ුද්ථ නි්රුයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් ආණ්ඩුව් අවයදපන
ක්ශෂේත්රක ්හහද පුදගික ව්්ශක රුපිකල් මිලිකන 57 000 ට
ආ්න්න මුාලක් ශව්න් ළද. නමුත් විකාම් ක ිරශබන්ශන්
මිලිකන 3 600 ට ආ්න්න ප්රමදණකක්. මිලිකන 57 000ක් ශව්න්
කනව්ද මිලිකන 3 600ක් විකාම් කනව්ද ුදකාංගනද ාද ටි ක්
කිකනව්ද. අවයදපන ක්ශෂේත්රශඋ ප්රගමනක ප්රගිරක අහ්ථ මදළිගද
සිිනන මදළිගද ගැන කිකනව්ද. දටා ශම් ශබොරුව් කන්ශන්?
දත් එක් ා ශම් රැව්ටිල්ල සි ව කන්ශන්? දව්ා ශම් ශගොනදට
අන්ාන්නට කන්ශන්? එයින් ශම් කශ ල ඉදිරි ගමනට තිර ලලක
කුමක් ා? එම නි්ද විකාම් ශනො කන විකාම් කන්නට බැරි
ශබොළහ දිකදරු ත්ථතශම්න්වන ටි ක් විතකක් ඉදිරිපත් කනව්ද.
ශම් ත්ථතශම්න්වන ටි විතකයි තමුන්නදන්ශ්ේලදට ිරශබන්ශන්.
ශලොකු ප්ර ද
කනව්ද
'සිිනන මදළිගද' 'ුදකක්ෂද කක්ෂණ'
කිකලද.
ුදකක්ෂද කක්ෂණක යනදධිපිරවනමද නව්ත්ව්නව්ද. තයි
නව්ත්ව්න්ශන්? නුදකක්ෂද ශටන්ඩකක අව්ලාංගු
කන්නැයි
යනදධිපිරවනමද කිකයින තයි? ශ්රී ලාං ද කක්ෂණ ්ාං්ථාදව් ්වනව්
ිරබුණ ශම් ශටන්ඩකක විශ ය ක ්මදගම ට පව්කන්නට කනව්ද.
ඒ නි්ද ශම් අවයදපන තමිරත් එ යි ශම් අගමැිරත් එ යි
ආශකෝයන ප්රව්කවන ාදක තමිර මලික් ්මකවික්රමත් එ යි
මාංගල ්මකමේක තමිරවනමදත් එ යි. ශම් සික
 ලටික ශම් කශ ල
සික ම ශ ව්ල් පිටකටට විකුණන්න ුදළුව්න් නම් විකුණනව්ද. ඒ
නි්ද ඒ බටිනකට විකුණන ගැිර ප්රිරපත්ිරකයි. කක්ෂණක
කිකන්ශන් ලාලය ක්ශෂේත්රශඋ ඉහළම ලදා. එම නි්ද විකුණන්න
ුදළුව්න් නම් ඒ තමයි ඔවුන්ශේ එ ම දකකක.
ශම් අක තරුණයින්ට විශ
රැකිකද රමි යින්ට ශම් සික ම
ශානදට ව්යදය ණක ේගුලක් මව්ද ශපන්ව්නව්ද ශම් ණක ලබද
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ගන්න ුදළුව්න් කිකද. ඒ ඔ්ථශ්ේ ශම් කශ ල කදයය බැාංකු ප විරකත්
ණක ක අව්්දනශඋ එකත් විශ ය ක ්මදගම්ව්ලට විකුණද ාැමීම
හැක ශමොවුන්ට ඊට ව්ඩද ශම් කශ ල තරුණයින්ට ශහෝ ශව්නත් අකට
ශ්ේව්ක කිරීමට අව්්ථාදව්ක් නැහැ. එින අව්්දන අකමුණත් ශම්
යදිරශඋ හාව්ත බඳු කදයය බැාංකු ප විරක විකුණද ාැමීශම් ූලට
ව්ැඩ පිළිශව්ළයි. එකයි ඒ වනළින් සි ව ශව්න්ශන්. එම නි්ද කටට
ඉලක් කක් නැහැ; අකමුණක් නැහැ; ගමනක් නැහැ; ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් නැහැ. එම නි්ද අකමුණක් නැිරව් ව්ැඩ පිළිශව්ළක්
නැිරව් කට විනද
කුද ආණ්ඩුව්ට කිකනව්ද නශගාක කන්නන
කිකද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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මීළගට ගරු අේුපල් හලීම් අමදතයවනමද. ඔබවනමදට
දලකක් ිරශබනව්ද.

විනද ක

ඊට ශපක වුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීව්කශකක් ලාලද්නක ්හහද
ගරු බිමල් කත්නදක මන්ත්රීවනමදශේ නම ශකෝයනද කන්න.

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි
නගරු බිමල් කත්නදක
මන්ත්රීවනමද ාැන් ලාලද්නක ගත යුවනකනයි මද ශකෝයනද කනව්ද.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුුව ගු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මතතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වූවයන්, ගු බිමල් රත්නායක මතතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மொண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க
அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the
Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අේුපල් හලීම් අමදතයවනමද

ාද

කන්න.

[අ.ාද.2.54

ගු අබ්ුලල් තලීම් මතතා (තැපැල් වසේවා තා මුසනලිම්
ආගමික ක යුතු අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு அப்துல் ஹலீம் - தபொல் மசகவகள் மற்றும்
முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அகமச்சர்)

(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Postal Services and
Muslim Religious Affairs)

ලාලද්නක ශහොබව්න ගරු මන්ත්රීවනමනි ගරු මාංගල ්මකමේක
අමදතයවනමද විසින් ඉදිරිපත් ළ ශම් ශාව්න අක ව්ැක ශල්ඛ්නක
්ම්බන්වව් අාහ්ථ කිරීමට අව්්ථාදව් ලැබීම ගැන ්වනටු ශව්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අක
ව්ැක ශල්ඛ්නක
්ම්බන්වව් පුදගික ාව්්ථ කිිනපක ුදකදම විවිව විශේචන ඉදිරිපත්
වුණද අපි ාැක් ද. ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඉදිරිපත් කන්නට
ශපකත් ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ්ම්බන්වව් ්මහක අකශේ අාහ්ථ
පළ වුණද.

606

විශ ේෂශකන්ම විපක්ෂක කිකද සිටිශඋ ශම් අක ව්ැක
මැිරව්කණක ඉලක්
ක ගත් අක ව්ැකක් හැටිකටයි. නමුත් අා
හැශමෝටම පිළිගන්න සි ව ශව්ලද ිරශබනව්ද ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක මැිරව්කණ ඉලක්
ක ශනොගත් කට ව්ැටිච්ච තැනින්
ශගොඩ ශගන ආකථි ක ක්ිරමත් කන අක ව්ැකක් බව්. ඒ
ව්දශේම මහයනතදව්ට ්හන රැ්ක් ්ල්මින් අශප් විවිව
ක්ශෂේත්රව්ල ිරශබන අඩුපදඩු ම් ්ම්බන්වශකන් අවයකනක
කමින් ඒ අඩුපදඩු ම් ්ම්පූකණ කමින් ශම් අක ව්ැක ඉදිරිපත්
ක තිර බව් අා වුරුත් පිළිශගන හමදකයි. අපි දටත් අමත
කන්න බැහැ ඔක්ශතෝබක 26 ශව්නිාද ශම් කශ ල ශ පදලන
ව් ශකන් තිරවුම් ව්යදූලලතදව්. ඒ ව්දශේම ඒ වනළින් අපි
හැශමෝටම ශහොහ පදඩමකුත් ඉශගන ගන්න ලැබුණද. කශ ල ලාලි
ී ිරක ව්න ව්යව්්ථාදව් දටව්ත් ිනවනමතශඋ හුදරුව්න්න බැරි බව්
ඒශ න් ඔප්ුද වුණද. කශ ල යනදධිපිරවනමද ශව්න්න ුදළුව්න් කශ ල
අග්රදමදතයවනමද ශව්න්න ුදළුව්න් එශහම නැත්නම් අමදතයව්රුන්
ශව්න්න ුදළුව්න් ඒ දටව්ත් කශ ල ලාලි ී ිරක ශව්න්ථ කන්න
බැරි බව්යි අපට ාැන ගන්න ලැබුශණ්. ඒ ව්යදූලලතදව් පැව්ැිර ඒ
මද් ශා
දලක නැත්නම් ාව්්ථ 52
දලක වනළ අශප් කශ ල
සික ම ටයුවන තනිනටිකද. විශ ේෂශකන්ම අපි කයකක් හැටිකට
කුද ්ාංව්කවන ව්ැඩ සිකල්ල ව්දශේම තනිනටිකද. ඒ නි්ද සිුපවූ
පදඩුව් දිහද බලනශ ොට මම ිනතන්ශන් බිලිකන ගණනදව්ක්.
මම ඊශඋ ශපශකාද අශප් ආචදකක හකෂ ා සිල්ව්ද මැිරවනමදශේ
ාදව්ට තහුම් න් ුපන්නද. එවනමදශේ ාදව්ට ශපක ාද ශළේ
අශප් බන්ුපල ගුණව්කවන ශූරීන්. බන්ුපල ගුණව්කවන මැිරවනමද
වි දල තක කක් ශගන ආව්ද අශප් කයශඋ ආකථි ක හැසිකමේශම්
තත්ත්ව්ක ව්ැකදි බව් ශපන්මේමට. හැබැයි ආචදකක හකෂ ා සිල්ව්ද
තමිරවනමද ආකථි විශ ේෂඥයනශකක් හැටිකට එවනමදශේ ඒ තක ක
එ ව්චනකකින් බිහ ශහළු බව් අපි හැශමෝම ාැක් ද. ඒ ශගන ආ
ශබොරු තක ක නි්ද බන්ුපල ශූරින්ට ශම් ්ාද ගකාශකන්
පිටත්ව්න්න සි ව වුණද.
මම ාැ ලද ිරශබනව්ද අශප් ිනටුද යනදධිපිර මිනන්ා
කදයපක්ෂ මැිරවනමද විශ ේෂශකන් පන්්ල්ව්ලට ගිකදම එවනම ාද
කන විශ ේෂ මදතෘ දව්ක් ව්න්ශන් රුපිකල් අව්ප්රමදණක මේම
්ම්බන්වශකන් බව්. හැබැයි අශප් අමදතය හකෂ ා සිල්ව්ද මැිරවනමද
එ ප්ර ථනකක් තහුව්ද ිනටුද යනදධිපිරවනමදශගන් එවනමද ශම්
බලකට පත් ශව්ච්ච දින 52
දලව් ව්දනුව් වනළ ශම් කටට එ
ශඩොලකකක් ශහෝ ශගන ආව්දා කිකලද. ඒ ප්ර ථනක තහුව්දම ිනටුද
යනදධිපිරවනමද ශම් ්ාද ගකාශකන් පිටත් වුණද. ශමන්න ශම් යි
තත්ත්ව්ක. විශ ේෂශකන්ම ශම්
වුරුත් ාන්නව්ද බුප ගැසීම
්ම්බන්වව් වුරු විශේචනක ළත් කයකක් හැටිකට කට පදලනක
කිරීම ්හහද බුප ගැසීම අව් ය බව්. මම ිනතන්ශන් ඕනෑම කයකක්
අා විපක්ෂශඋ ඉන්න මන්ත්රීව්රුන් පව්ද එාද ආණ්ඩු
කන
දලශඋ ඒ බුප ගැසීම සිුප ළද. එශහම නැවනව් කටක් ඉ්ථ්කහට
ශගනිකන්න බැහැ.
මට මත යි බන්ුපල ශූරීන් එාද අක ව්ැක විව්දාශඋ ම කිේශේ
ශම් බුප ගැසීම නව්ත්ව්න්න ්ක්රකදශේ ුදතද ව්යිමදටව්ත් ශනොහැකි
බව්යි. එශහම කිකුද බන්ුපල ගුණව්කවන මැිරවනමද ාැන් බුප
්ම්බන්වව් ශලොකු විග්රහකක් කනව්ද. කටක් හැටිකට ඉදිරිකට
කන්න නම් ආාදකම් ලැශබන ුද ගලකන්ශගන් බුප ලබද ගැී ම
අව් ය ව්න බව් ශපොුපශේ අපි වුරුත් ාන්නව්ද. එාද සිුප වුශණ් ඒ
දකකකයි. කම් කයකක් අක ව්ැක ඉදිරිපත් කිරීශම් ම තමන්ට කම්
්හනකක්
ලැශබනව්දා
කිකද
ඒ
කශ ල
යනතදව්
බලදශපොශකොත්වනශව්න් සිම ම ්දමදනය ශාකක්. අපි කයකක් හැටිකට
ආකථි ව් ශකන් ශ ොතකම් ුපෂථ කතදව්න්ට මුහුණ ුපන්නත් අශප්
කයශකන් ශ ොතකම් ්හන ශම් යනතදව් ශව්නුශව්න් ලබද  මලද
ිරශබනව්දා කිකලද මම ටි ක් මතක් කන්න ැමැිරයි.
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කයශඋ ශ්ේව් යින්ට ප ක ව්ැ ක කිරීමක් ලින් ව්තදව්  මත් සිුප
ළද. ශමව්කත් ඔවුන්ට රුපිකල් 2 500  මමනදව්ක් ලබද  මමට ශම්
අක ව්ැශකන් ශකෝයනද
කලද ිරශබනව්ද. පුදගික
දලශඋ ම
ලබදුපන් රුපිකල් 10 000 ඔවුන්ශේ ව්ැටුපට එ වන වුණද. ඒ ව්දශේම
විරදමි කන්ශේ ව්ැටුප් ප්ර ථනකත් ශබොශහෝ දලකක් ිර්ථශ්ේ ිරබුම්
ප්ර ථනකක්. ාැන් ඒ ප්ර ථනක වි්හලද ඒ අකශේ ව්ැටුප් ව්ැ ක කිරීමකුත්
කලද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම ත්රිවිව හමුාදව්ලට ශ ොමදන්ශඩෝ
 මමනදව් ව්ැනි  මමනද ඉහළ ාමද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම අ ශතන්
යල ශකෝයනද ක්රම 1 000ක් ්හහද ශමව්ක අක ව්ැශකන් මුාල් ශව්න්
කලද ිරශබනව්ද. අ ිරන් විව්දහ ව්න අකට ්හ විශ රමි කන්ට
්හනාදයි ශපොලික ට ණක ලබද  මශම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් අ ශතන්
ආකම්ා කලද ිරශබනව්ද. මම අා පත්තකශඋ ිරශබනව්ද ාැක් ද
අශප් ිනටුද යනදධිපිරවනමදශේ ුදතදත් ඒ ණක මුාල ශම් ව්කෂශඋ
ලබද ගන්න බලදශපොශකොත්වන ව්න බව්. ඒ ව්දශේම ග්රදමීක පද්ල්ව්ල
ළමයින්ට කිරි මේුපරුව්ක් ලබද  මම ්හහද ශම් අක ව්ැශකන් ටයුවන
කලද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම හැම නිව්ද්ක ටම ව්ැසිකිළි
පහුද ම් ලබද  මම ේ්්ථශපළ ්මවනන්ට විශ
අවයදපනක ්හහද
ශලෝ ශඋ ිරශබන ප්රසි ව වි ථව්විායදලව්ල -හදව්ක හ ඔක්්ථෆක හ
ශක්ම්බ්රිම ව්දශේ- ඉශගන ගැී මට ිනෂයත්ව් ලබද  මම ඒ ව්දශේම
්ක්වි ව්කම් අිනමි වුම් ාරුව්න්ට ්හන ශපොලිකට ණක ලබද  මම
ව්දශේ ්හන රැ්ක් ශම් අක ව්ැක වනළින් අපි ාකිනව්ද. මම විපක්ෂ
මන්ත්රීව්රුන්ශගන් අහන්න ැමිරයි තමුන්නදන්ශ්ේලද කිකන්ශන්
ශම් සිකල්ලම අපි නතක ළ යුවනයි කිකලදා? ඒ ව්දශේම ්හන
ලබද  මමට ශම් විපක්ෂක විරු වයිා? ශම් යි මම අහන ප්ර ථනක.
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(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමිරවනමනි ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා
ිරශබනව්ද.

දලකක්

ගු අබ්ුලල් තලීම් මතතා

(மொண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ශහොහයි. ශම් වනළින් අශප් ගම්බා ප්රශ ව්ල වි දල ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් දිකත් කන්න ුදළුව්න්. ගරු මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද
අක ව්ැක ාදව් ඉදිරිපත් කිරීශම් ම ්හහන් ළද දින 52 ශහොක
ආණ්ඩුව් පැව්ැිර දලසීමදව් වනළ ඉ්ථශ්ල්ලදම ශළේ ගම්ශපකළික
ව්ැඩ පිළිශව්ළ නතක කිරීම ්හහද ැබින ල පත්රි දව්ක් ඉදිරිපත්
ළ එ යි කිකලද. එශහම නම් අපි ගමට ්මදයකට සිුප ළ
ශ්ේව්දව් නතක කිරීමට ේත්්දහ ාැරීමකුයි එාද සිුප ශළේ. අපි
අවුරුුප වනනහමදක පමණ ශබොශහොම අමදරු දලකක් ගත ළද.
එනමුත් ඒ අවුරුුප වනනහමදක
දලක අව්්න් කලද අපි අා
නැව්ත නැන්ටලද යනතදව්ට ්හන ්ල්මින් අඩු පදඩු ම්
්ම්පූකණ කමින් කන ශම් ගමශන් ම ශම් අක ව්ැක යකග්රහණක
කිරීම ්හහද සික ශානදශේම ්හක ලබද ශාන ශල් දරුණි ව්
ඉල්ලද සිටිමින් මද නිහඬ ශව්නව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් අක ව්ැශකන් තව්ත් ශහොහ
පිකව්කක් අකශගන ිරශබනව්ද. ඒ තමයි තව්ත් ්මෘ ධිලදභීන් ලක්ෂ
හක ට ්මෘ ධි ්හනදවදකක ලබද මමට ටයුවන කිරීම. න්මෘ ධින
කිකලද අපි අා නදමි ව් ශකන් කිේව්දට එාද දලශඋ නයන්විකන
ව්ැඩ්ටහන කිකලදයි කිේශේ. එාද කණසිාංහ ශප්රේමාද් මැිරවනමද
විසින් ආකම්ා ළ එම ව්ැඩ්ටහන ශම් කශ ල ඉන්න ුපප්පත්
යනතදව් නනැිර බැරි අක තිර හැකි අක කිරීමන ්හහද ආකම්ා කුද
ව්ැඩ්ටහනක්. අා ්මෘ ධික කිකලද නම ශව්න්ථ ශව්ලද ිරශබනව්ද.
එාද ඒ යන්වික ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම මේශම් ම ශම් කශ ල වි දල
පිබි මමක් ිරබුණද ව්දශේම ුපප්පවනන්ශේ අත ්රු
කන ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් විධිකට අපි ාැක් ද. ඒ වනළින් එාද ්මදයශඋ වි දල
ශව්න්ක් ාකින්න ිරබුණද. ඒ ව්දශේම ඒ ුපප්පවනන් තිර හැකි අකට
බව්ට පත්වුණදට පුද තව්ත් පිරි්ක් ඒ ට අ ිරන් එ වන වුණද.
නමුත් ශම් න්මෘ ධින කිකන ව්ැඩ පිළිශව්ශළේ ප්රිරලදා එාද -1994සිට අා ාක්ව්දම එ ම ශ ොට්යි බුක්ිර විිලන්ශන්. නමුත් අා
්මදයශඋ ුපප්පත් වි දල පිරි්ක් ඉන්න බව් අපි වුරුත් ාන්නව්ද.
ඒ අකට කිසිම ශාකක් නැහැ. අා ්මෘ ධිලදභී ්මහක අකට ත ලටු
ශාශක් ශගව්ල් ිරශබනව්ද; ඒ ව්දශේම ව්දහන ිරශබනව්ද. ඒ සිකල්ල
ිරශබන අක තමයි අා ්මෘ ධි ්හනදවදකක ලබද ගන්ශන්. නමුත්
ුපප්පත් අකට කිසිම ශාකක් නැහැ. ඒ නි්ද ශමව්ක අක ව්ැශකන්
ලක්ෂ 6 පිරි්ක් අ ිරන් ්මෘ ධි ව්ැඩ පිළිශව්ළට එ වන ක
ගැී ම මම තත්තටම අගක කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අශප් කශ ල ්ාංචදක
ටයුවන
අා ඩද ව්ැටිලද ිරශබනව්ද. විශ ේෂශකන් පුදගික දලශඋ ශම් කශ ල
ශ පදලනි ව් ශකන් ප්ර ථන තිර ශව්න්න ලින් ශලෝ ශඋම
ඉතද ශහොහ destination එ හැටිකට නම් කුද ලාං දව්ට එන්නට
සිටි විශ ින කන් ශනොපැමීණීශමන් වි දල පදඩුව් ට මුහුණ
පදන්න සිුප වුණද.
මම ාකින තව්ත් කයශඋ විශ ෂ
ේ ව්ැඩ පිළිශව්ළක් තමයි
නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ පිළිශව්ළ. ඒ වනළින් අශප් ශබොශහෝ
ගම්මදනව්ල ශබොශහෝ ප්රශ ව්ල ිරබුම් අඩු පදඩු ම් ්ම්ුදකණ
කිරීමට අපට අව්්ථාදව් ලැබී ිරශබනව්ද.

Next, the Hon. Seeniththamby Yoheswaran. You have
ten minutes.
[பி.ப. 3.08]

ගු සීනිතම්බි වයෝවතේසනවරන් මතතා

(மொண்புமிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
2019ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்ட விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு மபசுவகதயிட்டு மகிழ்ச்சி அகடகின்மறன்.
இவ்வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் சிறுவர்களுக்கொனது, மொைவர்
களுக்கொனது,
ததொைிலொளர்களுக்கொனது,
கீகைத்மதய
நொடுகளில் ததொைிலுக்குச் தசன்றவர்களுக்குொியது, புதிதொகத்
திருமைமொனவர்களுக்குொியது,
வறிமயொர்களுக்குொியது,
ஓய்வூதியம் தபறுமவொருக்குொியது, சமுர்த்தி தபறுமவொருக்
குொியது, விமசட மதகவயுகடயவர்களுக்குொியது, தனியொருக்
குொியது என்று பல்மவறு தரப்பினர்களுக்குப் பலவிதமொன
சலுகககள் முன்தமொைியப்பட்டு, அவற்றுக்கு நிதியும் ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டகமகய நொன் முதலில் வரமவற்கின்மறன்.
ஆனொலும், யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிைக்கு
மக்களின் துொித அபிவிருத்தி என்ற ொீதியில் முன்தமொைியப்
பட்டுள்ள 5,000 மில்லியன் நிதியொனது, உண்கமயிமல
பொதிக்கப்பட்ட அம்மக்களுக்குப் மபொதுமொனதொக இல்கல
என்பதகனயும் நொன் இந்தச் சகபயிமல ததொிவித்துக்தகொள்ள
விரும்புகிமறன். இருந்தமபொதிலும், இந்த 5,000 மில்லியன்
ரூபொகயயும் இவ்வருடத்துக்குள்மள அந்த மக்களுக்கொன
அபிவிருத்தி மவகலகளுக்குச் தசலவிடுவதற்கு அரசொங்கம்
வைங்கிகவக்க மவண்டுதமன இந்த இடத்தில் மகட்டுக்
தகொள்கின்மறன்.
கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட
வடக்கு, கிைக்கிலுள்ள மொற்றுத் திறனொளிகள், தபண்
தகலகமத்துவக்
குடும்பங்கள்,
புனர்வொழ்வு
அளிக்கப்
பட்டவர்கள் சொர்பொக ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகள், எவ்வககயிலும்
உொியவர்களின் நலன்கருதிச் தசலவைிக்கப்படொத நிகலகம
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கயமய நொங்கள் கொண்கின்மறொம். வரவு தசலவுத் திட்டத்தின்
மூலம்
திட்டங்கள்
முன்தமொைியப்படுகின்றன.
ஆனொல்,
அவற்கற நகடமுகறப்படுத்துவதில் கொலதொமதம் தசய்யப்
படுகின்ற அல்லது அத்திட்டம் இல்லொமமல தசய்யப்படுகின்ற
நிகலகமமய கொைப்படுகின்றது. 2017ஆம் ஆண்டு வரவு
தசலவுத் திட்டத்தில் வடக்மக முல்கலத்தீவிலுள்ள ஒட்டு
சுட்டொன் ஓட்டுத் ததொைிற்சொகலயின் புனரகமப்புக்தகன நிதி
ஒதுக்கீடு இடம்தபற்றது. ஆனொல், அந்த ஒதுக்கீட்டின்மூலம்
அங்கு தபொிதொக எந்தச் சொதகனயும் ஏற்படுத்தப்படவில்கல.
ததன் பகுதியில் இருப்மபொர் ததன் பகுதியிலிருந்து ஓடுககளக்
தகொண்டுவந்து, ஒட்டுசுட்டொனில் கவத்து, அகவ ஒட்டு
சுட்டொன் ஓடு என்றும் அதகன வொங்குமொறும் கூறி மக்களுக்கு
விற்கின்றொர்கள். அங்கு இந்த நிகலகமதொன் கொைப்படு
கின்றது. எனமவ, வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ஒதுக்கப்படும்
நிதிகள் பூரைமொகமவ உொிய திட்டங்களுக்குச் தசலவைிக்
கப்பட
மவண்டுதமன
நொன்
இந்தச்
சகபயிமல
ததொிவித்துக்தகொள்கின்மறன்.
அரசு
‘கம்தபறலிய’
எனப்படும்
ஊரக
எழுச்சித்
திட்டத்தின்மூலம் பல அபிவிருத்தி மவகலககள மமற்
தகொள்வகத முதலிமல நொன் வரமவற்கின்மறன். ஆனொலும்,
தசன்ற
52
நொள்
சதிப்
புரட்சியொல்
தகடப்பட்ட
திட்டங்களுக்கொன நிதிகய இவ்வருடத்தில் மீள வைங்குவதற்கு
அரசொங்கம் முன்வர மவண்டும் என்பதகனயும் இந்தச்
சகபயில் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அது மொத்திரமன்றி, தசன்ற
வருடம் வைங்கப்பட்ட பன்முகப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் சில
நிதிகள்கூட
52
நொள்
சதிப்
புரட்சி
கொரைமொக
முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இன்றுவகர அது விடுவிக்கப்படொத
நிகலயில் இருக்கின்றது. ஆகமவ, தசன்ற வருட இறுதிப்
பகுதியில் ஏற்பட்ட அந்தச் சதிப் புரட்சியின் கொரைமொகச்
தசலவிடப்படொமல் இருக்கின்ற நிதிகய இவ்வருடப் பன்முக
நிதிமயொடு மசர்த்து வைங்குவதற்கு அரசொங்கம் முன்வர
மவண்டுதமன்றும் மகட்டுக்தகொள்கிமறன்.
இந்நொட்டின் அபிவிருத்திக்கு அவசியமொன பல விடயங்கள்
கொைப்படுகின்ற நிகலயில், தமொத்த வரவு தசலவுத்திட்ட
நிதியில் 17 சதவீதமொன நிதி பொதுகொப்புக்கு ஒதுக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. இந்நொட்டில் தற்மபொது யுத்தம் இல்லொத
நிகலயிலும் அரசொங்கம் பொதுகொப்புக்கு மிகக் கூடுதலொன
நிதிகய ஒதுக்கியது ஏன்? என்ற மகள்வி எழுகின்றது. யுத்தம்
தமௌனித்த
பின்
மஹிந்த
ரொேபக்ஷ
அரசொங்கத்தில்
ஒதுக்கப்பட்ட நிதிகயவிட கூடுதலொன நிதி தற்மபொது
பொதுகொப்புக்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2010ஆம் ஆண்டு 202
பில்லியன், 2011ஆம் ஆண்டு 215 பில்லியன், 2012ஆம்
ஆண்டு 229 பில்லியன், 2013ஆம் ஆண்டு 289 பில்லியன்,
2014ஆம் ஆண்டு 253 பில்லியன், 2015ஆம் ஆண்டு 285
பில்லியன் என மஹிந்த ரொேபக்ஷ ஆட்சிக் கொலத்தில்
பொதுகொப்புக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. தற்மபொகதய அரசொங்கக்
கொலத்தில், 2016இல் 306 பில்லியன், 2017இல் 284 பில்லியன்,
2018இல் 290 பில்லியன் என நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனொல்,
2019ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் இதற்தகன
393 பில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்கடவிடக்
கூடுதலொக 103 பில்லியன் பொதுகொப்புக்கு நிதி ஒதுக்கப்
பட்டிருக்கின்றது.
ஆகமவ, இந்த அரசொங்கம் ஏதொவது
யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமொகின்றதொ? என்று நொன் மகட்க
விரும்புகின்மறன்.
குறிப்பொக, கல்விகய எடுத்துக்தகொண்டொல், கல்விக்கொக
கிட்டத்தட்ட 4.54 வீதம்தொன் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
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சுகொதொரத்திற்கு 8.11 சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று
வீடில்லொமல் பலர் இருக்கிறொர்கள். இந்நிகலயில் வீடகமப்
புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 0.72 சதவீதம்தொன். விவசொயம்,
மீன்பிடி, கொல்நகட, நீர்ப்பொசனம் மபொன்ற அகமச்சுக்களுக்கு
4.94
சதவீதமும்
மகலநொட்டு
புதிய
கிரொமங்கள்
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதொய அபிவிருத்திக்கு
0.17 வீதமும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரதமொின் கீழ்
இருக்கும் மதசியக் தகொள்கககள், தபொருளொதொர அலுவல்கள்,
மீள்குடிமயற்றம்,
புனர்வொழ்வளிப்பு,
வடக்கு
மொகொை
அபிவிருத்தி, ததொைில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும்
இகளஞர்
அலுவல்கள்
அகமச்சுக்கு
4.25
சதவீதம்
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மிக முக்கியமொன துகறகளுக்கொன
இவ்வொறொன
குகறந்தளவு
ஒதுக்கீடுகள்
இந்நொட்டின்
அபிவிருத்தியின்மீது கொிசகன கொட்டொத நிகலகமகயமய
கொட்டுகின்றது. அமதமநரம் பொதுகொப்புக்குக் கூடுதலொன நிதி
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளில் யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட பல
ததொைிற்சொகலகள்
இன்று புனரகமக்கப்பட மவண்டிய
நிகலயில் உள்ள அமதமவகள, வரவு தசலவுத் திட்டத்தில்
ககத்ததொைில், வொைிப அகமச்சுக்கு 0.56 வீத நிதிகய
ஒதுக்குவதன்மூலம் இவற்றுக்கொன கொிசகன கண்துகடப்
பொகக் கொட்டப்பட்டிருக்கின்றது. வடக்கு, கிைக்குப் பகுதிகளில்
பல ததொைிற்சொகலகள் புனரகமக்கப்பட மவண்டியதுடன்
புதிதொக உருவொக்கப்படவும் மவண்டும். ஆனொல், 2016ஆம்
ஆண்டு வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் ககத்ததொைிற்சொகல
களுக்கொன
இயந்திர
இறக்குமதிக்கு
வொிவிலக்கு
அளிக்கப்பட்டு, அதன்மூலம் மட்டக்களப்பு மொவட்டத்தின்
கும்புறுமூகல எதமனொல் ததொைிற்சொகலக்கொன கருவிகள்
அர்ேுன் அமலொசியஸினொல் தகொண்டுவரப்பட்டன. இந்த
நிகலயில் இந்தத் ததொைிற்சொகல அந்தப் பகுதியில் வொழும்
மக்களின்
வொழ்வொதொரத்கதயும்
அவர்களின்
எதிர்கொல
நடவடிக்கககயயும் பொதிக்கும் என்ற வககயில் இந்த உயர்
சகபயிமல பல தடகவ எங்களது எதிர்ப்கப தவளியிட்மடொம்.
அதுதவிர, மக்கள் மபொரொட்டங்ககளயும் நடொத்திமனொம்.
மட்டக்களப்பு மொவட்டத்தின் தமிழ், முஸ்லிம் அரசியல்
பிரதிநிதிகள் ககதயொப்பமிட்டு ேனொதிபதி அவர்களிடம்
மகேர் சமர்ப்பித்திருந்மதொம். அவ்வொறு இருந்தமபொதிலும்,
பிரமதச சகபகூட அனுமதியளிக்கொத நிகலயிலும் அதன்
மவகலகள் நகடதபற்றன. நொங்கள் அகத நிறுத்துவதற்குப்
பல முயற்சிகள் எடுத்ததன் பிரகொரம் சில கொலம் அது
நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.
ஆனொல், அர்ேுன் அமலொசியஸ் பிகையில் தசன்றதன்
பின்னர் திடீதரன மீண்டும் மவகலகள் ஆரம்பிக்கப் பட்டிருக்
கின்றன. அந்த எதமனொல் ததொைிற்சொகலக் கட்டுமொனப்
பைிகள்
இரகசியமொன
முகறயிமல
நகடதபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன. 52 சிங்களத் ததொைிலொளர்களும் 35 தமிழ்
ததொைிலொளர்களும் 16 கொவலொளர்களும் அங்கு கடகமயில்
ஈடுபட்டிடுக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
இந்தியக்
கம்பனி
தயொன்று 3,250 மில்லியகன இந்தத் ததொைிற்சொகலக்கொகக்
தகொடுத்திருக்கின்றது.
அர்ேுன்
அமலொசியஸ்
2,170
மில்லியகன இதற்கு வைங்கியிருக் கின்றொர். தமொத்தம் 5,420
மில்லியன் ரூபொய் தசலவில் இது கட்டப்படுகின்றது. இந்தத்
ததொைிற்சொகலயொல் அந்த மக்களுக்குப் பொதிப்மபயன்றி
நன்கமயில்கல. ஆகமவ, இந்த நொட்கடப் மபொகதயற்ற
நொடொகக்
தகொண்டுவர
மவண்டுதமன்று
கூறி
பல
நடவடிக்ககதயடுக்கின்ற மமதகு ேனொதிபதி அவர்களும் இந்த
நொட்டின் பிரதமரும் இந்தத் ததொைிற்சொகலயின் கட்டுமொன
மவகலககள உடனடியொக நிறுத்துவதற்கு உடனடியொக
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நடவடிக்ககதயடுக்க
மவண்டுதமன்று
இந்த
உயொிய
சகபயிமல மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். இந்தியொ வடக்கு, கிைக்கு
மக்களுக்கு அனுகூலமொன ததொைிற்சொகலககள உருவொக்கு
தமன்று நொங்கள் எதிர்பொர்த்தொலும், இந்தியக் கம்பனிகள் வந்து
உருவொக்குவது
எமது
மக்களின்
வொழ்வொதொரத்கதச்
சீரைிக்கின்ற ததொைிற்சொகலகமள என்பகதயிட்டு இந்தச்
சகபயிமல கவகல ததொிவிக்கின்மறன்.
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
அரசொங்கம் இவ்வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் வறிய மக்களின்
வொழ்வொதொரத்கத
மமம்படுத்தும்முகமொக
கடன்
திட்டம்
வைங்கும்
தசயற்பொட்கடக்
தகொண்டுவந்திருக்கின்றது.
2018இல் தகொண்டுவரப்பட்ட பலமநொக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கம்
மூலம் கடன் வைங்கும் திட்டம் முழுகமயொக தவற்றியளிக்க
வில்கல. அமதமநரம் இன்று அங்கு பல குடும்பங்கள்
நுண்கடன் தபற்றமபொதிலும், அந்தக் கடகனச் தசலுத்த
முடியொத நிகலயில் இன்று நடுத்ததருவுக்கு வந்துள்ளன.
கிட்டத்தட்ட 169 தபண்கள் நுண்கடன் கொரைமொகத்
தற்தகொகல தசய்துள்ளொர்கள். எனமவ, அகனத்து நுண்கடன்
களிலிருந்தும் மக்ககள விடுவித்து,
அந்தக் கடகனக்
கட்டுவகத அரசொங்கம் தபொறுப்மபற்பதுடன், அரசொங்கத்தொல்
வைங்கப்படும் கடன்ககள இலகுபடுத்தி, மக்கள் அந்தக்
கடகனப் தபறக்கூடிய வககயில் வசதிககள ஏற்படுத்திக்
தகொடுக்க மவண்டுதமன்றும் இந்த உயொிய சகபயிமல
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
கடந்த வரவு தசலவுத் திட்டங்களில் முன்தமொைியப்பட்ட
பலமநொக்குக் கூட்டுறவுச் சங்கம்மூலமொன கடன் வைங்கல்,
புனர்வொழ்வு அதிகொரசகபமூலம் வைங்கப்படும் இரண்டகர
இலட்சம் ரூபொய் தபறுமதியொன கடன் திட்டம் மபொன்றகவ
வறிய, பொதிக்கப்பட்ட மக்ககளச் தசன்றகடயவில்கல.
மொறொக வங்கிகளின் கடுகமயொன சுற்றுநிருபங்கள் கொரைமொக
அவற்கற மக்கள் தபறமுடியொமல் இருந்தது. ஆனொல்,
வங்கிகள்
அந்தப்
பைத்கத
கவத்து
இலொபமகடந்
திருக்கின்றன.
ஆகமவ,
இன்று
கடன்
திட்டங்ககள
முன்தமொைிந்திருக்கும் இந்த அரசு, அவற்கற வறிய மக்கள்
தபறக்கூடிய வககயில் இலகுபடுத்திக் தகொடுத்து அம்மக்களின்
வொழ்வொதொரத்துக்கு உதவ மவண்டுதமன்று இந்தச் சகபயிமல
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அதுதவிர, கடவுச் சீட்டுக்கு -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is over.

ගු සීනිතම්බි වයෝවතේසනවරන් මතතා

(மொண்புமிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Okay.

ஒரு
நொள்
மசகவயினூடொகக்
கடவுச்
சீட்கடப்
தபறுவதற்கொன கட்டைத்கத 10,000 ரூபொயிலிருந்து 15,000
ரூபொயொக அரசொங்கம் அதிகொித்து இருக்கின்றது. ஆனொலும்,
வடக்கு, கிைக்ககச் மசொோ்ந்த மக்கள் ஒருநொள் மசகவயினூடொக
கடவுச்சீட்கடப் தபறுவதற்கொக இங்கு வந்து இரண்டு நொட்கள்
தங்கியிருக்க மவண்டிய நிகல இருக்கிறது. ஆகமவ, ஒவ்தவொரு
மொவட்டத்திலும் கடவுச்சீட்டு வைங்கும் நிகலயங்கள் உருவொக்
கப்படல் மவண்டும். ஒருநொள் மசகவயினூடொகக் கடவுச்
சீட்கடப் தபறுவதற்கு இவ்வளவு பொொிய ததொகககயச்
தசலுத்த மவண்டிய அமதமநரத்தில், இரண்டு மைித்தியொலயங்
களில் அந்தக் கடவுச்சீட்கட வைங்குவதற்கு ஏற்பொடு தசய்ய
மவண்டுதமன்றும் இந்தச் சகபயில் மகட்டு, எனது உகரகய
நிகறவு தசய்கின்மறன். நன்றி.
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(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි. මීළ ට ගරු ව්්න්ත අ විහදශක
මැිරවනමද. ඔබවනමදට විනද ක 15
දලකක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.3.20

ගු වසන්ත අලුවිතාවර් මතතා (කෘෂිකර්ම, වාි මාර්ග සත
ග්රාමීය ය ආර්කක ක යුතු රාජය අමාතයතුමා

(மொண்புமிகு
வசந்த அலுவிஹொமர
கமத்ததொைில்,
நீர்ப்பொசனம் மற்றும் கிரொமியப் தபொருளொதொர இரொேொங்க
அகமச்சர்)

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of
Agriculture, Irrigation and Rural Economic Affairs)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ගරු මන්ත්රීවනමන්ලද ශම් අක
ව්ැක ්ම්බන්වශකන් අාහ්ථ ඉදිරිපත් කිරීශම් ම මන්ත්රීව්රු
කිිනපශාශනක් ුදබ ව්ද මව් රුම් ඉදිරිපත් ළද. ගරු මුාල්
තමිරවනමද ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ඉදිරිපත් ළ පුද මදවය වනළින්
අඩුශව්න්ම විශේචන එල්ල වූ අක ව්ැකක් හැටිකටයි මම ශම් අක
ව්ැක ්ල න්ශන්. ශමො ා ශම් අක ව්ැශකන් ්හන රැ්ක් ලබද  ම
ිරශබනව්ද. අපට ඒ ගැන ාද කන්න ුදළුව්න් ම ිරශබනව්ද.
ශ ය ක ආකථි ක න ද සිටුමේමට ඉව්හල් ව්න අන්ාශම් ්හ
්දමදනය යනතදව්ට ප්රිරලදා රැ්ක් අත් ක ශාන අන්ාශම් අක
ව්ැකක් ඉදිරිපත් කිරීම ්ම්බන්වශකන් ගරු අග්රදමදතයවනමදටත්
ගරු මුාල් තමිරවනමදටත් මශේ ෘතඥයනතදව් පළ කිරීමට ැමිරයි.
ඒ ව්දශේම ව්ත්මන් ආකථි අකබුාකට ව්ගකිව් යුත්ශත් වුා?
2019 ව්කෂශඋ අක ව්ැක ශකෝයනද ්ම්බන්වශකන් මදශේ අාහ්ථ
ාැක්මේමට ප්රාමශකන් අශප් කට මුහුණ  ම සිටින ාැ ක ආකථි
අකබුාක ්ම්බන්වශකන් ව්ැාගත් රුම් කිිනපකක් ්හහන් කිරීමට
මද ැමැිරයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මද එශ්ේ ්හහන් කන්ශන්
කට මුහුණ  ම තිර ආකථි අකබුාකට ව්ත්මන් කයක ව්ගකිව් යුවන
බව්ට ඒ දබ ව
ල්ලිශඋ ආකථි
විශ ේෂඥයනකන් යනමදවය
ඔ්ථශ්ේ නිතකම පානම් විකිනත අන්ාමින් ශබොරු ශේගල් තාබෑම
ුදරු ාක් කශගන සිටින නි්දයි. 2015 යනව්දරි 08ව්ැනි දින
අපශේ කයක බිිනමේ ශම් කශ ල පදලනක ාදක ගත්ශත් පුදගික
්න්වදන කයක ලබදශගන ිරූ  වි දල ණක න්ාකදව්ක්ා ්ම යි.
මුාල් අමදතයදාං ශඋ ව්දකතදව්න්ට අනුව් 2004 ව්කෂශඋ කයශඋ
්ම්ථත ණක ප්රමදණක පැව්වනශණ් රුපිකල් බිලිකන 2 140ක්
ශල්යි. නමුත් 2014 ව්කෂශඋ අව්්දනක ව්න විට ශම් ණක
ප්රමදණක රුපිකල් බිලිකන 7 391ක් ාක්ව්ද ඉහළ ශගෝථ ිරබුණද. ඒ
අනුව් 2004 ව්කෂශඋ සිට 2014 ාක්ව්ද දල සීමදව් වනළ කයශඋ
්ම්ථත ණක ප්රමදණක සිකකට 345කින් පමණ ඉහළ ගිකද.
්ාංව්කවනක ශව්මින් පව්ිරන කටක් ශල් අපට ශ ය ක හද විශ ය ක
ව් ශකන් ණක ලබද ගැී මට සිුපමේම ව්ැළැක්වික ශනොහැකි
තත්ත්ව්කක්. එශහත් එශ්ේ ලබද ගත් ණක ව්ැ කුදක ව්ැක ළ යුවනව්
ිරබුශණ් ශ ය ක ආාදකම ඉහළ නාංව්න ව්යදපෘතීන් ්හහදයි. නමුත්
පැව්ිර ්න්වදන කයක එව්ැනි දූකාකෂි ආකථි
ප්රිරපත්ිරකක්
අනුගමනක ශළේ නැහැ. පුදගික කයක ශ ටි දලීන ශගමේම්
ශ ොන්ශ සි කටශත් ඉහළ ශපොලිකට වි දල ව් ශකන් ණක ලබද
ගත්තද. ශමශ්ේ ලබදගත් ණකව්ලින් ව්ැ ක ප්රමදණකක් ව්ැක ශළේ
යනතදව්ට ශහෝ ශ ය ක ආකථි කට ප්රිරලදාකක් ලැශබන
ව්යදපෘතීන් ්හහද ශනොශව්යි. ශමින ඉතද ාකදන තත්ත්ව්ක නම්
2016 ව්කෂශඋ කදයය ආාදකම වූ රුපිකල් බිලිකන 1 686න්
රුපිකල් බිලිකන 1 352ක්ම එනම් සිකකට 80ක්ම ව්ැක කිරීමට සිුප
වුශණ් පුදගික කයක අධි ශපොලිකට ලබදගත් ණක හද ශපොලි
ව්දරි ක ශගමේමටයි. ශම් අනුව් පුදගික ්න්වදන කයක සිුප ශළේ
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[ගරු ව්්න්ත අ විහදශක මහතද

ශ ය ක ආකථි ක බකපතළ ණක ේගුල ට හුද කිරීමයි. ්ැබෑ
තත්ත්ව්ක එශ්ේ මේ ිරබික ම ඒ දබ ව මන්ත්රී ණ්ඩඩදකම මදවය
්ාංාක න පව්ත්ව්මින් ශබොරු ශේගල් තාබදමින් යනතදව්ට ප්ර ද
කන්ශන් 2015 ව්කෂශඋ  ම ්න්වදන කයක කශ ල පදලනක ාදක
ශාන විට ඉතද කහපත් ආකථි තත්ත්ව්කක් පැව්ිර බව්යි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි 2000 ව්කෂශඋ ආකථි ක
බින්ුපව්ට ව්ැටුම් අව්්ථාදශේ  ම ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමද
ආණ්ඩුව් ාදක ගත්තදට පුදව් ඒ ආකථි ක වන ම ලටමට ගන්න
ුදළුව්න් ම ලැබුණද. එම නි්ද මුාල් අමදතයදාං ශඋ හද මහද
ාදණ්ඩදගදකශඋ ව්දකතදව්න්ට අනුව් 2015 යනව්දරි 08ව්ැනි දින
්න්වදන කයක ඉව්ත්ව් කන විට ශ ය ක ආකථි කට අත් මේ ිරබුම්
ාකදන ඉකණම පිළිබහව් මද විසින් ඉදිරිපත් ළ රුම්ව්ලටා
්දවදකණ ප්රසි ධිකක් ලබද ශාන ශල් මද සික ම යනමදවය
ආකතනව්ලින් ඉතදම රුණි ව් ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි පුදගික ්න්වදන කයක ශ ය ක
ව් ශකන් හද විශ ය ක ව් ශකන් වි දල ණක ප්රමදණකක් ලබද
ගත්තත් ශ ය ක ආකථි ක න ද සිටුමේමට ාදක ව්න කිසිුප මහ
පරිමදණ ව්යදපෘිරකක් ඔවුන්ශේ පදලන
දල සීමදව් වනළ
ක්රිකදත්ම
ශළේ නැහැ. 1978 ව්කෂශඋ  ම මහද පරිමදණ මහව්ැලි
්ාංව්කවන ව්යදපදකක බිින ශළේත් එක්්ත් යදිර පක්ෂ කයක බව්
මද විශ ේෂශකන් ්හහන් කන්නට ැමැිරයි. ඉන් අනවනරුව්
්න්වදන කයක බලශඋ සිටි දලසීමදව් වනළ එව්ැනි මහද පරිමදණ
්ාංව්කවන ව්යදපෘිර එ ක් ශහෝ කට වනළ ක්රිකදත්ම
ශළේ නැහැ.
ඊළ ට ශමොකගහ න්ා - ළුග ්ාංව්කවන ව්යදපෘිරක ගැන
කිේශව්ොත් මීට ශපකදවනව් ව්ත්මන් යනදධිපිර අිරගරු වමත්රීපදල
සිරිශ්ේන මැිරවනමදා කිිනප අව්්ථාදව්  මම ප්ර ද
ළ පරිදි
ශමොකගහ න්ා ළුග
ව්යදපෘිරක දිකත් කිරීමට පුදගික
්න්වදන කයක පැව්ැිර අව්ධිශඋ එවනමද බලව්ත් ේත්්දහකක්
ාැරුව්ත් එක අ්දකා වුණද. එවනමදට එක ක්රිකදත්ම
ක ගන්න
බැරි වුණද ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. නමුත් ශම් කහපදලන
ආණ්ඩුව් ආව්දයින් පුදව් තමයි එවනමදට ශමොකගහ න්ා - ළුග
ව්යදපෘිරක ක්රිකදත්ම
ක ගන්න ුදළුව්න් වුශණ්.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි. ශකෝව ්ාංව්කවන ව්යදපෘිරක කාදකාකක්
බව්ට පත් ශළේ අග්රදමදතය ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමද ප්රමුඛ්
අපශේ කයක විසින් බව් ශම් අව්්ථාදශේ  ම මද විශ ේෂශකන් ්හහන්
ළ යුවන ශව්නව්ද. ශම් ශකෝව ්ාංව්කවන ව්යදපෘිරක නි්ද
අනුකදවුදකක ශපොශළොන්නරුව් ත්රිකුණදමලක හද මදතශල්
දි්ථත්රික් කන්ින කුඹුරු ශහක්ටකදක අූරශාාහ් ට පමණ
ශා න්නකම ව්ගද කිරීම ්හහද ව්දරි යලක ්ැප උමටත් එමන්න්
පවුල් එක්ලක්ෂ ිර්ථාහ් ට පමණ ිරක්දක ආකථි කක් ළ ද ක
 මමටත් ව්දකෂි ව් ශමට්රික්ශටොන් වනන්ාහ් ඉක්මවූ මිරිදික මත්්ය
නිෂථපදානකක් යදිර ආකථි කට එක් කිරීමටත් ශමගදශව්ො ල 25
ආකථි විුපලිබලකක් ේත්පදානක කිරීමටත් ව්කුගඩු ශකෝගශකන්
පීඩද විිලන ප්රශ
රැ් ට පිරිසිුප පදී ක යලක ්පකද  මමටත් ඉඩ
ප්ර්ථාදව් ලැබී ිරශබනව්ද.
ඊළ ට ව්කඹ තළ ව්යදපෘිරක කටශත්
කුරුණෑගල
දි්ථත්රික් ශඋ ප්රදශ ය ක ශල් ම් ශ ො ලඨද් කිිනපක කුඹුරුව්ලට
යලක අක් ක අ ක එක්ලක්ෂ පන්ාහ්ක් ලබද  මමට අශප්ක්ෂද
කනව්ද.
එශ්ේ ව්ගද බිම් ශහක්ටකදක 12 500 ට ව්දරි යලක ්ැප උම
වනළින් ශගොවි පවුල් 13 000 ට පමණ කුඹුරු ඉඩම් ශා න්නශඋම
ව්ගද කිරීමට ඉඩ ප්ර්ථාදව් ්ැලශ්නව්ද තිර. ශම් ්ම්බන්වශකන්
කුරුණෑගල දි්ථත්රික් පදකලිශම්න්වන මන්ත්රීව්කශකකු ව් ශකන්
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විපක්ෂ නදක ගරු මිනන්ා කදයපක්ෂ මැිරවනමදා ව්ත්මන් කයකට
්ථවනිරව්න්ත ව්නු තතැයි මම ේාක් අශප්ක්ෂද
කනව්ද.
ශමොකගහ න්ා ළු ග
බහු දකක ්ාංව්කවන ව්යදපෘිරක
ශව්නුශව්න් 2019 ව්කෂශඋ අක ව්ැශකන්ා රුපිකල් මිලිකන
12 000ක් ශව්න් ක මම ්ම්බන්වශකන් මුාල් අමදතය ගරු මාංගල
්මකමේක මැිරවනමදට විශ ේෂ ්ථවනිරක පළ කිරීමටා මද ශමක
අව්්ථාදව්ක් ක ගන්නව්ද.
ේමදඔක ව්යදපෘිරශඋ අ්දකා ත්ව්ක. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි ශම් තකම් ව්ැාගත් මක් තිර ශමොකගහ න්ා - ළු
ග - ව්කඹ තළ බහු දකක ්ාංව්කවන ව්යදපෘිරක දිකත් කිරීම
ිනතදමතදම පැහැක හරිනු ලැූ  පුදගික ්න්වදන කයක ේමදඔක
ව්යදපෘිරක ක්රිකදත්ම
කිරීමට නම්
ටයුවන
ළද. කුහ
පකමදකාකක් කටි ිනශත් තබදශගන විශ ේෂඥයන ඉාංජිශන්රුව්රුන්ශේ
ේපශා්ථ ශනෝල ද හරිමින් ශමම ව්යදපෘිරක එව් ට සිටි
නදක යින් වි දල මුාලක් ව්ැක ක ක්රිකදත්ම
ළද. ඔවුන් අාහ්ථ
ශළේ ඌව් පළදශත් ්මහක ප්රශ ව්ල යනතදව්ට තිර ව්න
පීඩදව්න් ගැන තැකීමක් ශනො ක ඌව් පළදශත් යල ්ම්පත
තමන්ශේ ගම් ප්රශ ව්ල අව් යතදව්න් ්හහද ලබද ගැී මයි.
අව්්දනශඋ සිුප වුශණ් ඌව් පළදශත් ්මහක ගම් ප්රශ ව්ල
යනතදව්ට ඔවුන්ශේ ේන්ිනටි තැන් හද සික ශ පළ අිනමි මේමයි.
අා එම ගැට ව්ට වි්ඳුම් ශ්මේමට සිුපමේ ිරශබන්ශන්ත් අපශේ
කයකටයි.
2019 අක ව්ැක ශකෝයනද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මද
මුලින් ්හහන් ළ පරිදි පැව්ිර ්න්වදන කයක විසින් ාදකදා ළ
ආකථි අකබුාශකන් කට ශේකද ගැී ශම් වි දල ව්ගකීම පැව්රී
ිරබික මත් ්දමදනය යනතදව්ට ප්රිරලදාකන් අත්ව්න අන්ාශම්
යනතද ිනතව්ද ම අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මුාල් අමදතය ගරු
මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද ශව්ත ප්රාමශකන් මශේ බලව්ත් ප්ර්දාක
පළ ක සිටිනව්ද.
්මෘ ධි  මමනදව්. පුදගික ා ශඋ ්මෘ ධි  මමනද ලබද  මශම්  ම
එම ිනමි ම ලැබික යුවන ශබොශහෝ පවුල්ව්ලට ශ පදලන ශහේතූන්
නි්ද පව්ද එම  මමනදව් ලැබුශණ් නැහැ. ශමව්ක අක ව්ැශකන් එම
ප්රිරලදාක ිනමි වික යුවන 600 000
පමණ පිරි් ට ශමම
්හනදවදකක ලබද මමට රුපිකල් මිලිකන 10 000ක් ශව්න් කිරීම
වනළින් ශම් ාක්ව්ද අ්දවදකණකට ලක්වූ වි දල පිරි් ට
්දවදකණක ඉටු ක මම පිළිබහව්ා ගරු මුාල් තමිරවනමදට මශේ
ප්ර ාං්දව් පළ කනව්ද.
කදයය ශ්ේව් ව්ැටුප ්හ විරදම ව්ැටුප. 2019 ලිලි මද්ශඋ සිට
කයශඋ ශ්ේව් කන්ට රුපිකල් 2 500
අන්තක දලීන මදසි
 මමනදව්ක් ලබද  මමටත් විරදම ව්ැටුප් විෂමතදව්න්ට මුහුණ  ම සිටින
585 000ක් පමණ වූ විරදමි කන්ශේ ව්ැටුප් විෂමතද ඉව්ත් කිරීම
්හහද රුපිකල් මිලිකන 12 000ක් ශව්න් කිරීමටත් ශමව්ක අක
ව්ැශකන්
ටයුවන
ක ිරබීම ්ම්බන්වශකන් ගරු මුාල්
අමදතයවනමදට ෘතඥයනතදව් පළ කන ශල් ඒ දබ ව විපක්ෂශඋ
මන්ත්රීවනමන්ලදටා මද දරුණි ව් ආකදවනද කනව්ද. එශ්ේම
2015 ම අපශේ කයක බලකට පත්මේශමන් පුදව් ඉිරහද්ශඋ වි දලම
ව්ැටුප් ව්ැ කමේම ශල් කදයය ශ්ේව්
මදසි
ව්ැටුප රුපිකල්
10 000කින් ව්ැ ක කිරීමටත් සික ම  මමනදව්න් ලාලි ව්ැටුපට
තවනළත් කිරීමටත් පිකව්ක ගත් බව්ා විශ ේෂශකන් සිිනපත් ළ යුවන
ශව්නව්ද.
ත්රිවිව හමුාද නිලවදරින්ශේ  මමනද. ශමව්ක අක ව්ැක ඉදිරිපත්
කිරීශම්  ම ගරු මුාල් තමිරවනමදා ්හහන්
ළ පරිදි ත්රිවිව
හමුාදව්න්ින තතැම්  මමනද අවුරුුප වි්ථ් ටත් ව්ැ ක දලකක්
ිර්ථශ්ේ ව්ැ ක
ක ශනොිරබීම ඉතදමත්ම
නගදටුාදක
තත්ත්ව්කක්. තත්ත්ව්ක එශ්ේ වුව්ත් හමුාද කණ විරුව්න්
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ේ ශ ෝෂණක
ශළේ නැහැ; හකතදල් පැව්ැත්වූශඋ නැහැ;
ව්කයනව්ලට ශපළඹුශණ් නැහැ. ඔවුන් එාත් කට ශව්නුශව්න් දිවි
ිනමිශකන් ශ්ේව්ක ළද. අාටත් එශ්ේමයි. එම නි්ද ශමව්ක අක
ව්ැශකන් ත්රිවිව හමුාද කණ විරුව්න්ශේ ශගව්ල් කුලී  මමනදව් සිකකට
සිකකකින් ව්ැ ක කිරීමටත් නිල තඳුම්  මමනදව් කහපත් පැව්ැත්ශම්
 මමනදව් ශ ොමදන්ශඩෝ  මමනදව් ආදිකා ව්ැ ක කිරීමටත් පිකව්ක
ගැී ම ගැන ගරු මුාල් තමිරවනමදට අපශේ ෘතඥයනතදව් පළ ළ
යුවන ශව්නව්ද.
විශ ේෂ
හැකිකදව්න්
්ිනත
ුද ගලකන්ශේ
 මමනදව්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි විශ ේෂ හැකිකදව්න් ්ිනත
ුද ගලකන් ්හහද ශානු ලබන රුපිකල් 3 000 මදසි  මමනදව්
ශමව්ක අක ව්ැශකන් රුපිකල් 5 000ක් ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරබීම
නිහතමදී ව් තග උමට ලක් කන ශල් මද විපක්ෂශඋ ගරු
මන්ත්රීවනමන්ලදටා ශකෝයනද කිරීමට
ැමැිරයි. ගරු මුාල්
තමිරවනමද ්හහන් ළ පරිදි ශම් පිරි්ට තව්ුපකටත් ශපොශකොත්වන
ශල්ඛ්නශඋ රැඳී සිම මට සිුප ව්න්ශන් නැහැ.
ව්කුගඩු ශකෝගීන් ්හහද  මමනදව්. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි ව්කුගඩු ශකෝගීන් තව්ත් 5 000 ට පමණ රුපිකල්
5 000  මමනදව් ලබද මමට ශමව්ක අක ව්ැක මන්න් පිකව්ක ගැී ම
වනළින් ශපොශකොත්වන ශල්ඛ්නක අශහෝසි කිරීමට ගරු මුාල්
තමිරවනමද ටයුවන ක ිරබීම අපි අගක ළ යුවන ශව්නව්ද.
"ගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි
කටිතල පහුද ම් ්ාංව්කවනක ්හහද නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන
කටශත් මැිරව්කණ ශ ො ලඨද්කක් ශව්නුශව්න් ශව්න් ශ ශකන
මුාල ශමව්ක අක ව්ැශකන් රුපිකල් මිලිකන 200 සිට මිලිකන 300
ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. ඒ අනුව් ශමම ප්රිරලදාක ඒ දබ ව
මන්ත්රී
ණ්ඩදකම
නිශකෝයනක
කන
මැිරව්කණ
ශ ො ලඨද්ව්ලටත් කිසිඳු ප්රශදාකකින් ශතොකව් ලැබීම ගැන
එවනමන්ලද ්වනටු ව්නු තතැයි මම අශප්ක්ෂද කනව්ද.
"එන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන ණක ශකෝයනද ක්රමක කටශත් කුඩද හද
මවය පරිමදණ ව්යව්්දක කන් න ද සිටුමේම ්හහද ඉතදම
්හනාද උ ශපොලිකක් කටශත් ණක ලබද  මම පිණි් රුපිකල් මිලිකන
60 000ක් මුාද හැක ිරබීමා ඉතදම අගක ළ යුවන ශව්නව්ද. ඔවුන්ට
අව් ය තප ුදරැකුම්පත් ලබද  මම ්හහද ශ්රී ලාං ද මහ බැාංකුව්
කටශත් අකමුාලක් පිිනටුමේමටත් බැාංකුව්ලින් ශමම ණක ලබද
ගැී ශම් ම මුහුණ පෑමට සිුපව්න බදවද හද ප්රමදාකන් පිළිබහව් ාැනුම්
 මම ්හහද විශ ේෂ ුපක ාන අාං කක් ්ිනතව් ශව්නම ඒ
කක්
මුාල් අමදතයදාං ශඋ ්ථාදපිත කිරීමටත් පිකව්ක ගැී ම පිළිබහව්
ගරු මුාල් අමදතයවනමදට මද විශ ේෂශකන් ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද.
 මක
දලක සිට පව්ිරන ව්වන ම් රු යනතදව්ශේ ව්ැටුප්
පිළිබහ ප්ර ථනකට නිසි වි්ඳුමක් ලබද  මම ඉතදම ්දවදකණ ශහයින්
ශමව්ක අක ව්ැශකන් ශකෝයනද ක තිර පරිදි ව්ැවිලි කමදන්ත
අමදතය ගරු නමේන් දි්දනදක මැිරවනමද ්ම ා ්ද ච්ඡද ශ ොට
ශමම ගැට ව්ට
 කනම් වි්ඳුමක් ලබද ශාන ශල් මමා
දරුණි ව් ඉල්ලද සිටිනව්ද.
මදතශල් බකනද හ අ විහදශක ක්රීඩදාංගණක නමේ කණක ්හහද
මීට ප්රාමශකන් ලබද ුපන් රුපිකල් මිලිකන 550ට අමතකව් මදශේ
විශ ේෂ ඉල්ලීම පරිදි ශමව්ක අක ව්ැශකන් ා රුපිකල් මිලිකන 300ක්
ලබද  මම ගැන අග්රදමදතය ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමදටත් මුාල්
අමදතය ගරු මාංගල ්මකමේක මැිරවනමදටත් ක්රීඩද අමදතය ගරු
හරින් ප්රනදන්ුප මැිරවනමදටත් මදශේ විශ ේෂ ්ථවනිරක ුදා කිරීමටා
ශමක අව්්ථාදව්ක් ක ගන්නව්ද.
අශප් කටට විශ
විනිමක රැශගන එන විශ ගත රමි කන්
්හහද ශපොලිශකන් සිකකට හැත්තෑ පහක් කයක විසින් ාැරීශම්

පානම මත අවුරුුප ශා ට ණක ආපුද ශගමේශම් ්හන දලකක් ා
්ිනතව් රුපිකල් මිලිකන ාහකක් ාක්ව්ද ණක මුාලක් ලබද  මමටත්
ඔවුන්ශගන් යදතයන්තක ුපක ාන මත අක කන විුපලි ්ාංශ
ගද්ථවන ඉව්ත් කිරීමටත් ශමව්ක අක ව්ැශකන් ශකෝයනද ක ිරබීම
ඉතදම ප්ර ාං්ී ක බව් මද ්හහන් කිරීමට ැමැිරයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ව්යව්්ථාද විශකෝධී ශල්
පුදගික ව්කෂශඋ ශනොව්ැම්බක මද්ශඋ ම අපශේ කයක විුදරුව්ද
හැරීම සිුප ශනොවුණද නම් ශම් ව්කෂශඋ මදකවන 6ව්ැනි දින ඉදිරිපත්
ළ ශම් අක ව්ැක පුදගික ව්කෂශඋ ශනොව්ැම්බක මද්ශඋ මම
ඉදිරිපත් කිරීම වනළින් ශමව්ක අක ව්ැශකන් යනතදව්ට අත් ක  ම
තිර සික ම ්හනකන් පුදගික ව්කෂශඋ මම ලබද  මමට ඉඩප්ර්ථතදව්
ිරූ  බව් මද විශ ේෂශකන් ්හහන් කිරීමට ැමැිරයි. විශ ේෂශකන්ම
නඑන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන ්හ නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන් මන්න් ශම්
ව්න විටත් කශ ල යනතදව්ට ප්රිරලදා රැ්ක් ලබද  මමට අව්්ථාදව් ිරූ 
බව්ා ශපන්ව්ද දික යුවන ශව්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි 2015 ම අපශේ කයක බලකට
පත් වූ පුද යදතයන්තක කටව්ල වි ථව්ද්ක දිනද ගැී මට අපට
ුදළුව්න් වුණද. ාැන් ශ්රී ලාං දව්ට එශකිනව් යදතයන්තක යුව
අධි කණ පිිනටුමේශම් ශහෝ ආකථි
්ම්බදව
පැනමේශම්
තකයනකක් නැහැ. ඒ ව්දශේම ්ථවි ල්කලන්තශඋ පැව්ිර ශලෝ
ආකථි ්මුළුව්ට ්හාදගි මේමට ආකදවනද ලැූ  ප්රාම ශ්රී ලදාංකි
නදක කද ව්න්ශන් අග්රදමදතය ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ මැිරවනමදයි.
නජීඑ්ථපී ප්ල්ථන තහනම ්හ යුශකෝපද මත්්ය තහනම ඉව්ත් ක
ගැී මට එම ්මුළුශේ ම එවනමදට හැකිකදව් ලැබුණද. නජීඑ්ථපී ප්ල්ථන
තහනම ඉව්ත් මේම වනළින් ශ ය ක ාදණ්ඩ අපනකනශකන් ලැශබන
ආාදකම ඉහළ නාංව්ද ගැී මටත් ගරු මුාල් අමදතයවනමද අක ව්ැක
ාදශේ ම ්හහන් ළ පරිදි යුශකෝපද ්ාංගමකට අකත් කව්ලට
මත්්ය අපනකනක සිකකට 14කින් ව්ැ ක ක ගැී මටත් අව්්ථාදව්
්ැලසී ිරශබනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කදයය තමිරවනමනි ඔබවනමදට නිකමිත

දලක අව්්දනයි.

ගු වසන්ත අලුවිතාවර් මතතා

(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluwihare )

මට තව් විනද කක
මන්ත්රීවනමනි.

දලකක් ලබද ශාන්න ලාලද්නදරූඪ ගරු

අශප් කශ ල ්ාංව්කවනක ්හහද ාැන් විශ
ආවදක පව්ද වි දල
ව් ශකන් ලැශබමින් පව්ිරනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි
ඒ දබ ව
ණ්ඩදකම පුදගික අවුරුුප හතක ිර්ථශ්ේම මදවය
්ාංාක න හද රැ්ථමේම් පව්ත්ව්මින් අපශේ කයකට විරු වව් ගදකනද
කන ශත්මද ගීතක බව්ට පත් ක ශගන ිරශබන්ශන් මහ බැාංකු
බැඳුම් ක සි ධිකයි. ශම් ්ම්බන්වශකන් රුම් පරීක්ෂද ළ
යනදධිපිර ශ ොමි්ශම් ම ශහළිාකේ වූ රුම් අනුව් ාැනටමත් ගරු
අධි කණශඋ පව්කද තිර නඩුව්ට අනුව් එකට ව්ගකිව් යුවන
ුද ගලකන්ට ාල්ව්ම් කිරීම ්ම්බන්වශකන් මමත් ්ම්පූකණශකන්ම
එ
ශව්නව්ද. මහද ාදණ්ඩදගදකශඋ ශමව්ැනි සි ධිකක් තිර වූ
ප්රාම අව්්ථාදව් ශමක ශනොශව්යි. පුදගික ්න්වදන කයක පැව්ිර
අව්ධිශඋත් එනම් 2008 ව්කෂශඋ සිට 2014 ාක්ව්ද දල සීමදව් වනළ
ාදණ්ඩදගදක බැඳුම් ක නිකුත් කිරීශම් ම අක්රමි තද සිුප මේ තිර
බව්ට ්දක්ෂි ඉදිරිපත් මේ ිරශබන නි්ද ඒ පිළිබහව්ත් පරීක්ෂණ
ළ යුවන බව්ට එම යනදධිපිර ශ ොමි්ම විසින්ම ව්දකතද ක
ිරශබනව්ද. එම දල සීමදශේ මුාල් අමදතය ධුකක ාැරුශේත් ිනටුද
කදයය නදක කද බව් විශ ේෂශකන් සිිනපත් කිරීමට ැමැිරයි. ශම්
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[ගරු ව්්න්ත අ විහදශක මහතද

්ම්බන්වශකන් ශගොළුව්ත රැකීම
දකණකක් මේ ිරශබනව්ද.

පිළිබහව් මත ක අ ත් ක ගැී මට අව් ය නම් යනදධිපිර
ශ ොමිෂන් ්ාද ව්දකතදශේ පිටු අාං 915 ්හ පිටු අාං 917 නැව්ත
ව්කක් කිකව්ද බලන ශල් ඒ දබ ව මන්ත්රී ණ්ඩදකමට මද මතක්
කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අක චන මශහේන්ද්රන් මහතද
නැව්ත ශ්රී ලාං දව්ට ශගන්ව්ද ශනොගැී ම ්ම්බන්වශකන් ඒ දබ ව
ණ්ඩදකම අපශේ කයකට වි දල ව් ශකන් ශචෝානද එල්ල
කනව්ද. ශමශ්ේ ශ්රී ලාං දශව්න් පිටමාං මේ සිටින්ශන් අක චන
මශහේන්ද්රන් මහතද පමණක් ශනොශව්යි. රුසිකදශේ තදනදපිරව්කකද
ව් ශකන් සිටික ම තදනදපිර දකකදලක ්හහද ශගොඩනැන්ල්ලක්
මිල ම ගැී ශම් ටයුත්ශත් ම තශමරි දනු ශඩොලක වනන් ලක්ෂ පන්ථ
ාහ්ක් ව්ාංචද කිරීම නි්ද රුසිකදව් විසින් තදනදපිර ශ්ේව්ශකන්
ඉව්ත් ළ ේාකාංග මේකවනාංග මහතදත් ගරු අධි කණක ම හරිමින්
විශ
කටව්ල ්ැ ශව්මින් සිටිනව්ද. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි ේාකාංග මේකවනාංග මහත්මකද
දශේ
වුාැයි අපි
හැමශානදම ශහොිලන් ාන්නද රුණක්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කදයය තමිරවනමනි ඔබවනමදශේ ණ්ඩදකශමන් දලක
අඩු කන්ශන් නැිරව් ාදව් ඉදිරිකට කශගන කන්න ශාන්න
බැහැ.

ගු වසන්ත අලුවිතාවර් මතතා

(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluwihare )

මට තව් ුදළු ශව්ලදව්ක් ශාන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබවනමදශේ
ාදව් කන්න.
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පදකලිශම්න්වනව්

ණ්ඩදකශමන් විනද ක 3ක් අඩු

ුදුපමකටත්

හද්යකටත්

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ඒ දබ ව මන්ත්රී ණ්ඩදකම ාැන් ාද
කන්ශන් ඔවුන්ශේ පදලන දල සීමදශේ ඉතදම පිරිසිුප පදලනකක්
පව්ත්ව්දශගන ගික ආ දකකටයි. නශ ෝප්න මිටුශේ ්දමදජි ශකක් ශල්
එම මිටු පරීක්ෂණව්ල ම අනදව්කණක වූ පරිදි ්න්වදන කයක පැව්ැිර
අව්ධිශඋ සිුපමේ තිර මහද පරිමදණ දූෂණ හද ව්ාංචද පිළිබහ ශ ටිශකන් ශහෝ
්හහන් කිරීමට මද අාහ්ථ කනව්ද. ශහජින් ගිවිුදම නි්ද ඛ්නිය ශතල්
්ාං්ථාදව්ට සිුප ළ පදඩුව් රුපිකල් මිලිකන 10 200ක්. එව් ට ්ාං්ථාදශේ
්ාදපිරව්කකද වුාැයි මද අමුවනශව්න් ්හහන් ළ යුවන නැහැ. ක්රිකදත්ම
ශනො ළ නිල්ව්ලද ව්යදපෘිරක නමින් 2015 යනදධිපිරව්කණකට ශපක දින
ව්ාංචද ්හගත ශල් මහද ාදණ්ඩදගදකශකන් ලබදශගන තිර ශචක්පශත්
ව්ටිනද ම රුපිකල් මිලිකන 4 000ක්. ශමකට ්ම්බන්ව අමදතයදාං
ශල් ම් අයිව්න් සිල්ව්ද මහතදත් පිට කටට පලද ශගෝථ ිරශබනව්ද. 2015
මැිරව්කණශඋ ම ී ිර විශකෝධි ශල් ප්රචදක
ටයුවන ්හහද විුපලි ්ාංශ
නිකදමන ශ ොමි්ශමන් ව්ාංචද
ළ මුාල රුපිකල් මිලිකන 600ක්.
අව්්දනශඋ ිනටුද නදක කදශේ නිශකෝග ක්රිකදත්ම
ළ අ්කණ කදයය
නිලවදරින්ට සික ාල්ව්ම් නිකම මේ ිරශබනව්ද. නදවි හමුාදව් ඉටු ළ යුවන
න්මුද්රීක ආකක්ෂණ
ටයුවනන ී ිර විශකෝධි ශල් නතව්න් ල ගදක හ
්මදගමටන පැව්රීශමන් කයකට සිුප ළ පදඩුව් රුපිකල් බිලිකන 11ක්.
අපශේ කයක විසින් ශමම කදය දරික නැව්තත් ශ්රී ලාං ද නදවි හමුාදව්ට
පැව්රීශමන් පුද එම ආාදකම නැව්තත් කයකට ලබද ගැී මට හැකිමේ
ිරශබනව්ද.
්න්වදන කයක විසින් ශව්්ථශ ෝ -WESCO- ්මදගමට අ ත්ව්ැ කකදව්
්හහද ාදක ම තිර ලාංගම බ්ථ කා 143ක් ආගික අතක් නැහැ. ශමක ඉතද
බකපතළ ව්ාංචදව්ක්. ුපනුශ ොළ මිල ම ගැී ශම් ම ුද ගලි ්මදගම ට
ව්ැ කුදක ශගව්ද තිර මුාල රුපිකල් මිලිකන 124ක්. පුදගික
යනදධිපිරව්කණශඋ ම ප්රචදක
ටයුවන ්හහද ්ථව්දධීන රූපව්දිනනිකට
ශගවික යුවන රුපිකල් ශ ෝටි ගණන මුාල ශනොශගමේම ්ම්බන්වශකන්
ිනටුද කදයය නදක කද ව්ග කිව් යුවන බව් යනදධිපිර පරීක්ෂණ ශ ොමි්ම ා
තීකණක ක ිරශබනව්ද. එම නි්ද අනුන්ශේ ත්ථව්ල ිරශබන කුම්
ශ්මේමට ශපක තමන්ශේ ත්ථව්ල ිරශබන ශපොල් පකදල ගැන සිතද බලන
ශල් ්ම්ථත ඒ දබ ව මන්ත්රී ණ්ඩදකමට ශකෝයනද ක සිම මට මද
ශමක අව්්ථාදව්ක් ක ගන්නව්ද. අව්්න් ව් ශකන් ශ ය ක ආකථි ක න ද
සිටුමේමට ඉව්හල් ව්න අන්ාශම් ්හ ්දමදනය යනතදව්ට ප්රිරලදා රැ්ක්
අත් ක ශාන අන්ාශම් අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් කිරීම ්ම්බන්වශකන් ගරු
අග්රදමදතයවනමදටත් ගරු මුාල් තමිරවනමදටත් මශේ ෘතඥයනතදව් පළ ක
සිටිනව්ද. ්ථවනිරයි.

කනව්ද. ඔබවනමද

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු වසන්ත අලුවිතාවර් මතතා

(The Hon. Presiding Member)

(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluwihare )

එශහම නම් මශේ ාදව් අව්්න්
ඉිරරි ශ ොට් මද ්ාදගත කන්නම්.

බලව්ත්

කන්නම්. මශේ

ාදශේ

නි දන්ත මුවනශහ ලටිගමශේ
දලකක් ිරශබනව්ද.

මන්ත්රීවනමද.

[අ.ාද. 3.38]

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු නිශ්ාන්ත මුතුවතට්ටිගමවේ මතතා

(The Hon. Presiding Member)

ාදශේ ඉිරරි ශ ොට් ඔබවනමදට හැන්්ද හගත
ුදළුව්න්.

ඊළ ට ගරු
ඔබවනමදට විනද ක 8

කන්න

ගු වසන්ත අලුවිතාවර් මතතා

(மொண்புமிகு வசந்த அலுவிஹொர)

(The Hon. Wasantha Aluwihare )

ශහොහයි. හැන්්ද හ ව්දකතදව්ට තවනළත් කිරීම ්හහද මශේ
ාදශේ ඉිරරි ශ ොට් සභාගත* කනව්ද.

සභාවම්සය මත තබන ලද කාාවේ ඉතිි  වකො ස:

சபொபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி:
Rest of the speech tabled:

ශ ශ්ේ ශව්තත් අක චන මශහේන්ද්රන් මහතද ශ්රී ලාං දව්ට ශගන්ව්ද
ශනොගැී ම ්ම්බන්වශකන් දිගින් දිටගම කයකට ශචෝානද එල්ල කන
ඒ දබ ව ණ්ඩදකම ේාකාංග මේකවනාංග මහතද විශ
කටව්ල ්ැ මේ සිම ම

(மொண்புமிகு நிஷொந்த முத்துதஹட்டிகமமக)
(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, එවනමදශේ ාදව් නැව්ැත්වූ
තැනින් මශේ
ාදව් පටන් ගන්නයි මද බලදශපොශකොත්වන
ශව්න්ශන්. ශ්රී ලාං ද මහ බැාංකුව් මාංශ ොල්ල දුද එ ප්රසි ව
දකණකක්. අක චන මශහේන්ද්රන් ගැන ශම් පදකලිශම්න්වනව් වනළ ම
අගමැිරවනමද කිේව් දකණක මුළු කටම ාන්නද දකණකක්. ඔහු
මඟුල් ශගාක ගිිනන් ිරශබනව්දක, මඟුල් ශගාක ටයුවන අව්්න්
කලද නැව්ත එනව්දක කිකද තමයි අගමැිරවනමද කිේශේ. එක
දටව්ත් නැහැක කිකන්න බැහැ. එක ඉතද ප්රසි ව දකණකක්.
හැබැයි ඔහු ආශේ නැහැ. එතැනින් ඉදිරිකට ී ිර
ටයුවන
කන්නයි පදකලිශම්න්වනශේ ්ාංශ ෝවනකකුත්
ක ගත්ශත්.
ආණ්ඩු පක්ෂශඋ ඔබවනමන්ලද විශකෝවතදව් ාක්ව්නව්ද ව්දශේම අපි
එ වනශව්ලද ඒ මහද මුාල්
න්ාකදව් ලබද ගැී මට
ටයුවන
කන්න බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. ඒ මහද මුාල්
න්ාකදව්
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ලැබුණද නම් ්ාංව්කවනක ශව්නුශව්න් ශ ොයි තකම් ශ ව්ල් කන්න
ුදළුව්න්ා? ඒ මුාල් අපට එපද, තමුන්නදන්ශ්ේලද කට හාන
ටයුත්තට ඒ මුාල් ාදක
ක ගන්න.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඉතදම ශ ටි
දලකකින්
පැව්ැත්ශව්න මැිරව්කණකක් බලදශපොශකොත්වනශව්න් තමයි, ශම් අක
ව්ැක ඉදිරිපත් කන්ශන්. ගම්ව්ල ඉන්න යනතදව් බලදශපොශකොත්වන
වුශණ් ශම් විධිශඋ අක ව්ැකක් ශනොශව්යි. ඒ ශගොල්ශලෝ
බලදශපොශකොත්වන වුශණ්, කට ශගොඩ න න, ්හන ශාන අක ව්ැකක්.
නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන අපිත් ළද. එම ව්ැඩ්ටහශන් ගැට
ිරබුණද, ශහොහ ශ ව් ත් ිරබුණද. නමුත් නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන
ශ රුණද. ව්කතමදනශඋ නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම
කගන්න ුදළුව්න්ා කිකන
දකණක ාදණ්ඩදගදකශඋ මුාල්
තත්ත්ව්කත් එක් තීකණක ව්න දකණකක්.
අා - දන්තද දිනශඋ ම- ශබොශහෝ දකණද සි ව වුම් ආ දකක
අපි ාැක් ද. ප්රව්දහන තමිරවනමද ුපම්රික මැදිරිකක් දන්තදව්න්ට
ශව්න් ළද. ුපම්රික ව්දශේම, බ්ථ කා ශව්න් කන්නත් එවනමද
බලදශපොශකොත්වනව් පළ ළද. කශ ල ්ම්ථත දල ්ටහන් ප විරක
තව්මත් හාදගන්න බැරි වුම් පදලනකක් කටශත් තමයි අපි ඉන්ශන්.
බ්ථ මදෆිකදව්ට, ගණන් දකකන්ශේ, තැරැේ දකකන්ශේ මාං
ශ ොල්ල ෑමට අහුවුම් බ්ථ ිනමිකන්, ශ්ේව් කන් සික ශානද
ශව්නුශව්න් ප්රව්දහන අමදතයවනමදට මද ශකෝයනද කනව්ද, බ්ථ කා
දල ්ටහන් නැව්ත නිකවුල් කන්නක කිකද. ලාං දශේ පළදත්
නව්ශකන් ාැනට ාකුම් පළදශත් විතකයි නිකමිත පරිදි ඒ දබ ව
දල ්ටහනක් දිකත්
කන්ශන්. එක ්දකා ව් ක්රිකදත්ම
ශව්නව්ද. අනික් ප්රශ ව්ලටත් එක ක්රිකදත්ම
කයි කිකද අපි
අශප්ක්ෂද කනව්ද.
ාැන් අපි ෘෂි කමදන්තක ගැන බලදශපොශකොත්වන පළ ක
ිරශබනව්ද. හැබැයි ඒව්ද බලදශපොශකොත්වන විතකයි. අවුරුුප 4 ට
ප්ථශ්ේ ශමව්ක න්නක ශහොහයි. ඒ
දශේව්ත් හපන් මක්
ශනොශව්යි. ව්කෂදව් ලැබුම් නි්ද අපට ඒ අව්්ථාදව් ලැබී ිරශබනව්ද.
ඒශ නුත් හදනිකක් ශව්ලද ිරශබන්ශන් ව්ැ කුදක අ්ථව්ැන්න ලැබුම්
නි්දයි. එතශ ොට
ෘෂි කම තමිරවනමද
ෘෂි
කමදන්තක
ශව්නුශව්න් ක්රිකදත්ම
කන්න තීන්ුප ක ිරශබන්ශන් ශමොනව්දා?
එවනමදට  මලද ිරශබන විෂකන්ව්ලින් ටි ක් විෂකක් නැිරව්
සිටින තමිරව්රුන්ට ශබාලද ුපන්නද නම් ශහොහයි. ශම් තමිර ම්
ශතොගක ශබාද ගන්න එ ශහොහයි. ශමො ා, ව්ැඩ ක ගන්නට
එවනමදට බැහැ. ඒ ශපශනනව්ද.
කශ ල ව්ැවිලි කමදන්තකට ශමො ක්ා ශව්ලද ිරශබන්ශන්?
ව්ැවිලි කමදන්තශඋ, ව්වන ්මදගම්ව්ල හදම්ුදවනන් රුපිකල් 1,000
වානි ව්ැටුප ම් රුව්දට ශාන්නට බැහැයි කිකද මහ වි දල
අශහෝනදව්ක් න නව්ද. නමුත්, ඒ අකට ්දවදකණ ව්ැටුපක්
ශාන්නට ඕනෑ. අපි ගම්ව්ල අශප් ඉඩම්ව්ල ව්ැඩ කන ම් රුව්දට
ාව්් ට රුපිකල් 1,000 ශානව්ද, ව්වන හදම්ුදවනන් තමයි බැහැයි
කිකන්ශන්. අපි ව්ැඩව්ල විධික අනුව් රුපිකල් 1,200ක් ශානව්ද,
1,500ක් ශානව්ද. අපි එශහම ශානශ ොට ව්වන හදම්ුදවනන්ට බැහැ .
ව්වන හදම්ුදවනන් කිකන්ශන්
වුා? තමන් මිල ම ගත්ත ව්ත්ත
බලන්නට සීමිත ව්දක ගණනක් පමණක් ගික, ශ ොළඹ airconditioned room
එශක් ඉහලද ව්වන පදලනක
කන
පරිපදල ශකෝ. ඒ අක තමයි ශම් ශගව්න්නට බැහැයි කිකන්ශන්.
මම අිරගරු යනදධිපිරවනමදට ශකෝයනද
ළද ශම් ව්වන, ඒ
්මදගම්ව්ලට කන්නට බැරි නම් අක් ක 5 ගණශන් ශබාලද බුප
පානමක් මත ව්ත්ශත් ව්ැඩ කන ශ්ේව් යින්ට ාදක ශාන්න
කිකංද. ඒව්දශඋ ශගව්ල් හාන්නට බැහැ, ඉදි කිරීම් බැහැ.
ව්ත්ශතන් මුාල් ශගව්න විධිකට ව්ගද ක ලලාදව් ව්ත්තට ලබද
ශාන්න කිකද. මම බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද ශම්
ඉදිරි
ශකෝයනදව්ක් විධිකට ගන්න. ව්ැවිලි ්මදගම්ව්ලට ආාදකම් බුප
ශගව්න්නත් බැරි නම්, ප ක ශගව්න්නත් බැරි නම්, ශමො ක්ා ළ
යුත්ශත්?

අපි ආණ්ඩුශව්න් බැහැකශව්ලද ාව්්ථ 52ක් ගත ළද. අපි
ආණ්ඩුව්ක් හැුපව්ද. නමුත් ඒ ආණ්ඩුව් ඉ්ථ්කහට ශගන කන්න බැරි
වුණද. මම වි ථව්ද්ශකන් කිකනව්ද, තව් ව්ැ ක ල් කන්ශන් නැහැ ඒ
කශගන කන්නට බැරි වුම් ආණ්ඩුව් ඔබවනමන්ලදත් ්ම්බන්ව
කශගන අපි හාන්නට ලැහැ්ථිරයි කිකන එ . ශමව්ක අක ව්ැක
ශල්ඛ්නකට මදශේ ාැ ක විශකෝවක ාක්ව්මින්, ශම්
පකදයක
කන්නට ළ හැකි සික ශ
කන බව් ප්ක ද
කමින් මශේ
ාදව් අව්්න් කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
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මීළ ට, ගරු කමේන්ද්ර ්මකමේක මැිරවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
දලකක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.3.45]

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා (කම්කු සත වෘත්තීය සමිති
සබඳතා කැබිනට් වනොවන අමාත්යතුමා)

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமரவீர- ததொைில் மற்றும் ததொைிற்சங்க
உறவுகள் அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்)

(The Hon. Ravindra Samaraweera - Non Cabinet Minister of
Labour and Trade Unions Relations)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, අශප් මුාල් අමදතයවනමද විසින්
ඉදිරිපත් කන ලා අක ව්ැක ශල්ඛ්නක පිළිබහව් ශාව්ැනි ව්ක
කිකමේශම් විව්දාශඋ ම ාද කිරීමට අව්්ථාදව් ලැබීම ගැන මුලින්ම
මම ්න්ශතෝෂ ශව්නව්ද. ශම් දින කිිනපශඋ ම ශම් ගරු ්ාදව් වනළ
අපි ආණ්ඩුව්ත්, විපක්ෂකත් හැටිකට ශමව්ක අක ව්ැක පිළිබහව්
අාහ්ථ ප්ර ද
ළද. අපට ශපශනනව්ද ්ම්ප්රාදකක් හැටිකට ශම්
පිළිබහව් ආණ්ඩු පක්ෂක ශහොහ කිකනව්ද, විපක්ෂක ව්ැකදි කිකනව්ද,
විරු ව ශව්නව්ද, පකදයක කනව්ද කිකනව්ද. විපක්ෂක පකදයක
කන්නට හාන, විරු ව ශව්න්නට හාන ශම් ශල්ඛ්නශඋ
ශමොනව්දා අඩාංගුශව්ලද ිරශබන්ශන් කිකන එ අපි ාැන් ාන්නව්ද.
පුදගික
දල සීමදව් වනළ ම කයකක් හැටිකට අපි ලබද ගත්ත
යකග්රහණ ගැන පුදව් ාද කන්නට බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද.
විපක්ෂශඋ මන්ත්රීව්රුන්ශගන් මම ශම් අහන්ශන්. අපි කදයය
ශ්ේව්ක අකශගන බලමු. අපි වුරුත් ාන්නව්ද, 2015 යනව්දරි
8ව්ැනිාද,-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශම් අව්්ථාදශේ
මන්ත්රීව්කශකක් ලාලද්නක ්හහද ගරු ශේ
ශකෝයනද කන්න.

වුරුන් ශහෝ ගරු
කුමදක මහතදශේ නම

ගු වක්.වක්. ිළයදාස මතතා

(மொண்புமிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, "ගරු ශේ කුමදක මහතද ාැන්
ලාලද්නක ගත යුවනකනයි මද ශකෝයනද කනව්ද.

ගු වරෝිනණී කුමාි  විව.රත්න මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமேரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

විසින් සනකර කරන ලදී.
ஆமமொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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පදකලිශම්න්වනව්

අනතුුව ගු බිමල් රත්නායක මතතා මූලාසනවයන් ඉවත්
වුවයන්, ගු වේලු කුමාර් මතතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு பிமல் ரத்நொயக்க அவர்கள் அக்கிரொ
சனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு
மவலு குமொர் அவர்கள்
தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. VELU KUMAR took the Chair.

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமவீர)

(The Hon. Ravindra Samaraweera)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, "විරු ව ශව්නව්දන කිකන
එශක් ශමොනව්දා අඩාංගු ශව්ලද ිරශබන්ශන් කිකද අපි බලමු. මම
ශමක විපක්ෂශකන් අහනව්ද. අපි වුරුත් ාන්නව්ද, 2015 යනව්දරි
8ව්ැනිාද අපි ශම් කයක ාදක ගත්තදයින් පුද ශපබකව්දරි මද්ශඋ
ඉදිරිපත් ළ අවනරු ්ම්මත ගිම්ශමන් වුරුත් වි ථව්ද් ශනො ළ
විධිකට, වුරුත් බලදශපොශකොත්වන ශනොවුම් විධිකට කදයය
ශ්ේව් කන්ශේ ව්ැටුප රුපිකල් 10,000කින් ව්ැ ක කන්න ශම්
කයකට ුදළුව්න් ම ලැබුණ බව්. එශ්ේ ව්ැ ක ළ රුපිකල් 10,000
පිළිබහව් ශම් ශගොල්ශලෝ ගණන් හැුපශේ, රුපිකල් 20,000
ප කකක් ගත් ශ ශනකුශේ ප කක ාැන් රුපිකල් 30,000ක් ශව්න්න
ඕනෑ කිකදයි. එශහම ශනොශව්යි, ඒ ප ක ව්ැ කමේම වුශණ්. මුාල්
තමිරවනමදශේ අක ව්ැක ාදශේ ඒ ිරශබනව්ද. 2015 ම කදයය
ශ්ේව්ශඋ පහළම තනවනක ව්න දකකදල දකක ්හදක තනවනශක
රුපිකල් 11,730 ව්ැටුපක් ගත් ුද ගලකද ශම් අවුරු ශ රුපිකල්
21,000ක් ගන්නව්ද, එන අවුරු ශ රුපිකල් 24,000ක් ගන්නව්ද.
එතශ ොට ඔහුශේ ප කක ව්ැ ක ශව්න්ශන් රුපිකල් 10,000කින්
ශනොශව්යි. ලාලි ව්ැටුපට අව්්ථාද 4  ම ඒ මුාල එ වන ශව්නව්ද.
ඒ ශන් ාැන් ්මහරු අහන්ශන්, " වුා ශම්
ේඹලදශගන්
ඉල් ශේ.න කිකද. ාැන් කදයය ශ්ේව් යින්ට ශම් අමත ශව්ලද. ඒ
ගැන මම නගදටු ශව්නව්ද. රුපිකල් 2,500  මමනදව්ක් ාැන්
නැව්තත් ශකෝයනද ක ිරශබනව්ද. ඉදිරි දලශඋ ම එම මුාලත්
ව්ැටුපට එ වන ශව්යි. එතශ ොට ්ම්පූකණ ව්ැටුප් ව්ැ කමේම රුපිකල්
12,500යි. මම අහනව්ද, ඒ ටා ශම් ශගොල්ශලෝ විරු ව ශව්න්ශන්?
ශම් කශ ල කදයය ශ්ේව් යින්ට අව්්ථාද 4  ම රුපිකල් 12,500ක්
ලාලි ව්ැටුපට එ වන කිරීමටා විරු ව ශව්න්ශන් කිකද මම ඒ
අකශගන් අහනව්ද.
ශම් කශ ල විරදමි කන්ට අවුරුුප ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ ප්ර ථනකක්
ිරබුණද. ්දමදනයශකන් ශම්ව්ද ගැන
ාද වුශණ් මැිරව්කණ
දලශඋ ම විතකයි. ශම් කශ ල මැිරව්කණ ප්ර ද නව්ලට විතකයි
ශමශතක්
ල් ශම්ව්ද තවනළත් ශව්ලද ිරබුශණ්. මැිරව්කණ
ප්ර ද නශකන් කිකනව්ද, "ශමශහම කනව්ද. ශමශහම ශානව්ද.
ශමශහම ශානව්ද.න කිකද. නමුත්, ඒව්ද ව්ාදව්ත් ක්රිකදත්ම වුශණ්
නැහැ. ව්ග කීමක් තිරව්, ව්ගකිව් යුවන කයකක් හැටිකට මුාල්
තමිරවනමද ාැන් ඒ ්හහද ටයුවන ක ිරශබනව්ද. විරදමි කන්ශේ
විරදම ව්ැටුශප් ිරබුම් විෂමතදව් ඉව්ත් ක ිරශබනව්ද. ඔවුන්ශේ
විරදම ව්ැටුප ව්ැ ක ශව්නව්ද විතකක් ශනොශව්යි, 2017ට ලින්
ිරබුම් විෂමතදව්ත් ඉව්ත් ක ඒ වනළින් ඒ අකට ්දවදකණකක් ඉෂථට
ක ිරශබනව්ද. අපි අහනව්ද, ඒ ටා විරු ව කිකද. ඒ ්හහදා
විරු ව ශව්න්ශන්?
ුපප්පත් බව් වනකන් කිරීශම් ව්ැඩ්ටහන ව්න න්මෘ ධිකන අපි
අකශගන බලමු. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, දිව්ාංගත ආක.
ශප්රේමාද් යනදධිපිරවනමද 1989 ම යන්වික ආකම්ා කුද ශව්ලදශේ
මම තමයි ඒ විෂක ාදකව් සිටි නිශකෝයය අමදතයව්කකද. ඒ ව්ැඩ
පිළිශව්ළ පිළිබහව් මම ාන්නව්ද. නයන ්විකන කිකද තමයි එාද අපි
කිේශේ. ඒ ව්ැඩ ්ටහශන් ම ශකෝයනදව්ක් ිරබුණද, ක්රිකදාදමකක්
ිරබුණද, ප්රිරලලකක් ිරබුණද. ශතෝකදගත් පවුලක් ්හහද මද් 24 ට
පමණයි අපි නයන ්වින ව්කම ුපන්ශන්.

622

ඒ මද් 24 වනළ  ම, ාැන් පදවිච්චි කන ව්චනශකන් කිකනව්ද
නම්, ඒ අක ්විබල ගැන්නුව්ද; ඒ අක කම්කිසි ආාදකම් මදකග
ේපකන තැන ට ශගනදව්ද. ඒ තැනට ශගනදව්දට පුදව් මද් 24න්
පුදව් ඒ අක අයින් වුණද. ශමො ක්ා, ඒ ව්යදපදකකට අා ශව්ලද
ිරශබන්ශන්? එක 1994 ව්කෂශඋ ම ශව්න්ථ වුණද. රුසිකදශේ ිරබුම්
ක්රමක ශමශහේට ශගනදව්ද. එක න්මෘ ධිකන බව්ට පත් වුණද.
්මෘ ධික බව්ට පත් වූ එක ශ පදලන ව්යදපදකකත් එක් බ ව
ක ගත්තද. 1994 ව්කෂශඋ ම ුපප්පත් කිකද කියූ මනු්ථ්කද, 1994
ව්කෂශඋ ම ්මෘ ධික ලැූ  මනු්ථ්කද ශම් ව්න ශ ොටත්
්මෘ ධිශකන් -අවුරුුප 17ක් ගිිනල්ලදත්- නව්ද. අවුරුුප 17ක්! ඒ
්මෘ ධිලදභිකදට අවුරුුප 17 ට ප්ථශ්ේ අා ලැබී ිරශබන්ශන්
ශමො ක්ා? ඔහුට ලැබිච්ච ශාකක් නැහැ. ආණ්ඩුශව්න් ශාන
්මෘ ධි  මමනදව් අකශගන ඒ ඒ දලව්ල පව්ිරන ආණ්ඩුව්ලට ඕනෑ
ඕනෑ විධිකට ඒ අක ටයුවන කනව්ද. පුදගික දලශඋ එශහම සිුප
ව්නව්ද අපි ාැ ිරශබනව්ද. ශ පදලන රැ්ථමේම් පැව්ැත්ශව්න
ශ ොට, ශ්න ඕනෑ වුණදම ්මෘ ධි නිකදම කද ්මෘ ධිලදභින්
බ්ථ එශක් ාමදශගන අකශගන කනව්ද. ඔන්න, ුපප්පත් ම වනකන්
කිරීශම් ව්ැඩ්ටහශන් අා තත්ත්ව්ක! ඒ නි්ද තමයි මද අක ව්ැක
දක ්ාද අව්්ථාදශේ ම -අශප් ගරු ාකද ගමශේ අමදතයවනමදශේ
අමදතයදාං ශඋ ව්ැක ය කෂ පිළිබහ විව්දාක පැව්ැත්ශව්න
අව්්ථාදශේ ම,- ශකෝයනදව්ක්
ශගශනන්න
බලදශපොශකොත්වන
ව්න්ශන්. අවුරුුප 17ක් කන
ල් එ
ුද ගලකකු කිසිම
ව්යදපෘිරක ට ්ම්බන්ව ශනොමේ නි ම්ම ්මෘ ධිශකන්
ද
ඉන්නව්ද නම් එක ශම් කටට කන ශලොකු අපකදවකක්. මම
ශකෝයනද කනව්ද, අවුරුුප 17ක් ිර්ථශ්ේ ්මෘ ධික ගන්නද ේාවික
මද් ශා ක් තවනළත කම්කිසි අනදගත ්විබල ගැන්මේම ට කටත්
කලද රුණද ක ්මෘ ධිලදභි තත්ත්ව්ශකන් ඉව්ත් කන්න
කිකද. ශමො ා, ශම් විෂක පාකට ව්ැශටන තව්ත් ුපප්පත් ්ෑශහන
ශ ොට්ක්
ඉන්නව්ද.
අපි
ාන්නව්ද, ශම්
ව්යදපදකක
ශ පදලී  කණක ශව්ලදයි ිරශබන්ශන් කිකද. එින හාංගන්න
ශාකක් නැහැ. ශමම අමදතයදාං ක අපට ලැබුණදට පුදව් අපි ඒ
ගැන ශ්ොකද බැ ව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, "්මෘ ධි නිකදම න නමින්
ශ ො ලඨද්කක් ඉන්නව්ද. ඒ අක තමයි ශම් ශ්ල්ලම කන්ශන්. ඒ
මිනිුදන් ශමො ක්ා අපට කිේශේ? ඒ අක කිේව්ද, "තමිරවනමද, අපි
අවුරුුප 17ක් ිර්ථශ්ේ ්මෘ ධි නිකදම කන් හැටිකට ඉන්නව්ද. අපට
තව්ම ්ථථික තත්ත්ව්කක් ේාද ශව්ලද නැහැන කිකද. අා ්මෘ ධි
නිකදම කන් එක්ාහ්ථ ගණනක් විරදම ගිිනන් ඉන්නව්ද. ඒ මිනිුදන්
්මෘ ධිලදභින්ටත් ව්ඩද හපන්. ඒ අකට විරදම ව්ැටුපක් නැහැ;
කිසිම  මමනදව්ක් නැහැ; කිසි ශාකක් නැහැ. ්මහරු ශ්ේව්ශඋ ශක ම
සිටික ම මික ගිිනන්; එක්ශ ෝ අ්ී ප ශව්ලද; එශහමත් නැත්නම්
ආබදධිත ශව්ලද. ඒ පවුල්ව්ල මිනිුදන්ට අා ව්ැශල් ව්ැල් නැහැ.
ශම් යි අා සි ව ශව්ලද ිරශබන්ශන්. ඉිරන්, ශමශහම ුදළුව්න්ා
ුපප්පත් ම වනකන් කන්න? ඒ නි්ද එම ශකෝයනදව් ශගශනන්න
මම බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද, අක ව්ැක දක ්ාද අව්්ථාදශේ ම.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ආකථි ක පැත්ශතන් ගත්තත්
අා ව්කවනකක් තිර මේ ිරශබනව්ද. GSP ්හනක ගැන අශප්
අමදතයව්කශකක් කිේව්ද. අපි ාන්නව්ද, එාද අශප් කශ ල තිර වූ
තත්ත්ව්ක. ිනටුද යනදධිපිර ගරු කණසිාංහ ශප්රේමාද් මැිරවනමදශේ
ත ම්
කමදන්ත 200 ව්ැඩ්ටහන ආකම්ාශඋ ම ශමොනව්දා
ශනොකිේශේ? නමුත් එක ශ රුණද; එින ්දකා ත්ව්කක් ිරබුණද.
අා ඒ කමදන්ත දලදව්ලින් කීකක් ව්ැිනලදා? තයි ඒ? අපට GSP
්හනක අිනමි මේ ගිකද. අශප් කටට ුපන් එම ්හනක, අශප්
ආණ්ඩුව්ලට ශපක පැව්ැිර ආණ්ඩු දලශඋ ම කුද ී ිර විශකෝධි
ක්රිකද නි්ද අශප් කටින් ඉව්ත් කගත්තද. නමුත්, අශප් පුදගික
ආණ්ඩුව් ආව්දට පුදව් අපට ුදළුව්න් ම ලැබුණද, ත ම්
ක්ශෂේත්රකට නැව්ත ව්තදව්ක් GSP ්හනක ලබද ගන්න. ඒ විතකක්
ශනොශව්යි, පනව්ද ිරූ  මත්්ය තහනම ඉව්ත් කව්ද ගන්නත් අපට
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ුදළුව්න් වුණද. අා නැව්ත ව්තදව්ක් ධීව්ක ක්ශෂේත්රශඋ ශලොකු
පිබි මමක් තිර ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශම්ව්ද තමයි අා සිුප ශව්ලද
ිරශබන්ශන්. මම අහනව්ද, ශම්ව්දටා ශම් අක විරු ව ව්න්ශන් කිකද.
ඒ විතකක් ශනොශව්යි, අපි ප්රයදතන්ත්රව්දාක ආකක්ෂද කිරීශම්
ව්ැඩ්ටහන් ා ක්රිකදත්ම
ළද. අපි ශ ොමිෂන් ්ාද පිිනශටේව්ද;
ආණ්ඩුක්රම ව්යව්්ථාද ්ාංශ ෝවනකක් ශගනදව්ද; ශතොකවනරු
ාැනගැී ශම් පනත ශගනදව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, අා ශලෝ
දන්තද දිනක.
තව්ම ශම් ගරු ්ාදව්ට විතකයි බැරි වුශණ්, ප්රමදණව්ත් පරිදි
දන්තද නිශකෝයනක ලබද ශාන්න. අා දන්තදව්ට ාව්සින් ාව්්
ශම් කශ ල ලැශබන්ශන් ්ම තැන පමණක් ශනොශව්යි, අා දන්තදව්
ුදරුෂ පක්ෂක අභිාව්ද කන තැනටත් තවිත් ිරශබනව්ද.
ශ පදලනකට විතකයි ප්රමදණව්ත් දන්තද නිශකෝයනකක් නැිරව්
ිරබුශණ්. අපි ුපන්නද ප්රිරඥයනදව්ක්, පුද ගික මැිරව්කණශඋ ම. ාැන්
පළදත් පදලන ආකතන ම ලටම ්හහද සිකකට 40
දන්තද
නිශකෝයනක ශගනැවිත් ිරශබනව්ද.
ශම් ගරු ්ාදශේ දන්තදව්න් කී ශානදා ඉන්ශන්? ශම් ගරු
්ාදව්ටත් ඉදිරිශඋ ම ව්ැ කුදක දන්තදව්න් ඒවි. ශම් ව්දශේ වි දල
ව්ැඩ ශ ොට්ක් අපට
ක ගන්න ුදළුව්න් ම ලැබුණද. අඩු
ආාදකම්ලදභී පවුල්ව්ලට ්මෘ ධි  මමනදව් ලබද  මම, අවුරුුප 70ට
ව්ැ ක අකට ව්ැ කිනටි  මමනදව් ලබද  මම, ගැබිනි මේව්රුන්ට ශපෝෂණ
මල්ල ලබද  මම, විශ ේෂ හැකිකදව්න් තිර ුද ගලකන්ට මදසි
 මමනදව් ලබද  මම ව් ශකන් ්හන කදිනකක් ශමව්ක අක ව්ැක වනළින්
අපි ලබද  මලද ිරශබනව්දක කිකලද 2001 අවුරු ශ ්මදය ශ්ේව්ද
අමදතයදාං ශඋ ිනටුද අමදතයව්කකද හැටිකට මම කිකනව්ද,
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. ශම් ගැන අපි පක්ෂ ශදාශකන්
ශතොකව් ශම් අව්්ථාදශේ ම ාද ළ යුවන ව්නව්ද.
"අපි ශම් අක ව්ැශකන් ශපොලීසිකට ්ල ලද නැහැන කිකලද ාැන්
කිකනව්ද. මීට අවුරු ා ට ලින් ඒ අකශේ සික ම  මමනද සිකකට
40කින් ව්ැ ක කන්න ශමොන ආණ්ඩුව්ා ටයුවන ශළේ කිකලද
ශපොලි්ථ නිලවදරින් ාන්නව්ද. හමුාදශේ නිලවදරින්ට ශම් ්හනක
ශම් ව්තදශේ ලබද  මලද ිරශබනව්ද. ඒ අකට ාද ශළොත් ඒ අක එම
දකණක ගැන කිකදවි. ිනටුද කදයය නදක කද හැටිකට අශප් විපක්ෂ
නදක වනමදට ආකක්ෂදව් ලබද ශාන්ශන් හමුාදශේ මදන්ශඩෝ
බල දකයි. අපට ඉන්නව්ද ව්දශේ MSD එශක් කදළහදමිලද එවනමද
ළ නැහැ. ඒ  මමනදව් ව්ැ ක කන්න වුශණ්ත් අපට බව් මම ශම්
ගරු ්ාදශේ ම මන්ත්රීව්රුන්ට මතක්
කන්න ඕනෑ. ඒ ටා,
ඔබවනමන්ලද විරු ව? හමුාදව්ට ශම්  මමනදව් ශානව්දටා විරු ව
කිකලද ඒශගොල්ලන් කිකන්න. නශම් අක ව්ැක පක ානව්ද. පකදයක
කනව්ද. ශම් ට අපි විරු වයින කිකලද ඔබවනමන්ලද කිේව්ද ශන්.
ශම් ්හන ශානව්දට තමයි විරු ව කිකලද කටට කිකන්න. ශමන්න
ශම් යි අා කාදකාකක් බව්ට අපි පත් කලද ිරශබන්ශන් කිකන
දකණක මම මතක් කලද ශාන්න ඕනෑ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමද ව්වන කක ගැන හැම
ාදම ාද කනව්ද. පද්ල් ාරුව්න් ශව්නුශව්න් -විශ ේෂශකන් ව්වන
පද්ල්ව්ල ාරුව්න් ශව්නුශව්න්- පුදගික අවුරුුප වනනහමදශක අපි
ව්ැඩ්ටහන් ඔබවනමද ාන්නව්ද. ද්රවිඩ ාදෂදව් ේගන්ව්න ගුරුව්රුන්
්ම්බන්වශකන් ශම් අක ව්ැශඋ ම විශ ේෂ තැනක් ලබද  මලද
ිරශබනව්ද. ද්රවිඩ ාදෂද ගුරුව්රුන් පත් කිරීමට විාදගකක්
පැව්ැත්වූව්දම ශම් විාදගශකන් ශබොශහෝ ුපකට ්මත් ශව්න්ශන්
මු්ථලිම් ගුරුව්රු -අපි මු්ථලිම් යනතදව්ට විරු ව ව්නව්ද ශනොශව්යි.
- බව් ඔබවනමද ාන්නව්ද. ඒ අක ව්වන කශඋ ක්ථ්දව්ට කන්න ැමැිර
නැහැ. ඒ යි ප්රදශකෝගි
තත්ත්ව්ක; ඒ යි තත්ත. ව්වන කශඋ
ිරශබන්ශන් ුපෂථ ක පද්ල්. මශේ ආ්නක ගත්ශතොත් ඔිනක,
ඉාල්ග්ථිනන්න, ේඩශේරික, අශේශව්ල, ශව්ෝවික් ව්ැනි ප්රශ ව්ල
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පද්ල්ව්ලට වුරුව්ත් කන්ශන් නැහැ. අා ඒ පද්ල්ව්ල ුදකප්පදඩු
කදිනකක් ිරශබනව්ද. ව්වන කශඋ ජීව්ත් ව්න අකශේ ාරුව්න්ට ශම්
අවයදපනක ුදුපුද නැ ා? ඒ ාරුව්න් ශව්නුශව්න් තමයි ශම් අක
ව්ැශකන් විශ ේෂ තැනක් ලබද  මලද ිරශබන්ශන් කිකන දකණක
මම මතක් කනව්ද, ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි. ඔබවනමද
ලාලද්නශඋ ඉන්න ශව්ලදශේ මට ශම් දකණක කිකන්න ලැබීම
ශලොකු ශාකක්. එශහනම් ශම් ශගොල්ලන් විරු ව ඒ ටා කිකලද
මම අහනව්ද.
අා ව්වන කශඋ ම් රුව්න්ශේ ප කක ගැන ඔබවනමන්ලද ෑ
ගහනව්ද ශන්. ප ක පිළිබහ ්දලාින ගිවිුදමට ආශේ ආණ්ඩුව්
ශනොශව්යි. ්මහරු ිනතදශගන ඉන්නව්ද, ශම් ආණ්ඩුශව්න් කුද
ශාකක් කිකලද. ඒ පදක ථව් ශා ක් අතක තිර ශව්ච්ච ගිවිුදමක්.
ඒ ප්රමදණව්ත් ශනොව්න බව් අපි පිළිගන්නව්ද. ඒ නි්ද තමයි ඒ
අපි අක ව්ැක ශල්ඛ්නකට ාදලද ිරබන්ශන්. ශම් කශ ල ම් රු
අමදතයව්කකද හැටිකට මම ව්ගකීශමන් කිකනව්ද, ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නක වනන්ව්න ව්ක කිකව්ද ්ම්මත ක ගන්න ලින් ව්ග කිව්
යුවන කයකක් හැටිකට අපි ඒ අක ශව්නුශව්න් ඒ ප්ර ථනකට ්දවදකණක
ඉෂථට කලද ශානව්දක කිකලද. ඒ ටයුත්ත අපට කන්න ුදළුව්න්.
නමුත් ශම් තිර ක ගත් ්දලාින ගිවිුදමට තමුන්නදන්ශ්ේලද ශම්
කයක ්ම්බන්ව ක ගන්න එපද. ඒ පදක ථව් ශා ක් අතක තිර
ක ගත් ශාකක්. අපි -ආණ්ඩුව්- කිකන්ශන් මැදිහත් රුශව්කු
විතකයි. ්දලාින ගිවිුදම කිකන්ශන්, පදක ව්
ථ ශා ක් අතක තිර
ක ගන්නද වූ ගිවිුදමක්.
අවයදපන ක්ශෂේත්රකට අාදළ
'ුදකක්ෂද' කක්ෂණදව්කණක
පිළිබහව් අා වුරුව්ත් ාද කන්ශන් නැහැ. ඊශඋ - ශපශකාද
වුා කිකනව්ද මම අහශගන ිනටිකද, "කක්ෂණක ාැන් නව්ත්ව්ලද.
අශප් ාරුව්දශේ
කුල
ැඩුණද. තව්ම කක්ෂණශකන් මුාල්
ශගේශේ නැහැන කිකලද. එතශ ොට විතකක් කක්ෂණක මතක්
ව්නව්ද. 4,200,000ක් වූ ශම් කශ ල පද්ල් ාරුව්න් ශම් ආණ්ඩුව්
විසින් පුදගික අක ව්ැශඋ ම කක්ෂණක ළද. නමුත් ශම් ගැන ාද
ශළේ
වුා? කිසි ශ ශනක්
ාද
ළදා? නැහැ. එශහනම්
ඒ ටා ශම්ශගොල්ලන් විරු ව?
"ළ ම පද්ල-ශහොහම පද්ලන ව්යදපෘිරක ාැන් ක්රිකදත්ම
කනව්ද. මීට මද්ක ට ලින් මශේ ආ්නශඋ පද්ලක් විව්ෘත
ළද. මවයම ආණ්ඩුශව්න් මුාල් ුපන්නදට පළදශත් අවයදපන
අමදතයව්කකද තමයි ශම් ක්රිකදත්ම
ශළේ.
අශප් අවයදපන තමිරවනමද -අශප් මහ තමිරවනමද- කුද ාදව්
මම අහශගන ිනටිකද. එවනමද කිේව්ද, "ළ ම පද්ල-ශහොහම පද්ලන
ව්ැඩ්ටහන කටශත් ඌව් පළදතට බිලිකන හතක මුාලක් අනුමත
වුණද කිකලද. එවනමද ඒ ව්ැඩ ටයුවන ඉව්ක කලද තවිල්ලද
අවයදපන තමිරවනමදට කිේව්දම, තව් රුපිකල් බිලිකනකක් ව්ැ කුදක
ලබද  ම ිරශබනව්ද. එතශ ොට බිලිකන පහයි. එශ්ේ  මලද ඒ ත් මදියි
කිකලද ගිිනන් කිේව්දම, අනුමත ශව්ලද පදවිච්චි ශනො කුද
මුාල්ව්ලින් තව් බිලිකනකක් එවනමදට  මලද ිරශබනව්ද. ඒ අනුව්
බිලිකන හක ශහෝ හකහමදක ව්ැඩ ටයුවන ඌව් පළදශත්
ක්රිකදත්ම
ළද කිකන දකණක අපි මතක් කන්න ඕනෑ.
ශම් ටා, ඔබවනමන්ලද විරු ව?

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමිරවනමනි, ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා
ිරශබනව්ද.

දලකක්

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமவீர)

(The Hon. Ravindra Samaraweera)

ඊළ ට, ග්රදමීක පද්ල් ාරුව්න් ශව්නුශව්න් ශපෝෂණක ්හහද
කිරි මේුපරුව්ක් ලබද  මමට අපි අ ිරන් ශකෝයනද ක ිරශබනව්ද.
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[ගරු කවින්ද්ර ්මකමේක මහතද

[අ.ාද.4.05

එශ්ේ ශාන එ ශහොහ නැහැ කිකලදා ඔබවනමන්ලද ශම් කිකන්ශන්?
එශහම නම් තමුන්නදන්ශ්ේලද කටට තශහන්න කිකන්න, "ේඹලද
ශම් ශානව්දට අපි විරු වයින කිකලද. අන්න, එතශ ොට කට ාැන
ගී වි, තමුන්නදන්ශ්ේලද ඉන්ශන් ශ ොතැනා කිකලද. එක්්ත්
යදිර පක්ෂශකන් අක ව්ැක ශගනදව්දම, "අපි ශ පදලන ව් ශකන්
ේඹලදට විරු ව නි්ද, ශම් ටත් විරු වයින කිකලද ෑ ගහන එ
ශනොශව්යි, යුවන ම. ඒ තමයි ශම්ශක් ිරශබන නගදටුාදක
තත්ත්ව්ක. ශම් කට ඉදිරිකට කන්ශන් නැත්ශත් ඒ යි. එාද
සිාංගප්පූරුව් කිේශේ, "අපි ලාං දව් විධිකට හැශාන්න ඕනෑන
කිකලදයි. අා සිාංගප්පූරුව් ශ ොශහේා, අපි ශ ොශහේා? ලාලද්නදරූඪ
ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඒ නි්ද අපි ඉල්ලීමක් කනව්ද. අඩුපදඩු ම්
තිර. ඒ නැහැ කිකලද මම කිකන්ශන් නැහැ. අපි ්ද ච්ඡද කලද
ඒ අඩුපදඩු ම් ටි වි්හද ගනිමු. ශම් ශගශනන්ශන් ශම් කට
ශව්නුශව්න්.
ඊළ ට, ශමවනමන්ලද කිකනව්ද, ශමශ්ේ
ශගනදව්දට, ශම්
ශකෝයනද ක්රිකදත්ම
කන්න බැහැ කිකලද. අපි ගික අවුරු ශ ගම්
ශපකළික ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම
ළද. එතශ ොට අපි යදිර
ආණ්ඩුව්ක් විධිකට ිනටිශඋ. මම කිකන්නම්, මශේ ආ්නක ගැන.
අපිට මිලිකන 200ක් හම්බ වුණද. ඒ ලක්ෂ 2,000 මුාල ශ්රී ලාං ද
නිාහ්ථ පක්ෂශඋ ්ාංවිවදක වනමද හද මද අතශක ලක්ෂ 1,000
ගණශන් ශබුපව්ද, යදිර ආණ්ඩුව්ක් පැව්ැිර නි්ද. එවනමදට ලක්ෂ
1,000යි; මට ලක්ෂ 1,000යි. මම ගික අවුරු ශ ගම් ශපකළික
ව්ැඩ්ටහන වනළින් ව්යදපෘිර 104ක් අනුමත ක ගත්තද. ශමො ා,
වුශණ්? ඔක්ශතෝබක මද්ශඋ 26ව්ැනි ාද සිුප ශව්ච්ච
කුමන්ත්රණශකන් පුදව් 28 ව්ැනි ාද ව්නශ ොට චක්රශල්ඛ්කක් නිකුත්
ළද, "ව්හදම ගම් ශපකළික ව්ැඩ්ටහන නව්ත්ව්න්නන කිකලද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, මම අනුමත ක ගත්, ශකෝයනද
104න්, 58යි මට ක්රිකදත්ම
කගන්න ුදළුව්න් වුශණ්.
ශමවනමන්ලද කුමන්ත්රණකක් ශමශහකමේම නි්ද, ශමවනමන්ලදට පින්
සි ව ශව්න්න, ශම් කශ ල යනතදව්ට අශනක් ශකෝයනද ටි නැිර
වුණද. ලාං දශේ අශනක් තැන්ව්ල සි ව වුශණ්ත් ඒ යි. අපි ශම්
අවුරු ශ මිලිකන 300ක් -ලක්ෂ 3,000ක්- ශානව්ද. ඒ ව්දශේම මීට
අමතකව් ඒ ඒ අමදතයදාං ව්ලින් ශව්න ශව්නම මුාල් ලැශබනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු තමිරවනමනි, ඔබවනමදශේ
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කන්න.

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமவீர)

(The Hon. Ravindra Samaraweera)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, තව් ශබොශහෝ ශ
ාද
කන්න ිරශබනව්ද. නමුත් ශේලදව් හක්ථ වුම් නි්ද, මම ඉවනරු
දකණද ටි
දක
්ාද අව්්ථාදශේ ම ඉදිරිපත්
කන්න
බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. මට ශම් අව්්ථාදව් ලබද  මම ්ම්බන්වව්
ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ව්න අතක, ශමච්චක අමදරු ම් මැා ශම්
ව්දශේ අක ව්ැක ශල්ඛ්නකක් ඉදිරිපත්
කලද, කශ ල හැම
ක්ශෂේත්රක ටම ්හනකක් ලබද ශාන්නට මුාල් තමිරවනමද ක්රිකද
කිරීම පිළිබහව් එවනමදට අශප් ශගෞකව්ී ක ්ථවනිරක ුදා කමින් මම
නිහඬ ශව්නව්ද. ඔබවනමදට ්ථවනිරයි.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ගරු ්මකමේක මැිරවනමනි
ඔබවනමද කන්ශන් නැවනව් ශපො හඩක් ඉන්නව්ද නම් ශහොහයි කිකලද
මද ිනතනව්ද. ශමො ා ශම් ආණ්ඩුව් කන කිකන හැම ශාකටම
අශප් විශකෝවතදව්ක් නැහැ කිකන එ අපි ්හහන් කන්න
ැමැිරයි. අපිත් තමුන්නදන්ශ්ේලදත් නයි-ශපොශළොාංගු ශනොශව්යි.
හැබැයි තමුන්නදන්ශ්ේලද දින 100 ව්ැඩ්ටහශන් ඉහලද කශගන
කිකදශගන ආුද ව්ැඩ පිළිශව්ළ පිළිබහව් අශප් වි ථව්ද්කක් නැහැ.
තමුන්නදන්ශ්ේට ශහොහට මත තිර ලාං දව් කමදන්ත ුදකකක්
කනව්ද කිකුද බව්. කුලිකදපිටිශඋ ශෆෝක හ කමදන්ත දලදව්ක්
හානව්ද කිේව්ද. කශ ල නදක කද අගමැිරව්කකද ගිිනල්ලද ඒ ට
මුල්ගල ිරේබද. පහුව්ාද ඒ ආකතනශකන් කිේව්ද එශහම ශාකක්
නැහැ කිකලද. තමුන්නදන්ශ්ේලද ගැන වි ථව්ද්කක් නැිර නි්ද ශම්
කිකන සිකල්ල ව්චනකට සීමද වුම් ඒව්ද කිකලද අපි කිකන්ශන්
ඒ යි.
තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ ශම් අක ව්ැශඋ ප්රවදන හකක ප්රවදන
අකටුව් නEnterprise Sri Lanka" කිකන එ යි. අා මුාල් කදයය
තමිරවනමදව්ත් ශම් ්ාදශේ නැහැ. නEnterprise Sri Lanka" වනළින්
කීශකන් කී ශාශනකුට ුදළුව්න්ා ණක ගන්න? මීට ඉ්ථශ්ල්ලද
කදපනක දි්ථත්රික් ශඋ මන්ත්රීව්කශකක්
ාද
ළද. ශම් කශ ල
නදක කද -යනදධිපිරව්කකද- කදපනකට ගික අව්්ථාදව් ්හහන්
ළද කදපනශඋ යනතදව්ට ිරශබන ප්රවදන ප්ර ථනකක් ගැන. ශම්
ක්ෂුද්ර ලාලය ණක අකගත් දන්තදව්න් 69 ශාශනක් සිකදිවි න්ද
ශගන ිරශබනව්ද.
ශම් ට වි්ඳුමක් ශානව්ද කිේව්ද. පුදගික අක ව්ැශකන් Budget එශ න් - ඒ ට මුාල් ශව්න් ළද. ශමවනමද ාැන් ප්ර ද
කනව්ද කිසිම ුද ගලකකුට ඒ මුාල් ලැබුශණ් නැහැ කිකලද. අපි
ඒ යි කිකන්ශන් නEnterprise Sri Lanka" කිකන ව්ැඩ්ටහනත්
ශබොරුව්ක් කිකලද. කම් ප්රමදණක ට-

ගු රවින්ද්ර සමරවීර මතතා

(மொண்புமிகு ரவீந்திர சமவீர)

(The Hon. Ravindra Samaraweera)

ගරු මන්ත්රීවනමනි නEnterprise Sri Lanka" ව්ැඩ්ටහන
ශබොරුව්ක් ශනොශව්යි. ණක ශාන ඕනෑම අකතනකකින් ණකක්
අකශගන ශගව්ලද නැත්නම් එතැන ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද. ක්ෂුද්ර
ලාලය ණක ශකෝයනද ක්රමශඋ ප්ර ථනකක් ිරශබන බව් ඔබවනමද
කිේව්ද. මම එක පිළිගන්නව්ද. කදපනශඋ විතකක් ශනොශව්යි.
ලාං දශේ හැම තැනම එම ප්ර ථනක ිරශබනව්ද. ඒ පිළිබහව් ාැන්
කයක ටයුවන කශගන කනව්ද. ඒ ප්ර ථනක ැබින ල මණ්ඩලකට
ඉදිරිපත් වුණද. අපි දි්ථත්රික් ාහකක් නම් කලද ිරශබනව්ද.
ඉදිරිශඋ ම ඒ දි්ථත්රික් ාහශඋ ඉන්න ණක ගත්ත ේාවික ඒශ න්
නිාහ්ථ ශව්යි. නමුත් ණක ශාන ටයුත්ශත් ම බැාංකුව්ට ිරශබන
ප්ර ථනක තමයි අපි කම් තැනකින් ණකක් අකශගන ිරශබනව්ද නම්
තප දක-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

්ථවනිරයි.
මීළ ට, ගරු එ්ථ.සී. මුවනකුමදකණ මන්ත්රීවනමද. ගරු
මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදට විනද ක අට
දලකක් ශව්න්
ක
ිරශබනව්ද.

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

ගරු තමිරවනමනි ඒ හරි. එශහම නම් තමුන්නදන්ශ්ේලද
"Enterprise Sri Lanka" ව්ැඩ්ටහන ගැන ශමච්චක ුදන ුදනද
කිකන්න ඕනෑ නැහැ. තමුන්නදන්ශ්ේලද ාන්නව්ද ශමම
ව්ැඩ්ටහශන් එශහම කන්න බැරි බව්. බැාංකුශේ ළමනද රුට
අව් ය විධිකට තමයි ණක ලබද ශාන්ශන්. ශම් ශ ොළ අච්ු  ගහලද
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ඒ ගැන ුදන ුදනද කිකලද ශබොරුශව්න් යනතදව් මුළද කමින්
අශපන් අහනව්ද ශම් ට විරු වා කිකලද. ළමයින්ට ිනෂයත්ව්
ශානව්දට අපි විරු ව නැහැ. ළමයින්ට කිරි මේුපරුව්ක් ශානව්දට
අපි විරු ව නැහැ. හැබැයි ඔබවනමන්ලදශේ අතීත ශපොශකොන්ුප
බැ ව්දම ශම් කශ ල යනතදව් මුළද කනව්දට අපි විරු වයි. ශම්
කශ ල යනතදව් මුළද ක කව්ටනව්දට අපි විරු වයි. ඒ යි අපි
ශමකට විරු ව. ශ ෝ ශම් ආණ්ඩුශේ ව්ැඩ පිළිශව්ළ? ශමම
ව්ැඩ්ටහනට මුාල් ශහොකන ක්රමක කිකද ිරශබනව්දා?
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි කම් ව්යදපදකකක් ශහෝ ව්යදපෘිරකක්
ආකම්ා කනශ ොට ඒශක් ්ැලැ්ථමක් ිරශබනව්ද; ශමන්න ශම්
ආ දකකටයි කිකලද පිකව්ශකන් පිකව්කට කන විධිකක් ිරශබනව්ද.
ශමින පුදවිපකමක් ිරශබනව්දා? නැහැ.
අා ගශම් ආකථි ක ඩද ව්ැටිලද; සිල්ලක ශව්ශළන්ාදශේ ඉහන්
ුදළු ශ ොන්ත්රදත් දකකදශේ ාක්ව්ද ඩද ව්ැටිලද. මහ ශලොකුව්ට
කිේව්ද නළ ම පද්ල - ශහොහම පද්ලන කිකලද. අශප් අනුකදවුදක
දි්ථත්රික් ශඋ ශ ොන්ත්රදත් දකශකෝ පද්ල් ශගොඩනැන්ලි හැුපව්ද.
තමිරව්කකද ශපකහැශක ගිිනන් ශගොඩනැන්ලි විව්ෘත ළද. හැබැයි
ශ ොන්ත්රදත් දකයින්ශේ ්ල්ලි නැහැ. ශ ොන්ත්රදත් දකකද තමන්
පදිාංචි නිව්් ේග්ථ ිරකලද ශ ොන්ත්රදත්වනශේ ව්ැඩ අව්්න් ළද. අා
ගෑනියි මිනිහයි ශගෝරි. බැාංකුව්ට මද්ක ට ලක්ෂ 2 ගදශන්
ශපොලික කනව්ද. මද් 10ක් ගිකදම ශමො ා ශව්න්ශන්? ලක්ෂ 20ක්
ශම් මිනිහද බැාංකුව්ට ශපොලික ශගව්ලද. ව්යදපෘිර ්ම්බන්වව්
පුදවිපකමක් ිරශබනව්ද නම් ශම් ්ල්ලි ශගව්න්න ඕනෑ ශන්ා?
එශහම ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ නි්ද අපි කිකන්ශන් ශම් ආණ්ඩුව් දින
100 ඉහලද පටන් ගත්ත ශබොරුව් දිගින් දිගටම ශගනි කන බව්යි.

ශහොරු ශහොරුන කිේව්ද. ාැන් ශමො ක්ා කිකන්ශන්? ාැන් නශහොරුන
කිකන ාදව් පැත්ත ට ාැම්මද. ඊළ ට ේ්දවි හැුපව්ද. ාැන්
කන්න ශාකක් නැහැ. ාැන් කිකනව්ද නණක ණක ණක ේගුලන
කිකලද. තමුන්නදන්ශ්ේලදට ාැන් කිකන්න ශාකක් නැහැ. ඒ නි්ද
තමුන්නදන්ශ්ේලද කුද ශ -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි

ාදව් අව්්න්

කන්න.

ගු මසන. සී. මුතුකුමාරණ මතතා

(மொண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமொரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි තව් තත්පකකක් ශාන්න.
තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ ඔක 'ගම් ශපකළික' 'එන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී
ලාං ද' කිකන ශ ව්ල් තමුන්නදන්ශ්ේලදටම ආපුද ැකකිලද ඊළ
මැිරව්කණශකන් ශපශනනව්දක කිකමින් මද නිහඬ ව්නව්ද. ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු පිකශ්ේන ගමශේ මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
පහශළොව්
දලකක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.4.14

තත්ත ව් ශකන්ම අපි ාක වුණද ශම් ආණ්ඩුව් ශගන එන අක
ව්ැක වනළ අපට යනතදව් ළ ට කන්න බැරි ශව්යි කිකලද. මම
කිකනව්ද එක්්ත් යදිර
පක්ෂ ආණ්ඩුශේ මන්ත්රීව්රුන්ට
තමුන්නදන්ශ්ේලදශේ නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහනට ශව්න්
ළ
මුාල මිලිකන 300යි -ලක්ෂ 3 000යි- කිකද. මම ශහොශකොේපතදන
ආ්න ්ාංවිවදක ව් ශකන් ඉන්නශ ොට අපි 2014 අවුරු ශ
මිලිකන 4 600 ගණනක් විකාම් කලද ගම්මදන ්ාංව්කවනක ළද.
අපට ුදළුව්න් වුණද යකග්රහණක කන්න. ාැන් කශ ල රැල්ලක්
කනව්ද. ශම් රැල්ල ාැන් පටන් අකශගන අව්්දනයි. එාද ආුද යනතද
විශකෝධී රැල්ල අපට ශපනුශණ් නැහැ. අපි ාැක්ශක් අව්්දන
ශමොශහොශත්යි. හැබැයි අා ශම් ආණ්ඩුව්ට විරු වව් පටන් ගත්ත
රැල්ල දිගින් දිගටම කන බව් ශපශනනව්ද. ශම් නගම්ශපකළිකන මුහුුප
රැල්ල ව්දශේ තවිල්ලද. ශම් නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහශන් කශේ
තමුන්නදන්ශ්ේලදට ශපශනන්ශන් ශම් නගම්ශපකළිකන කිකන්ශන්
ශමො ක්ා කිකලද තමුන්නදන්ශ්ේලදට ශත්ශකන්ශන් මැිරව්කණක
ිරේබදට ප්ථශ්ේයි. අපි ඔක නගම්ශපකළිකටන ාක ශව්න්ශන් නැහැ.
අපි ාන්නව්ද තමුන්නදන්ශ්ේලදට ්ැලැ්ථමක් නැහැ කිකද. ඒ නි්ද
තමුන්නදන්ශ්ේලදට ශම් ව්ැඩ්ටහන ක්රිකදත්ම
කන්නත් බැහැ.
ශම් අක ව්ැක ව්චනකට සීමද ශව්ච්ච ශාකක්. ඒ නි්ද මම මුාල්
තමිරව්කකදට කිකනව්ද අ ත් ව්යදපදක තිර
කන්න
ලින්
ඔබවනමන්ලදශේ ප්රිරපත්ිරමක ක්රිකදව්ලික ිනන්ාද තා ව්ැටිච්ච
ව්යදපදක න දසිටුව්න්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශගශනන්න කිකලද. අා
ව්ශ හ දකකදශේ ඉහලද බුප අක කනව්ද. ව්ශ හ දකකදශේ ඉහලද බුප
අක කන නි්ද අා මිනි්ථුද ජීව්ත් ශව්න්ශන් භීිරශකන්. ඒ නි්ද අපි
ඉල්ලීමක් කනව්ද මුාල් තමිරවනමදශගන් එවනමදශේ අව්වදනක
ශම් ශව්නුශව්න් ශකොමු කන්නක කිකලද. අ ත් රැකිකද අව්්ථාද
හාන්න ශපක ලින් ිරබුම් රැකිකද ව්ැටුශණ් තයි ිරබුම් ව්යදපෘිර
ඩද ව්ැටුශණ් තයි ශමො ක්ා ශම් ශව්ලද ිරශබන්ශන් කිකලද
ශ්ොකද බලන්න කිකද අපි ඉල්ලද සිටිනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අව්්දන ව් ශකන් ශම් රුණ
කිකනව්ද. තමුන්නදන්ශ්ේලද එාද කිේශේ ශමො ක්ා? නශහොරු

ගු ිළයවසේන ගමවේ මතතා
(மொண்புமிகு பியமசன கமமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අක ව්ැක විව්දාක ශව්නුශව්න්
මදශේ අාහ්ථ ප්ර ද
කන්න අව්්ථාදව්ක් ලැබීම ගැන ඉතද
්න්ශතෝෂ ව්නව්ද.
පළමුශව්න්ම ශම් රුණ ්හහන් ළ යුවනයි. ගරු මුාල්
තමිරවනමද අාට නැත්නම් ාැනට කශ ල පව්ිරන ේග්ර ණක අකබුාක
ඒ ව්දශේම ආකථි තත්ත්ව්ක අනුව් කන්න ුදළුව්න් ේපරිම ශ
ශම් අක ව්ැක වනළින් ක ිරශබනව්දක කිකන දකණක පැහැදිලිව්
ශපශනන්න ිරශබන ශාකක්. අක ව්ැක ාදව් ළ අව්්ථාදශේ ම
ශම් ගරු ්ාදශේ විපක්ෂශඋ මන්ත්රීව්රුන්ශේ මුහුම් දිහද බැ ව්දම
ශපනුණද ශම් අක ව්ැක ශ ොතකම් ්දකා ා කිකලද. විපක්ෂශඋ
මන්ත්රීව්රු ව්ැ ක පිරි්ක් අන්ුපන්කුන්ුපන් ශව්ලද සිටි බව් එාද
ඔබවනමන්ලද ාකින්න තිර.
එක්තකද ප්රවදන තරුණ මන්ත්රීව්කශකක් තවනළු විපක්ෂ
මන්ත්රීව්රු කිකන ාදව්ක් තමයි නශමම අක ව්ැක මැිරව්කණ අක
ව්ැකක්න කිකලද. ඉතදම ුදළු දලකක් හැක 1989 සිට ශම් ාක්ව්ද
අවුරුුප 30ක් මම ශම් පදකලිශම්න්වනශේ ඉහලද ිරශබනව්ද. 1948න්
පුදව් ඉදිරිපත් ළ අක ව්ැක ගැන රුම් මද පරීක්ෂද කලද
ිරශබනව්ද. පුදගික අවුරුුප හැත්තෑශේම අක ව්ැක පරීක්ෂද කන
විට පැහැදිලිව්ම ශපශන්වි ්ෑම මැිරව්කණ ව්කෂක ම මුාල්
තමිරව්රුන් ඉදිරිපත් කලද ිරශබන්ශන් මැිරව්කණ අක ව්ැක බව්.
ලාං දශේ ආකථි ්ාංඛ්යදශල්ඛ්න බැ ශව්ොත් ඉතදම පැහැදිලිව්
ශපශනන ශාකක් තමයි මැිරව්කණ ව්කෂව්ල ම කයශඋ විකාම් ව්ැ ක
ශව්ලද යනතදව්ට ව්ැ කශකන් ්හන ලැශබන බව්. ශම් ශපොුප
ලක්ෂණකක්. ලාං දශේ විතකක් ශනොශව්යි මැිරව්කණව්ලින්
බලකට පත්ව්න ඕනෑම කට එශහමයි ශව්න්ශන්. "Election
Budget" කිකන ව්චනක අපට ලැබුශණ් එාංගලන්තශකන්. ඒ
කිකන්ශන් ශම් කශ ල මුාල් තමිරව්රුන් මැිරව්කණ දලකට ුදුපුද
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අක ව්ැක ශල්ඛ්න ඉදිරිපත් කලද ිරශබනව්ද කිකන එ ශන්ා?
යනතදව්ට ්හන ලබද  මම කිකන්ශන් යනතදව් රැව්ම මක් ශනොශව්යි.
යදිර ආගම් ශදා අවු්ථ්ලද යනතදව් අතශක ගැටුම් තිර කලද
බලක ලබද ගැී මට ේත්්දහ කිරීම කිකන්ශන් යනතදව් රැව්ම මයි.
ඒ ව්දශේම ඉතද අව්ාං විධිකට ාද කලද ආකථි ්ාංව්කවන
ශකෝයනද ඉදිරිපත් කලද මහද පරිමදණශකන් ග්ද ෑමත් යනතදව්
රැව්ම මක්. ශ ශ්ේ ශව්තත් මැිරව්කණ අක ව්ැක ට ව්ඩද ශමම අක
ව්ැශඋ වි දල ශව්න්ක් ිරශබනව්ද.
යදිර ප්රිරපත්ිරකක් තිරව් මුාල් තමිරවනමද ශමම අක ව්ැක
ශකෝයනද ඉදිරිපත් කලද ිරශබනව්ද කිකලද පැහැදිලි ශව්නව්ද.
ේාදහකණකක් ව් ශකන් කිේශව්ොත්
 කනම් ග්රදමික ්ාංව්කවනක
්හහද ගම්ශපකළික ව්ැඩ්ටහන දික
දලීන ව්ැඩ්ටහනක්
ශනොශේා? පුදගික දලශඋ කුරුල්ලන්ශේ ගමන් මදකගව්ල හාුද
ගුව්න් කදනද එන්න බැරි ගුව්න් ශතොටුශපොළ ක්රීඩ කන් නැිර
ක්රීඩදාංගන ්ම්මන්ත්රණ නැිර
්ම්මන්ත්රණ දලද හැ මශමන්
ශ ොමි්ථ මුාල් ගැී ම හැක යනතදව්ට කහපතක් වුණදා? අා ගම්බා
යනතදව් ශ ොච්චක ුපක්බක ජීවිතකක්ා ගත කන්ශන් කිකලද
ාැනගන්න න සික්න ම මේ එශක් ''ගම්මැ ා'' ව්ැඩ ්ටහන බලන්න.
්මහකවිට
ඒව්ද ාදන්ශන් ශ පදලන අකමුණින් ශව්න්නත්
ුදළුව්න්. නමුත් ඒව්දශඋ ්තයකක් ිරශබනව්ද. පදලමක් නැිර නි්ද
ගවුම ශතමදශගන
ලි්ම ශතමදශගන ්පත්වන ශ්ශකප්ුද
ශතමදශගන ේශ ට ඉ්ථශ ෝල් කන ළමයි ාැ ලද නැ ා? මම
නම් ඒව්ද අත්ාැකීශමන් ාැ ිරශබනව්ද. ගම්ශපකළික ව්ැඩ්ටහන
නි්ද ශමම ප්ර ථනව්ලට  මක
දලීන වි්ඳුමක් ලැශබනව්ද ශන්ා?
ඒ ව්දශේම නEnterprise Sri Lanka" ව්ැඩ්ටහනින් ුදළු
ව්යදපදරි කන්ට ව්යදපදක කිරීශම් හැකිකදව් තිර නිකමදණය ලි
තරුණකන්ට ව්යදපදරි ණකක් ලබද ගන්න හැකි ශව්නව්ද. ශම්
ණක අකශගන ව්යදපදක පටන් ගත්තදම ඒ මගින් රැකිකද අව්්ථාද
නිතැිරන්ම බිින ශව්නව්ද. ශම් ණක ශබොරු දකකන්ට ශ පදලන
පන්ාම් දකකන්ට ුපන්ශනොත් තමයි ප්ර ථනකක් තිර ශව්න්ශන්.
ව්යදපදක හැකිකදව් තිර අකට නිකම ණක ලබද ශාන්න මන්ත්රීව්රු
ව් ශකන් අපි හැම ශ ශනක්ම ේනන්ුප ශව්න්න ඕනෑ. ඒ ව්දශේම
බැාංකුව්ලින් ව්ැකදි අකට ඒ ණක ලබද ුපන්ශනොත් ඒව්ද ශපන්ව්ද
ශාන්න අපට ුදළුව්න් ම ිරශබනව්ද. එම ව්යදපදකව්ලින් බිින ව්න
රැකිකද අව්්ථාද නි්ද ගම්බා තරුණ තරුණිකන්ට තිරව්න කහපත
 මක
දලීන ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශන්ා?
මුලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ශම් අක ව්ැශඋ ශම් ව්දශේ  මක
දලීන ව්ැඩ පිළිශව්ළ කදිනකක් ිරශබනව්ද. මුාල් තමිරවනමද ගැන
වි්ථතක ළ නි්ද මම ව්ැ කුපක ඒ ගැන කිකන්න කන්ශන් නැහැ.
රුණද ක ශම් ගැන වනදත්ම ව් ල්පනද කන්න. එතශ ොට
ශපශන්වි අක ව්ැක ශකෝයනදව්ල ව්ැ ක ව් ශකන් අඩාංගුශව්ලද
ිරශබන්ශන් ආකථි ව්කවනකට ඉව්හල් ව්න  මක දලීන ව්ැඩ
පිළිශව්ළක් බව්.
ශම් අව්්ථාදශේ මම ශම් ගරු ්ාදව්ට කිකන්න ැමිරයි ශම්
කශ ල පව්ිරන ප්රවදන ප්ර ථනකක් ගැන. පුදගික දලශඋ කිසිම මුාල්
තමිරව්කශකක් ශම් ්ම්බන්වව් අව්වදනක ශකොමු කලද නැහැ.
ාැන් අශප් ්ාංඛ්යදශල්ඛ්න අනුව් කිකනව්ද යදිර ආාදකශම් හද
ඒ
ුද ගල ආාදකශම් ව්කවනක අඩු ශව්ලද කිකලද. ශම්
්ාංඛ්යදශල්ඛ්නව්ලින් කිකන තත්ත්ව්ක හරිා? ශම් ළ  ම
විගණ දධිපිරවනමද කිකද ිරබුණද අශප් කට ණක ශව්ලද ිරශබන
ප්රමදණකට ව්ත් ම් නැිර බව්. මට මත හැටිකට ණක ශව්ලද
ිරශබන ප්රමදණශකන් සිකකට 50 පමණ ප්රමදණකක් තමයි
ව්ත් ම් ව් ශකන් ිරශබන්ශන්. එශහම නම් ශම් මුාල් ව්ලට
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ශමො ා වුශණ්? ඒ ්ල්ලි ද ගදව්ා ශ ොශහේා ිරශබන්ශන්? ඒ
ව්දශේම අශප් කටින් පිට කටට කව්න ාදණ්ඩව්ලට නිකම
ව්ටිනද මක් ලැශබනව්දා? ශම්ව්දශඋ invoice ව්ල ්හහන්
මුාලයි ලැශබන මුාලයි අතක වි දල ශව්න්ක් ිරශබනව්ද ශන්ා?
පරිගණ මෘුප දාංග ඉාංජිශන්රුව්න් online ශ්ේව්ද ්ැප උම්ව්ලින්
ේපකන මුාල් නිකම ශල් ්ටහන් ශව්නව්දා? ඒව්ද යදිර
ආාදකමට තවනළත් ශව්නව්දා? ආකථි
විායදඥයනකන් කිකනව්ද
ශව්ළහශපොළ ආකථි කක් පව්ිරන කටව්ල ්ාංඛ්යදශල්ඛ්නව්ලට
තවනළත් ශනොව්න සිකකට 10 -30ත් අතක අවිධිමත් ආකථි කක් informal economy - ිරශබනව්දක කිකලද. මම නම් ිනතන්ශන්
ලාං දශේ ඒ ගණන සිකකට 40ටත් ව්ැ කයි කිකලද. ඕනෑම නගකක
ිරශබන ව්දහන
තාබාක බලන්න. ුදශඛ්ෝපශාෝගී
ව්දහන
ශ ොපමණ ිරශබනව්දා?
ුපප්පත් මිනිුදන් ශ ොපමණ ුපක් විිලනව්දා? එශහත් ශපෝ්ත්
මිනිුදන්ට නැිර ්ැපකක් නැහැ. දිව්යශලෝ ්ැප ශම් ශලෝ ශඋ
 මම ලබනව්ද ශන්ා? මුාල් තමිරවනමද ප්ර ද
ළද ඔච්චක ආකථි
්ාංව්කවන ව්ැඩ ළදයි කිකන හම්බන්ශතොට දි්ථත්රික් ශඋ පමණක්
ව්ැසිකිළි පහුද ම් නැිර ශගව්ල් 15 000ක් පමණ ිරශබන බව්. ඒ
ව්දශේම යනගහනශකන් ා් ලක්ෂක ට ලාලි ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම් නැිර බව්. මද ාන්නද හැටිකට ශම් අවිධිමත් ආකථි ක
ගැන අශප් කිසිම ආකථි විායදඥයනකකු හරිකට පරීක්ෂණ කලද
නැහැ. මහ බැාංකුව් වුණත් ශම් ගැන පරීක්ෂණ කලද ිරශබනව්දා
කිකද මද ාන්ශන් නැහැ. වි ථව්විායදලව්ල සිටින ආකථි
විායදඥයනකන් ශම් ගැන ශ්ොකද බලනව්දා? මම පුදගික ාද
රූපව්දිනනිශකන් ාැක් ද රුපිකල් මිලිකන 500ක් ව්ටිනද
දිකමන්ිරකක් ගැන. ඒ ව්දශේම රුපිකල් මිලිකන 150ක් පමණ
හාංගුද මුාල් ගැන. ශමශහම ්ල්ලි ිරශබන්ශන් ශ ොශහොමා?
ශම්ව්දට බුප අක
කලද ිරශබනව්දා? ශම්ව්ද යදිර
ආාදකම
ගණනක කිරීශම්  ම එ වන ශව්ලද ිරශබනව්දා? ශම් අවිධිමත්
ආකථි ක වනළ ව්ැඩ කන මිනිුදන්ට නිසි ව්ැටුපක් ලැශබනව්දා?
නිකම ශ්ේව්ද තත්ත්ව්කක් ිරශබනව්දා? ශම්ව්ද ගැන ශ්ොකද
බලන්ශන් වුා? මම තව් ප්ර න
ථ කක් අහන්නම්.
ශ ොළඹ
යනරැළිකක් ිරශබනශ ොට අකක්කු ශබෝතලකයි
ෑම පැ  ල
එ යි ්ල්ලියි ශානව්ද කිකලද ාදව්ක් ිරශබනව්ද. ශම්ව්දශේ
විකාම් කන්න ්ල්ලි ශ ොශහන්ා? ශමම මුාල් ලැශබන්ශන්
විගණ දධිපිරවනමද කිකුද ආ දකකට අක ගත්වන ණක ව්ලින්
සිකකට 50 ශ ොටසින් ශන්ා?
පුදගික දලශඋ ඉදිරිපත් ළ කිසිම අක ව්ැක ශකෝයනදව්කින්
ශම් අවිධිමත් ආකථි කට අව් ය පිළිකම් ශකොාලද නැහැ. මට
මත යි අපි වි ථව්විායදලශඋ ඉශගන ගන්නද
දලශඋ
ඒ
කිකන්ශන් 1970 ගණන්ව්ල ආචදකක තන්.එම්. ශපශකකද මැිරවනමද
තමයි එව් ට මුාල් තමිරව්කකද. එවනමදශේ දලශඋ රුපිකල් 100
්හ 50 ශනෝ ලටු අව්ලාංගු ළද. තයි ාැන් බැරි? ලින් ාන්ව්ලද
රුපිකල් 1 000 ්හ රුපිකල් 5 000 ශනෝ ලටු අව්ලාංගු ශළොත්
අවිධිමත් ආකථි ශඋ ශ ොපමණ ්ැ වුම් ්ල්ලි ිරශබනව්දා
කිකලද එතශ ොට ශපශනයි. තව්ත් ශකෝයනදව්ක් කන්න ුදළුව්න්.
පිටකට තැන්පත් ක තිර මුාල් බුප ්හන දලසීමදව් ට කටත්ව්
ශමකටට ශගන්ව්ද ගත යුවනයි. ඒ ව්දශේම එම දිනශකන් පුදව්
අුදශව්න මුාල් ්ම්බන්වශකන් ාැ ක ාල්ව්ම් ශාන ව්ැඩපිළිශව්ළක්
ශකොාන්න ුදළුව්න්. අිරගරු යනදධිපිරවනමද කිකන මකණ ාල්ව්ම
වුණත්  මම ුදුපුද කැයි කිකන්න මද ැමැිරයි. ශම් ව්දශේ ාැ ක
තීකණ ගන්ශන් නැිරව් ශමව්ැනි අවිධිමත් ආකථි ප්ර ථන වි්හන්න
බැහැ.
විශ ේෂශකන් ්හහන්
කන්න ඕනෑ ශම් අක ව්ැක
ශල්ඛ්නශකන් තරුණ තරුණිකන්ශේ ප්රවදන ප්ර ථනක ව්න රැකිකද
ප්ර ථනක ගැන අව්වදනක ශකොමු ළද මදි කිකලද තමයි මට නම්
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ිනශතන්ශන්. ශම් ාව්්ථව්ල
ාද
කන්ශන් විරැකිකදව් ගැන.
විශ ේෂශකන් රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින් පිළිබහ ප්ර ථනක
නිකවනරුව්ම අපට අහන්න ලැශබන මදතෘ දව්ක්. ්මහක විට මුාල්
තමිරවනමද ශකෝයනද ළ ්ාංව්කවන ශකෝයනද ව්ලින් එම ප්ර ථනක
වි්ඳීමට ්ැලුදම්
ළද ශව්න්න ුදළුව්න්. ශ ොශහොම වුණත්
ේපදධිවදරින්ශේ රැකිකද ප්ර ථනක ඉතදම ව්ැාගත්. මම ිනතන විධිකට
ාැනට 40 000 ට ව්ැ ක පිරි්ක් රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින්
ඉන්නව්ද. රැකිකද නැිර ේපදධිවදරින්ශේ ප්ර ථනක අපි වි ථව්
විායදලශඋ සිටි දලශඋ සිටම එන්නක්. 1965  ම පමණ සිට පැව්ිර
ප්ර ථනකක්. රැකිකද ශව්ශළහශපොළ හද වි ථව්විායදල අවයදපනක අතක
පව්ිරන පකතකක ශමකට ප්රවදන ශහේවනව්යි.

අශප් ්මෘ ධි ව්යදපදකකා එව්ැනි අකමුණක් හද ාැක්මක් තිරව්
් ්ථ
කන්න ශම් කයක ව්හදම
ටයුවන
කයි කිකද මද
බලදශපොශකොත්වන ශව්නව්ද. අපි ළ යුත්ශත් මදශව්ෝ ශ්ේවනාං වනමද
කිකුද ආ දකකට බඩගින්ශන් සිටින ශ ශනකුට මදළුශව්කු
ශානව්ද ශව්නුව්ට බිලී පිත්තක් ලබද  මමයි. පුදගික
දලශඋ
ලාං දශේ සි ව වුශණ් මදළුව්ත් නැහැ; බිලී පිත්තත් නැහැ. ලැබුම්
එ ම ශ ශපළපදළි ඒමට අකක්කු හද ගමන් ගද්ථවන ලබද මම
පමණයි. ඔවුන් ුපප්පවනන් ව් ශකන් දිගටම තබද ගැී ම
ශ පදලනඥයනකන්ට වි දල ව්දසිකක්. ඒ ශගොල්ලන් පහුදශව්න්
ශපළපදළිකට ශගශනන්නට ුදළුව්න්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීවනමනි

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමද ඔබවනමදට තව් විනද ක ශා
ිරශබනව්ද.

632

2019 මදකවන 08

දලකක්

ගු ිළයවසේන ගමවේ මතතා
(மொண்புமிகு பியமசன கமமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ශහොහයි. පුදගික දලක වනළ වි ථව්විායදල විෂක මදලදව්න් ුදළු
ව් ශකන් ශව්න්ථ
ක ිරබුණත් තව්මත් කශ ල ආකථි කට
ශනොගැළශපන ේපදධිවදරින් බිිනමේමක් සිුප ව්නව්ද. ශමක බකපතළ
ප්ර ථනකක්. නමුත් ආණ්ඩුව්ක් හැටිකට ශහේවන කිකලද පමණක්
ශේශකන්න බැහැ. ප්ර ථනකට  මක දලීන වි්ඳුම් ශ්වික යුවනව්දක්
ශමන්ම තිර මේ තිර ප්ර ථනකට ශ ටි දලීන වි්ඳුම් ශ්වික යුවනයි.
මම ලිනුත් ප්ර ද
ළද ශමන් ශම් කශ ල අිර වි දල අවිධිමත්
ආකථි කක් ිරශබනව්ද. ඒව්දශඋ ්ාංඛ්යද ශල්ඛ්න යන හද ්ාංඛ්යද
ශල්ඛ්නව්ලට හුද ව්න්ශන් නැහැ. ඒ ්හහද නිලවදරින්ශේ ්ැලකික
යුවන ින කක් ිරශබනව්ද.
රැකිකද විකිනත ේපදධිවදරින් ුදහුම්
ක ශම් ්හහද
ප්රශකෝයනව්ත් ශල් ශකොාද ගන්න ුදළුව්න්. ඒ ව්දශේම අවිධිමත්
ආකථි ශකන් නිසි බුප මුාල් අක කිරීමක් සිුප ශව්න්ශන් නැහැ. ඒ
ගැන ශ්ොකද බලද බුප අක ක ගැී මට ම් රු ශාපදකතශම්න්වනව්
්ම්බන්ව කශගන එම ේපදධිවදරින් ුදහුම් ක ශකොාව්න්න
ුදළුව්න්. එමන්න් ලලාද උ ශ්ේව්දව්ක් ලබද ගැී මට හැකි ශව්නව්ද.
එ පැත්තකින් කයකට ආාදකමක් ලැශබනව්ද. ව්ැටුප් ශගේව්දට ඒ
ව්ැටුපට ව්ඩද ව්ැ ක මුාලක් කයකට ේපකද ගැී මට අව්්ථාදව්
්ැලශ්නව්ද.
ගරු මුාල් තමිරවනමද අඩු අාදකම්ලදභීන් 600 000ක් ්හහද
අ ිරන් ්මෘ ධික ලබද  මමටත් ගත් තීකණක ඉතද ව්ැාගත්. මම
්මෘ ධි නිශකෝයය අමදතයව්කකද හැටිකට දලකක් ශ්ේව්ක ළද.
අශප් කශ ල දිළිඳු බව් වනකන් කිරීමට ්මෘ ධි හද යන්වික ව්ැනි
ව්ැඩ්ටහන් ක්රිකදත්ම
ළත්
ඒව්ද ශ පදලන ව්හ න්ට
්ැලකීශම් ක්රමකක් බව්ට පත් ශව්ලද ිරශබනව්ද. මදශේ මිත්ර
එක්තකද ්මෘ ධි තමිරව්කශකක් කිේව්ද එකද නඡන්ා මැෂිමක්න
කිකලද. ුපප්පත් ම නැිර කිරීශම් නිකම ව්යදපදකකකින් ඡන්ා මැෂින්
හාන්න ුදළුව්න්ා? ාැනුත් ශ ොළඹ ිරශබන මහ රැළිව්ලට
පැමිශණන ව්ැ ක පිරි්ක් ්මෘ ධික ලබන ශ පදලන ව්හල් බව්
කිකන්න ැමැිරයි. ඔක ලයි ල ම්ව්ල නන්න්ශන් විෂ කිරි පැ  ල
ශබොන්ශන් අකක්කු බීලද පි්ථුද නටන්ශන් ශ පදලන ව්හල් .
ුපප්පත් ම නැිර කිරීශම් මුව්දශව්න් ශ පදලන ව්හ න් තිර
කිරීශම් ක්රමක ව්හදම ශව්න්ථ ළ යුවනයි. ්ැබෑ ුපප්පවනන්ට පමණක්
්මෘ ධික ලබද දික යුවනයි. ඔවුන්ශේ ුපප්පත් ම නිකමිත දලකක්
තවනළත නැිර කිරීමට ුදුපුද ක්රශමෝපදකන් හඳුන්ව්ද දික යුවනයි.
පුදගික ්ිරශඋ ීනනශඋ අගමැිරවනමද ප්ර ද
ක සිටිකද ශම් ව්්ශක
 ම මිලිකන 10ක් පමණ දිළිඳුබශේ ශකඛ්දශව්න් ඉහළට ගන්නද බව්.

ාදව් ශ ටිශකන් අව්්න්

කන්න.

ගු ිළයවසේන ගමවේ මතතා
(மொண்புமிகு பியமசன கமமக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

අව්්දන ව් ශකන් යදිර ආණ්ඩුව් ගැන මම ්හහන් කන්න
ැමැිරයි. 2015  ම අපි ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂකත් එක්්ත් යදිර
පක්ෂකත් එ වන ශව්ලද යදිර ආණ්ඩුව්ක් පිිනටුව්ුද ශව්ලදශේ
ශප්කදශාණික වි ථව්විායදලශඋ තරුණ මහදචදකකව්කශකක් ආකථි
විායදඥයනයින්ශේ ්ාංගමක ශ නක  ම ප්ර ද
ළද අශප් කශ ල
ප්රවදන පක්ෂ ශා එ වන ශව්ලද ආණ්ඩුව්ක් පිිනටුමේම එවනමදශේ දිගු
ල පටන් පැව්ිර සිිනනකක් බව්. ලාං දශේ ප්රවදන යදිර ප්ර ථන
-විශ ේෂශකන්ම යනව්දකගි
ප්ර න
ථ ක- වි්ඳීශම් එ ම මදකගක
ප්රවදන පක්ෂ ශා එ වන මේම බව් එවනමද ප්ර ද
ළද. විපක්ෂශඋ
සිටින විට එක් මතකකුත් ආණ්ඩු පක්ෂශඋ සිටික ම එක් මතකකුත්
ිරබීම තමයි අශප් කශ ල ිරශබන ප්ර ථන වි්ඳීමට ශනොහැකිමේමට
ප්රවදන ශහේවනව්. නමුත් පක්ෂ ශා
එ වන ශව්ලද ආණ්ඩුව්ක්
පිිනශටේව්දට පුදව් ටයුවන ශළේ ප්රවදන ඒ දධි දරි ශව්ශළහ
්මදගම් ශා ක් ශව්ශළහ ශපොළ පදලනක
කන්න ගහුද
ගිවිුදමකින් පුදව් ටයුවන කුද ආ දකකටයි කිකන එ ්හහන්
කමින් මශේ ාදව් අව්්න් කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

8

මීළ ට ගරු තදක බදලූරරික මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
දලකක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද.4.30

ගු තාරක බාලසූි ය මතතා

(மொண்புமிகு தொரக்க பொலசூொிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි 2019 ව්කෂක ්හහද ඉදිරිපත්
ක ිරශබන අක ව්ැක ්ම්බන්වව් විව්දාශඋ  ම අාහ්ථ ාැක්මේමට
මටත් අව්්ථාදව් ලැබීම ගැන ්වනටු ශව්නව්ද. ශමම අක ව්ැක
නශේමදශේ ශ ො ව්දශේ අක ව්ැකන කිකලද කිකනව්ද. මම
ිනතන්ශන් ශමම අක ව්ැක මාංගල ්මකමේක මැිරවනමදශේ අවුරුුප
30 ශ පදලන ජීවිතශඋ; පදකලිශම්න්වන ජීවිතශඋ ඉදිරිපත්
කන ශාව්ැනි අක ව්ැක. ශමම අක ව්ැක පිළිබහව් මශේ අාහ්ථ
ඉදිරිපත් කන්න විනද ක 08ක් ව්දශේ ුදළු දලකක් ශව්න් ක  මම
පිළිබහව් ප්රාමශකන්ම ඔබවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මම ශ ොයි ශව්ලදශව්ත් කිකන
දකණදව්ක් තමයි ගරු මාංගල ්මකමේක තමිරවනමදට මුාල්
අමදතයදාං ක ව්දශේ අමදතයදාං කක්
කන්න හැකිකදව්ක්

633
[ගරු තදක

පදකලිශම්න්වනව්
බදලූරරික මහතද

ිරශබනව්දා කිකන එ . එවනමද ඉතදම ාක්ෂ ශ පදලනඥයනශකක්.
ඒශක් තක කක් නැහැ. මීට ලින් ිනටුද මුාල් අමදතයව්රු ඉතදම
ාක්ෂ බු ධිමත් අමදතයව්රු. ඒ නි්ද මුාල් අමදතයදාං ක ව්දශේ
අමදතයදාං ක
ටයුවන කන්න එවනමදට ඒ ව්දශේ හැකිකදව්ක්
ිරශබනව්දා කිකන එ ගැනත් ශමතැන ම ගැට ව්ක් ිරශබනව්ද.
ශ ශ්ේ ශව්තත් එ පැත්තකින් එවනමද මුාල් අමදතයදාං ශඋ
ටයුවන
කන එ
ශහොහයි විශ
අමදතයදාං ශඋ
ටයුවන
කනව්දට ව්ඩද. ශමො ා විශ
අමදතයදාං ශඋ ටයුවන කමින්
ජිී ව්ද ශකෝයනද මදලදව් ව්දශේ ශකෝයනදව්ලට අත්්න් ශළොත්
එයින් එවනමද ශම් කටට කන හදනික ආකථි කට කන හදනිකට
ව්ඩද  මක
දලීනව් ශම් කටට බලපදන නි්ද.
ඒ කන ආකථි හදනිකක් අවුරුුප ශා ක් වනනක් ගිකදට පුදව්
ශහෝ කම්කිසි විධිකකින් අපට නැව්ත හාදගන්න ුදළුව්න්. නමුත්
ශ පදලන හදනිකක් ශළොත් එක  මක
දලීනව් බලපදනව්ද.
ශ ශ්ේ ශව්තත් මමත් පිළිගන්නව්ද ගරු මාංගල ්මකමේක
තමිරවනමදට ශමම අවුරු ශ ශමම අක ව්ැක ඉදිරිපත් කිරීම එතකම්
ශලශහසි පහුද දකණදව්ක් ශනොශව්යි කිකන එ . කුමන මුාල්
තමිරව්කකකුට වුණත් ශම් අවුරු ශ ඒ එතකම් ශලශහ් පහුද
දකණදව්ක් ශනොශව්යි. ශම් මැිරව්කණ අවුරු ාක් කිකද අපි
සික ශානදම ාන්නව්ද. එශහම නම් අා එක්්ත් යදිර පක්ෂශඋ
මන්ත්රීව්රුන්ටත් ගම්ව්ලට කදමට ශපක තමන් කම්කිසි ශාකක්
ළදක කිකද ඒ යනතදව්ට ශපන්ව්න්න සි ව ශව්ලද ිරශබනව්ද.
අශනක් අතට තශමරි දනු ශඩොලක බිලිකන 5.9ක් ව්දශේ මුාල්
ප්රමදණකක් අපට ශම් අවුරු ා වනළ ම ණක හැටිකට ශගව්න්න ශව්ලද
ිරශබනව්ද. ශම් ණක ශගව්න්න අශනක් කටව්ලින් යදතයන්තක
ආකතනව්ලින් ඒ කිකන්ශන් තයන්තක ලාලය අකමුාල - IMF එ ව්ැනි ඒව්දයින් අපට ණක ගන්න ශව්ලද ිරශබනව්ද. එතශ ොට ශම්
කශ ල ආකථි
්ථාදව්කත්ව්ක ශබොශහෝ ුපකට ව්ැාගත් ශව්නව්ද.
ශමො ා අශප් ආකථි
්ථාදව්කත්ව්ක කම්කිසි විධිකකින්
ැඩුශණොත් ඒ ගන්න ණකව්ල ශපොලී ප්රිර තක ශබොශහෝ ුපකට ව්ැ ක
ශව්නව්ද. ඒ නි්ද ඉදිරිශඋ ම අපි ලාලය ළමනද කණක කම්කිසි
විනිවිාාදව්කකින් යුවනව් fiscal discipline එ ක් තිරව් ඉදිරිකට
ශගන කදශම් අව් යතදව්ක් ිරශබනව්ද.
ආකථි ක අිරන් බැ ශව්ොත් මුළු ශලෝ ශකන්ම ාකුම්
ආසිකදශේ ව්ැ කම ආකථි
ව්කවනකක් ිරශබන ශව්ලදශේ
ඉන්දිකදශේ සිකකට 7.4 ආකථි ව්කවන ශේගකක් භූතදනක
ශන්පදලක ව්ැනි කටව්ල සිකකට 7.3 පමණ ආකථි ව්කවන
ශේගකක් ිරශබන ශව්ලදශේ ගික අවුරු ශ ලාං දශේ ආකථි
ව්කවන ශේගක සිකකට 3.3ට අඩු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ඒ නි්ද කම්කිසි
විධික ආකථි ේත්ශත්යනකක් - economic stimulus එ ක් තිර කන්න අව් ය ශව්නව්ද. එව්ැනි ශාකක් කන්න අපි ාන්නද
ආකථි විායදව් අනුව් නම් එක්ශ ෝ කයක මුාල් විකාම් කන්න
ඕනෑ. එශහම නැත්නම් බුප අඩු කිරීශම් අව් යතදව්ක් ිරශබනව්ද.
නමුත් ශම් අක ව්ැක දිහද බලනශ ොට කයක විකාම් කන මුාල්
ප්රමදණක කටශත් එශහම ව්කවනකක් ශව්ලද නැහැ. ඒ ව්දශේම බුප
අඩු මේමකුත් අපි ාකින්ශන් නැහැ. එ පැත්තකින් ඒ ආකථි
ව්කවන ශේගක එන අවුරු ා ව්න විට ව්ැ ක ශේවිා නැ ා කිකන එ
ගැනත් ්ැ කක් ිරශබනව්ද.
අක ව්ැක පකතකක 3.5 ප්රිර තකක් ව් ශකන් ශගන කන්නක
කිකද යදතයන්තක ලාලය අකමුාශලන් ඉල්ලද සිටිකදක කිකද ුදව්ත්
පත්ව්ල පළ ශව්ලද ිරබුම් ආ දකක අපි ාැක් ද. නමුත්
විශ ේෂශකන්ම ශම් මැිරව්කණ අවුරු ාක් නි්ද එක්්ත් යදිර
පක්ෂශඋ නදක කන් කිකද ිරශබනව්ද 4.5 නැත්නම් 4.8 අක
ව්ැක පකතකකක් ශගන කන්නයි ඒ අකශේ බලදශපොශකොත්වනව්
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ිරශබන්ශන් කිකද. ශ ශ්ේ ශව්තත් ගරු මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද
තව් ුපකටත් එවනමදශේ අ්දකා
නිශකෝලිබකල්
ප්රිරපත්ිර
මදලදව්ක් ඉදිරිකට ශගන කන්න ්ැලැ්ථමක් ිරශබනව්දක කිකන
එ යි අපි ාකින්ශන්. අක ව්ැක ශකෝයනද අාං 12ින ගරු මාංගල
්මකමේක තමිරවනමද විග්රහ
ක ිරශබනව්ද පුදගික
දලශඋ
ශබොශහෝ අක crony capitalism ක්රමකට ප්රිරලදා අත් ක ශගන
ිරශබනව්ද ්මහක ව්යදපදරි යින්ශේ ව්යදපදක පව්ත්ව්ද ශගන
කදශම් ම පිට කටින් ශගශනන ාදණ්ඩව්ලට වි දල බ ාක් ාමද
ඒශ න් ප්රිරලදා ලබද ිරශබනව්දක කිකද. ඒ බ ා අයින් කන්න
ඕනෑක කිකද එවනමද ශකෝයනද ක ිරශබනව්ද. මමත් කම්කිසි
ම ලටම ට ශම් ට එ
යි. ාැන් බලන්න ලාං දශේ ටයිල්
හාන්ශන් වුා? ලාං දශේ එ ම ුද ගලශකකුයි ටයිල් නිෂථපදානක
කන්ශන්. ආකතන ශා ක් වනනක් ිරබුණත් වම්මි ශපශකකද
මහත්මකද තමයි ලාං දශේ ටයිල් නිෂථපදානක කන්ශන්. ඉිරන් අපි
පිට කටින් ශගශනන ටයිල්ව්ලට බ ාක් ාමලද වම්මි ශපශකකද
මහත්මකදව් ශපොශහෝත්
කනව්ද නම් ඒ
ශහොහ ආකථි
්ැලැ්ථමක් ශනොශව්යි කිකන එ යි අපි කිකන්ශන්. එව්ැනි
තත්ත්ව්කක් ිරබුශණොත් අපි අනිව්දකකශකන්ම ඒ ශව්ශළහ ශපොළ
විව්ෘත කිරීශම් අව් යතදව්ක් ිරශබනව්ද. එින ම අශප් මාංගල ්මකමේක
තමිරවනමද කිකන දකණකට මමත් එ
ශව්නව්ද. ඒ කිකන්ශන්
මිලිකන 20
යනගහනශකන් එ
ුද ගලකකු ශපොශහෝත්
කන්න පිට කටින් ශගශනන ඒව්දට බ ාක් ාමන්න අව් ය නැහැ.
හැබැයි ඒ
එ
ුද ගලකකුට අාදළ ව්යදපදකකක් පිළිබහ
දකණදව්ක්. ්මහක ශව්ලදව්ට ශම් කබක කමදන්තකටත් අාදළ
ශව්න්න ුදළුව්න්. එශහම නැත්නම් ්මහක ශව්ලදව්ට ඔක steel
ව්දශේ ශ ව් ත් හු ක් අක නිෂථපදානක කන්ශන් නැහැ. එ
ුද ගලකකුශේ
කමදන්තක ට අාදළ ශව්ශළහ ශපොළ විව්ෘත
කන එ හද කශ ල වි දල ප්රමදණක ට ශහෝ ්ම්ථත යනතදව්ට
බලපදන කමදන්තක ට අාදළ ශව්ශළහ ශපොළ විව්ෘත කන
එ යි අතශක ශලොකු ශව්න්ක් ිරශබනව්ද කිකන එ ශමතැන ම
අපි ශත්රුම් ගන්න අව් යයි. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ාැන්
බලන්න සිාංගප්පූරු ගිවිුදම් ව්දශේ ශ ව්ල් හකහද අශප් ෘෂි කමක
නැත්තටම නැිර ක ිරශබනව්ද ශන්.
ඊළ ට ගම්මිරි්ථ ප්ර ථනක දිහද බලන්න. ප්රිරඅපනකනක කිරීම
නි්ද රුපිකල් 1 200ට ඉහළ ගික ගම්මිරි්ථ කිශලෝග්රෑම් එ ාැන්
විකිශණන්ශන් රුපිකල් 550ටයි. ඒ ව්දශේම කබක කමදන්තක
දියුම් කන්න කිකලද replantingව්ලට රුපිකල් බිලිකන 800ක්
ශව්න් ක ිරශබනව්ද. හැබැයි ශමතැන ගැට ව් ිරශබන්ශන්
replanting ්ම්බන්වශකන් ශනොශව්යි. කබක ව්වන ිරශබන අක
ගිිනන් කබක tap කන්ශන් නැහැ. තයි tap කන්ශන් නැත්ශත්?
ශමො ා රුපිකල් 225ක් ව්දශේ මුාල ට කබක කිරි කිශලෝව්ක්  මලද
ශම්ව්ද නඩත්වන කන්න බැහැ. එශහම නම් කන්න ිරශබන්ශන්
ශමො ක්ා? අශප් මුාල් තමිරවනමදට ුදළුව්න් ඒ ට කම්කිසි බ ාක්
ාමද කබක ව්ව්න ශගොමේන්ට ඊට ව්ඩද ශහොහ ්හනකක් ලබද ශාන්න.
අපි කුරුඳු ව්ගදව් ගැනත් බලමු. නලාං ද කුරුඳුන කිකලද අශප්
කුරුඳු ව්ගදව් දියුම් කන්න ඕනෑක කිකමින් රුපිකල් මිලිකන
50කුත් ඒ ව්දශේම තව්ත් රුපිකල් මිලිකන 75කුත් ශව්න් ක
ිරශබනව්ද. නCeylon Cinnamon" කිකලද කුරුඳු ව්ගදව් දියුම්
කන්න ටයුවන කලද අනික් පැත්ශතන් කුරුඳු ප්රිරඅපනකනක
කනව්ද නම් ශම් ව්ැශ හ ශත්රුමක් නැහැ. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි ගික අවුරු ශ වික ලනදමශකන් කුරුඳු ශගන්ව්ද
ිරශබන ආ දකක ්ාංඛ්යද ශල්ඛ්නව්ලින් අපි ාැ ිරශබනව්ද. එ
පැත්තකින් නCeylon Cinnamon" brand කිකලද අශප් කුරුඳු
ව්ගදව් ඉදිරිකට ශගන කන්න බලදශපොශකොත්වන ව්නව්ද. නමුත්
අනික් පැිරව්ලින් ශම් ට තව්ත් තහාංචි ාමනව්ද. ශම් ව්දශේ ප්ර ථන
ශගොඩක් ිරශබනව්ද.
මට ශව්න් ක ිරශබන්ශන් ශ ටි දලකක් නි්ද සික අාහ්ථ
ඉදිරිපත් කන්න විධිකක් නැහැ. ඉදිරි දලශඋ ම -ශම් මද්ක වනළ මඅක ව්ැක ්ම්බන්වශකන් තව්ත් විව්දා කනශ ොට මශේ අාහ්ථ
ඉදිරිපත් කන්න මද බලදශපොශකොත්වන ව්නව්ද.
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ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි අව්්දන ව් ශකන් මම ශම්
රුණ කිකන්න
ැමැිරයි. ශම් ශමොනව්ද
ාද
ළත් ගික
අවුරු ශ අක ව්ැක ශකෝයනදව්ලින් ක්රිකදත්ම ශව්ලද ිරශබන්ශන්
සිකකට 8යි. ශම් අක ව්ැක ශකෝයනද ගැන ාද කන එ ත් එ
පැත්තකින් ශමෝඩ ව්ැඩක්. ඒ අශප් දලක නද්ථිර කිරීමක්
පමණයි. අනිව්දකකශකන්ම අපි Budget Office එ ක් නිකමදණක
කන්න ඕනෑක කිකන ශකෝයනදව්ත් ඉදිරිපත් කමින් මශේ
ාදව් අව්්න් කනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු ශක්.ශක්. පිකාද් මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට විනද ක
15ක් ිරශබනව්ද.
[අ.ාද. 4.40

ගු වක්.වක්. ිළයදාස මතතා

(மொண்புமிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි 2019 ව්්කට ඉදිරිපත් ක
ිරශබන අක ව්ැක ශල්ඛ්නක ්ම්බන්වශකන් ව්චන කීපකක් ාද
කන්න අව්්ථාදව් ලබද  මම ගැන මම ඔබවනමදට විශ ේෂශකන්
්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද. අපි ශම් ආණ්ඩුව් ලබද ගත් අව්්ථාදශේ සිට පුදගික දල පරිච්ශේාශඋ- ාකදන ගාංව්වනක අව්්ථාද ශා ක්
පමණ තවිල්ලද නදක කදම් වි දල ප්රමදණකක් තවිල්ලද
ඔක්ශතෝබක 26ව්න ාද ාකදන කුණදටුව්කුත් ආව්ද. ඒ සික
ප්ර ථනව්ලට මුහුණ  මලද ශමව්ැනි ්හන ්ල්න අිර්දකා අක
ව්ැකක් ශම් කටට ඉදිරිපත් කන්න ටයුවන කිරීම පිළිබහව් මුාල්
අමදතය ගරු මාංගල ්මකමේක මැිරවනමදටත් එවනමදශේ ශල් ම්වනමද
තවනළු ඒ
දකක මණ්ඩලකටත් මම විශ ේෂශකන් ්ථවනිරව්න්ත
ශව්නව්ද.
විශ ේෂශකන්ම පුදගික
දලක දිහද බැ ව්දම ඔක්ශතෝබක
26ව්න ාදට ලින් අපි ක්රිකදත්ම
ළනගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන
ගැන ාද කනව්ද නම් ඒ ව්ැඩ්ටහන අනුව් අශප් ගම්ව්ල
්ාංව්කවන ව්ැඩ ටයුවනව්ලට අපට වි දල මුාල් ප්රමදණකක් ශව්න්
වුණද. අපි ඒ වනළින් ඉතදම ශහොිලන් අශප් ගම්ව්ල ්ාංව්කවන ටයුවන
ක ශගන ආව්ද. ගශම් යනතදව්ට වි දල ව් ශකන් පහුද ම්
ලැශබන විධිකට ග්රදමීක ම ලටමින් පදකව්ල් පදලම් ශබෝක්කු
නිව්ද්ව්ල ව්ැඩ ටයුවන ක ශගන ඉදිරිකට කන අතශක එ
පදකටම පැමිණි ඒ කුණදටුශව්න් වි දල හදනිකක් වුණද. මම කට
ගැන කිකන්ශන් නැහැ. මම නිශකෝයනක කන ප්රදශ ය ක ශල් ම්
ශ ො ලඨද්කට ලැබුම් රුපිකල් ශ ෝටි 15 1/2 මුාලක් එම
ප්රදශ ය ක ශල් ම්වනමද තවනළු
දකක මණ්ඩලක ඉතද
්න්ශතෝෂශකන් ආපහු මහද ාදණ්ඩදගදකකට කැේව්ද. ඒ මුාලින්
අපට ත පහ ව්ැඩක් කන්න ුපන්ශන් නැහැ. කශ ල තත්ත්ව්ක
ශමන්න ශම් යි. දි්ථත්රික් ්ාංව්කවන මිටුශේ ම ඒ ගැන ්ද ච්ඡද
ළදම කිකන්ශන් ශමො ක්ා? නනිලවදරින් නැත්නම් මම ශම් ට
ශමො ක්ා කන්ශන්?න කිකලද ඔවුන් කිකනව්ද. රුපිකල් ශ ෝටි 15
1/2 මුාලක් මහද ාදණ්ඩදගදකකට ආපහු ගිශඋ නිලවදරින් නැිර
නි්ද . යනතදව්ට -ප්රශ කට- ව්ැඩක් කන්න ශව්න් ළ ්ල්ලි
ඒ
ටයුවන
කන්න අපට ලබද ශාන්ශන් නැත්නම් කටක්
්ාංව්කවනක කන්ශන් ශ ොශහොමා? ඒ යි පළමුව්ැනි දකණක.
මශේ ආ්නකට ශව්න් ළ රුපිකල් ශ ෝටි 15 1/2 මුාල ආපහු
මහද ාදණ්ඩදගදකකට කැේශේ ඒ අකට නිලවදරින් නැිර නි්ද .
අක ුදළි කුණදටුව්ත් ්ම ඒ
ආපහු ගිකද. ශම් ව්දශේ
තත්ත්ව්කක් වනළ තමයි අපට ශම් කශ ල ව්ැඩ කන්න සිුප ශව්ලද
ිරශබන්ශන් කිකද මම ශම් අව්්ථාදශේ විශ ේෂශකන් මතක්
කන්නට ඕනෑ.
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2015.12.31ව්ැනි දිනට ශපක විරදම ලැූ ව්න් හද 2016 යනව්දරි
01 ව්න දින සිට විරදම ලැූ ව්න් අතක විරදම ව්ැටුප් විෂමතදව්ක්
ිරශබනව්ද. එම විෂමතදව් ්ාංශ ෝවනක කිරීමට ශමව්ක අක
ව්ැශකන් පිකව්ක ශගන ිරශබන බව් විශ ේෂශකන් මතක් කන්නට
ඕනෑ. ශමයින් ාළ ව් ශකන් ශම් කශ ල විරදමි කන් 585 000ක්
පමණ ප්රිරලදා ලබන බව් ශම් අව්්ථාදශේ මම මතක් කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ මන්ත්රීවනමනි
පහළ ම ලටශම් කයශඋ
විරදමි ශකකුට රුපිකල් 1 600ක්ා පළමු පන්ිරශඋ ගුරුව්කශකකුට
අව්ම ව් ශකන් රුපිකල් 4 600ක්ා අමදතයදාං ශල් ම්ව්කශකකු
්හහද රුපිකල් 12 000ක්ා ව් ශකන් විරදම ව්ැටුප ව්ැ ක ශව්නව්ද.
ශමශහම විරදම ව්ැටුප ව්ැ ක කිරීම ශහොහ ශාකක්ා නක ශාකක්ා
කිකද ශම් අක ව්ැක පකදයක කනව්ද කිකන තත්තන්ශගන් මම
අහනව්ද.
ව්්ක 20 ට ව්ැ ක දලකක් ිර්ථශ්ේ ශම් කශ ල ත්රිවිව හමුාද
 මමනද ව්ැ ක කිරීමක් සිුප ක නැහැ. ශමම අක ව්ැක මන්න්
මදන්ශඩෝ  මමනදව් නිල තඳුම්  මමනදව් ශගව්ල් කුලි  මමනදව්
ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. ශගව්ල් කුලි  මමනදව් සිකකට සිකකකින් ව්ැ ක
ක ිරශබනව්ද. හමුාද ශ්ේව්ශඋ ඉහළ පන්ිරශඋ සිට පහළ පන්ිරක
ාක්ව්ද හැම ශ ශනකුටම අව් ය පහුද ම් ලබද  මමට ශමව්ක අක
ව්ැශකන් ටයුවන ක ිරශබනව්ද. ශම් අක ව්ැක පකදයක කනව්ද
කිකන තත්තන්ට මම කිකනව්ද ශම් ශකෝයනදව්ලට අ ැමැිර නම්
ශම් අක ව්ැක පකදයක කන්න කිකද. ශම් ව්දශේ ශහොහ ශකෝයනද
ඉදිරිපත් ක ිරශබන අව්්ථාදව්
අපි ග්රදමීක ම ලටශම් ගැමි
යනතදව්ත් ්ම යි ජීව්ත් ශව්න්ශන්. අශප් ප්රශ ව්ල ඉන්ශන් මහ
ශපොශළොශේ පක ගහලද සිටින ගම්ව්ල මිනි්ථුද.
ග්රදමීක ම ලටශම් ප්රදාමි පද්ල් ාරුව්න්ශේ ශපෝෂණ ම ලටම
ඉහළ නැාංමේම ්හහද ශනොමිශල් කිරි මේුපරුව්ක් ලබද ශානව්ද. ඒ
නක ා? ඒ නි්දා ශමව්ක අක ව්ැක පකදයක කිරීමට ටයුවන
කන්ශන් කිකද අපට අහන්න සි ව ශව්නව්ද. ශම් ව්දශේ ටයුවන
කශගන ඉදිරිකට එනව්ද. නුව්කඑලික දි්ථත්රික් ශඋ මද
නිශකෝයනක කන ප්රශ ක ගත්තදම මවයම පළදත ගත්තදම
මවයම ඳු කක ගත්තදම ඉතද ුපප්පත් අිනාං් යනතදව් තමයි
ව්ැ කශකන්ම ජීව්ත් ශව්න්ශන්. ඒ ්මහක අකශේ නිව්ද්ව්ල
තත්ත්ව්ක කිකන්න බැරි තත්ත්ව්කට පත් මේ ිරශබනව්ද. ව්වන නිව්ද්
ගැන මම පුදව් ාද කනව්ද. ඒ අකශේ ්ී පදකක්ෂ පහුද ම්
ව්ැසිකිළි පහුද ම්ව්ල වි දල අඩු පදඩුව්ක් ිරශබනව්ද. ඒ පහුද ම්
ලබද  මමට ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ශකොාලද ිරශබන එ නක ා?
ඊට අමතකව් ඳු කශඋ ගම්මදනව්ලට ව්ැසිකිළි ් ්ථ ක
ගැී ම ්හහද යල ්ම්පදාන අමදතයදාං ක ශව්නම රුපිකල්
50 000  මමනදව්ක් ලබද ශානව්ද. ශම්ව්ද නක ා කිකද ශම් අක
ව්ැක පකදයක කනව්ද කිකන තත්තන්ශගන් මම අහනව්ද. කමක්
කන්න කනශ ොට හැම ශාකක්ම සිකකට සිකකක් කහපත්
ශව්න්ශන් නැහැ. ශමොන ශ
ළත් -අකහපත් ශ
ළත්- කහපත්
ශ
ළත් අඩු පදඩු ිරශබනව්ද. හැම ශාකටම විරු ව ශව්න්ශන්
නැිරව් ව්ැරැ ා ශපන්ව්ලද නිව්ැරැදි ක ගැී මට ටයුවන කිරීම
ශනොශව්යි කන්ශන්. අපි විරු වයි කිකද ඒව්ද විනද
කන්න
ටයුවන කනව්ද.
පුදගික දල පරිච්ශේාශඋ ිරබුම් ශහොක ම් ාැන් ශගොඩක්ම
අඩු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශම් ක්රමශේාක වනළින් ශහොක ම් කිරීමට බැරි
ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශ ොන්ත්රදත්ව්ලින් අකව්දයින් ශම්ව්දයින් ග්ද
ෑම ව්ැනි ටයුවන ාැන් ශගොඩක් අඩු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ාැන් ඒව්ද
ක ගැී මට බැරි තත්ත්ව්කට පත් ශව්ලයි ිරශබන්ශන්. එම නි්ද
ශම් ක්රිකදත්ම ව්න ව්ැඩ පිළිශව්ළ විනද
ක ාමන්ශන් ශ ොයි
ආ දකශකන්ා කිකන එ ගැන තමයි ාැන් හැම පැත්ශතන්ම ාද
ශව්න්ශන් ඔන්න ඕ ගැනයි ාද ශව්න්ශන්. ව්යදපදක ක්ශෂේත්රශඋ

637

638

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ශක්.ශක්. පිකාද් මහතද

ලින් ිරබුම් තත්ත්ව්ක ාැන් නැහැ. තමන්ට ුදළුව්න් ම ලටමින්
ව්යදපදකක කශගන කනව්ද. ඉ්ථ්ක එ තැන ිරබුම් ව්යදපදක ාැන්
තැනින් තැනට ව්යදප්ත ශව්ලද ව්වන කකටත් ගිිනන් ිරශබනව්ද
ගමටත් ගිිනන් ිරශබනව්ද නගකශඋත් ිරශබනව්ද. ශමශ්ේ ව්යදපදක
ශබ ම ගික නි්ද ලින් පැව්ැිර වි දල ප්රමදණශඋ ලදා ඉප උම් මදකග
ටි ක් අඩු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ඒ යි පව්ිරන ප්ර ථනක. ඒ නි්ද ශම්
ක්රමක හරි නැහැ කිකද ්මහක අක කිකනව්ද. ග්රදමීක යනතදව්ට
ව්වන කශඋ සිටින යනතදව්ට ශම් ක්රමක ශහොහයි. ඒ ශගොල්ලන් ාැන්
කමක් ශ්ොකද ශගන ජීව්ත් ශව්න මදකගකට තවිත් ිරශබනව්දක කිකද
මම විශ ේෂශකන් මතක් කනව්ද.
ාැන් supermarket ිරශබනව්ද. අපි ග්රදමීක ම ලටමින් ව්්ම්
වනන ට mini-supermarket එ ක් ආකම්ා
කන ව්ැඩ
පිළිශව්ළ ට ගිශකොත් ශමො ා ශව්න්ශන්?
දන්තදව්න්
ශාොශළෝථශාශනක් විතක එ වන ශව්ලද ්මිිරකක් හාදශගන ග්රදමීක
ම ලටශම් mini-supermarket එ ක් ව්්ම් වනනට එ ක් ශව්න්න
හාලද ුපන්ශනොත් එතැනින් දියුම්ව්ක් ලබද ගන්න බැරිා? එමන්න්
ේාේ කන්න බැරිා? අන්න ඒ ට තමයි නEnterprise Sri Lanka"
හකහද ණක ලබද  ම ඉදිරිකට එන්න ව්ැඩ පිළිශව්ළක් අපි තිර ක
 මලද ිරශබන්ශන්. ඒ ව්දශේ ක්රමශේා තිර ක ුපන්නත් ණක ශගන
නැහැ. ණක ශගව්න්න බැහැ කිකද වුරුව්ත් ණක ගත්ශතත් නැහැ.
ාැනට ශම් කශ ල 30 000 ට ව්ැ කක නEnterprise Sri Lanka"
කටශත් ණක අකශගන ිරශබනව්ද.
ණක ගන්න බැරි එක්ශ නදට ණක ගන්න බැහැ. අව් යතදව්න්
ඉදිරිපත් කන්න බැරි අකට බැාංකුශව්න් ඉල්ලන ශතොකවනරු ලබද
ශාන්න බැරි අකට මීට ලින් ණක ශව්ලද ඒ ණක ශගව්ද ගන්න
බැරි වුම් අකට ශව්නත් තැන්ව්ල ප්ර ථන තිර ක ිරශබන අකට ඒ
ණක ලබද ගන්න බැහැ. තමන් ඒ රුම් දකණද ශ ළින්ම
ඉදිරිපත් ක ණක ලබද ගන්න ුදළුව්න් ක්රමශේාකක් හාද ගත්තද
නම් ණක ලබද ගන්න ුදළුව්න්. එම නි්ද නඑන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං දන
කටශත් ණක ලබදශගන දියුම් ශව්න්න ුදළුව්න් මදකග තිර ක
 මලද ිරශබනව්ද කිකන එ ත් මම විශ ේෂශකන්ම මතක් කනව්ද. ඒ
ව්දශේම ්ී පදකක්ෂ පහුද ම් ව්ැනි පහුද ම් ලබද ශාන්නත්
අපට ුදළුව්න් ශව්ලද ිරශබනව්ද. මම නිශකෝයනක
කන
දි්ථත්රික් ක වනළ ග්රදමශ්ේව්ද ව්්ම් 492ක් ිරශබනව්ද. ඒ හැම
ව්්ම ම ග්රදමශ්ේව්ද නිලවදරී මහත්ව්රුන්ට පණිවුඩ කව්ලද මම
ඔවුන්ව්
ාැනුව්ත්
ක
ිරශබනව්ද
තමන්ශේ
ව්්ශම්
්ම්පූකණශකන්ම ව්හල හාන්න ිරශබන නිව්ද්ව්ල ශතොකවනරු
අපට ලබද ශාන්න කිකද. ඒ ව්දශේම නිව්ද් අකව ව් ශකන් ්දාද
ිරශබන අක පිළිබහව්ත් අපට ාැනුම් ශාන්න කිකද ාැනුව්ත් ක
ිරශබනව්ද. ්ම්පූකණ ව්හල හාන්න ිරශබන නිව්ද්ව්ලට ලක්ෂ 3
මුාලක් ලබද ශාන්න අපි ටයුවන කනව්ද. අකව නිව්ද්ව්ලට
රුපිකල් ලක්ෂක මුාලක් ලබද ශාන්න අපි ටයුවන කනව්ද. ඒ
්හහද ශමව්ක අක ව්ැශකන් නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන කටශත්
අපට මුාල් ශව්න් කන්න ුදළුව්න්. ඒව්දට අපට මුාල් ිරශබනව්ද.
අපි ශම්ව්ද කනව්දට තමුන්නදන්ශ්ේලද අ ැමැිර ා කිකන එ යි
අපි අහන්ශන්. තමුන්නදන්ශ්ේලද ශම් පකදයක කන්න ටයුවන
කන්ශන් තයි? අපි ුපප්පත් අිනාං් මිනි්ථුදන්ට ේාවු කන නි්ද
ා? ඒ රුපිකල් ලක්ෂ වනශනන් වතළත් ගහලද ශේ තවනශළේ
ශපොශළොව් හාන්න ිරශබනව්ද නම් බිත්ිර පකදරු කගන්න
ිරශබනව්ද නම් තව්ත් අඩු පදඩු ම් ිරශබනව්ද නම් ඒව්දටත් ඒ
ලක්ෂ වනශනන් ේාේ ගන්න ුදළුව්න්. ඒ ආපහු අක කගන්නද
ණකක් ශනොශව්යි. කයශකන් ප්රාදනක කන මුාලක්. ශම් විධිශඋ
ව්ැඩ්ටහන් අපි ාැනටත් ක්රිකදත්ම
කශගන කනව්ද. ාැනට ශම්
අවුරු ා ශව්නුශව්න් අපට ඒ ්හහද මුාල් ලැබිලද ිරශබනව්ද. අපි
ශම් ව්දශේ කහපත් ශ ව්ල් කනශ ොට කිසි ශාකක් කිකන්ශන්
නැහැ. නශම්ව්ද ශබොරු ාදන කිකමින් ාද කන්න එපද කිකන
එ ත් මම ශම් අව්්ථාදශේ ම මතක් කනව්ද.

අශප් ගරු හකෂ ා සිල්ව්ද තමිරවනමද නුදව්්ැරිකන ගිලන් කා
ශ්ේව්දව් ආකම්ා ළද. පුදගික දලශඋ ාදව්ක් ගිකද ඉන්දිකදශේ
නශකෝන ්ාංවිවදනකට ඔත්වන ්පකන්න ශම් ක්රිකදත්ම
ළද
කිකංද. අා ව්න විට එම නුදව්්ැරිකන ගිලන් කා ශ්ේව්දව් මවයම
පළදතටත් තවිල්ලද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම ව්වන කකටත් තවිල්ලද
ිරශබනව්ද. ව්වන කශඋ ගම හදිසි ශලශඩක් වුණදම එක්ශ ෝ
නදව්ලපිටික ශකෝහලට කන්න ඕනෑ. නැත්නම් නුව්කඑළික
ශකෝහලට කන්න ඕනෑ. ඒ ව්දශේ ුපක ප්රශ ව්ලට කන්න ඕනෑ.
1990 ශනොම්මකකට ගැහුව්දම ළ ම ිරශබන ශපොලීසිශකන් අපට
ශගන්ව්ද ශගන ඒ ටයුත්තට ේාේ ගන්න ුදළුව්න් තත්ත්ව්කක්
එතැන තිර ක ිරශබනව්ද. ඒ නක ා කිකන එ යි මම
අහන්ශන්. ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ අගමැිරවනමදත් මුාල්
තමිරවනමදත් එක්ව් අශනක් අකශේත් ්හශකෝගක තිරව් කශ ල
යනතදව්ට ශම් ව්දශේ ශ්ේව්දව්න් කමින් අශප් කට ඉ්ථ්කහට
ගන්න ටයුවන කන එ හරි ා ව්ැරැදි ා කිකදයි මම අහන්ශන්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මශේ ආ්නශඋ ශබෞ ව
සි ව්ථාදන 37ක් ිරශබනව්ද. ඒ ශබෞ ව සි ව්ථාදන 37න්
සි ව්ථාදන 20 ට නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන කටශත් රුපිකල්
ලක්ෂ 10 ගණශන් ශම් ව්න විට  මලද ිරශබනව්ද. ඒ ව්දශේම
ශ ෝවිල්ව්ලටත් අපි මුාල්  මලද ිරශබනව්ද. ාැන් ව්වන කශඋ
ශ ෝවිල් ටි ත් හැශානව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමද තව් විනද කකකින්

ාදව් අව්්න්

කන්න.

ගු වක්.වක්. ිළයදාස මතතා

(மொண்புமிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

මට තව් විනද ක ශා ක් ශාන්න ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමනි. බලන්නශ ෝ මම තව්ම ව්වන කක ගැන ාද ශළේ
නැහැ ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

විනද ක ශා

දලකක් ශාන්නම්. ඔබවනමද

ාද

කන්න.

ගු වක්.වක්. ිළයදාස මතතා

(மொண்புமிகு மக.மக. பியதொஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි මට තව් විනද ක ශා ක්
ශාන්න. 1993 ම තමයි ශම් ව්වනව්ල යනතදව්ට පකච්ථ 7ක් ුපන්ශන්.
වුා එශහම ුපන්ශන්? අශප් ගරු කනිල් වික්රමසිාංහ අගමැිරවනමද
දිව්ාංගත අශප් ශ්ෞමයලාකිර ශතොණ්ඩමන් තමිරවනමදත් ්ම
නුව්කඑළිශඋ ම ්ද ච්ඡද ක ශම් අිනාං් යනතදව්ට පකච්ථ 7
ඉඩම ුපන්නද. ඒ දලශඋ ශගව්ල් හාලද ශාන්න ාද වුශණ් නැහැ.
නමුත් ඉඩම ුපන්නද. 1994 ම අශප් ආණ්ඩුව් පකදා වුණදට ප්ථශ්ේ
ඒ ගැන ාදව්කුත් නැහැ. ඊට ප්ථශ්ේ ප ස ්ම්පත් ්ාංව්කවන හද
ව්වන කටිතල පහුද ම් කිකංද අමදතයදාං කක් හැුපව්ද. නමුත් එ
නිව්ද්කක් හැුපශව්ත් නැහැ ඒ අිනාං් මිනි්ථුදන්ට පකච්ථ 7ක්
ුපන්ශනත් නැහැ. ශම් ආණ්ඩුව් ආව්දට ප්ථශ්ේ අපි පකච්ථ 7
ඉඩමක් ශානව්ද. අා ව්න විට මවයම ඳු කක ආ්රිත ව්වන කශඋ
ශගව්ල් ශ ොපමණ ප්රමදණකක් හාලද ිරශබනව්ද ා කිකද ගිිනල්ලද
බලන්න. අ ක ාහකයි ාහශඋ ලයින් දමකශඋ ිනටුද ව්වන කශඋ
යනතදව්ට අපි අා ව්න විට නිව්ද් ලබද මලද ිරශබනව්ද. ව්වන කශඋ
විතකක් ශනොව් ගශමත් එශහමයි. ගශම් ්මහක නිව්ද්ව්ල ශාොකව්ල්
නැිර නි්ද ේළුව්්ථශ්ේ තව්මත් ශකදි ෑලි එල්ලදශගන ව්හශගන
සිටිනව්ද. ශමො ා ශාොකක් හාද ගන්න විධිකක් නැහැ. ඒ තකම්
අිනාං්
ුපප්පත් මිනි්ථුද සිටිනව්ද. ඒ ගැන
ාද
ළදම
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ශමවනමන්ලද ුදකාංගනද ශලෝ කක් ගැන ාද කනව්ද. ඒ ගැන
ාද ක  ම එවනමන්ලද කිකනව්ද නඅවුරුුප 17
20 පමණ
දලසීමදව්ක් වනළ අපි ශමොන ශමොන ආ දකශකන් ව්ැඩ ටයුවන
ළද ා අපි යනතදව් ශව්නුශව්න් ශමොන විධිකට ශ්ේව්ක ළද ා?න
කිකද. අශනක් දකණක අධිශේගී මදකගක ්ම්බන්වයි. ශම් ව්දශේ
එ එ ශ ව්ල් ගැන ාද කනව්ද. නමුත් ග්රදමීක ම ලටශම්
යනතදව්ට ුපප්පත් අිනාං් මිනි්ථුදන්ට ශම් ශ්ේව්දව්න් වුශණ් නැහැ
කිකද මම විශ ේෂශකන්ම මතක්
කන්න
ැමැිරයි. ්මෘ ධි
්හනදවදකක පිළිබහ ාදව් ගැන තමයි මම ශම් කිකන්ශන්. අවුරුුප
17ක් 20ක් ිර්ථශ්ේ එක්තකද පන්ිරක ට ්මෘ ධි ්හනදවදකක
ලැබුශණ් නැහැ. ශ පදලී  කණක ක තමයි ්ම්පූකණශකන්
ටයුවන ශළේ. අන්න ඒ අකහපත් පැත්ත ාැන් කහපත් අතට
හැරිලද ිරශබනව්ද.
ගරු මුාල් තමිරවනමද හක ලක්ෂක ට ශම් ්හනදවදක ශාන්න
ශම් අක ව්ැක වනළින් ටයුවන කිරීම ්ම්බන්වශකන් මද එවනමදට
්ථවනිර කනව්ද.
අධිශේගී මදකගශඋ කන ව්දහනකක් ්හහද රුපිකල් 100ක් ව්ැ ක
ළද කිකලද ාැන් ෑ ගහනව්ද. රුපිකල් සිකක ශනොශව්යි ඒ
500ක් කන්න ඕනෑ. අධිශේගී මදකගශඋ කන්ශන් අධිශේගශකන්
කන්න ුදළුව්න් අකයි; බැරි අක කන්ශන් නැහැ ශන්. අා අධිශේගී
ශව්න්න බැහැ අධිශේගී මදකගව්ල කනශ ොට 'ශචොශ ෝථ
ශචොශ ෝථ' ගදලද ේඩ පනිමින් කන තත්ත්ව්කට පත්ව් ිරශබනව්ද.
ඒව්ද පුදගික දලශඋ ඉදි කුද මදකග. ගිිනල්ලද ශහොහට බලන්න. ඒ
මදකග ඒ තත්ත්ව්කට පත් ශව්ලදයි ිරශබන්ශන්. ඒ අධිශේගී මදකග
නඩත්වන කන්න ඒ ව්දශේම මුාලක් නැව්තත් අව් ය ශව්නව්ද
කිකන එ මම විශ ේෂශකන් මතක් කනව්ද.
මට ශම් අව්්ථාදව් ලබද  මම ්ම්බන්වශකන් ඔබවනමදට මශේ
ශගෞකව්ී ක ්ථවනිරක ුදා කමින් ශම් අක ව්ැක ්දකා අක ව්ැකක්
කිකන එ විශ ේෂශකන් මතක් කමින් ශම් කශ ල යනතදව්ට
ශමයින් ්හන ්ැලශ්ේව්ද! ුපප්පත් මිනිුදන්ශේ යන ජීවිතක තව්ත්
ඉහළ නැශේව්ද! කිකද ප්රදකානද කමින් මශේ ව්චන ්ථව්ල්පක
ශමයින් අව්්න් කනව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

தகௌரவ கவத்திய கலொநிதி சி. சிவமமொகன் அவர்கள்!
உங்களுக்கு 10 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
[பி.ப. 4.53]

ගු (වවදය මසන. සිවවමෝතන් මතතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) சி. சிவமமொகன்)

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
2019ஆம்
ஆண்டுக்குொிய
வரவு
தசலவுத்திட்டம்மீதொன
விவொதத்தில்
கலந்துதகொண்டு
உகரயொற்றச்
சந்தர்ப்பம்
வைங்கியகமக்கு நொன் நன்றி கூறுகின்மறன். இந்தக் குறுகிய
மநரத்தில் அதிக விடயங்ககள தவளிப்படுத்த முடியொ
விட்டொலும் ஒரு சில விடயங்ககள தவளிப்படுத்துகின்மறன்.
மதசிய உற்பத்தி, அதிலிருந்து வரும் மதசிய வருமொனம்
ஆகியவற்கற அடிப்பகடயொக கவத்து வரவு தசலவுத்
திட்டத்கதத் தயொொிப்பதுதொன் எமது நொட்டுக்கு சிறந்ததொக
அகமயும். ஆனொல், இன்று பொதுகொப்பு அகமச்சுக்கு 393
பில்லியன்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பகதக் கொைலொம். இது
தமொத்தச் தசலவீட்டின் 17 சதவீதமொகும். நொட்டுக்கு எந்த வித

640

வருமொனத்கதயும் மதடித்தரொத ஒரு துகறக்கொக இவ்வளவு
ததொகக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பகத இந்த வரவு தசலவுத்
திட்டத்தின் பலவீனமொக நொன் கருதுகின்மறன். 2008ஆம்
ஆண்டு ஒரு தகொடிய யுத்தத்கத எதிர்தகொண்டதபொழுதுகூட,
200
பில்லியன்
மட்டும்தொன்
பொதுகொப்புக்தகன
ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொல், அது இப்தபொழுது இரண்டு
மடங்குகளொக அதிகொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது எவ்வளவு
தூரம் சொியொனது என்பது மகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது.
எமது நொடு ஒரு விவசொய நொடொகும். மதயிகல, ததங்கு,
தநற்தசய்கக அதுமபொன்று மீன்பிடித்துகற மபொன்ற முக்கிய
உற்பத்திககளக்
தகொண்டததொரு
நொடொகும்.
அப்படி
இருக்கும்தபொழுது, விவசொயத்துகறக்கொக 114 பில்லியன்
மட்டுமம
ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இது
பொதுகொப்புத்
துகறக்கு ஒதுக்கப்பட்டகதவிட 3.5 சதவீதம் குகறவொனதொகக்
கொைப்படுகின்றது. எனமவ, இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம்
உற்பத்திகய மநொக்கி, மதசிய வருமொனத்கத அதிகொிக்கும்
மநொக்கத்தில்
தயொொிக்கப்படவில்கல
என்பகத
இங்கு
சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன். மதயிகல ஒரு முக்கியமொன
உற்பத்திப் தபொருளொகக் கொைப்படுகின்றது. இருந்தமபொதிலும்
மதொட்டத் ததொைிலொளர்களின் ஒரு நொளுக்கொன சம்பளம் 1,000
ரூபொய் வைங்கப்பட மவண்டும் என்பகதக்கூட இந்த அரசு
இதுவகர கொிசகனயில் எடுக்கவில்கல. இதற்கு முதலொளிமொர்
சம்மமளனத்கதக் கொரைம் கொட்டி நிற்கின்றது. இதுதவொரு
தவறொன தசயலொகக் கொைப்படுகின்றது.
அதுமட்டுமல்ல, எமது வட பகுதியில் தநற்தசய்ககயொனது
தவள்ள அனர்த்தத்திற்குட்பட்டு அைிவகடந்தது உங்களுக்குத்
ததொியும், அதற்கொன கொப்புறுதிகள் வைங்கப்பட்டிருந்தன.
ஆனொல், அந்தக் கொப்புறுதிகள் இதுவகர சொியொன முகறயில்
வைங்கப்பட்டிருக்கின்றதொ என்பதில் சந்மதகங்கள் நிலவு
கின்றன. எனமவ, அவற்கறயும் சீர் தசய்ய மவண்டுதமன
இந்த இடத்தில் நொன் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
புதுக்குடியிருப்பு நகொில் 682ஆவது பகடப்பிொிவின்
முகொதமொன்று அகமந்துள்ளது. இந்த முகொகம உடனடியொக
அகற்றுமொறு His Excellency President, Maithripala Sirisena
அவர்கள் உத்தரவிட்டிருந்தொர். அதனடிப்பகடயில் Major
General W.B.D.P Fernando - Commander, Security Forces
அவர்கள் ஒப்பமிட்டுப் பிரமதசச் தசயலொிடமும் அரச
அதிபொிடமும் ஒரு கடிதம் ஒப்பகடக்கப்பட்டது. அதன்படி 7.75
ஏக்கர் நிலப்பகுதி இரண்டு கிைகமகளுக்குள்ளும் 10 ஏக்கர்
நிலப்பகுதி 3 மொதங்களுக்குள்ளும் 1 ஏக்கர் நிலப்பகுதி 6
மொதங்களின் பின்பும் விடுவிக்கப்படுவதொகத் ததொிவிக்கப்
பட்டிருந்தது. ஆனொல், இன்று இரண்டு வருடங்கள் கடந்தும்
இந்தக்
கொைிகள்
விடுவிக்கப்படவில்கல.
அங்கிருந்து
தவளிமயறுவதற்கு 59 மில்லியன் ரூபொய் பைம் மதகவப்படு
கின்றது
என்று
அவர்கள்
தசொல்கின்றொர்கள்.
இன்று
பொதுகொப்புக்கொக பில்லியன் கைக்கில் பைம் ஒதுக்கப்
படுகின்றது. ஆனொல், இவர்கள் 59 மில்லியனுக்கொக
உண்கமக்குப் புறம்பொன வொர்த்கதககளச் தசொல்லி ஏமொற்றிக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
இந்த
அரசும்
பொதுகொப்பு
அகமச்கசப் தபொறுப்மபற்று நடத்தும் His Excellency
President அவர்களும் இதில் கவனதமடுக்கவில்கல என்பது
கவகலக்குொிய விடயமொக இருக்கின்றது. எனமவ, வைங்கப்
பட்ட வொக்குறுதிகளின் அடிப்பகடயில் இந்த முகொம் முற்றொக
அகற்றப்பட மவண்டும்.
இன்று மன்னொர் மனிதப் புகதகுைியில் கண்தடடுக்கப்
பட்ட எலும்புக்கூடுகள் ததொடர்பொன கொபன் அறிக்கக
தவளிவந்துள்ளது. அதில், "குறித்த எலும்புக்கூடுகள் 1499ஆம்
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[ගරු (වව්ාය එ්ථ. සිව්ශමෝහන් මහතද

ஆண்டுக்கும்
1719ஆம்
ஆண்டுக்கும்
இகடப்பட்ட
கொலப்பகுதிக்குொியகவ"
என்று
கூறப்பட்டிருக்கின்றது.
உண்கமயில், இந்த அறிக்கககய மக்கள் நம்பவில்கல.
அங்மக கொைப்பட்ட 300 வருடங்களொக உக்கொத இரும்புகள்,
பிளொஸ்டிக் மலபல்கள் என்பன அவர்களது அறிக்ககக்கு
முரைொகக்
கொைப்படுகின்றன.
சொதொரைமொக
உலக
வல்லரசுகள் தங்களது வியொபொரத்திற்கொகவும் அரசியலுக்
கொகவும் எத்தகனமயொ விடயங்ககளச் தசய்துவருகின்றன
என்பது தவளிப்பகட. இந்த உலக வல்லரசுகள் தபொய்கய
உண்கமயொகவும் உண்கமகயப் தபொய்யொகவும் மொற்றுவதில்
வல்லவகவ.
இதற்மகொர்
உதொரைத்கதச்
தசொல்ல
விரும்புகின்மறன்.
ததன்கிைக்கொசியப் பிரமதசம் ததங்குப் தபொருட்களுக்குப்
தபயர்தபற்றதொகும். அதமொிக்கொ மபொன்ற நொடுகளில் மதங்கொய்
எண்தைய்க்குக் கிரொக்கி அதிகம். இன்றும்கூட அந்தக் கிரொக்கி
கொைப்படுகின்றது. மமகலத்மதய நொடுகளின் ஓர் உற்பத்தி
corn oil எனப்படும் எண்தைய்யொகும். அகத நொம் vegetable oil
என்று தசொல்மவொம். உண்கமயில், மருத்துவ ொீதியில் மதங்கொய்
எண்தைகயவிட corn oil உடலுக்குக் மகடொனது. அதொவது,
மதங்கொய் எண்தைய்யிலுள்ள saturated fatty acid என்பது
corn oil இல் உள்ளகதவிடக் குகறவொனது என்பதுதொன்
உண்கம. இகதப்
பல ஆரொய்ச்சிகள்
உறுதிப்படுத்தி
யிருக்கின்றன. ஆனொலும், அண்கமயில் Harvard University
இகனச் மசொோ்ந்த Professor ஒருவர் மேொோ்மனியில் நகடதபற்ற
nutrition சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மொநொட்டில் "Coconut oil is 'pure
poison' " என்று மபசியிருக்கின்றொர். இந்தச் தசய்தி YouTube
இல் அதிகப்படியொகப் பொர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. "The New
York Times" பத்திொிககயில் தவளியிடப்பட்டிருக்கின்றது.
சம்பந்தப்பட்டவர்களின் மநொக்கம் என்ன? அதமொிக்கொவில்
மதங்கொய் எண்தையின் கிரொக்கிகயக் குகறப்பதுதொன்
அவர்களின் மநொக்கம். இவர்கள் இன்றுவகர வியொபொரத்திற்
கொக உண்கமகயப் தபொய்யொக்கி, உலகத்திலுள்ள மக்ககள
மருத்துவ ொீதியில் ஏமொற்றி வருகின்றொர்கள். அமதமபொன்ற
ஒன்றுதொன் மன்னொர் மனிதப் புகதகுைியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட
எலும்புக்கூடுகள் ததொடர்பொன அறிக்ககயும் என்று நொன்
சந்மதகிக்கின்மறன். வல்லரசின் புலனொய்வு அகமப்புக்களிடம்
சிக்கிய ஓர் அறிக்ககயொகமவ இதகன நொன் பொர்க்கின்மறன்.
பல்லொயிரக்கைக்கொமனொர்
வலுக்கட்டொயமொகக்
தகொடிய
யுத்தத்தொல் கொைொமலொக்கப்பட்டனர்; இந்த நொட்டில் ஒரு
தமிைினப்
படுதகொகல
பகிரங்கமொக
நிகறமவற்றப்
பட்டிருக்கின்றது.
வலுக்கட்டொயமொகக்
கொைொமலொக்கப்
பட்மடொொின் நீதிகய எதிர்பொர்க்கும் உறவுகளுக்கு இந்த
நொட்டில், இந்த உலகில் என்றும் நீதி கிகடக்கப்மபொவதில்கல
என்பதுதொன் உண்கம. எனமவ, இந்த கொபன் பொிமசொதகன
அறிக்கககய மட்டும் கவத்துக்தகொண்டு ஒரு முடிவுக்கு வர
முடியொது. எனமவ, மன்னொர் மனிதப் புகதகுைி விடயத்தில்
மறுபொிசீலகன தசய்யப்பட்ட விசொரகை அவசியம் என்பகத
நொன் இந்த மமலொன சகபயில் மகொொி நிற்கின்மறன்.
இந்து - கிறிஸ்தவ மக்கள் ஒற்றுகமயொக வொழ்ந்த, வொழும்
மன்னொர் மண்ைில் இன்று ஓர் அசிங்கம் நிகறமவற்றப்
பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் சமயப் மபொதகன தசய்யமவண்டிய
ஒரு பொதிொியொர் முன்னிகலயில் நகடதபற்றிருக்கின்றததன்பது
கவகலக்குொியமத. அங்குள்ள மடுப் பிரமதசம் கிறிஸ்தவ
மக்களுக்கு உொிய பிரமதசம்; அந்த மக்களின் புனித பிரமதசம்.
எனமவ, அங்கு இந்துக்கள் அதற்கு உொிகம மகொருவது
தபொருத்தமொனதொக
அகமயொது.
அமதமபொல்,
திருக்
மகதீஸ்வரம் இந்து மக்களின் புனிதப் பிரமதசம். பல
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நூற்றொண்டுகளுக்கு முன்மப பொடல்தபற்ற ஒரு புனிதத் தலம்.
எனமவ, அதகனக் கிறிஸ்தவ மக்கள் உொிகமமகொருவது
சொியொனதொக அகமயொது. ஒவ்தவொருவரும் மததமன்பகதப்
பொர்க்கும் பொர்கவ மவறு, ககடப்பிடிக்கும் மொர்க்கம் மவறு.
எனமவ, அகதவிடுத்து அகனத்து மதங்களும் இறுதியொகக்
கொட்டும்வைி ஒன்மற என்பகத நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள
மவண்டும். அன்பு, பொிவு, உண்கம, மநர்கம தகொண்டமதொர்
அைகிய வொழ்க்ககமய அகனத்து மதங்களின் இறுதி
மநொக்கமொக அகமகின்றததன்பதுதொன் உண்கம.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நிமிடம் உள்ளது.

ගු (වවදය මසන. සිවවමෝතන් මතතා

(மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) சி. சிவமமொகன்)

(The Hon. (Dr.) S. Sivamohan)

அரசியலகமப்புக்கொன 13ஆவது திருத்தம் ரொேீவ் மே.ஆர்.
ஒப்பந்தத்தின்மூலம்
தகொண்டுவரப்பட்டது.
ஆனொலும், இன்று அகத வலுவிைக்கச் தசய்கின்றொர்கள்.
மகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரசகப, வனவளப் பிொிவு,
ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித் திகைக்களம், வன ேீவரொசிகள்
திகைக்களம், பொதுகொப்புப் பகடயினர் என அகனத்துத்
தரப்பினரும் இந்தத் திருத்தத்கத உருக்குகலக்கின்றொர்கள்.
எனமவ, இங்கு ஓர் அரசியல் யொப்பு இருந்தொலும் ஒன்றுதொன்;
புதிய ஓர் அரசியல் யொப்பு வந்தொலும் ஒன்றுதொன். இந்தச்
சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டு இந்த அரசொங்கத்திமலொ அல்லது
இந்த நொட்டிமலொ நிகழ்வுகள் நடக்கின்றனதவன்று யொரும்
கூறிவிட முடியொது. இன்று ததொல்தபொருள் ஆரொய்ச்சித்
திகைக்களம் என்ன தசய்கின்றது? இன்று அதன் Director
General
நீதிமன்றத்தில்
தபொய்
தசொல்லியிருக்கின்றொர்.
அதொவது,
தசம்மகலயிலுள்ள
கசவக்
மகொயில்
அகமந்திருக்கின்ற இடம் ஒரு புத்த மகொயில் இருந்த
இடதமன்று தபொய் தசொல்லியிருக்கின்றொர். நீதிமன்றத்தில்
தபொய்யுகரக்கும்
Director
General
ஐ
இவர்கள்
தண்டிப்பொர்களொ?
தபொய்ச்சொட்சி
தசொல்வததல்லொம்
இவர்களுக்குச்
சொதொரைமொகிப்
மபொய்விட்டது.
அந்த
இடத்திகன
தசட்டிமகலதயன்று
ததொிவித்து
gazette
notification தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனொல், தசட்டிமகல
தயன்ற ஒரு பிரமதசமம அங்கு இல்கல. முதலில் அந்த gazette
notification
ஐத்
திருத்துவதற்கொன
நடவடிக்ககககள
எடுக்கமவண்டும் என்று கூறி, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி
வைக்கம்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඊළ ට, ගරු ිනරුණි ද ශප්රේමචන්ද්ර මහත්මික.
Order, please! ඊට ප්රාමශකන්
වුරුන් ශහෝ ගරු
මන්ත්රීව්කශකක් ගරු (වව්ාය වනසිතද විශමමදන්න මන්ත්රීවනමිකශේ
නම ලාලද්නක ්හහද ශකෝයනද කන්න.

ගු ඒ.මල්.මම්. නසීර් මතතා
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

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

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි, "ශම් අව්්ථාදශේ ගරු
(වව්ාය වනසිතද විශමමදන්න මහත්මික ලාලද්නක ගත යුවනකනයි
මද ශකෝයනද කනව්ද.
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ගු වරෝිනණී කුමාි  විව.රත්න මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமேரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

විසින් සනකර කරන ලදී.
ஆமமொதித்தொர்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු වේලු කුමාර් මතතා මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්,
ගු (වවදය තුසිතා විව.මාන්න මතත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மொண்புமிகு
மவலு
குமொர்
அவர்கள்
அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, (மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி)
(திருமதி) துஸிதொ விமேமொன்ன அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. VELU KUMAR left the Chair, and THE
HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.

[අ.ාද. 5.04]

ගු ිනුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிமரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, අා ශලෝ
දන්තද දිනක.
අා ශම් අව්්ථාදශේ ශම් ගරු ්ාදශේ ලාලද්නශඋ ඉන්නව්ද,
දන්තදව්ක්. අා ශම් අව්්ථාදශේ ශම් ගරු ්ාදශේ ාද කනව්ද,
දන්තදව්ක්. ශලෝ
දන්තද දිනක විධිකට ශලෝ ක අා දිනක
්ැමරුව්ත්, අා ලාං දව් තවනශළේ ශම්
දන්තද දිනක ශනොශව්යි;
ඊනිකද දන්තද දිනක. අශප් කශ ල සිකකට 52ක්, 53ක් දන්තදශව්ෝ
ජීව්ත් ශව්නව්ද. සිකකට 56ක් ඡන්ාාදයි දශව්ෝ ඉන්නව්ද.
නගදටුව්ට දකණදව් නම්, නිාහ් ලැබිලද අවුරුුප 71ක් ව්න ශම්
ලාං ද භූමිශඋ තව්මත් අපි අම්මලදව් කට පටව්ලද, ඒ අම්මලදශේ
පවුල් නන්නත්තදක කලද, විනද
කලද ඒ අම්මලදශගන් කැශපන
කට
ජීව්ත් මේමයි. අා දන්තද දිනශඋ ම ඒ පිළිබහව් නගදටු
ශව්න ගමන්, ඒ පිළිබහව් මතක් කලද ශාන ගමන් මම ශම්
දකණක කිකන්න ැමැිරයි.
අා අශප් කශ ල ප්රව්දහන ක්ශෂේත්රශඋ විශ ේෂ ශාකක් සි ව වුණද.
ප්රව්දහන හද සිවිල් ගුව්න් ශ්ේව්ද අධීක්ෂණ මන්ත්රීව්රික විධිකට මම
අා ඒ ගැන ්වනටු ශව්නව්ද. පයින් ගමන් කිරීශම් ම, ුපම්රිශඋ ගමන්
කිරීශම් ම, බ්ථ රිශඋ ගමන් කිරීශම් ම
දන්තදව්න්ට සි වව්න
ලිාංගි , මදනසි
හද ව්දචි
ිනරිහැක අව්ම කිරීම ්හහද
දන්තදව්න්ශේ ශකෝයනදව් ට
න්  මලද අක චන කණවනාංග
මැිරවනමද අා ේශ පදන්ාක අපූරු ව්ැඩක් පටන් ගත්තද.
මුලදකම්ාකක් විධිකට එක ුපම්රික හත පටන් ගත්තද. ඒ ුපම්රිකව්ල
ේශ ටත්, හව්්ටත් ශව්නම දන්තද මැදිරිකක් අා සිට ආකම්ා
ළද. මෑත ඉිරහද්ශඋ ශම් ආණ්ඩුශව්න් විතකයි ශම් සි ව
වුශණ්. මදවය මිවනකන්ශගන් මම ඉල්ලද සිටිනව්ද, ආණ්ඩුව්
විශේචනක කනව්ද ව්දශේම ශම් ව්දශේ ශහොහ ශාකක් වුණදම
ශම් ත් කශ ල යනතදව්ට ාැන ගන්න ිරකන්න; කශ ල යනතදව්ට ශම්
පිළිබහව්ත් ශතොකවනරු ශාන්න කිකලද. ශමො ා, අශප් ිරශබන
ශලොකු අඩු පදඩුව්ක් තමයි, ශම් ආණ්ඩුශව්න් කන ශහොහ ශ ව්ල්
ශගොඩදක් ශව්ලදව්ට යනතදව් අතකට කනව්ද අඩුමේම. ාැන් ශම් අක
ව්ැක ගැන ිනතන්න. ශම් අක ව්ැක ශමශතක් ඉිරහද්ශඋ මුාල් තමිර
ශ ශනක් ඉදිරිපත් කුද ශහොහම අක ව්ැක. මම ජීව්ත් ශව්ච්ච
දලක අවුරුුප 31ක්. කමක් ශත්ශකන දලක අවුරුුප 15ක් කිකලද
ගනිමු. මම ඉශගන ගන්න දලශඋ ඉහන් -අවයදපනක ලබන
ශ ොටත්- අා ශව්න ල් අක ව්ැක ශනොශකක් අව්්ථාදව්ල කිකව්ලද
ිරශබනව්ද. හැබැයි, ශම් ව්දශේ ්ෑම ්මදය ම ලටමක්ම, ්ෑම ්මදය
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ශ ො ලඨද්කක්ම නිශකෝයනක ශව්න ආ දකකට,  මක
දලීනව්
්ැලුදම් ්හගතව් හාුද අක ව්ැකක් මශේ ත් ගැටිලද නැහැ.
ශම් අක ව්ැක ශගශනන්න ලින් විපක්ෂශකන් ඉදිරිපත් ළ
ශචෝානදව් තමයි, අපි මැිරව්කණක බලදශගන අක ව්ැකක්
ශගශනනව්දක කිකලද. ශම් අක ව්ැක මැිරව්කණක බලදශගන
ශනොශව්යි, අනදගත පකුදක ්හහද අනදගතක දිහද බලදශගන හාුද
අක ව්ැකක්. මද එශහම කිකන්ශන් තයි? ේාදහකණකක් විධිකට
ගත්ශතොත්, ශම් අක ව්ැශකන් විශ ේෂශකන්ම අශපෝ ේ්්ථ ශපළ
ශහොහම results ගන්නද ාරුව්න් කිිනපශානකු ලාං දශව්න්ම
ශතෝකදශගන හදව්ක හ, ඔක්්ථෆක හ ව්ැනි වි ථව්විායදලව්ලට කන්න
අව්්ථාදව්ක් ලබද ශානව්ද. පුදගික ාව්්ථව්ල මන්ත්රීව්කශකක්, ශම්
දකකක ප්රදශකෝගි ව් කන්ශන් ශ ොශහොමා කිකන ප්ර ථනක අහලද
ිරබුණද මද ාැක් ද. මද කිකන්ශන්, ශම් ්හහද ශත්රුම් ාරුව්කුට
අවයදපන ටයුවන ්හහද, එක්ශ ෝ half sholarship එ ක්, එශහම
නැත්නම් full sholarship එ ක් ලබදගැී ම ්හහද ශ්රී ලාං ද කයක
ඒ අාදළ වි ථව්විායදලත් එක් කම්කිසි ගිවිුදම ට එන්න ඕනෑක
කිකලදයි. ශමපමණ දලකක් ව්න ල් අශප් ාරුව්කු ඔබශේ
වි ව්
ථ විායදලශඋ ඉශගන ගන්නව්ද, ඒ ්හහද half sholarship එ ක්
ශහෝ full sholarship එ ක් ලබදශාන්න කිකලද කම්කිසි
ගිවිුදම ට එන්න ඕනෑ. එව්ැනි  මක
දලීන ශහොහ ්ැලුදම් තමයි
ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ ිරශබන්ශන්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, නගදටුව්ට
දකණදව්ක්
තමයි, ශමක න සිිනන අක ව්ැකක්න කිකලද විපක්ෂශඋ මන්ත්රීව්රුන්
පුදගික ාව්්ථව්ල කිකද සිටි එ . තයි, අපට සිිනන ාකින්න බැරිා?
අපි සිිනන ාැකික යුවනයි. ශම් ආණ්ඩුව් ශපකළද, නැව්තත් මිනන්ා
කදයපක්ෂ ිනටුද යනදධිපිරවනමද ශහෝ ඔබවනමන්ලදශේ යනදධිපිර
අශප්ක්ෂ
ශගෝඨදාක කදයපක්ෂ ශහෝ යනදධිපිර ුදටුව්ට
ශගනැවිත්, ඉවනරු ශහොක ම් ටි ත් ශහොහට කශගන, ඉවනරු මිී 
මැරුම් ටි ත් ල්ථ්නට කගන්න එ නම් ඔබවනමන්ලදශේ
සිිනනක, ඔබවනමන්ලද ඒ සිිනනක ාකින්න. අශප් සිිනනක ඒ
ශනොශව්යි. අශප් සිිනනක තමයි, හැම ාදම කැුදම් මදනසි ත්ව්ශකන්
ඉන්න ශම් කශ ල යනතදව්ශේ, හැම ාදම නි ම් ලැශබන ල් ේඩ
බලදශගන ඉන්න, ආ ල්පමක ශව්න්ක් සි ව වුශණ් නැිර
යනතදව්ශේ ආ ල්පමක ශව්න්ක් සි ව කලද, ශම් කශ ල ාණ
ගහශගන ඉන්න මිනිුදන් තව් අවුරුුප 10කින් ශහෝ 15කින් ශහෝ
කුල් ශාශ න් නැන් ලටමේම තමයි අශප් සිිනනක. ඒ නි්ද තමයි
අපි අනදගතක දිහද බලද ශමව්ැනි ඉතදමත් විිනෂථට අක ව්ැකක්
ඉදිරිපත්
කලද ිරශබන්ශන්. ඔබවනමන්ලදශේ සිිනනක ඊළ
ව්තදශේ යනදධිපිරව්කණක දිනන එ ශන්. ඒ සිිනනක ඔබවනමන්ලද
ාකින්න. විපක්ෂකක් වුණදම සිිනන ාකින එ ශහොහයි.
අක ව්ැකක් ඉදිරිපත් ළදම ඒ අවුරු ා අව්්දන ව්නශ ොට ඒ
අක ව්ැශඋ ්හහන් ඔක්ශ ොම ව්ැඩ ටි අව්්න් කන්න ඕනෑක
කිකලද ිනතනව්ද. එශහම එ ක් නැහැ. අශප් ආණ්ඩුව් 2025 ව්න
ල් පව්ත්ව්දශගන කනව්ද. ශම් ව්ැඩ ශ ොට් ශ ටි දලීන, මවය
දලීන ්හ දිගු දලීන ව් ශකන් ශබාදශගන, 2025 ව්න ල් ඒ
ව්ැඩ ටි
කශගන කන්නයි අපට අව් ය ව්න්ශන්. ඒ තමයි අශප්
plan එ , ඉදිරිකට කශගන කන ව්ැඩ ශ ොට් ඒ විධිකටයි අපි
කන්න ිනතදශගන ඉන්ශන්. ඔබවනමන්ලදශේ සිිනනක කම්කිසි
ාව්් ්ැබෑශව්යි කිකලද ිනතනව්ද නම්, ඔබවනමන්ලද ආණ්ඩුව්ක්
කශගන කන දලක ශහෝ ඔබවනමන්ලදට ැත නැවනව්, ලමයද
නැවනව්, ාක නැවනව් ශම් සික ම ශකෝයනද ක්රිකදත්ම
කන්න
ුදළුව්න්. ඕනෑම ආණ්ඩුව්ක් ශම් ශකෝයනද ක්රිකදත්ම
කනව්ද නම්
කශ ල යනතදව්ට ප්රිරලදාකක් ලැශබනව්ද මි්ක්, අනදගත පකුදක
කුල් ශාශ න් නැන්ටින්න ුදළුව්න් යනතදව්ක් බව්ට පත්
කනව්ද මි්ක්, ශව්න කිසි ශාකක් ශව්න්ශන් නැහැ. විපක්ෂක
විසින් ශම් අක ව්ැක පකදයක කනව්දක කිකන්ශන් ශමොන ශහේවනව්
නි්දා කිකලද මට ිනතද ගන්න බැහැ. ශමොන නක අාහ්ක්ා
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ශමතැන ිරශබන්ශන්? ශම් අක ව්ැක වනළින් සිුපව්න අව්දසික
ශමො ක්ා? ුදළුව්න් නම් ශමම අක ව්ැක ශකෝයනදව්ල අව්දසිකක්
ිරශබන එ ශකෝයනදව්ක් කිකන්න.
ශම් විපක්ෂක තකම්, මිනන්ා කදයපක්ෂ මැිරවනමද තකම්,
ශගෝඨදාක කදයපක්ෂ මැිරවනමද තකම් යුා හමුාදශේ ඉන්න ශ්බළුන්
විකුණදශගන
දුද නදක කන් ශලෝ ශඋ ශ ොශහේව්ත් නැහැ.
ඔබවනමන්ලද පුදගික ාව්්ථව්ල ශම් ආණ්ඩුව්ට ශමො ක්ා කිේශේ?
යුා හමුාදශේ කණ විරුව්න්ශගන් පළි ගන්නව්දක කිේව්ද; ්ාං
කත්නශකන් පළි ගන්නව්දක කිේව්ද; අපට ්ාං කත්නක ගැන,
බු වදගම ගැන කිසි හැඟීමක් නැහැයි කිේව්ද. නගම්ශපකළිකන
ව්ැඩ්ටහනින් රුපිකල් ලක්ෂ 5ක් විහදක්ථාදනව්ලට ුපන්නද. ාැන්
ඒ මුාල රුපිකල් ලක්ෂ 10 ාක්ව්ද ව්ැ ක කලද ිරශබනව්ද. අපි
ඔබවනමන්ලද ව්දශේ ්ථශ ලමව්ලට නැ ලද, කිකව්-කිකව්ද, පුදව්ට
ගහගන්ශන් නැිර වුණදට, අශප් අග්රදමදතයවනමද කන කන තැන
පන්්ල්ව්ල රැ්ථමේම් - meetings - පව්ත්ව්න්ශන් නැිර වුණදට, ශම්
කට, යදිරක, ආගම ්හ ශ්බළුන් රැ ගැී ම ්හහද, ඔවුන්ශේ ව්ැඩ
ටයුවන ්හහද, ඔවුන්ශේ අනදගතක ්හහද  මක
දලීනව් කන්න
ඕනෑ හැම ශාකම අා ව්නශ ොට plan කලදත් ඉව්කයි; ඒව්ද
කලදත් ඉව්කයි; ඉදිරිශඋ ම කන්න බලදශපොශකොත්වන ව්න ශ ව් ත්
අපි plan කලද ඉව්කයි. ාැන් බලන්න, ශම් ශ්බළුන් ගැන.
ඔබවනමන්ලද තකම් ශම් ශ්බළුන් විකුණදශගන දුද ආණ්ඩුව්ක්
ශලෝ ශඋ ශව්න ශ ොශහේව්ත් නැහැ.
පුදගික ාව්්ථව්ල කිේව්ද අපි කණ විරුව්න්ශගන් පළි ගන්නව්ද
කිකලද. ඒ තන්ාක කිකන එක් ශ ශනකුටව්ත් ශම් අවුරුුප 10ටම
කණ විරුව්න් ශව්නුශව්න් රුපිකලක් ව්ැ ක කන්නට ිනවනශන් නැහැ.
ඡන්ාකක් ළ එනශ ොට හැම ාදම ඔබවනමන්ලදශේ ශහොහම
ආයුවක තමයි කණ විරුව්ද. අපි ව්ාදව්ත් කණ විරුව්ද ආයුවකක්,
අතශ ොළුව්ක්
ක ගත්ශත් නැහැ. අපි
ව්ාදව්ත් ඔවුන්
විකුණදශගන න්න හැුපශේ නැහැ. හැබැයි, අපි ඔවුන් ශව්නුශව්න්
ළ යුවන යුවන ම් ඉෂථට ළ ආණ්ඩුව්ක්.
ශම් ශහොහ ශ ව්ල්ා ාැන් ඔබවනමන්ලද පකදයක
කන්නට
හාන්ශන්? ඔබවනමන්ලද ඒව්ද පකදයක කනව්ද නම්, අපි පකදයක
කනව්ද යනදධිපිරව්කකදශේ ව්ැක ය කෂක. ශම් ශව්නශ ොට පුද
ශපළ මන්ත්රීව්රුන් 25 ට ව්ැ කක ශම් ්හහද එ ට ඉන්නව්ද, එ
ශපළට ිනටශගන ඉන්නව්ද. යනදධිපිරවනමද ශබෝල්ශපොයින් ල
පෑශනන් අත්්න් කලද, ්කල යනදධිපිරව්කකකු විධිකට තමයි පත්
වුශණ්.
මම කිකව්න්නම් යනදධිපිරව්කකදශේ පුදගික ව්ැක ය කෂ.
යනදධිපිරව්කකද ශව්නුශව්න් 2018 ම අක ව්ැශකන් ශව්න් කලද
ිරබුණද රුපිකල් මිලිකන 10,887ක්. 2019 ම යනදධිපිරව්කකද
ශව්නුශව්න් රුපිකල් මිලිකන 13,560ක් ශව්න් කලද ිරශබනව්ද.
ඊටත් ව්ැ කයි කිකලද තමයි කිකන්ශන්. ශම් අක ව්ැක හකහද සික
අමදත්කදාං ව්ලට ලබද  මලද ිරශබන මුාල්ව්ල එ වනව් ව්දශේ
ප්කමදණකකින් අඩ
පමණ ප්කමදණකක් ශබෝල්ශපොයින් ල
පෑශනන් ලිකුද, ්කල යනදධිපිරවනමද එවනමදශේ දකකදල ව්ැඩව්ලට
විතකක් ශව්න්
කශගන ිරශබනව්ද. ඒ ගමන්ම මද ශම්
සික ශානදටම තශහන්නට කිකව්න්නම් අේකදමදත්කවනමදශේ
2018 ව්ැක ය කෂක ශ ොපමණා කිකලද. ඒ
රුපිකල් මිලිකන
1,911යි. 2019 ම එක රුපිකල් මිලිකන 1,620යි. ශම් අවුරු ශ
පුදගික අවුරු ශ ිරබුණදටත් ව්ඩද අඩු කශගන. ටින් බතල
ිනශටේව්දට හරිකන්ශන් නැහැ. තමුන් ්කලයි කිකලද, තමුන්
ගමකදල කිකලද, ගම්ව්ල අක
ළද, ශම්
ළද, විරිුප කිේව්ද
කිකලද ටින් කිේව්දට හරිකන්ශන් නැහැ. ්කල බව් ශපන්ව්න්නට
ඕනෑ ක්රිකදශව්න්. ඒ නි්ද මද වි ව්
ථ ද් කනව්ද ශම් කශ ල යනතදව්,
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තව්ුපකටත් ව්ැඩ කන්ශන් වුා, ටින් බතල ිනටව්න්ශන් වුා
කිකලද හරිකට ශත්රුම් ගත යුවනයි කිකලද. ඉදිරි මැිරව්කණව්ල ම
ඒව්ද ඔශේ ඔළුව්ට ගත යුවනයි.
කුඩු ශව්ශළහදම් කන ුද ගලකන්ට මකණ ාල්ව්ම ශාන්න
ඕනෑ කිකලද යනදධිපිරවනමද පුදගික ාව්්ථව්ල ශකෝයනදව්ක්
ශගනදව්ද. දන්තදව්ක් විධිකට මදත් ඒ ට එ යි. ඒ ශකෝයනදව්
පළමුශව්න්ම ශම් පදකලිශම්න්වනව්ට ශගනදශේ මශේ පිකද, 2002 ම.
ඒ ශකෝයනදව් ්ථථික ශළේ ෆීලික්්ථ ශපශකකද ිනටුද තමිරවනමද.
පැහැදිලිව්ම ඒ තීකණක ගැන අපි ශ ළින් ඉන්නව්ද; එක ළ
යුවනයි. ඉන් පුදව් නැව්තත් මද ශකෝයනදව්ක් ශගනදව්ද, -ඒ කුඩු
ශව්ශළහදම් දකකන් ්ම්බන්වව් ශනොශව්යි- ඉතදම
නගදටුාද
විධිකට බලහත් දක ම ට ලක් වුම් ශ්ේකද ්ශාේමි දිකණිකට
ළ අපකදවශකන් පුදව්, බදල ව්ක්ථ දක ාරුව්න් ්හ ාැරිකන්
දූෂණක ශ ොට මකද ාමන ුද ගලකන්ට මකණ ාල්ව්ම දික යුවනයි
කිකලද. ඒ ත් ශගන ආ යුවනයි.
හැබැයි, මට මත යි ඒ ාව්්ථව්ල මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද
ලාං දව් ශව්නුශව්න් එක්්ත් යදතීන්ශේ ්ාංවිවදනකට ගිිනන්, මකණ
ාල්ව්ම ව්දශේ ක්රිකදමදකග ලාං දව් තවනශළේ ක්රිකදත්ම ශව්න්ශන්
නැහැයි කිකලද, ඒ එ තදව්ට ආව්ද. ඉන් පුදව්යි මද ඒ ශකෝයනදව්
ශගනදශේ. මාංගල ්මකමේක තමිරවනමද මට කිේව්ද, "ිනරුනි ද අපි
ශමශහම එ
තදව් ට තවිල්ලද ිරශබනව්ද. අපට ශම් ශගොඩදක්
අමදරු ව්ැඩක් ශේවි. ශකෝයනදව් ශහොහ එ ක්, හැබැයි අපට හු ක්
අමදරු ව්ැඩක් ශේවි" කිකලද. මද ඒ ශකෝයනදව් ශගනදශේ
තත්තටම ිනතට ආුද නගදටුව්ට. මදත් අම්මද ශ ශනක්. අශප්
ාරුශව්ෝ පරි්ථ්ම් ක ගන්න අපට හැකිකදව් ිරබුණදට, ්මහක
ුපප්පත් අම්මලද තදත්තලදට තමන්ශේ දිකණික, ුදතද ශගාක ාදලද
විශ
රැකිකදව්ලට කන්න ශව්නව්ද. එශහමත් නැත්නම් කුමන
ශහෝ රැකිකදව් ට කන්න ශව්නව්ද. එව්ැනි අව්්ථාදව්ල ඒ ාරුව්න්
බලදගන්ශන් ආච්චි, සීකද එශහමත් නැත්නම් මදමලද, නැන්ාලද.
පවුශල් එව්ැනි අකශගන්ම ාරුව්න් අතව්කකට පත් ව්න අව්්ථාදත්
ිරශබනව්ද. තත්තටම මද ් ාදව්ශකන් ශගනදුද ශකෝයනදව්ක්
ඒ .
ශමතැන ගැට ව් ිරශබන්ශන් ශමකයි. යනදධිපිරවනමද මකණ
ාල්ව්ම ශාන්න කිකලද ිරශබනව්ද කුඩු ශව්ශළහදම් දකයින්ට. ඒ
් ාදව්ශකන්ා ශගනදශේ? යනදධිපිරවනමදට මද කිකනව්ද එ
පදකක් ාකුණ බලන්න, තව් පදකක් ව්ම බලන්න, නැව්තත් ාකුණ
බලන්න, නැව්තත් ව්ම බලන්න, නැව්තත් තමුන්ශේ ඉ්ථ්කහද
බලන්න, පිටුප්ථ් බලන්න, ාැළක් එළන්න කිකලද. ශම් ලාං දව්ට
ප්කවදන ව් ශකන් කුඩු, මත් කේක ශගශනන බි්ථන්ථ දකශකෝ
ටි ඉන්ශන් ඔබවනමදශේ ව්ශ ල. ව්ගකීමක් තවනව්යි මද කිකන්ශන්.
පුදගික ාව්්ථව්ල ඒ බව් ඉතදම පැහැදිලිව් අපි රූපව්දිනනිශකනුත්
ාැක් ද.
මකණ ාල්ව්ම ශගනදව්දම මකණ ාල්ව්මට මුහුණ ශාන්න සි ව
ශව්න්ශන්ත් දන්තදව්න්ටමයි. තයි මම එශහම කිකන්ශන්? ාැන්
ඔබ ගිිනල්ලද බලන්න. ාැන් ව්ැලි ඩ බන්වනදගදකශඋ, මැගසින්
බන්වනදගදකශඋ ව්ැ කුදක ඉන්ශන් දන්තද රැහැවිකන්. ශහශකොයින්
මිලිේරෑම් ශා
ට ව්ඩද ්න්ත ශඋ ිරකදගත්ශතොත් ඒ මකණ
ාල්ව්ම ලැබික යුවන ව්කාක්. ඔබ ල්පනද කලද බලන්න. ශම්
දන්තදව්න් කුඩු ගහන ිනන්ාදා
කුඩු ටි ක් තමන්ශේ පක්ථ
එශක්, එශහම නැත්නම් හැ ලශ ල අ්ථශ්ේ ිරකදශගන ඉන්ශන්?
නැහැ. ව්නදතමුල්ල පැත්ශත්, ශ ොශළොන්නදව් පැත්ශත්,
ව්ැල්ලම්පිටික පැත්ශත් කුඩු ශව්ශළහදම් කන මුාලදලිලදට කුඩු
ටි එහදට ශමහදට ප්රව්දහනක කන්න අපහුදයි. ්දමදනයශකන්
දන්තදව්න් ගැන තමයි ශපොලීසික ්ැ ශනොසිතන්ශන්. එම නි්ද
කුඩු පැ  ල එ හැ ලශට අ්ථශ්ේ ගහශගන අහව්ල් තැනට ගිිනල්ලද
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 මලද එන්න කිකලද ඒ
දන්තදව්ට ශානව්ද. ඒ අතක වනක ඒ
දන්තදව් ශපොලීසිකට අහු වුශණොත්, තක ්න්ත ශඋ ිරශබන කුඩු
ප්රමදණක මිලි ග්රෑම් ශා
ට ව්ඩද ව්ැ ක නම් තක ිනක ශගාකට
ාදනව්ද; අවුරුුප ගණනක් ිර්ථශ්ේ නඩු අහනව්ද. එතශ ොට ශගාක
ඉන්න ළමයි ටි අනදා ශව්නව්ද, මනු්ථ්කද අනදා ශව්නව්ද,
නෑාෑශකෝ ටි අනදා ශව්නව්ද. මම ඒ දන්තදව් කන ව්ැශ හ
ශහොහයි කිකලද කිකනව්ද ශනොශව්යි. ඒ ශබොශහෝ දන්තදව්න්
ඉශගන ගත්ශත් නැිර ේාවික. ඔවුන්ශේ ාරුව්න්ට පදන් ශග කකක්
ශගනිකන්න, හදල් ටි ක් ශගනිකන්න, කිරි පැ  ල එ ක්
ශගනිකන්න, එාද ාව්් තවනළත ආාදකමක් ලබන්න රුපිකල්
2,000 ට, 3,000 ට තමයි ඒ ව්ැශ හ කන්ශන්. රුපිකල් 2,000ක්,
3,000ක් හම්බ කගන්න තමන් ්න්ත ශඋ කුඩු මිලි ග්රෑම් 2 ට
ව්ඩද තබදගත් දන්තදව් තමයි ිනක ශගට ගිිනල්ලද ඉන්ශන්. අා ව්න
විට දන්තදව්න් කීශාශනක් ඉන්නව්දා මකණ මාංච ශඋ? ගරු
යනදධිපිරවනමද ශගශනන මකණ ාල්ව්ම හකහද තත්තටම එල්ලන්න
කන්ශන් දන්තදව්න් නම්, ල්පනද ක බලන්න, අපි අශප් කටට
ශමො ක්ා කශගන ිරශබන්ශන් කිකලද. ගරු යනදධිපිරවනමනි,
ඔබවනමද ශ ළින් ඉහශගන පැහැදිලිව්ම කුඩු ශව්ශළහදමට ප්රවදන
ව් ශකන් ්ම්බන්ව ශව්ලද ඉන්න, ප්රවදනම මුාලදලිලද,
ශ පදලනඥයනශකෝ අල්ලදශගන මකණ ාල්ව්ම ශාන්න. ඒ පිළිබහව්
මශේ කිසි විරු වත්ව්කක් නැහැ. ඒ තමයි ළ යුවන ව්ැාගත්ම
ශ . නමුත්, තමන්ශේ ළමකදට න්න ශාන්න කීකක් හරි ශ්ොකද
ගන්න කුඩු පැ  ල එ හැ ලශට අ්ථශ්ේ ාමදශගන එළිකට ගික
අිනාං් ුපප්පත් අම්මද එල්ලද මකණව්ද නම්, කටක් විධිකට අපි
ශ ොශහේා ඉන්ශන්? දන්තද දිනක නි්දයි මම ශම් කිකන්ශන්.
එම නි්ද තමුන්ට ිනශතන ිනශතන විධිකට මේක ාද කිේව්දට
හරිකන්ශන් නැහැ. මිනන්ා කදයපක්ෂ මැිරවනමද ඒ ාව්්ථව්ල -යු වක
දලශඋ- කිේව්ද, "කිසිම කටකින් තන්ලි ගහන්න එපද, මශේ කශ ල
මට ඕනෑ ශ
කන්ශන්, යු වක නව්ත්ව්න්න කිකලද කිසිම
කටකින් මට බලපෑම් කන්න එන්න එපදන කිේව්ද. ඒ දලශඋ
හැටිකට ඒ ඉතදම ශහොහ ාදව්ක්. ඒශ න් මිනිුදන්ශේ morale
එ ව්ැ ක ශව්නව්ද.

නැව්තත් අන්තකයදිර ව් ශකන් තනි කටක් විධිකට ශ ොන්
වුශණොත් ව්ාද ශහෝ ාව්් අශප් ළමයින්ට කන ල ා්දව්
ශමො ක්ා? රුසිකදව්, තශමරි දව් ව්දශේ අශප් කටත් මදකම කටක්
නම්, අපි මදකම තැන ට තවිල්ලද නම් ඔක පණ් කත ාද කිේව්දට
මක් නැහැ. ඒ නි්ද මම ඉල්ලද සිටිනව්ද,-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, ාැන්

ාදව් අව්්න්

ගු ිනුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிமரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

තත්තටම ශබොශහෝශානද අක ව්ැක පිළිබහව් හැම ශ ම ාද
ළද. නමුත් මට ශම් ටි කිකන්න අව් ය ශව්ලද ිරබුණද. ඉිරන්,
බැටළු හම ශපොකව්ද ගත්ත ්මහක පදල කන්ශගන් මම ඉල්ලද
සිටිනව්ද, "එක්ශ ෝ තත්තටම බැටළුව්ද ව්දශේ ඉන්න, එශහම
නැත්නම් තත්තටම ව්ෘ කද ව්දශේ ඉන්නන කිකලද. ඒ අතක මැා
සිටිශකොත් ව්ාද ශහෝ ාව්් ශම් කශ ල මිනිුදන් විසින්ම ේත්තක
 මලද අව් ය ව්ැඩ ටයුවන කලද ශ ොයි තැන ට කව්යිා කිකන්න
ාන්ශන් නැහැ. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The Hon. Sivasakthi Ananthan, please. You have 13
minutes.

[பி.ப. 5.21]

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් මතතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, ාැන් ඔබවනමිකට ශව්න් වූ

දලක අව්්න්.

ගු ිනුනිකා වප්රේමචන්ද්ර මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) ஹிருைிகொ பிமரமச்சந்திர)

(The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra)

මට තව් විනද කක
මන්ත්රීවනමිකනි.

දලකක් ශාන්න ලාලද්නදරූඪ ගරු

ඒ ශව්ලදශේ මිනිුදන්ශේ ශල් කුපිත ශව්ලද ිරබුශණ්. ඒ
දලශඋ එශහම කිේව්දම මිනිුදන්ට ශහොහ morale එ ක් එනව්ද.
ාැන් ශම් කශ ල යු වකක් නැහැ. ්දම දමී විධිකට, ව්ැාගත් විධිකට
ශ පදලනක කශගන කන දලකක් ශම් . නමුත් ශම් දලශඋ
කිේශව්ොත්, "මශේ කශ ල ප්ර න
ථ මම වි්හද ගන්නම්, මදනව් ිනමි ම්
ාද පැත්ත ට ාදන්නන කිකලද, අපට ශහොම්ශබන් කන්න
ශව්න්ශන්. කටක් විධිකට අශප් කට ාණ ගහශගන ඉන්න කටක්.
පුදගික දලශඋ ිනටුද පදල ශකෝ අවුරුුප ගණනක් ිර්ථශ්ේ අශප්
කට ාණ ග්ථව්ලද ිරශබන්ශන්. අශප් කට ුපප්පත් කටක්. අශප් කට
හුශා ලදශේ ජීව්ත් ශව්න්න ුදළුව්න් කටක් ශනොශව්යි. ශලෝ ශඋ
ිරශබන ප්රවදන කටව්ල් පැත්ත ට ාදලද, "ේඹලද ඕනෑ ශාකක් ක
ගනිල්ලද, මට ඕනෑ ශ මම කන්ශන්න කිකලද අපට ිනවනව්ක් දක
ශ ව්ල් කන්න බැහැ. මම කිකන්ශන් නැහැ, තැන තැන ගිිනල්ලද
කටව්ල්ව්ලට නැශව්න්න ඕනෑ කිකලද. හැබැයි, පදල කන් විසින්
අපි නැශව්න තත්ත්ව්කට පත් කලද ඉව්කයි. කටක් විධිකට අපි
හුශා ලද වුශණොත්, නැව්තත් GSP ්හනක නැිර වුශණොත්, අපි

කන්න.

(மொண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
2019ஆம்
ஆண்டுக்கொன
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்ட
விவொதத்திமல எனக்கும் மபசுவதற்கு மநரம் தந்தகமக்கு
முதலில் நன்றிகயத் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன். ேனநொயகத்
திகன நிகலநொட்டுவதற்கொகப் மபொரொடுகின்ற தமிழ்த் தரப்பின்
ேனநொயக மறுப்புக்கு எதிரொகக் கடந்த ஒன்றகர வருடங்களொக
நொன் முன்தனடுத்திருந்த இகடவிடொத மபொரொட்டத்தின்
கொரைமொக இன்று இந்தச் சகபயில் உகரயொற்றுவதற்கு
எனக்குச்
சந்தர்ப்பம்
கிகடத்திருக்கின்றது.
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எங்களு
கடய பிரமதச மக்களுகடய மதகவககளயும் மற்றும்
தபொதுவொன
விடயங்ககளயும்
இங்மக
முன்கவக்க
விருக்கின்மறன்.
2019ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தில்
எதிர்பொர்க்கப்படும் தமொத்த வருமொனம் 2,400 பில்லியன்
ரூபொயொகவும் தமொத்தச் தசலவினம் 4,550 பில்லியன்
ரூபொயொகவும் உள்ளது. துண்டுவிழும் ததொகக 2,150
பில்லியன் ரூபொயொக என்றுமில்லொதவொறு கொைப்படுகின்றது.
மமலும், நொட்டின் தமொத்த வருமொனத்திகனவிடவும் தமொத்தச்
தசலவினமொனது இரண்டு மடங்கொக இருக்கின்றது. அதொவது,
துண்டுவிழும் ததொககயொனது ஏறத்தொை நூறு வீதமொகக்
கைிக்கப்பட்டுள்ளது. துண்டுவிழும் ததொகக இவ்வொறு உயர்
சதவீதத்தில் இருக்கின்றமபொதும், அரசொங்கம் எதிர்பொர்க்கும்
வருமொனம் கிகடத்தொல் மட்டுமம இவ்வொறு துண்டுவிழும்
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ததொகக அகமயும். அவ்வொறு இல்லொதுவிட்டொல்
விழும் ததொகக மமலும் அதிகொிக்கும்.

துண்டு

இது ஒருபுறமிருக்ககயில், வடக்கு, கிைக்கிற்கு 5,000
மில்லியன் ரூபொய் ஒதுக்கீடு தசய்துள்ளதொகவும் 15,000
தசங்கல் வீடுகள் அகமத்தல் உள்ளிட்ட பல தசயற்பொடுகள்
மமற்தகொள்ளப்படவுள்ளதொகவும் கூறப்படுகின்றது. குறிப்பொக,
இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் வடக்கு, கிைக்கிற்கு அள்ளி
வைங்கியதுமபொன்றதொன மதொற்றதமொன்றிகன மிக அைகொக
தவளிப்படுத்திக் கொட்டியிருக்கிறொர் நிதி அகமச்சர் அவர்கள்.
ஆனொல், வடக்கு, கிைக்கிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ததொகக
உட்பட
எதிர்பொர்க்கப்படும்
வருமொனமொனது
சர்வமதச
நொடுகளின் உதவிகள், நன்தகொகடகள் மற்றும் முதலீடுகள்
மூலமம கிகடக்கவுள்ளதொக அகமச்சர் அவர்கள் ததளிவொகக்
குறிப்பிட்டுள்ளொர்.
கடந்த
நொன்கு
ஆண்டுகளில்
எத்தகனமயொ
எதிர்பொர்ப்புக்ககள அள்ளி வைங்கிமய கூட்டு அரசொங்கம் வரவு
தசலவுத்
திட்டத்திகனச்
சமர்ப்பித்து
வந்திருக்கின்றது.
இறுதியொகச்
சமர்ப்பித்த
நீலப்
பசுகம
வரவு
தசலவுத்திட்டத்திலும்கூட எதிர்பொர்ப்புக்களின் அடிப்பகட
யிமலமய நொட்டின் வருமொனம் கைக்கிடப்பட்டிருந்தது. கூட்டு
அரசொங்கமொக
ஆட்சிபீடத்தில்
ஏறி,
"புதிய
அரசியல்
யொப்பின்மூலம் தீர்வளிப்மபொம்" என்று நொன்கு வருடங்களொகத்
தமிழ்த்
மதசியக்
கூட்டகமப்பின்
தகலகமக்கு
நம்பிக்ககயளித்து, எதிர்க்கட்சித் தகலவர் பதவிகயயும்
வைங்கினீர்கள்.
அத்தகலகமகயப்
பயன்படுத்திமய
தேனீவொவில் இலங்கக மீதிருந்த பிடிகய நீர்த்துப்மபொகச்
தசய்து, இனப் பிரச்சிகனக்கொன தீர்வில் கூட்டகமப்கப
தகொள்ககயிலிருந்து விலக்கி, தமிைர்களின் அடிப்பகடக்
மகொட்பொடுககள உகடத்து, அற்பதசொற்ப விடயங்ககள ஏற்கச்
தசய்துவிட்டு, அவற்கறக்கூடத் தற்மபொது வகரயில் வைங்கொது
ஏமொற்றிவிட்டீர்கள். உங்களுகடய ஆளும் அதிகொரத்திற்கொன
நன்கமககளப்
தபற்றதன்
பின்னர்
கூட்டகமப்பின்
தகலகமக்கு வைங்கப்பட்டிருந்த எதிர்க்கட்சித் தகலவர்
பதவிகயயும் திட்டமிட்டுப் பறித்துவிட்டீர்கள்.
இத்தககய
தசயற்பொடுகள்
சிங்களத்
தகலவர்கள்
ஒருமபொதும்
தமிைர்களுக்கு நியொயமொன தீர்கவ வைங்கமொட்டொர்கள்
என்பகதப் புடம்மபொட்டுக் கொட்டியுள்ளது. இதற்குமமல்
புதிதொக எதகனயும் தசய்ய மவண்டியதில்கல.
ஆனொல்,
சிங்களப்
மபொினவொதத்
தகலகமகளின்
மொகயக்குள் சிக்கிய தமிழ் தகலகமகள், இனி விட்டுக்
தகொடுப்பதற்மக
இடமில்லொது
விட்டுக்தகொடுப்புக்ககளச்
தசய்துவிட்டு, அற்பதசொற்ப அதிகொரங்ககளப் தபறுவதற்கொக
"நொங்கள்
இரொேதந்திரமொக
நகர்கின்மறொம்,
சர்வமதசம்
எம்முடன் இருக்கின்றது, இரண்டு மதசியக் கட்சிகளும்
கூட்டொக இருக்கின்றன, புதிய அரசியலகமப்கப உருவொக்கி
நொங்கள்
தமிைர்களுக்கொன
நியொயமொன
தீர்விகனப்
தபற்றுத்தருமவொம்" என்று முரசகறந்து தகொண்டிருந்தொர்கள்.
ஈற்றில் நடந்தது என்ன? சிங்களப் மபொினவொதத் தகலகமகள்
தமிழ்த் தகலகமகய கறிமவப்பிகலயொகப் பயன்படுத்தித்
தூக்கிதயறிந்துவிட்டொர்கள். "தமிழ்த் தகலகமயின் இரொே
தந்திரம் மதொற்றுவிட்டது" என்று இலங்ககத் தமிைரசுக்
கட்சியின் பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் சிறீதரமன பகிரங்கமொகக்
கூறுமளவுக்கு நிகலகமகள் மமொசமகடந்துள்ளன.
இப்படியிருக்கும்மபொது எமது மபரம் மபசும் சக்திகயப்
பயன்படுத்தொமல், அரசொங்கத்திகன பொதுகொக்கும் நிகழ்ச்சி
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நிரலில் தசயற்படும் சர்வமதசத் தரப்புக்ககள ஆதொித்து
அரவகைத்துச் தசல்வதொல் மட்டும் தமிைர்களுக்கு விடிவு
கிட்டிவிடுமொ? இரொேதந்திரம் என்ற தபயரொல், சர்வமதசத்தின்
நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் தமிழ்த் தகலகமகள் சிக்கி அந்த
நிகழ்ச்சிநிரகல வலுப்படுத்திக்தகொண்டிருக்கும் வகரயில்,
எமக்கொன விடிவு என்பது மகள்விக்குறிமய!
தற்மபொது தேனீவொ மனித உொிகமகள் கூட்டத்ததொடொில்
பிொித்தொனியொ தகலகமயில் பிமரரகை தகொண்டுவரப்
படவுள்ளது.
இதில்
இலங்கக
ஏற்தகனமவ
இகை
அனுசரகை வைங்கி நிகறமவற்றப்பட்ட 30.1, 34.1 இலக்கத்
தீர்மொனங்ககள
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு
இரண்டு
வருடகொல அவகொசம் வைங்கப்படவுள்ளது. இரொேதந்திரமும்
சட்டமும் ததொிந்த பொரொளுமன்ற உறுப்பினர் கூறுவது
மபொன்று, இலங்ககமீது சர்வமதசக் கண்கொைிப்பு இரண்டு
வருடம் நீடிக்கப்படவுள்ளது என்மற கவத்துக்தகொள்மவொம்.
அதனொல் நகடதபறப்மபொவது என்ன? எதுவுமம இல்கல!
கடந்த
கொலத்தில்
சர்வமதசத்தின்
கண்கொைிப்பின்கீழ்
விடப்பட்டிருந்தமபொது நடந்தது என்ன? "இப்தபொழுதுதொன்
இலங்கக
அரசொங்கம்
நகடமுகறப்படுத்தத்
ததொடங்கி
யுள்ளது" என்று கொல அவகொசத்கதப் தபற்றுக்தகொடுக்க
முன்னின்று
உகைத்தவமர
தசொல்கின்றொர்.
"இந்நொள்
ேனொதிபதி கமத்திொியும் முன்னொள் ேனொதிபதி மஹிந்தவும்
தேனீவொ பிமரரகைக்கு முற்றுப்புள்ளிகவக்கப் பொர்க்ககயில்,
நொமும் கொல அவகொசம் வைங்குவதற்கு அனுமதிக்கொதுவிட்டொல்
தேனீவொவில் இலங்ககமீதொன பிடி அற்றுப்மபொய்விடும்.
அதன்
பின்னர்,
ஐ.நொ
பிமரரகைகயக்
குப்கபத்
ததொட்டிக்குள்தொன் மபொடமவண்டும்" என்று தமது தசய்ககக்கு
அர்த்தம் கற்பிப்பவர்கள், ஐக்கிய நொடுகள் மனித உொிகமகள்
மபரகவயில் இலங்ககமீதொன பிடிகய இறுக்குவதற்கு ஏன்
சிந்திக்கவில்கல?
அதற்குொிய
முயற்சிககள
ஏன்
எடுக்கவில்கல?
இலங்ககமீதொன
பிடிகய
இறுக்குவதற்கொக
மனித
உொிகமப் மபரகவயின் உறுப்பு நொடுகளுடன் அழுத்தமொன
கலந்துகரயொடல்களில் ஈடுபட்டிருக்கலொம்; மபொரொட்டங்ககள
முன்தனடுத்திருக்கலொம். இலங்கக அரசொங்கம் தபொறுப்புக்
கூறகல
மறுதலித்துச்
தசயற்படுகின்றது,
நியொயமொக
நடப்பதொக இல்கல என்பகத சொன்றொ தொரங்களுடன் ஐ.நொ.
மனித உொிகமகள் ஆகையொளொிடத்தில் நிரூபித்திருக்கலொம்.
அதன்மூலம்
மனித
உொிகமகள்
ஆகையொளருக்கு
அழுத்தங்ககளப் பிமயொகித்து இலங்கக விவகொரத்திகனப்
தபொதுச் சகபக்கு நகர்த்தி அதகனயடுத்து மமற்தகொள்ள
மவண்டிய நடவடிக்ககககள முன்தனடுத்திருக்க முடியும்.
இலங்கக
விடயத்திகனப்
தபொதுச்
சகபக்கு
நகர்த்தியிருந்தொல், பொதுகொப்புச் சகபக்கு நகர்த்துவதொ,
இல்கல விமசட தீர்ப்பொயத்திற்குக் தகொண்டுதசல்வதொ,
இல்கல சர்வமதசக் குற்றவியல் நீதிமன்றத்திற்குக் தகொண்டு
தசல்வதொ என்பது பற்றிக் கலந்துகரயொடப்பட்டிருக்கும்;
தீர்க்கமொன முடிதவொன்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனொல்,
அவ்வொறு தசய்வதற்குப் பதிலொக, தற்மபொகதய இலங்கக
அரசொங்கத்திகனப்
பொதுகொக்கின்ற
சர்வமதச
தரப்பின்
பிடிக்குள் சிக்கி, அந்த நிகழ்ச்சிநிரலுக்குள் தசயற்படமவ
தமிழ்த்
தகலகம
விகைந்தது.
அதற்கொக,
"புதிய
அரசியலகமப்பு வரும், கொைமொலொக்கப்பட்டவர்களுக்கொன
அலுவலகம் உருவொக்கப்படுகின்றது, இைப்பீட்டுப் பைியகம்
உருவொக்கப்படவுள்ளது, புதிய பயங்கரவொதத் தகடச் சட்டம்
வருகிறது. அதனொல் அரசியல் ககதிகள் அகனவரும்
விடுதகலயொகவுள்ளனர்,
மஹிந்த
அரகசவிட
முன்மனற்றங்கள்
உள்ளன"
என்தறல்லொம்
அரசொங்கக்
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கொப்பீட்டு வொர்த்கதககளச் சர்வமதசத்திற்குத் ததொடர்ச்சியொகத்
தமிழ் தகலகம வைங்கியது
ததன்னிலங்ககயில்
அதிகொரத்திற்கொன
மபொட்டிகள்
ஆரம்பித்துள்ள நிகலயில் தற்மபொது புதிய அரசியலகமப்பு
என்ற மபச்சுக்மக இடமிருக்கொது. கொைொமல் மபொனவர்
களுக்கொன அலுவலகம் உருவொக்கப்படும்மபொது பொதிக்கப்
பட்டவர்ககளக் மகொரவுமில்கல. தற்மபொதுவகரயில் அதன்
பைிகள் நத்கத மவகத்திமலமய உள்ளன. அதனொல் எவ்வொறு
தீர்விகன வைங்க முடியும் இைப்பீட்டுப் பைியகத்திற்கு நிதி
ஒதுக்கீடு தசய்வததன்றொல் அகமச்சரகவயின் அனுமதி
மதகவயொக உள்ளது. அதனொல், அதன் சுயொதீனமொன
தசயற்பொடு
என்பது
மகள்விக்குறியொகின்றது.
"புதிய
பயங்கரவொதத் தகடச் சட்டம் உருவொக்கப்பட்டொல் தமிழ்
அரசியல்
ககதிகள்
விடுதகலயொகமொட்டொர்கள்"
என்று
சனொதிபதி சட்டத்தரைி மக.வி. தவரொேொ பகிரங்கமொகக்
கூறிவிட்டொர். இவர் இலங்ககத் தமிைரசுக் கட்சியின் மத்திய
குழு உறுப்பினரொவொர். மமலும், அந்தக் கட்சியின் தகொழும்புக்
கிகளயின் தகலவரும்கூட. அத்துடன், புதிய பயங்கரவொதத்
தகடச் சட்டத்தொல் பொொிய ஆபத்துக்கள் இருப்பதொகவும் அவர்
சுட்டிக் கொட்டியுள்ளொர்.
யதொர்த்த நிகலகமகள் இவ்வொறு இருக்கின்றமபொது,
தகொள்ககககளக்
ககவிட்டு
அரசொங்கத்திற்கு
முண்டு
தகொடுத்துக்தகொண்டு,
"இரொேதந்திரமொக
நகர்கின்மறொம்"
என்று
ததொடர்ந்தும்
அரசொங்கத்திகன
அரவகைக்கும்
சரைொகதிப் மபொக்கொல்தொன், தொயகத்திலும் புலம்தபயர்
மதசங்களிலும் முன்தனடுக்கப்பட்ட மபொரொட்டங்கள் மலினப்
படுத்தப்பட்டன. பொதிக்கப்பட்ட தரப்பிலிருந்து நியொயமொன
மகொொிக்கககள் முன்கவக்கப்பட்டொலும், அகவ கருத்தில்
தகொள்ளொது விடப்பட்டன. ஆகக்குகறந்தது வீதியில் இரண்டு
ஆண்டுகளொக உறவுகளுக்கொகவும் நில உொிகமக்கொகவும்
மபொரொடுகின்ற
மக்ககளக்கூட
ஏன்
என்று
மகட்கொத
ககயறுநிகல உருவொகியுள்ளது.
தற்மபொது
தமிைர்கள்
அரசியல்
அநொகதகளொக்கப்
பட்டுள்ளனர். இந்த வரவு தசலவுத் திட்டமும் அதகனமய
எடுத்துக்கொட்டுவதொக அகமந்துள்ளது. எமது பிரமதசத்கத
நிர்வகிப்பதற்கும்
அபிவிருத்திககள
மமற்தகொள்வதற்கும்
எமக்குள்ள
உொிகமககளக்
மகட்டொல்,
"ததொைிற்சொகல
தருகிமறொம், உங்கள் பகுதிகளுக்கொன அபிவிருத்திப் பைி
களுக்கு நீங்கமள திட்டங்ககளக் தகொடுங்கள், உங்களது
திட்டங்ககளயும்
பொிசீலகன
தசய்கிமறொம்"
என்று
ககததசொல்கிறது அரசொங்கம்; கொைொமல்மபொகச் தசய்யப்
பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது? என்று கூறுங்கள் என்றொல்,
"மொதொந்தம் பைம் தருகிமறொம்" என்கின்றது அரசொங்கம். எமது
உொிகமகள் ததொடர்பில் எத்தககய கொிசகனயும் தகொள்ளொத,
எமது மக்களின் கொத்திருப்புக்கு எத்தககய பதிகலயும்
முன்கவக்கொத, இந்த அரசொங்கத்தின் வரவு தசலவுத்
திட்டத்கத ஆதொிப்பதற்கு ஏதொவது கொரைம் இருக்கிறதொ?
இன்கறய தினம் உலகம் முழுவதும் சர்வமதச மகளிர் தினம்
அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. இந்த நிகலயிமல
வடக்கிலும் கிைக்கிலும் தபண்ககளத் தகலகமத்துவமொகக்
தகொண்ட கிட்டத்தட்ட 121,000க்கும் மமற்பட்ட குடும்பங்கள்
இருக்கின்றன. இவர்களிமல தபரும்பொலொனவர்கள் யுத்த
கொலத்திமல தங்களுகடய கைவன்மொகர இைந்தவர்கள்.
இதற்கப்பொல், கடந்த யுத்த கொலத்திமல இரொணுவத்திடம்
தங்களது உறவுககளக் ககயளித்த பல்லொயிரக்கைக்கொன
தபண்கள் இருக்கின்றொர்கள். அதுமொத்திரமன்றி,
நீண்ட
கொலமொகச்
சிகறயிமல
இருக்கின்ற
தங்களுகடய
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கைவன்மொகரப் பிொிந்து வொழுகின்ற தபண்கள் இருக்கின்
றொர்கள்.
கொைொமலொக்கப்பட்டு
இருக்கக்கூடியவர்களின்
உறவினர்கள் கிட்டத்தட்ட 746 நொட்களொக வீதிமயொரத்திமல
ததொடர் மபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள்.
இன்று சர்வமதச மகளிர் தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டமபொதிலும்,
இலங்கககயப் தபொறுத்தவகர, யுத்தம் முடிவகடந்து 10
வருடங்கள்
கடந்தும்கூட,
யுத்தத்தொல்
பொதிக்கப்
பட்டிருக்கக்கூடிய
தபண்களுக்கு
இன்றுவகர
நீதி
கிகடக்கவில்கல. இந்த அரசொங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து நொன்கு
வருடங்களொகின்றன. இந்த நொன்கு வருட கொலத்தில்
இரொணுவத்தினொிடம் ககயளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களு
கடய கைவன்மொர், பிள்களகள் விடயத்தில்கூட எந்த
விதமொன தீர்வும் கிகடக்கப்தபறவில்கல.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.

ගු සිවශ්ක්ති ආනන්දන් මතතා
(மொண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

Okay.

அடுத்து,
மகலயகத்கதச்
மசொோ்ந்த
மதொட்டத்
ததொைிலொளர்கள் தங்களுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பள உயர்வு
மகொொிப் பல வருட கொலமொகத் ததொடர் மபொரொட்டங்களில்
ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், இந்த வரவு
தசலவுத் திட்டத்திலும்கூட அவர்களுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பள
உயர்கவ வைங்குவதற்கு ஏற்றவிதத்தில் சொியொன முகறயிமல
நிதி
ஒதுக்கீடு
தசய்யப்படவில்கல.
அண்கமயிமல
எங்களுகடய வவுனியொ மொவட்டத்கதச் மசொோ்ந்த தர்மலிங்கம்
பிரதொபன்
என்ற
ஓர்
இகளஞன்
இந்த
மதொட்டத்
ததொைிலொளர்களுக்கு 1,000 ரூபொய் சம்பள உயர்வு வைங்கப்பட
மவண்டும்; அவர்களுக்கு நிரந்தரமொன குடியிருப்புக் கொைி
வைங்கப்படமவண்டும் என்று கூறி, இலங்கககயச் சுற்றிக்
கிட்டத்தட்ட
2,500
கிமலொமீற்றர்
தூரம்
துவிச்சக்கர
வண்டிமூலம் பயைித்திருக்கிறொர். ஏற்தகனமவ, இவர் சமூகம்
சொர்ந்த பல சொத்வீக ொீதியொன மபொரொட்டங்ககள முன்தனடுத்
திருக்கின்றொர். இப்படிப்பட்டவர்களுகடய மகொொிக்ககககள
அரசொங்கம் தசவிமடுக்க மவண்டுதமன்று இந்த மநரத்திமல
கூறி, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු විශමපදල ශහ ලටිආකච්චි මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට
විනද ක 13
දලකක් ිරශබනව්ද.

[අ.ාද. 5.35

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි මට ශම් අව්්ථාදව් ලබද  මම
පිළිබහව් ඔබවනමිකට ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද. නිාහසින් පුද ව්්ක
ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ මහත් අගදවක ට ව්ැටුම් කට ආකථි ක
ශගොඩ න ලද ශාශ ෝටි ා්ලක්ෂක යනතදව්ශේ ුදඛ් විහකණක
්හහද ව්න ප්ර ්ථතම අක ව්ැකක් ගරු අග්රදමදතය කනිල් වික්රමසිාංහ
මැිරවනමදශේ ම ශපන්මේම කටශත් අශප් මුාල් අමදතය ගරු
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු විශමපදල ශහ ලටිආකච්චි මහතද

මාංගල ්මකමේක මැිරවනමද පුදගික 5ව්න ාද ඉදිරිපත් ළද. ඒ ගැන
මම ්වනටු ශව්නව්ද. ශම් අක ව්ැක ඉදිරිපත් ළ ගමන්ම එක්්ත්
යනතද නිාහ්ථ ්න්වදනක ්ැ ණද; ්මහරුන් ශමතැන ාද
කගන්න බැරිව් බහු ූ ත ාද කිේව්ද; ්මහරුන්ශේ කුල්
ශව්ේලන්න ගත්තද. ශම් අක ව්ැශකන් ශව්න් වූ මුාල් ටි ඉතදම
පැහැදිලි ශල් ශම් කශ ල ්ාංව්කවනකට ශකශාේශව්ොත් ශම් අක
ව්ැශකන් සිුප ව්න කම් කම් ශ්ේව්දව්න් නි්ද ලබන මැිරව්කණක
ශනොශව්යි 2030 ාක්ව්දම ඉදිරිකට කන්න අපට ුදළුව්න් මක්
ලැශේවි කිකද මද කිකනව්ද. ඒ නි්ද ඒ අක ්දවදකණයි. ශම්
ශකෝයනද ාකින්ශන්ත් නැිරව් ශමක ක්රිකදත්ම මේම පිළිබහව්
ශමො ව්ත් ාන්ශන්ත් නැිරව් අා එවනමන්ලද ාද කනව්ද ශමක
අුදාාදක ශාකක්ක කිකද. ඒ අක කිකන්ශන් ශමක මහද ුද්ථ අක
ව්ැකක් ින්ථ අක ව්ැකක් කිකදයි. අා මද තමුන්නදන්ශ්ේලදට
කිකනව්ද ශම් අවුරු ශ ශා්ැම්බක මද්ශඋ 31ව්න ාදට පුදව් ශම්
අක ව්ැශඋ අුදබව්දදි පැත්ත පිළිබහව් ාද කන්නක කිකද. එාදට
ශම් ට විශේචන ශගන එන්න. පුදගික 5ව්න ාද අක ව්ැක ශකෝයනද
ඉදිරිපත් ළද විතකයි. නුදාන ශ ොටම දපි ක දන කිේව්ද ව්දශේ
ශම්ව්ද ක්රිකදත්ම
ව්න්ශන් නැිර
. අපි ශබොශහෝ ශ ව්ල්
ක්රිකදත්ම
ක ිරශබනව්ද. 2015 ව්කෂශඋ යනව්දරි 8ව්න ාදයින්
පුදව් යනදධිපිරව්කකදත් එක් අපි ගික ගික ගමන නි්ද ශම් කශ ල
තිර වූ ශව්න් ශමො ක්ා කිකද අපි ාන්නව්ද. යනදධිපිරවනමද එක්
එක්ශ නදශේ ලම් දලද පැව්ැිර ්ාංිනිලකදව් නැිර ක ගත්තදට
අපට කන්න ශාකක් නැහැ. ඒ නි්ද තමයි තනි එක්්ත් යදිර
ශපකමුශණ් ආණ්ඩුව්ක් හැටිකට යනදධිපිරව්කකදශේ ේපශාුදත්
නැිරව් ශම් අක ව්ැක ඉතදම ප්ර ්ථත ම ලටමින් ඉදිරිපත් කන්න
අපට ුදළුව්න් ම ලැබුශණ්. ශමො ක්ා ඒ ට ශහේවනව්?
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි ශම් අක ව්ැක ශල්ඛ්නශඋ
්හහන් ව්න ශකෝයනද පිළිබහව් මද ාැන් ාද කන්නම්. බලන්න
හැම ක්ශෂේත්රකක් ුදකද දිශව්න ඉතදම ව්ැාගත් රුම් දකණද ශමින
ිරශබනව්ද. කුඩද කමදන්ත ශව්න්න ුදළුව්න් ශගොමේන් ්හහද ව්න
ෘෂි ව්යදපදක ශකෝයනද ක්රම ශව්න්න ුදළුව්න්
ටුනදක
තඹිලිපිටික කදපනක
ැප්ශපටිශපොළ ආ ම ප්රශ ව්ල
ෘෂි
ආකථි කට අව් ය ගබඩද පහුද ම් ශව්න්න ුදළුව්න් ශපෞ ගලි
අාං ක විසින් නිෂථපදානක කන කම් කම් කමදන්ත ශව්න්න
ුදළුව්න් විශ ේෂශකන්ම ාකුශණ් ිරශබන කුරුඳු ව්ගදව් ගැන
ශව්න්න ුදළුව්න් ශම් හැම ශාකක් ්හහදම වූ ්දවී ක ශකෝයනද
ශම් අක ව්ැක වනළ ිරශබනව්ද. ශමශතක් දලකක් කුරුඳු ව්ගදව්
්හහද අව් ය පහුද ම් ශාන්න ුදළුව්න් මක් ලැබුශණ් නැහැ.
අශප් කට අවුරුුප ගණනදව්ක් ිර්ථශ්ේ කුරුඳු නිෂථපදානක ළ කටක්.
ාකුශණ් අපි ශබශහවින් නගදටු ශව්නව්ද එක්්ත් යනතද නිාහ්ථ
්න්වදන ආණ්ඩුව් ශහෝ ශ්රී ලාං ද නිාහ්ථ පක්ෂ ආණ්ඩුව් ශහෝ -ඒ
කිසි ආණ්ඩුව්ක්- ශම් කශ ල අිනාං් ගැමි යනතදව්ට කුරුඳු ගැන
කිකද ශාන්න අඩුම ගණශන් පද්ලක් ව්ත් හාද ශනොිරබීම ගැන. අපි
එක ශමව්ක ්ථාදපිත කනව්ද. ඒව්ද අකුරු හකඹ ශනොශව්යි; ගණන්
හකඹ ශනොශව්යි.
ධීව්ක ආම්පන්න පිළිබහව් ාද කනශ ොට මම කිකන්න
ඕනෑ බහු දින කදත්රදව්ල ගබඩද පහුද ම් දියුම් කිරීම ශ ශකිනත්
ශමව්ක අක අක ව්ැක මන්න් අව්වදනක ශකොමු ක ිරශබන බව්. අපි
ධීව්කකන් ශව්නුශව්න්
කන්න ුදළුව්න් හැම ශාකක්ම
ක
ිරශබනව්ද. පද්ල් ළමුන් ්හහද කිරි මේුපරුව්ක් ශාන එ ට
විරු වව්යි ශමවනමන්ලද ඡන්ාක ශානව්දක කිකන්ශන්. මට
නගදටුයි අශප් ආණ්ඩුශේ ිනටුද නිෂදන්ත මුවනශහ ලටිගමශේ
නිශකෝයය තමිරවනමද ගැන. ව්ද්නදව් ට අශප් කහ පදලන
ආණ්ඩුව්ට පින් සි ව ශව්න්න එවනමද නිශකෝයය තමිර ම ගත්තද.
ව්ත්මන් යනදධිපිරවනමද බ ශ ගමට ගිිනල්ලද යනදධිපිර
අශප්ක්ෂ කද හැටිකට එාද ාද ළද. එාද ඒ ශේදි දව් ගිනි
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ිරකලද යනදධිපිරව්කකද දතනක කන තත්ත්ව්කට පව්ද පත්
ශව්ලද ඉතදම අ්දවදකණ විධිකට ටයුවන ළ අක ලමයද නැිරව්
තවිල්ලද ශම් ආණ්ඩුශේ නිශකෝයය තමිර ම් ගත්තද. ඒ අක
ලි්ම් තහශගනා ශම් පදකලිශම්න්වනව් වනළ ාද කන්ශන්? ඒ
ශේදි දව් ගිනි තැූ  අකට ඒ ශේදි දව් ගිනි තැූ  ්මහක ව්ග
ේත්තක දකකන්ට ශම් ආණ්ඩුව් ලමයද නැිරව් ව්කදශඋ රැකිකද
ුපන්නද. එශහම ළ නි්ද ා ශම් ආණ්ඩුව් ගැන විශේචනදත්ම ව්
ාද කන්ශන්? නමුත් ඒ ශේදි දව් හාුද අශප් අිනාං් මිනි්ථුද
එළිශඋ ඉහශගන ඒ දිහද බලදශගන ුදුදම් ශහළුව්ද. ඒ ව්දශේ ලමයද
නැිර
ාද කිකන අකට කශ ල යනතදව් ඉදිරිකට ශ ොශහොම
්ල දවිා කිකද මම ාන්ශන් නැහැ.
ශමවනමන්ලද කිකනව්ද ශමක පක ාන්න ුදළුව්න් ඉහළම ශ
කනව්දක කිකද. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි එශහම
කන්ශන් කිරි මේුපරුව් ශාන එ ට විරු වව්යි. ඒ අක කිරි බීලදා
හැුපශණ් කිකන එ මට ප්ර ථනකක්.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි ශම්ව්ද ගැන කිකන්න මට
ලමයයි. ශේදි දව් කිකනව්ද නම් මම ඒ කිකනව්ද. ගරු
පදකලිශම්න්වනශේ ව්කප්ර්දාව්ලට කට ශව්ලද මම එශහම කිකන්ශන්
නැහැ. පද්ල් ාරුශව්කුට කිරි මේුපරුව්ක් ශාන එ පකදයකට පත්
කන්න ටයුවන කනව්ද නම් එශහම කිකන අක කිරි බිේව්දා
නැත්නම් ශව්නත් කිරි බීලද හැුපම් අකා කිකද මට ිනශතනව්ද. ඒ
විතකක් ශනොශව්යි.
්ී පදකක්ෂ පහුද ම් පිළිබහව් බලන්න. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමිකනි හම්බන්ශතොට දි්ථත්රික් ක ගැන ාද කනශ ොට
ලමයයි. හම්බන්ශතොට හාලද ිරශබන ශ ව්ල්ව්ල ගණන් බැ ව්දම
ලමයයි. නමුත් හම්බන්ශතොට දි්ථත්රික් ශඋ ව්ැසිකිළි 15 000ක්
නැහැ. ව්ැසිකිළි 15 000ක් නැිර හම්බන්ශතොට Mattala
International Airport එ ට විකාම රුපිකල් බිලිකන 27ක්. ඒ
්ම ම Hambantota Port එශක් phase 1ව්ලට විකාම රුපිකල්
බිලිකන 47යි. ඒ ්ම ම Hambantota Port එශක් phase 2ව්ලට
විකාම රුපිකල් බිලිකන 78යි. කන්මිිනතැන්නට විකාම රුපිකල්
බිලිකන 2යි. කන්මිිනතැන්න හානව්ද. නමුත් ව්ැසිකිළි හාන්ශන්
නැහැ. ඒ විතකක් ශනොශව්යි. ඔබවනමන්ලද ලාං දව් ව්ශ ලම ගිිනල්ලද
බලන්න. ශමොන ුපම්රික ්ථාදනශඋා හරිකට ව්ැසිකිළිකක්
ිරශබන්ශන්? ශම්ව්ද කිකන්නත් මට ලමයයි. ගදල්ල දි්ථත්රික් ක
නිශකෝයනක කන මැිරතමිරව්රු ශම් පදකලිශම්න්වනශේත් සිටිකද.
ලමයයි. ගදල්ල නගකකට ආශව්ොත් ශපශනනව්ද හරිකට පදවිච්චි
කන්න ුදළුව්න් ව්ැසිකිළිකක් නැහැ; හරිකට ්ී පදකක්ෂ
පහුද ම් නැහැ කිකද. එශහම ාද කුද අක තමයි අා ලමයද
නැිරව් ශමතැන තවිල්ලද ්ාංව්කවනක ගැන කිකන්ශන්. ශම්
දි්ථත්රික් ම ලටමින් ගත්තත් අ්දවදකණකක්. ලාලද්නදරූඪ ගරු
මන්ත්රීවනමිකනි පුදගික දල පරිච්ශේාක දිහද අපි බලමු. ගදල්ල
නගකක ගැන මම ාද කන්න ඕනෑ. ඒ මශේ නගකක. ගදල්ල
දි්ථත්රික් ශඋ යනගහනක ගත්ශතොත් 2014 ව්කෂක ශව්නශ ොට
1 083 000 යනතදව්ක් ගදල්ල දි්ථත්රික් ශඋ සිටිකද. ඒ ්ම ම
මදතක 832 000ක් ඉන්නව්ද. හම්බන්ශතොට ඉන්ශන් 618 000යි. ඒ
618 000 ට තමයි අක පහුද ම් ුපන්ශන්. හැබැයි ගදල්ල
දි්ථත්රික් ශඋ සිටි 1 083 000 යනගහනකට ුපන්ශන් ශමොනව්දා
කිකද මම අහනව්ද.
අා බලන්න අපි ශ ොපමණ ව්ැඩ්ටහන් ප්රමදණකක්
ක්රිකදත්ම
කනව්දා? ශමතැන ාද කුද ්මහක මන්ත්රීව්රු කට
ව්ශ ල කනව්දා නැත්නම් ආ්නශඋ සිට තමන්ශේ ශගාක සිට ශම්
පදකලිශම්න්වනව්ට එනව්දා කිකද මම ාන්ශන් නැහැ. ඒ අකට මම
කිකනව්ද ගිිනල්ලද නගම්ශපකළිකන ව්ැඩ්ටහන ගැන බලන්න කිකද.
ශමතැන ව්දා විව්දා ක ශම් අක ව්ැක ුද්ථ අක ව්ැකක්ක කිකන;
ගම්ශපකළිකට මඩ ගහන අකට මම කිකනව්ද අශප් ආ්නව්ලට

655

656
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එන්න කිකද. න්න ශබොන්න  මලද ඕනෑ නම් ේනව්ටුශන් ශහොහ
ශහෝටලක නතක ක ඒ අක ශව්නුශව්න් මම විකාම් ක ඕනෑ
නම් මුහුශ නදව්ලද ආපහු එක් කශගන එන්නම්. එශහම තවිල්ලද
ගම් ම ලටමින් අපි කුද ව්ැඩ ටි බලන්න. ශහට - අනි ාද මම
මදකග 400ක් විව්ෘත කනව්ද ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි.
ඔබවනමන්ලද අශප් ආ්නව්ලට තවිල්ලද ශම්ව්ද බලන්න. ඒ විතකක්
ශනොශව්යි.
ගදල්ල දි්ථත්රික් ශඋ ා්ලක්ෂක යනගහනකක් සිටිනව්ද. ඒ
්ම ම ඡන්ා ාදක ශකොත් වි දල ්ාංඛ්යදව්ක් සිටිනව්ද. පවුල්
280 000ක් සිටිනව්ද. නමුත් ගදල්ලට ්ම්මන්ත්රණ දලදව්ක් නැහැ.
හැබැයි රුපිකල් ශ ෝටි ගණන
වි දල මුාලක් ව්ැක
ක
හම්බන්ශතොට මිනන්ා කදයපක්ෂ ්ම්මන්ත්රණ දලදව් හාද තත
හැබැයි ාැන් ඒ ව්්ද තත. අපි ගදල්ශල් හැුපව්ද ආ්න 2 000
්ම්මන්ත්රණ දලදව්ක්. ගරු ව්ජික අශේව්කවන මැිරවනමදශේ
නදක ත්ව්ශකන් එවනමදශේ ආ්නක වනළයි එක හැුපශේ. ඒ ව්දශේම
අපි හානව්ද ්මශ්ෞඛ්ය පීඨකක්. මට මත යි 2015 ව්කෂශඋ අපි
කහපදලන ආණ්ඩුව් ගන්නශ ොට එාද ්මශ්ෞඛ්ය පීඨශඋ ාරුශව්ෝ
මැ්ථ්ක් ගහශගන දින 57ක් ිර්ථශ්ේ ේපව්ද්ශඋ ශකුපම් බව්. මම
ගිිනල්ලද ඒ අකට කිේව්ද අශප් ආණ්ඩුශේ අව්්න් ාව්් ශව්න්න
ලින් ඔබශේ අව් යතදව් ඉෂථට කනව්ද කිකද. ාැන් මම ්වනටු
ශව්නව්ද. ඒ ව්දශේම ගරු අගමැිරවනමදටත් විශ ේෂශකන්ම ශම්
ටයුවන කුද අශප් මුාල් අමදතයවනමදටත් මම ්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද.
රුහුම් වි ථව්විායදලශඋ 10ශව්නි පීඨක විධිකට ්මශ්ෞඛ්ය පීඨක
ගදල්ල ප්රශ ශඋ ්ථාදපිත කන්න එවනමන්ලද වි දල මුාලක් ලබද
 මලද ිරශබනව්ද. මම ිනතන්ශන් ඒ අප ලැූ  යකග්රහණකක්. අපි
නි ම් ටින් බතල ශ ොළ ිනටව්න අක ශනොශව්යි. අපි කිකන ශ
කන කන ශ කිකන මිනිුදන්. එව්ැනි වි දල ව්ැඩ පිළිශව්ළව්ල්
අපි ක්රිකදත්ම
කනව්ද. අා කට ව්ශ ල ගිකදම ඒව්ද ශපශනනව්ද. ශම්
අක අවුරුුප 20ක් ආණ්ඩු ක අා කිකනව්ද නඅශප් දලශඋ ම තමයි
්ම්පූකණශකන් කට හැදිලද ිරශබන්ශන්.න කිකද. ඒ අවුරුුප 20න් අපි
-එක්්ත් යදිර පක්ෂක- ශම් කට පදලනක ශළේ අවුරුුප කීකා? ශම්
අක ශම් ව්ැඩ ළද නම් මදකග ව්ැනි කටිතල පහුද ම් හැුපව්ද නම්
අා අපි ශම් තකම් වි දල මුාලක් ගම්ශපකළිකට විකාම් කන්න
ඕනෑා? ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි අා නනිල ශ්ව්ණන ව්ැනි
ව්යදපෘිර කටශත් ග්රදම නිලවදරින්ට ඒ ්ම ම
ෘෂි කම
පකශඋෂණ නිලවදරින්ට ්ාංව්කවන නිලවදරින්ට නිල නිව්ද් ලබද
ශානව්ද විතකක් ශනොශව්යි. ඒ හැම ශ ශනකුටම අව් ය
දකකදලකක් අපි ගම්ව්ල හාද ිරශබනව්ද. ශම් ව්නශ ොට මශේ
ආ්නශකත් එව්ැනි දකකදල 30ක් 40ක් පමණ හාද ිරශබනව්ද.
්ෑම ග්රදම ශ්ේව්ද ව්්මක් පද්දම අපි ඒ දකකදල හානව්ද. රුපිකල්
2 000ක් ශහෝ 3 000ක්  මලද කුලිකට ිනටුද ශම් නිලවදරින්ට ආත්ම
ගරුත්ව්කක් තිරව් ඉන්න තමන්ශේම කිකද දකකදලකක් ාැන් අපි
හාද  මලද ිරශබනව්ද. ශම් අපි  මුද ක්ථ්ද ශනොශව්යි. නමුත් ඒ අකට
ආත්ම ගරුත්ව්කක් තිරව් ටයුවන කන්න ුදළුව්න් මක් ාැන්
ිරශබනව්ද. අපි එතැනින් නැව්වනශණ් නැහැ. කාංජිත් සිකඹලදපිටික
මැිරවනමද කිේව්ද මට මත යි නසිිනන මදළිගදන ව්ැනි ව්චන ාමද ශම්
අක ව්ැක ාදව් ල්ථ්න ක ිරශබනව්ද කිකද. ඔබවනමන්ලදශේ
දලශඋ සිිනන මදළිගද තමයි ිරබුශණ්. කම් කිසි ශ ශනක් කන්ශන්
එක්ශ ෝ මැාශපකදිග ශව්න්න ුදළුව්න් ශ ොරිකදව්ට ශව්න්න
ුදළුව්න් මැශල්සිකදව්ට ශව්න්න ුදළුව්න් එශහම නැත්නම් ශව්නත්
කට ට ශව්න්න ුදළුව්න් ඒ අක විශ කට ට කන්ශන් ශමො ටා?
රුපිකල් 25 000 රුපිකල් 30 000 ප කකට ලාං දශේ ක්ථ්දව්ක්
ළදට ශගකක් ශාොකක් හාද ගන්න බැරි බව් ඔවුන් ාන්නව්ද. ඒ
අකට සිිනනකක් ිරබුණද සිිනන මදළිගදව්ක් ිරබුණද. ඒ නසිිනන
මදළිගදන ණක ශකෝයනද ක්රමක කටශත් ශම් ව්තදශේ රුපිකල්
මිලිකන 10 ණකක් ඒ අකට ලබද ශාන්න ුදළුව්න්. පිටකට ශ්ේව්ක
කන අකට රුපිකල් මිලිකන 10ක්  මම වනළින් ඔවුන්ට ලාං දව්ට
තවිල්ලද තමන්ශේ අඹු ්ැමිකන් ්ම ජීව්ත් ශව්න්න ශහොහ
නිව්හනක් නිකමදණකක්
ක ගන්න ුදළුව්න් ව්නව්ද. ශම්ව්ද

කිකනශ ොට නශම් කට ණක ශව්නව්ද .න කිකනව්ද. ඔවුන් ශම් කටට
කුද න්ථපැත්ිරක -විනද ක- ශා් බැ ව්දම ශම් දකණක
ශත්රුම් ගන්න ුදළුව්න්. අිනාං්
ුපප්පත් මිනිුදන් විශ කන්ින
රමි කන් හැටිකට ව්ැඩ කමින් ශම් කශ ල යදිර ශ හකට වි දල
ව්ටිනද මක් එක් කනව්ද. ශමශල් පිටකට ගිිනල්ලද ව්ැඩ කන
අකට රුපිකල් මිලිකන 10ක් ශාන්න ආණ්ඩුව් ට ුදළුව්න් මක්
නැත්නම් අපි ශම් ආණ්ඩු කන්ශන් ශමො ටා කිකද මම අහනව්ද
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි. අපි අ ත් නිකමදණය ලී ව්ැඩක්
තමයි ශළේ. ඒ විතකක් ශනොශව්යි නශබෞ ව සි ව්ථාදනව්ලට
ේාවු
කන්ශන් නැහැ. කට ශබානව්ද. ශබෞ වදගමට තැන
ශාන්ශන් නැහැ.න කිකද අා ශම් ආණ්ඩුව්ට ප ලට පවනරු කන්න
ගහනව්ද. ශම් අවුරු ා අන්ිරම ව්නශ ොට මශේ ආ්නශඋ ිරශබන
සික ම විහදක්ථාදනව්ලට විතකක් ශනොශව්යි පූයී ක ්ථාදන
සිකල්ලටම අඩු ගණශන් රුපිකල් ලක්ෂ පහ මුාලක් ලබද
ශානව්ද. මිනන්ා කදයපක්ෂ මහත්තකද මල් ව් ලටික අකශගන
ගිිනල්ලද මහද ශලොකුව්ට සිල් ගන්න මිනිුදන් ව්දශේ ාද ළදට
වුරු ශහෝ හාද  මුද කන් ව්ැටක් විව්ෘත ළදට අවුරුුප 20ක් වනළ
එවනමන්ලද ශළේ ශමොනව්දා කිකංද මම අහනව්ද. එවනමන්ලදට
ඕනෑ ශ පදලනක කන්නයි. අව් ය තැන්ව්ලට මන්දික හාද  මලද
හදමුුපරුව්න්ට ේාවු
ළදට කශ ල ්ම්ථත අිනාං්
භික්ෂූන්
ව්හන්ශ්ේලද ශව්නුශව්න් ටයුවන කන්න එවනමන්ලද ක්රිකද ශළේ
නැහැ. ඒ නි්ද අපි ඒ ටයුත්ත ක්රිකදත්ම
කන්න කනව්ද. එක
බු වදගම ශව්න්න ුදළුව්න් ඉ්ථලදම් වකමක ශව්න්න ුදළුව්න් ිනන්ුප
වකමක ශව්න්න ුදළුව්න් ක්රි්ථිරකදනි ශව්න්න ුදළුව්න්. අපිට
එශහම ශදාකක් නැහැ. යදිරව්දාක වනළින් ඉ්ථ්කහට කන මිනි්ථුද
ශනොශව්යි අපි එක්්ත් යදිර පක්ෂක. එශහමයි අපි -එක්්ත්
යදිර
ශපකමුණ- හැදිලද ිරශබන්ශන්. සික
පක්ෂ එ ට
එ වනශව්ලද එක්්ත් යදිර
ශපකමුණ හාුද නිකමදණය ලී
පක්ෂකක් හැටිකට -ශම් කශ ල ඉතදම ාැව්ැන්ත පක්ෂක හැටිකට- ඒ
ශහොකණෑව් අපි ඉතදම පැහැදිලිව් ප්ර ද කට පත් කන්න ඕනෑ.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමද
ිරශබනව්ද.

ඔබවනමදට

තව්

විනද කක

දලකක්

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි මට අ්දවදකණකක් ශව්නව්ද.
හැම ාදම අන්ිරමට ාද කන්න සිටින අශප් ශේලදශව්න් විනද ක
ශා වනන පනව්ද. අපි හැම ාදම රැ්ථමේම් ටයුවන අව්්න් ක
තමයි කන්ශන්. ඒ නි්ද මට තව් විනද ක වනනක් ලබද ශාන්න කිකද
මද ඔබවනමිකශගන් ඉතදම ශගෞකව්ශකන් ඉල්ලනව්ද. ශමො ා ශම්
ාද කන ශ ආපුද ව්ාදව්ත් අපිට ාද කන්න ලැශබන්ශන්
නැහැ. ශම් අව්්දන අක ව්ැක ශම් අව්්දන අක ව්ැක. විශමපදල
ශහ ලටිආකච්චිට ශම් අව්්දන අක ව්ැශඋ ම ඔබවනමිකට විනද ක
වනනක් ලබද ශාන්න බැරි නම් මන්ත්රීව්රුන් හැටික අපි ටයුවන
කන්ශන් ශ ොශහොමා කිකද මම අහනව්ද. ඒ විතකක් ශනොශව්යි
හැම ක්ශෂේත්රක ම -

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අපි

දශගන් ශහෝ ශේලදව් ඉල්ලද ගනිමු.

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මට තව් විනද ක වනනක් ලබද ශාන්න කිකද මද ඉතදම
දරුණි ව් ඔබවනමිකශගන් ඉල්ලනව්ද.අධි කණ හද බන්වනදගදක
ප්රිර්ාං්ථ කණ අමදතයදාං ශඋ අධීක්ෂණ මන්ත්රීව්කශකකු හැටිකට

657

658

පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු විශමපදල ශහ ලටිආකච්චි මහතද

කිසිම  මමනදව්ක් ලබන්ශන් නැිරව්යි මම ටයුවන කන්ශන් කිකන
දකණක ශම් අව්්ථාදශේ ම පැහැදිලිව් කිකනව්ද. නශනොශකක්  මමනද
අක ව්කප්ර්දා ශම් ව්කප්ර්දා ගන්නව්ද.න කිකංද තතැම් අක කිකනව්ද.
කශ ල මිනිුදන් ශම්ව්ද ගැන ාන්ශන් නැහැ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි
ශාව්න ත්රිුද ගල
මහදධි කණ ේ්දවිකත් අපි ශහට - අනි ාද ව්නශ ොට පටන්
ගන්නව්ද. එතශ ොට නනඩු අහලද ඉව්ක ශව්න්ශන් ව්ාදා?න කිකන
තන්ාකක අහන්න බැහැ. ශමො ා ඒ ට අව් ය පුදබිම හැදිලද
ිරශබන්ශන්. ශපොලි්ථ ශාපදකතශම්න්වනව් පදවිච්චි ක කුඩු ව්දශේ
විෂමදචදක මත් ද්රව්ය ශම් කශ ල නැිර කන්න යනදධිපිරවනමදට
කම්කිසි හයිකක් ලැබුණද නම් ඒ ට අව් ය ක්ිරක ලබද ුපන්ශන්
එක්්ත් යදිර
පක්ෂ ආණ්ඩුව් බව් මම කිකන්න
ැමිරයි.
ශපොලීසිකට සිකකට 44 ව්ැටුප් ව්ැ කමේමක් ක ඒ ව්කප්ර්දා ටි
 මලද ඒ අක ්වනටු ක ඒ අකට ආත්ම ගරුත්ව්කක් තිරව් තමන්ශේ
කදය දරික කන්න අව් ය පුදබිම හාද ුපන්ශන් කනිල් වික්රමසිාංහ
මැිරවනමද ප්රමුඛ් එක්්ත් යදිර පක්ෂකයි. විශ ේෂශකන්ම මද ශම්
අව්්ථාදශේ ම අශප් ්දගල කත්නදක තමිරවනමන්ලද ව්දශේ අකට
්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද. එවනමන්ලද කුද ක්රිකදාදමක නි්ද තමයි ඒ
තත්ත්ව්ක තිරශව්ලද ිරශබන්ශන්.
මට ලින් ාද කුද මන්ත්රීව්රු කිේව්ද ව්දශේ විපක්ෂශඋ
අක යුා හමුාදව් ගැන ාද කනව්ද ශනොශකක් ශ ව්ල් ගැන ාද
කනව්ද නයුා හමුාදශේ ශ්බළුන්ට කුඩම්මදශේ ්ැලකිල්ල.න
කිකනව්ද. හැබැයි යුා හමුාද ශ්බළුන්ශේ නිල තඳුම්ව්ලට
රුපිකලක් විකාම් කන්න තමන්ශේ අයිිරව්දසි ම් ශව්නුශව්න්
නිල නිව්ද්ව්ලට රුපිකලක් ශව්න් කන්න ඒ දකණද පිළිබහව්
තහැක් තකලද බලන්න ඔවුන්ට ුදළුව්න් මක් ිරබුශණ් නැහැ. ඒ
නි්ද අපි කිකන දකණද ්ම්බන්වශකන් පදකලිශම්න්වනව් වනළ ම
ශහෝ ශව්නත් ඕනෑම තැන  ම ඕනෑම ශ ශනකු ්ම -ඔක
බන්ුපල ගුණව්කවනලද ව්දශේ ටින් බතල ශ ොළ ිනටව්න අකත්
්ම -ව්දා විව්දා කන්න අපි ලෑ්ථිරයි. ේාක ගම්මන්පිලලද අා
ශහොකද ගන්නත් නැහැ. අපිත් ්ම ඕනෑම විව්දාක ට එන්න කිකද
අපි ඒ අකට කිකනව්ද. ශම්ව්දශඋ ිරශබන අකුරු හකඹත් ්ම
ඉලක් ම් ්ම අපිත් එක් ව්දා කන්න එන්න. ශබොරුව්ට තැන්
තැන්ව්ලට අගුපිල්ව්ලට ප ක ශපළව්ල්ව්ලට මුඩුක්කුව්ලට
ගිිනල්ලද ාද කන්ශන් නැිරව් ශම් ගරු ්ාදශේ ඉහශගන අපි
ාද කන ඒව්දට එශකිනව් ුදළුව්න් නම් ේත්තක ශාන්න ලෑ්ථිර
ශව්න්න. නමුත් අා ශම් ගරු ්ාදශේ එක්ශ ශනක්ව්ත් නැහැ;
විපක්ෂශඋ එ මන්ත්රීව්කශකක්ව්ත් ශම් අව්්ථාදශේ ම ්ාද ගැශේ
නැහැ අපි ලබද ශාන ේත්තක අහන්න. ශ ෝ ශම් අක? මම ාන්ශන්
නැහැ එක්ශ ශනක් ඉන්නව්දා කිකලද. නගදටුයි. ඒ දබ ව
විපක්ෂශඋ ගරු ුදාකිනී  ප්රනදන්ුපුදල්ශල් මන්ත්රීවනමික ඉන්නව්ද.
ඔබවනමික ඉන්න එ ශහොහයි. විශ ේෂශකන්ම අා දන්තද දිනක
නි්ද මම ඔබවනමිකශේත්
ටහඬ අහන්න ආ්යි. ිනරුනි ද
ශප්රේමචන්ද්ර මන්ත්රීවනමික ශහොහ
ාදව්ක්
ළද. ්ැබෑ ශල්
කාදකාව්ද මව් තක ඉතදම එ කතකව් ඒ ාදව් ළද. ඒ නි්ද දන්තද
දිනක ශක ම ිරශබන අා ව්දශේ ාව්් මම කිකන්න ැමැිරයි ශම්
අක ව්ැක විශ ේෂශකන්ම ශම් කශ ල දන්තදව්න් ශව්නුශව්න් වි දල
ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ක්රිකදත්ම
කන අක ව්ැකක් කිකලද. ශම් අක ව්ැක
එක්්ත් යදිර ශපකමුශණ් ශම් ආණ්ඩුශේ මාංගල අක ව්ැක
කිකලදයි අපි කිකන්ශන්. ශම් මාංගල අක ව්ැක කටට මාංගලයකක්ම
ශේව්ද කිකලද ප්රදකානද කමින් ඒ වනළින් ශම් කශ ල ුපක් විිලන
අිනාං් මිනිහදට ශම් කශ ල නිෂථපදානකට ාදක ශව්න අකට ්හන
්ල්ද ශාමින් තිරව්න ආනකන-අපනකන ක්ිරක වනළින් ශගවුම්
ශ ේෂ ින ක අඩු කලද නිකමදණය ලී කටක් හාන්න ඉදිරි මද්
කිිනපක වනළ ම අපට හැකිකදව් ලැශබයි කිකලද වි ථව්ද් කමින්
මුලුදශන් සිටින ගරු මන්ත්රීවනමිකට ්ථවනිරව්න්ත ශව්මින් මශේ
ාදව් අව්්න් කනව්ද. ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි ගරු මන්ත්රීවනමනි. මීළ ට ගරු (වව්ාය
ුදාකිනී  ප්රනදන්ුපුදල්ශල් මන්ත්රීවනමික. ගරු මන්ත්රීවනමිකනි
ඔබවනමිකට විනද ක අට
දලකක් ශව්න් ක ිරශබනව්ද.
[අ.ාද. 5.51]

ගු (වවදය සුදර්ශිනී ප්රනාන්ුලපල්වල් මතත්මිය
(மொண்புமிகு
(கவத்திய
பர்னொந்துபுள்மள)

கலொநிதி)(திருமதி)

சுதர்ஷினி

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

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, යදතයන්තක දන්තද දිනක
අාට ශක ම ිරශබනව්ද. මම මුලින්ම ගරු තදකදනදත් බ්ථනදක
මැිරවනමදට ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද, එවනමදට ලබද  ම ිරබුම් දලක
මට පරිතයදග කලද විනද ක අටක් මට ලබද  මම පිළිබහව්. ඒ
ව්දශේම යදතයන්තක දන්තද දිනක ශක ම ිරශබන අා ාව්ශ්ේ
ඔබවනමික ලාලද්නශඋ සිටින ශේලදශේ, අශප් කශ ල යනතදව්ශගන්
සිකකට 52ක් ව්න අම්මදව්රුන්, ්ශහෝාරිකන්, මිවනරිකන් තවනළු
්ම්ථත දන්තදව්න් අපි අගක කනව්ද. ශමො ා, ්ැබෑ ශලසින්ම
්විබල ගැන්වුම් ඔවුන්ශේ ක්ිරක තමයි කශ ල ක්ිරක. ඒ නි්ද
ශහොහ ්මදයකක්, කහපත් කටක් හාන්න අපිත් එක් අත්ව්ැල්
බැහගන්න කිකලද අපි සික
දන්තදව්න්ට අා ආකදවනද කනව්ද.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, අා මට ලින් ාද කුද
අශප් විශමපදල ශහ ලටිආකච්චි මන්ත්රීවනමදශේ ාදව් අහශගන
ිනටුද මට ිනවනණද, එවනමදශේ ට ශබොරු කිේව්ත්, දිව් ශබොරු
කිකන්ශන් නැහැ කිකලද. ශමො ා, එවනමද කිේව්ද, ශම් එවනමදශේ
අව්්දන අක ව්ැක ාදව් කිකලද. එවනමද පිළිශගන ිරශබනව්ද, මින්
ඉදිරිකට එවනමන්ලදට අක ව්ැකක් ඉදිරිපත්
කන්න හම්බ
ශව්න්ශන්ත් නැහැ, එවනමදට ාද කන්න හම්බ ශව්න්ශන්ත් නැහැ
කිකලද. [බදවද කිරීමක්] ඒ
තමයි ්ැබෑ තත්ත්ව්ක. එවනමද
තත්තම කිේව්ද.

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

I rise to a point of Order.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදශේ point of Order එ

ශමො ක්ා?

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, ශමවනමික මශේ නම ්හහන්
ළද. ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, ශම් ආණ්ඩුව් - [බදවද කිරීමක්]
ඔබවනමන්ලදමයි
කිකන්ශන්.
ඊළ ට,
අනිව්දකකශකන්ම
පදකලිශම්න්වන මැිරව්කණක, යනදධිපිරව්කණක, පළදත් ්ාද
මැිරව්කණ පැව්ැත්ශව්නව්ද. ශම් ආණ්ඩුශව්න් -

ගු (වවදය සුදර්ශිනී ප්රනාන්ුලපල්වල් මතත්මිය
(மொண்புமிகு
(கவத்திய
பர்னொந்துபுள்மள)

கலொநிதி)(திருமதி)

சுதர்ஷினி

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

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, ඒ
ශනොශව්යි.

point of Order එ ක්
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ගරු මන්ත්රීවනමනි, ඔබවනමදම තමයි කිේශේ ශම් අන්ිරම අක
ව්ැක කිකලද. මම ශනොශව්යි, ඔබවනමද තමයි කිේශේ. [බදවද
කිරීමක්] ඒ නි්ද අපි එක පිළිගන්නව්ද. ශමො ා, ශම් අක ව්ැක
ුදන්ාක ව්චන ශකොාද, අ ත් ව්චන ශකොාද, සිිනන මදළි ද ශපන්ව්ලද,
"Home Sweet Home" කිකලද අා කශ ල තරුණ පකම්පකදව්ත්
ණක රුව්න් බව්ට පත් කන්න ඉදිරිපත් කුද අක ව්ැකක් කිකන
එ අපි මතක් කනව්ද.
විශ ේෂශකන්ම අ ිරන් විව්දහකට පත් ශව්ච්ච අකට අවුරුුප
25කින් ශගව්න්න සිකකට 6 ශපොලිකට ලක්ෂ 100ක් ශානව්ද .
මම ගණන් හාද බැ ව්දම ශපී  ගිකද, අවුරුුප 25 ට ශපොලිකම
ලක්ෂ 150ක් හැශාන බව්. ලක්ෂ 100 ණකක් අකශගන, අවුරුුප
25ක් ඹුකලද- ඹුකලද ලක්ෂ 150ක් ශපොලික ශගව්නව්ද. ඒ අනුව්
මද්ක ට ව්දරි ක රුපිකල් 83,000ක් ශගව්න්න ඕනෑ. ශම් තරුණ
පිරි්ට ශ ොශහන්ා, ඒ ට ්ල්ලි? රුපිකල් 83,000ක් මදසි ව්
ශගව්න්න නම් ලක්ෂ වනන ආාදකමක් ලැශබන්න ඕනෑ. හැබැයි,
ලක්ෂ වනන ආාදකමක් මදසි ව් ලැබුශණොත් බුප ගහනව්ද. බුප
ගැහුව්දම, නැත්තටම නැිර ශව්ලද කනව්ද. ඒ නි්ද ශම් ල්ථ්න
ව්චනව්ලට මුළද ශව්ලද, ශම්ව්දට රැව්ශටන්න එපද කිකලද මම කශ ල
තරුණ ප්රයදව්ශගන් මුලින්ම ඉල්ලද සිටිනව්ද.
අා ශම් කශ ල ආකථි ශඋ වි දල ප්ර ථනකක් ිරශබනව්ද. ඒ ගැන
කිකන්ශන් මම ශනොශව්යි. කවි රුණදනදක තමිරවනමද තමයි
2019 යනව්දරි ම් 31 ව්ැනි ාද පළ වූ නමේබිමන ුදව්ත් පතට ඒ ගැන
කිකද ිරශබන්ශන්. එින ්හහන් ශව්නව්ද, "ශම් කට බාංශ ොශලොත්
ශව්න්නයි කන්ශන්. කශ ල ආාදකමට ව්ඩද වි දල ශල් විකාම
ව්ැ කමේශමන් කට බාංශ ොශලොත්ාදව්කට පත් ශව්නව්දන කිකලද.
ශමශහම කිකන්ශන්, ඔබවනමන්ලදශේම ිනටුද මුාල් තමිරවනමදයි. ඒ
ව්දශේම 2016 ව්්ශක ම ශ්රී ලාං දශේ තිර වූ ශ පදලන
අ්ථාදව්කත්ව්ක නි්ද කශ ල ිරශබන්ශන් සිකකට වනන
ව්දශේ
ආකථි ව්කවන ශේගකක් කිකලද මහ බැාංකුශේ අධිපිරවනමද ළ
ප්ර ද කක් CNewsව්ල ව්දකතද මේ ිරබුණද.
අා ව්නවිට ආසිකදිර
ලදපශඋ අඩුම ආකථි ව්කවන ශේගක
ිරශබන්ශන් අශප් කට වනළයි. බාංේලදශ ශඋ ආකථි ව්කවන
ශේගක සිකකට 7.4යි; ශන්පදලශඋ සිකකට 7.9යි; භූතදනශඋ සිකකට
7.4යි; ලදඕ්ශඋ සිකකට 6.9යි; ඉන්දිකදශේ සිකකට 6.7යි;
පදකි්ථතදනශඋ සිකකට 5.4යි; මදල දිව්යිශන් සිකකට 4.8යි. අපි අා
තෆථගනි්ථතදනකත් එක් අන්ිරම ්ථාදනක ්හහද ්ටන් කනව්ද.
අා ශම් කශ ල ආකථි ශඋ ගැට ව්ක් ිරශබනව්ද. අශප් ආාදකමට
ව්ඩද අශප් විකාම ව්ැ කයි. අපි පවුලක් අකශගන බලමු. පවුල
ශනෝනයි, මහත්තකදයි ශාශානදම කක්ෂද කනව්ද. ඔවුන්ට ප කකක්
ලැශබනව්ද. ඔවුන් ්ථව්කාං රැකිකද
කලදත් අමතක ආාදකමක්
ලබනව්ද. හැබැයි, විකාම ව්ැ ක වුශණොත් ඒ ශගොල්ලන්ට ඒ පිකව්ද
ගන්න බැහැ. එතශ ොට ශමො ා, කන්ශන්? බැාංකුව්ල තැන්පත්
ිරශබනව්ද ශන්. ඔවුන් ඒ තැන්පත් මුාල් ටි අකගන්නව්ද. ඒව්ද
විකාම්
කනව්ද. හැබැයි, හරිකද දකව්
ළමනද කණක
කගත්ශත් නැත්නම්, විකාම අඩු කගත්ශත් නැත්නම්, විකාම
පදලනක කගත්ශත් නැත්නම් ශම් පවුලට දියුම් ශව්න්න බැහැ.

ජීව්න බකක් පටව්ද ිරශබනව්ද. ශම් ආණ්ඩුශේ ුපකව්ල ආකථි
ළමනද කණක නි්ද අා රුපිකශල් ව්ටිනද ම දිශනන් දින
පහළට ගිිනන්, අා ශඩොලකක අගක රුපිකල් 184ක් ව්නව්ද. අපි
ශබොශහෝ ාදණ්ඩ ආනකනක කනව්ද. අපි අපනකනශකන් ලබන
ආාදකමට ව්ඩද ආනකනක ශව්නුශව්න් ව්ැක කනව්ද. ඒ නි්ද අශප්
මුාල් වි දල ප්රමදණකක් පිට කටව්ලට ත ම කනව්ද. අා ු ච විශ
ආශකෝයන ලාං දව්ට එන්ශන් නැහැ. ශමො ා, වි ථව්ද්කක්
ශනොමැිර ම නි්ද, අා ්ථථික ප්රිරපත්ිරකක් කශ ල නැිර නි්ද විශ
ආශකෝය ශකෝ ලාං දව්ට එන්ශන් නැහැ. දින 100 වනළ ශව්ච්ච
ට්රිලිකනක
බැඳුම් ක ව්ාංචදව් නි්ද අා ලාං දව් ශ ශකින
වි ථව්්ී කත්ව්කක් විශ
ආශකෝය ශකෝ වනළ නැහැ. ඒ නි්ද අා
කශ ල ආාදකම අඩු ශව්ලද ිරශබනව්ද. ශම් ආාදකම්, විකාම්
පකතකකට අපි කම්කිසි ක්රමශේාකක් හැුපශේ නැත්නම්, ු ච
ප්රිරපත්ිර ශගනදශේ නැත්නම්, අශප් ආකථි ව්කවන ශේගක දියුම්
ක ගන්න බැහැ. ාැන් ශව්න්ශන්, අතී්දකකට අමුශ හ ගැහුව්ද
ව්දශේ ශාකක්. අතී්දකකට, ප්රිර දක
කන්න ඕනෑ. අමුඩක
ගැහුව්දට ව්ැඩක් ශව්න්ශන් නැහැ. අා අපි ශම් අක ව්ැක
ාකින්ශන්ත්, "අතී්දකකට අමුශඩ ගහුද අක ව්ැකක්න හැටිකටයි.
අශප් කශ ල පලවනරු වි දල ව් ශකන් ිරශබනව්ද. පලවනරු
ආහදකකට ගැී ම ඉතදමත්ම ව්ැාගත්. විශ ේෂශකන්ම පලවනරු
ආහදකකට ගැී ශමන් රීකකට අව් ය විටමින් ව්කග, ඛ්නිය ලව්ණ,
තන්වන ව්කග හද ප්රිරඔක්සි දක ලැශබනව්ද. අා අපි විශ
විනිමක වි දල ව් ශකන් පිට කට කව්මින් පලවනරු ආනකනක
කලද, ශව්න කටව්ල ශගොවිශකෝ දියුම් කනව්ද. අපි 2017 පලවනරු
ශටොන් 76,139ක් ශගශනන්න රුපිකල් බිලිකන 12.9ක් විකාම් ක
ිරශබනව්ද; අපනකනක ක ිරශබන්ශන් ශටොන් 31,320යි; ආාදකම
බිලිකන 6.3යි. බලන්න අා ලාං දශේ ශ ය ක පලවනරු ශව්නුව්ට,
විශ ශකන් තපල්, මු ාකප්පලම්, ශාොඩම්, ශාළුම් ව්දශේ පලවනරු
ශගන්ව්නව්ද. සිකඹලදත් ශගනැල්ලද! අා ශම් පලවනරු මදක  ල
එශක් ඕනෑ තකම් ිරශබනව්ද. හැබැයි, ශම්ව්දශඋ කිසිම ගුණකක්
නැහැ. ගශහේ ිරබුණදට ව්ඩද ව්ැ ක දලකක් නැශේ ිරබුම්, ඊටත්
ව්ඩද ව්ැ ක දලකක් ුදපකමදක  ලව්ල ිරශබන ශම් පලවනරුව්ලට අා
ව්ැ ක ව්ටිනද මක් ශානව්ද. අා අශප් කශ ල ප්රිරපත්ිරකක් නැහැ. එාද
කිේශේ, "සිරිල ශ - සිරි ්ැප ශ න කිකලදයි. අා ශ ය ක ශ ව්ලට
අපි අගකක් ලබද ශාන්න ඕනෑ. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි,
ඔබවනමිකට මත තිර, අපි ශක්කලශඋ KILA Institute එ ට
ගික ශව්ලදශේ අපිට ේශ
ශත්ව්ලට ුපන්ශන් ඔවුන්ශේ
නිෂථපදානකක්. ශ ශ්ල් බැාලද, ම් කුඩු හද මිරි්ථ කුඩු තව්කලද
ුපන්ශන්. අා අපි workshops ිරකනශ ොට ශ්ෞඛ්යකට අිනත ක
ශ ව්ල් ශ ොච්චක ලබද ශානව්දා? ශප්්ථට්රි,  ලල ල්ථ, ශකෝල්්ථ,
පැටි්ථ ව්දශේ ශතල් ආ්රිත නිෂථපදාන ්හ බටක ආ්රිත අයිසින්
ශක්ක් ව්දශේ නිෂථපදානයි ලබද ශාන්ශන්. ඒ නි්ද අා කශ ල ශබෝ
ශනොව්න ශකෝග ව්ැ ක ශව්ලද. ශ ය ක ශ ව්ල් අගක කන්න අා අශප්
ේනන්ුපව්ක් නැහැ. අා ශාන්ශන් ශ ය ක පලවනරු ශනොශව්යි, පිට
කටව්ලින් ශගශනන කිසිම ගුණකක් නැිර පලවනරු. ඒ නි්ද අපට
ශම් විකාම අඩු කන්න-

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමික,
විකාම පදලනක ක ගත්ශත් නැත්නම් අන්ිරමට ශමො ා
ශව්න්ශන්? බැාංකුව්ට ඉඩම ිරකලද ණක ටි ගන්නව්ද. ඒ ණක
පිකව්න්න තව්ත් ශ ශනකුශගන් ණක ගන්නව්ද. තපක ශව්නුශව්න්
බැාංකුව්ට ිරකන්න ඉඩමක් නැිර වුණදම, ගිනි ශපොලී මුාලදලිශගන්
ණක අකශගන ණක ටි ශගව්නව්ද. ඒ නි්ද ඉිරරිකක් නැහැ. අා
කටට ශව්ලද ිරශබන්ශන්ත් ඒ යි. අා කශ ල ආාදකම අඩුයි; විකාම
ව්ැ කයි. අා ව්ැ ල බ ා, යදිරක ශගොඩ නැගීශම් බ ා, ව්කදක හද ගුව්න්
ශතොටුශපොළ ්ාංව්කවන බ ා කනදදි බුප ගහලද යනතදව්ට වි දල

දලක අව්්දනයි.

ගු (වවදය සුදර්ශිනී ප්රනාන්ුලපල්වල් මතත්මිය
(மொண்புமிகு
(கவத்திய
பர்னொந்துபுள்மள)

கலொநிதி)(திருமதி)

சுதர்ஷினி

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

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, මට කිකන්න ශගොඩක්
ශ ව්ල් ිරශබනව්ද. නමුත්, දලක නැහැ. ශම් අක ව්ැක ඉතදමත්ම
ල්ථ්නට අයිසින් කුද, ුද්ථ දුද ශක්ක් එ ක් බව් ්හහන් කන
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[ගු (වව්ාය ුදාකිනී  ප්රනදන්ුපුදල්ශල් මහත්මික

අතක, අපි ආාදකම ව්ැ ක ක ගන්නත්, විකාම අඩු ක ගන්නත් ු ච
ප්රිරපත්ිරව්ලට කද යුවන බව් කිකමින්, මද නිහඬ ව්නව්ද. ඔබවනමිකට
්ථවනිරයි.

ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා

(மொண்புமிகு விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමකනි, එවනමික අවුරුුප ශා ක්
ිර්ථශ්ේ ශම් ආණ්ඩුශේ ිනටිකද. ශම් ශකෝයනද ක්රිකදත්ම කිරීම
පිළිබහව් බලලදව්ත් ශනොශව්යි ාද කන්ශන්. ඒ ණක ශගව්න්න
අවුරුුප 2 ්හන දලකක් ශානව්ද; සිකකට 3.46යි ශපොලික.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමනි, දලක පිළිබහව් ගැට ව්ක් ිරශබනව්ද. ඊළ
ථි කදට අව්්ථාදව් ශාමු.
මීළ ට, ගරු ශකෝිනණී කුමදරි විශමකත්න මහත්මික. ඔබවනමිකට
විනද ක 11
දලකක් ිරශබනව්ද.

[අ.ාද.5.59]

ගු වරෝිනණී කුමාි  විව.රත්න මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமேரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, අා දන්තද දිනශඋ ඔබවනමික
මුලුදන ාකන ශව්ලදශේ මශේ ාදව් පැව්ැත්මේමට අව්්ථාදව් ලැබීම
ගැන මම ්වනටු ව්නව්ද. අා යදතයන්තක දන්තද දිනකයි. ලාං දව්දසී
සික ම දන්තදව්න්ට මම ශම් අව්්ථාදශේ ම ුදබ පතනව්ද.
"Vision 2025 - ශපොශහෝත් කටක්න කන ශත්මදව් කටශත්
්මදය ්ාංව්කවන ාැක්මට අනුව්, එින තව්ත් ඉදිරි පිකව්කක් විධිකට,
්මදයශඋ ්ෑම තකදිරකම ම යන ශ ො ලඨද් ඉලක්
කශගන
ශමව්ක අක ව්ැක ඉදිරිපත් කිරීම ුදවිශ ේෂී ලක්ෂණකක් විධිකට මම
ාකිනව්ද. අා දන්තද දිනක නි්ද මම ිනවනව්ද, මුලින්ම දන්තදව්
්ම්බන්වශකන් ාද කන්න. ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි,
අශප් ආකථි ශඋ ශ ොඳු නදකටික ව්න්ශන් දන්තදව්යි. දන්තද
දිනක ශකශාන අා දින ඒ ගැන ාද කන්න ලැබීම ගැන මම
්වනටු ව්නව්ද.
ලාං දශේ යනගහනශකන් සිකකට 52ක් ඉක්මව්න්ශන්
දන්තදව්න්. ඒ නි්ද අශප් කශ ල
දන්තදව්න් තීකණදත්ම
ණ්ඩදකමක් විධිකට හඳුනදගනිමින්, ඔවුන්ශේ ක්රිකද දරී
ාදක ත්ව්ක කශ ල ආකථි කට ලබද ගැී මට ශම් අක ව්ැක වනළින්
අව්වදනක ශකොමු කිරීම ව්ැාගත් දකණදව්ක් විධිකට මම ාකිනව්ද.
විශ ේෂශකන් දන්තදව්න්ට පහුද ශව්ලදව්ට ව්ැඩ කිරීමට නමයය ලී
ව්ැඩ කන ශව්ලදව්න් තිර කලද, නිව්ශ්ේ සිට ව්ැඩ කිරීමට
හැකිව්න ආ දකකට ම් රු ී ිර ්ාංශ ෝවනක කිරීමට ශකෝයනද
කිරීමම ප්ර ාං්ී ක දකණදව්ක් කිකද මම ිනතනව්ද. ලැයි්ථවනගත
්මදගම්ව්ල අවයක්ෂ මණ්ඩල වනළ දන්තද නිශකෝයනක ව්ැ ක
කිරීමට මුාල් අමදතයවනමද ළ ශකෝයනදව් ඉතදම ව්ැාගත් කිකද මම
ිනතනව්ද.
ශමො ා,
ශලෝ ශඋ
්මදගම්
ගත්තදම,
දකකක්ෂමතදව්ශකන් ඉහළ, ලලාදයිතදව්ශකන් ඉහළ ්මදගම්ව්ල
ළමනද කණ ටයුවන කන්ශන් දන්තදව්න්. මම ිනතනව්ද, ඒ
ශබොශහොම දශලෝචිත ක්රිකදව්ලිකක් කිකලද.
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ශපෞ ගලි
අාං ශඋ ශ්ේව්ශඋ නියුවන
දන්තදව්න්ට මද්
වනන අනිව්දකක ප්රූරත නිව්දඩුව්ක් ලබද  මමට අශප් කයශකන් ශගන
ආ ශකෝයනදව් මම අගක කනව්ද, අම්මද ශ ශනක් හැටිකට.
කයශඋ ශ්ේව්ශඋ නියුවනව් සිටින දන්තදව්න් විතකක් ශනොශව්යි,
ශපෞ ගලි අාං ශඋ ශ්ේව්ශඋ ශක ම සිටින මේව්රුත් ාරුශව්කු
ලැබීශම් මුල් දලක වනළ ශබොශහෝ අපහුදතදව්ට පත් ශව්න බව් අපි
ාන්නව්ද. ඒ ්හහද කම් ව්ැඩ පිළිශව්ළක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන
දන්තදව්ක් හැටිකට මම කයකට ්ථවනිරව්න්ත ව්නව්ද.
ඒ ව්දශේම අා ව්ැඩ
කන
දන්තදව්න්ට ිරශබන ප්රබල
අභිශකෝගකක් තමයි, ශ්ේව්ශඋ ශක ම සිටින දලක වනළ ාරුව්න් ද
ළ ා තබද කන්ශන් කිකන දකණක. ාරුව්න් ආකක්ෂද ්ිනතව්
තබද ඒශම් ගැට ව් අා ශ්ේව්ශඋ ශකශාන අම්මදව්රුන්ට
ිරශබනව්ද. පද්ල් ශේලදශව්න් පුදව්ත්, නිව්දඩු දිනව්ලත් ාරුව්න්
රැ බලද ගැී මට ළමද ුදරැකුම් මවය්ථාදන හද පහුද ම් ්පකන
ආකතන තිර කිරීම ්හහද ශම් අක ව්ැක වනළින් දිරිගැන්මේශම්
ශකෝයනද ඉදිරිපත් ක ිරබීම ඉතදමත් දශලෝචිතයි කිකද මම
ිනතනව්ද.
ඒත් එක් ම, දටත් අමත ශව්ලද ිරශබන ශාකක් අපි මතක්
කන්නට ඕනෑ. අා දන්තදව් සික ම ක්ශෂේත්ර වියකග්රහණක
කලද ිරශබනව්ද. පරිපදලන ශ්ේව්ක, වව්ායව්රු, ගුරුව්රු,
අවයදපන ක්ශෂේත්රක ව්ැනි ක්ශෂේත්ර ගත්තදම, අා දන්තදව්න් තමයි
ඉදිරිශකන් ඉන්ශන්. නමුත්, ශ පදලන ක්ශෂේත්රක වනළ දන්තද
නිශකෝයනක අඩුයි. අපි ගත්ශතොත්, පදකලිශම්න්වනශේ 225ටම
ඉන්ශන් දන්තදව්න් 12ශානදයි. ශම් තත්ත්ව්ක ව්ටහද ගනිමින්,
සිකකට 25
ශ ෝටදව්ක් ශගනැල්ලද, ශමන්න ශම් ප්රිරපත්ිර
්ැලුදම් කන ආකතන වනළ දන්තද නිශකෝයනක ව්ැ ක කිරීමට
අග්රදමදතයවනමද ගත් ව්ෑකම මම අගක කනව්ද. ශම් ව්න විට ශම්
ප්රිරපත්ිර ්ැලුදම් කණශඋ ම 2,000 ට ආ්න්න පිරි්ක් පළදත්
පදලන ආකතන නිශකෝයනක කනව්ද.
ඒ ව්දශේම, 2015ට ශපක ගැබිනි මේව්රුන්ට ශගව්මින් ිරබුම්
රුපිකල් 500  මමනදව්, 2015 ව්කෂශඋ අශප් කයශකන් මදසි ව්
රුපිකල් 2,000 ාක්ව්ද ව්ැ ක ක මද් ාහකක් ලබද ශානව්ද. 2019
ව්කෂශඋ ඒ ්හහද ශව්න් ක ිරශබන මුාල රුපිකල් මිලිකන
5,500ක් ාක්ව්ද ව්ැ ක ක ිරශබනව්ද. කුශ්ේ සිටින ාරුව්දශේ
ශපෝෂණක ගැන ිනතමින් ශ්ෞඛ්ය ්ම්පන්න අනදගත පකුදකක්
හාන්නට අශප් කයක ශගන ිරශබන ක්රිකද මදකග මම අගක
කනව්ද.
ඒ ව්දශේම, දන්තදව් දිකණිකක්, ශ්ොශහොයුරිකක්, මව්ක් ශල්
්ල න ්මදයකක් නිකමදණක කන්නට, දන්තදව්ට ්මදයශඋ
නිසි ්ථාදනක ්ැලසීමට ාකන ප්රකත්නක, දන්තදව්ක් විධිකට මම
අගක කනව්ද. අශප් කයක එශහම ටයුවන කන ශ ොට, අා
දන්තද දිනශඋ මට මතක් ශව්නව්ද, පුදගික
දලශඋ අශප්
දන්තදව්න්ට ්ල ුද හැටි.
ගරු ුදාක ී  ප්රනදන්ුපුදල්ශල් මන්ත්රීවනමිකත් පිළිගන්නව්ද
තිර, පුද ගික දලශඋ දන්තදව්න් දූෂණක ක, ඒව්දශඋ ්ැමරුම්
ේශළලව්ල් ිරබුම් බව්. අපි ව්ැ ක ඈත ට කන්නට ඕනෑ නැහැ.
ශම් පුද ගික ාව්්ථ 52 වනළ තිර ශව්ච්ච සි ධිකක් ශම්
පදකලිශම්න්වනව් වනළ මම ශබොශහොම
නගදටුශව්න් ප්ර ද
කනව්ද. ්දම දමීව් ගමන් කමින්, මවය්ථාව් ටයුවන කන්නක
කිකද මදවය ආකතනව්ලින් ඉල්ලීමක් කන්න ගික අශප් කශ ල
ශයයෂථඨ ලද දරිනිකන්ව් අශප් විපක්ෂක නිශකෝයනක කන
මන්ත්රීවනශමක් -ගරු සිසික යකශ ො ක මන්ත්රීවනමද- ාැක්ශක්
ගණි දශව්ෝ විධිකට. ඒ ගැන මම නගදටු ශව්නව්ද. ශමො ා, ඒ
අක එාද ගමන් ශළේ දින 52 වනළ අිනමි ශව්ච්ච ප්රයදතන්ත්රව්දාක,
මදවය නිාහ් රැ ගැී ම ්හහදයි. ලාං දශේ ඉන්න ප්රවදන ශපශළේ
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ලද දරිනිශකෝ තමයි ඒ ්හහද ගමන් ශළේ. ඔවුන්ට අපහද්
ළද. එාද පදකට බැහැුද ලද දරිනිකන්ට පමණක් ශනොශව්යි ඒ
අපහද්ක වුශණ්. ්ම්ථත දන්තදව්න්ට කුද අ්දවදකණකක්,
අපහද්කක් විධිකට මම ශම් ශව්ලදශේ එක ශහළද ාකිනව්ද. එාද
පදකට බැ්ථශ්ේ අම්මලද ටි ක්; එාද පදකට බැ්ථශ්ේ බිරින්ාෑව්රු
ටි ක්; එාද පදකට බැ්ථශ්ේ ්ශහෝාරිශකෝ ටි ක්; එාද පදකට
බැ්ථශ්ේ
දශේ ශහෝ දිකණිකන් ටි ක්. එශහම නම් සිසික
යකශ ො ක මන්ත්රීවනමදට එාද ඒ දන්තදශව්ෝ ශපනුශණ් ගණි දව්න්
විධිකට නම්, පදකට බිනන සික ම දන්තදව්න් ගණි දව්න් නම්,
එවනමදශේ මව්ත්, බිරිහත්, දිකණිකත් ඒ ගණකටම අකත් ව්නව්දා
කිකද මම ශබොශහොම
නගදටුශව්න් අහනව්ද. ශමො ා
දන්තදව්න්ශේ ශගෞකව්ක කකින්න ඕනෑ, අම්ශමකුශගන් ඉපුපණ
ාරුශව්ක් හැටිකට. ගණි දව් කිකද දන්තදව් නම් කනව්ද නම්,
ශම් ශලෝ ශඋ පිරිමි ්ාංව්ක වුණද නම් ගණි දව් කිකද චරිතකක්
තිර ශව්න්ශන් නැහැ. අපි එව්ැනි යුගකක් පුද කමිනුයි කන්ශන්
කිකන එ ශම් ශව්ලදශේ මම මතක් කන්නට ඕනෑ.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, අා අපි මුහුණපදන ප්රවදන
අභිශකෝග ්හහද දිගු දලීන, මවය
දලීන, ශ ටි දලීන වි්ඳුම්
ඉදිරිපත් කිරීම ශමම අක ව්ැක වනළ මම ාකින ුදවිශ ේෂී
ලක්ෂණකක්. ඒ ව්දශේම ශමම අක ව්ැක වනළ ප්රිරලදා ලබනශ ොට
පටු ශ පදලන අකමුම් ශහෝ ශ පදලනි ඉලක් ්දවනක ක
ගැී මට ටයුවන ක නැහැ කිකන එ මම කිකන්නට ඕනෑ. නමුත්
ශ පදලනක විසින් සිුප වූ අ්දවදකණ ම් ්දවදකණී කණක ක
ගන්නට, නිව්ැකදි ක ගන්නට ශමම අක ව්ැක වනළ අව්්ථාදව් ලබද  ම
ිරශබනව්ද. ේාදහකණකක් විධිකට කිේශව්ොත් ්මෘ ධි  මමනදව් තව්ත්
ුදුපුද ම් ිරශබන -මම ශමින ම අව්වදකණක කනව්ද- ලක්ෂ
හක ට අපි ලබද ශානව්ද. ඒ අකට ්මෘ ධි  මමනදව් අිනමි වුශණ්
තයි? ශම් ලක්ෂ හකට ්මෘ ධි  මමනදව් අිනමි වුශණ් පුදගික ව්්ක
විසිවනන ුදකදව්ටම එක්ශ ෝ ඒ අක එක්්ත් යදිර පදක්ෂි ශකකු
මේම; එශ්ේ නැත්නම් යනතද විමුක්ිර ශපකමුශණ් ්දමදජි ශකකු
මේම. ඒ අකට ිරබුම් නුුදුපුද ම ඒ . ඒ නි්ද අපි ඒ සික ශ ව්ල්
නිව්ැකදි ක ්ැබෑ ශල් ්මෘ ධි  මමනදව් ිනමි වික යුවන නැත්නම්
්විබල ගැන්වික යුවන තව්ත් ලක්ෂ හකක් අපි එන මදකවන මද්ක
ශව්නශ ොට අපි ්විබල ගන්ව්න්නට ටයුවන කනව්ද. පුදගික
දල ව් ව්දනුව් වනළ ්මෘ ධි  මමනදව් බහුතකකක් ලබද  ම ිරබුශණ්
නුුදුප්ථ්න්ටක කිකන එ අපි ාන්නව්ද. 1994 ව්කෂශඋ බලකට පත්
වූ කයශඋ ශ පදලන ව්යදපෘිරක තමයි ්ාමෘ ධි ව්යදපදකක. ශම්
අ්දකා ්මෘ ධි ව්යදපදකක ්දකා විධිකට, යනතදව් ්විබල
ගැන්ශව්න විධිකට ් ්ථ කන්නක කිකද මම ශම් ශව්ලදශේ ගරු
ාකද ගමශේ අමදතයවනමදශගනුත්, අධීක්ෂණ මන්ත්රීවනමිකශගනුත්
ඉල්ලීමක්
කනව්ද. ලක්ෂ 14ක් යනතදව් ්මෘ ධි  මමනදව්
ලබනව්ද. නමුත් පුදගික ව්්ක 23 ුදකදම එ දිගට ්මෘ ධි  මමනදව්
ලබද ගත් අක ඉන්නව්ද. ශම් ව්යදපදකක ්දකා ව්යදපදකකක් නම්
ව්්ක 23ක් එ ම ුද ගලකදට ්මෘ ධි  මමනදව් ශාන්නට අව් ය
ශව්න්ශන් නැහැ. එශහම නම් ්මෘ ධි ව්යදපදකශකන් ්මෘ ධිමත්
ශව්ච්ච පිරි් අයින් කන්නට ටයුවන කන්නට ඕනෑ. ්මෘ ධි
නිකදම මහත්මකද තමයි ශ පදලන ව්යදපදකක ශගන ගිශඋ
කිකන එ අපි ාන්නව්ද. ඒ අක හැන්ා අශත් ිරකදශගන ශබුපව්ද.
ුපප්පත් ම ින න්නදශේ වනව්දලකක්
ක ශගන පුදගික කයක
ශබොකදිශඋ මදළු බෑව්ද. ්ම්ථත ශ්රී ලදාංකි
යනතදව්ශේම
ශ ොඳුනදකටික බිහ ාදුද ව්යදපෘිරක තමයි ්මෘ ධි ව්යදපෘිරක
කිකන්ශන්.
කැුදම්
මදනසි ත්ව්කක්
තිර
ක, ව්හල්
මදනසි ත්ව්කක් තිර ක ශම් කශ ල යනතදව් අනුන්ට අතපදන
යදිරකක් බව්ට පත් ශළේ ශම් ්මෘ ධි ව්යදපෘිරකයි.
ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමිකනි, අනිව්දකකශකන්ම දිළිඳු අක
්විබල ගැන්වික යුවනයි. හැබැයි, ්ථව් ක්ිරශකන් නැගිටින්නට
ුදළුව්න් යන්වික ව්දශේ ව්යදපදකකක් ආපුද පටන් ගන්න කිකලද
මද ඉල්ලනව්ද. අපට ව්හල් ඕනෑ නැහැ.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමික, ඔබවනමිකට ලබදුපන්

දලක අව්්දනයි.

ගු වරෝිනණී කුමාි  විව.රත්න මතත්මිය

(மொண்புமிகு (திருமதி) மரொஹினி குமொொி விமேரத்ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

මට තව් විනද ක ශා ක් ශාන්න
මන්ත්රීවනමිකනි.

ලාලද්නදරූඪ ගරු

අපට ව්හල් ඕනෑ නැහැ. අපට ව්හල් ිනමිකන් ශව්න්න ඕනෑත්
නැහැ. ඒ නි්දයි අපි එන්ටකප්රයි්ථ ශ්රී ලාං ද කිකන ව්යදපෘිරක ශගන
ආශේ. ඒ වනළ අපි තරුණකන් ්ථව් ක්ිරශකන් නැගිම මට දිරි
ගන්ව්නව්ද. තරුණ ශ්ේව්ද ්ාදව්ත් එක්
්ම්බන්ව
කලද
තරුණකන්ට ්ථව් ක්ිරශකන් නැගිටින්නට අපි පදක
පලද
ිරශකනව්ද. අපි රුපිකල් මිලිකන 500ක් ශව්න් කලද ිරශකනව්ද,
අ ත් තරුණ ව්යව්්දක කන් බිින කන්නට. අපි ශ ටි දලීන
්හන ්මෘ ධිශකන් ්ල්න ගමන් දිගු දලීනව් දිළිඳු ම වනකන්
කන්නට, තරුණ පකුදක කිසිශව්කුට අතපදන්ශන් නැිර පිරි්ක්
කන්න ශම් වනළ ටයුවන
කලද ිරශකනව්ද. පුදගික යුගශඋ
ට කන් ශබාලද, ්දරි ශබාලද, ශ්ශකප්ුද ශබාලද, හදල් ශ්ේරුව්
ශබාලද, දිළිඳු ම ආයුවකක් ක ගත්ත බදලප්රශකෝග අප අතශක
නැහැ කිකලද මතක් කන්න ඕනෑ. අපි යන්වික, ගම්ේාදව්,
මහශපොළ, ත ම් ම්හල්, නිාහ්ථ ශව්ළහ ලදප තිර ළද.
ගරු ලාලද්නදරූඪ මන්ත්රීවනමිකනි, මට තව් එ ශාකක් කිකන්න
විනද කකක් ශාන්න. එාද ශ හදන් ශ්ේමසිාංහ ගරු මන්ත්රීවනමද
කිේව්ද, අපි ට්රිලිකන 2ක් ණකට ගන්නව්ද කිකලද. ගික අවුරු ශ
අපි ශලොකුම ණක ව්දරි ක ශගේව්ද, බිලිකන 2,089ක්. ශම්
අවුරු ශ  ම බිලිකන 2,053ක් ශගව්න්න ිරශකනව්ද. ඒව්ද ශම් අපි
ගත්ත ණක ශනොශව්යි. ඒව්ද පුදගික දලශඋ මත්තල හාන්න,
හම්බන්ශතොට ව්කදක හාන්න, ූරරික ව්ැව් ්ම්මන්ත්රණ දලද
හාන්න, අවුරු ාක්ව්ත් ිරකද ගන්න බැරි ශ ොන්ක්රී ල පදකව්ල්
හාන්න ගත්ත ්ල්ලි. ේවනරු නැශගනිනක පදකව්ල් හානශ ොට
එ ට වනන අනුපදතකට වනන්ගුණකක් ව්ැ ක කලද ත්ථතශම්න්වන
ශළේ. ශමන්න ශම්ව්ද තමයි අා අපට ශගව්න්න ශව්ලද
ිරශබන්ශන්.
ඔබවනමිකට ්ථවනිරව්න්ත ශව්නව්ද
දලක ව්ැ කුදක ලබද මම
්ම්බන්වශකන්. නදමල් කදයපක්ෂ මන්ත්රීවනමදශේ Twitter
ගිම්ශම් කිකලද ිරබුණද, "ශහොහ ශකෝයනද ිරශකනව්ද, නමුත්
කයිා කිකලද ්ැ යි" කිකලද. නමුත් අනිව්දකකශකන්ම කිකන්න
ඕනෑ, අපි ඒව්ද ්ැලුදම් කනව්ද කිකලද. එක්්ත් යදිර පක්ෂ
කයකක් කිකන්ශන් සික ශ ව්ල් කලද ශපන්ව්ුද කයකක් නි්ද
අපි ශම් සිකල්ලත් කනව්ද. ඒ නි්ද එවනමදට බක නැවනව් ඉන්න
කිකන එ ප්ර ද
කමින් ශම් අක ව්ැක මාංගල අක ව්ැකක්ම
ශේව්ද! මාංගලයකක්ම ශේව්ද! කිකද ප්රදකානද කමින් මද නිහඬ
ව්නව්ද.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට, ගරු ඉ. චදල්්ථ නිකමලනදාන් මන්ත්රීවනමද. ඔබවනමදට
විනද ක 10
දලකක් ිරශබනව්ද.
ඊට ශපක
වුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීව්කකකු ගරු විශමපදල
ශහ ලටිආකච්චි මන්ත්රීවනමදශේ නම ලාලද්නක ්හහද ශකෝයනද
කන්න.
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පදකලිශම්න්වනව්

ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ලාලද්නදරූඪ
ගරු
මන්ත්රීවනමිකනි,
"ගරු
විශමපදල
ශහ ලටිආකච්චි මන්ත්රීවනමද ාැන් ලාලද්නක ගත යුවනක"යි මද
ශකෝයනද කනව්ද.

ප්රශ්නනය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුුව ගු (වවදය තුසිතා විව.මාන්න මතත්මිය
මූලාසනවයන් ඉවත් වුවයන්, ගු විව.පාල වතට්ටිආරච්ික මතතා
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மொண்புமிகு (கவத்திய கலொநிதி) (திருமதி) துஸிதொ
விமேமொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, மொண்புமிகு
விமேபொல தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தகலகம வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON.(DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA left
the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the
Chair.

[பி.ப. 6.13]

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
2019ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத்திட்டம் 2019ஆம்
ஆண்டு பங்குனி மொதம் 05ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் அபிவிருத்தி
ததொடர்பொன
ஒரு
சில
விடயங்கமள
உள்ளடக்கப்
பட்டிருக்கின்றன.
கடந்த கொலத்தில் தமிைர்கள் தனிநொடு மகட்டு ஆயுத
ொீதியொகப் மபொரொட்டம் நடத்தினொர்கள். 2009ஆம் ஆண்டு
யுத்தம் முடிவுக்கு வந்தது. ஆயுதப் மபொரொட்டம் தமௌனித்ததன்
பின்பு இருந்த அரசொங்கம், அதொவது, முன்னொள் ேனொதிபதி
மஹிந்த ரொேபக்ஷ தகலகமயிலொன அரசொங்கம், தமிழ்
மக்களுக்கு உொிகமகள் ொீதியொக, அபிவிருத்தி ொீதியொக ஒன்றும்
வைங்கவில்கல என்ற கொரைத்தினொல், 2015ஆம் ஆண்டு
கமத்திொிபொல சிறிமசன அவர்கள் தபொது மவட்பொளரொக
ேனொதிபதித் மதொோ்தலில் நிறுத்தப்பட்டமபொது, ஒரு புதிய
அரசொங்கம்
உருவொக
மவண்டும்
என்று
வடக்கு,
கிைக்கிலிருக்கின்ற தமிழ் மக்கள், தமிழ் மபசும் மக்கள்
ததன்பகுதியிலிருக்கின்ற மக்கள் எல்மலொருமம இகைந்து
அவருக்கு வொக்களித்தொர்கள். அதிமமதகு ேனொதிபதி அவர்கள்
தபொது மவட்பொளரொக இருந்தமபொது, தொன் அரசியலகமப்பு
ொீதியொக ஒரு யொப்பு மொற்றத்கதக் தகொண்டு வருவதொகக்
கூறியிருந்தொர். அதனடிப்பகடயில், தமிைர்கள் தகௌரவமொக
வொைக்கூடிய வககயில் இந்த நொட்டில் ஒரு தீர்வு முன்கவக்கப்
பட மவண்டும் என்ற மநொக்கத்திற்கொகத் தமிைொோ்களும்
இகைந்து இந்த அரசொங்கத்கதக் தகொண்டுவந்தொர்கள்.
ஆனொல், யுத்தம் முடிந்து 10 வருடங்கள் நிகறவகடகின்றன.
இந்த அரசொங்கம் வந்து 4 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டன.
ஆனொல், மக்களுகடய எதிர்பொர்ப்பு என்பது கொனல் நீரொகிப்
மபொனதொகத்தொன்
இருக்கின்றது.
2009ஆம்
ஆண்டு
வலுக்கட்டொயமொகக் கொைொமலொக்கப்பட்டவர்கள், மநரடியொக
ஓமந்கதயில்
இரொணுவச்
மசொதகனச்
சொவடிகளில்
ஒப்பகடக்கப்பட்டவர்கதளனப் பல்லொயிரக் கைக்கொனவர்
களின்
உறவினர்கள்
இன்று
மபொரொட்டம்
நடத்திக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.
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கொைொமற்மபொமனொர் ததொடர்பொன அலுவலகம் - OMP
ஆரம்பிக்கப்பட்டமபொது, அந்த அலுவலகம்மீது மக்களுக்கு
நம்பிக்ககயிருக்கவில்கல.
இந்த
அலுவலகத்தின்மூலம்
விசொொிக்கப்பட்டுத் தங்களுகடய பிள்களகளுக்கு அல்லது
தங்களுகடய கைவன்மொருக்கு என்ன நடந்தது என்பது
பற்றிக் கூறுவொர்கள் என்று மக்கள் நம்பவில்கல. ஆனொல்,
தொங்கள் இரொேதந்திர ொீதியில் OMP இகன வரமவற்பதொக
தவளிநொட்டு இரொேதந்திொிகள் கூறியிருந்தொர்கள். அந்த
தவளிநொட்டு இரொேதந்திொிகளிடமும் OMPஇல் பைியொற்று
கின்ற
பைியொளர்களிடமும்
நொன்
ஒன்கறக்
மகட்க
விரும்புகின்மறன். எங்களுகடய மக்களுக்கு என்ன நடந்தது
என்பகதக் கூறக்கூடிய விதத்தில் இந்த OMP இனொல் ஒரு
சதவீத முயற்சியொவது இன்றுவகர எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதொ
என்பது மகள்விக்குறியொகத்தொன் இருக்கின்றது. அங்கு குறித்த
பதிவுகள் மமற்தகொள்ளப்படுகின்றமத ஒைிய, உண்கமயில்
கொைொமற்மபொனவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பகதப்
பற்றிக் கண்டுபிடிக்க இந்த அலுவலகம் எந்தவிதத்திலும்
முயற்சி தசய்யவில்கல. இந்த அலுவலகம் ஆரம்பிக்கப்
பட்டமபொது அது பற்றி ஒரு சிலருக்கு நம்பிக்ககயிருந்தொலும்,
இன்று அவர்களிடமும் அந்த நம்பிக்கக இல்கல. OMP
இனுகடய தசயற்பொடுகள் கொரைமொகமவ மக்கள் அந்த
நம்பிக்கககய இைந்திருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, மக்கள்
எதிர்பொர்த்த இந்த அரசொங்கம் மக்களுகடய உொிகம ொீதியொக,
மக்களுகடய எதிர்பொர்ப்பு ொீதியொகத் மதொற்றுப் மபொய்விட்டது
என்பதுதொன் என்னுகடய கருத்தொக இருக்கின்றது.
அமதமநரத்தில், ஐ.நொ மனித உொிகமகள் மபரகவயில்
2015ஆம் ஆண்டு 30.1 தீர்மொனம் நிகறமவற்றப்பட்டது; 2
வருட கொல அவகொசம் தகொடுத்தொர்கள். பின்பு 2017ஆம்
ஆண்டு 34.1 தீர்மொனம் நிகறமவற்றப்பட்டது; அதற்கும் 2
வருட கொல அவகொசம் தகொடுத்தொர்கள். தற்தபொழுது ஐ.நொ
மனித உொிகமகள் மபரகவயில் இலங்கக ததொடர்பொன
விவொதம்
நகடதபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றது;
தேனீவொ
கூட்டத்ததொடர் நகடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றது. 2015ஆம்
ஆண்டிமல தவளிநொட்டகமச்சரொக இருந்த தற்மபொகதய
நிதியகமச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் ஐ.நொ மனித
உொிகமகள் மபரகவயில் பல வொக்குறுதிககள வைங்கி
யிருந்தொர்.
அதில்
குறிப்பிடும்படியொக
எந்தவிதமொன
முயற்சிககளயுமம எடுக்கவில்கலதயன்று நொன் கூறவில்கல.
ஏதனன்றொல், இரொணுத்தின் கட்டுப்பொட்டிலிந்த மக்களுகடய
தசொந்தக் கொைிககள விடுவிப்பதில் ஒரு சில முன்மனற்றங்கள்
இருந்திருக்கின்றன. ஆனொலும், பயங்கரவொதத் தகடச்சட்டம்,
கொைொமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு உண்கமயொக என்ன
நடந்தது என்பகதக் கண்டறிதல் மபொன்ற, இைங்கிய பல
விடயங்களுக்கொன
எந்த
நடவடிக்ககயும்
இன்றுவகர
குறிப்பிடத்தக்களவில் மமற்தகொள்ளப்படவில்கல என்பதுதொன்
எனது கருத்தொகவிருக்கின்றது.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்கதப் தபொறுத்தவகரயில், இது
மக்களுக்கு நன்கம பயக்கக்கூடிய விடயங்கள் இருந்தொலும்,
இதில் இரொணுவத்தினருக்குக் தகொடுத்த முக்கியத்துவம்தொன்
உண்கமயில் மகள்விக்குறியொக இருக்கின்றது. இரொணுவம்,
கடற்பகட, மற்றும் ஆகொயப் பகடகளுக்குக் தகொடுக்கின்ற
சலுககககள ஏன் யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட, அங்கங்ககள
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இைந்தவர்களுக்குக் தகொடுக்கவில்கல? யுத்தம் முடிவகடந்து
10 வருடங்கள் ஆகியும் அங்கவீனர்களுக்கொன மலசலகூட
வசதிகூட இந்த அரசொங்கத்தொல் அகமத்துக் தகொடுக்கப்
படவில்கல. மன்னொர் மொவட்டத்தில் 120 மபரும் வவுனியொ
மொவட்டத்தில் 75 மபரும் முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் 86
மபரும் மொற்றுத் திறனொளிகளுக்கொன மலசலகூட வசதிக்கொக
விண்ைப்பித்திருந்தொர்கள். அவர்கள் அதற்குத் தகுதியுகடய
வர்கள் என்று மொவட்டச் தசயலகத்தொல் தீோ்ர்மொனிக்கப்பட்டும்,
இந்த அரசொங்கம் அந்த மக்கள்மீது கொிசகன தகொண்டிரொத
கொரைத்தினொல் இன்றுவகர அந்த வசதியிகன அவர்கள்
தபற்றுக்தகொள்ள முடியொமல் இருக்கின்றொர்கள். ஆனொல்,
நிதியகமச்சர் அவர்கள் தனது உகரயில், மலசலகூடங்கள்
இல்லொத நொட்கட உருவொக்குவதொகக் கூறியிருந்தொர். நொன்
குறிப்பிட்டகவ
என்னுகடய
3
மொவட்டங்களிதும்
தரவுகளொகும். அகதவிட, இலங்ககயின் மிகுதி 22 மொவட்டங்
களிலும் அங்கவீனர்கள் இருக்கின்றொர்கள். இந்த அங்கவீனர்
களுக்குொிய
மலசலகூடங்ககள
உடனடியொக
இந்த
வருடத்திற்குள் தசய்து தகொடுக்கமவண்டும் என்று நொன்
நிதியகமச்சர்
அவர்ககளக்
மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.
எங்களுகடய அந்த உறவுகள் யுத்தத்தினொல் அங்கவீனர்களொக
மொறியிருக்கலொம் அல்லது இயற்ககயொகமவ அங்கவீனர்களொக
இருக்கலொம்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ஆனொல், அவர்களுக்கு மலசலகூட வசதியிகனக்கூடச்
சொியொக
அகமத்துக்தகொடுக்கவில்கல
என்பகதயிட்டு,
அரசொங்கம் தவட்கப்படமவண்டும். அந்த வககயில், இந்த
விடயத்தில் மிகவும் கவனதமடுத்து அதகன இந்த வருடம்
நகடமுகறப்படுத்தமவண்டுதமன்று வரவு தசலவுத்திட்டம்
மீதொன என்னுகடய உகரயில் மகட்டுக்தகொள்ள விரும்பு
கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. A.L.M. Nazeer. You
have only nine minutes.
ගු ඒ.මල්.මම්. නසීර් මතතා
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

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

පුදශපළ මන්ත්රී කිකලද හැමාදම මදව් පිටුප් ිරකන්ශන් නැිරව්
ඉදිරිකට ශගශනන්න ේත්්දහ කන්න. ඉදිරිශඋ  ම ඒ ගැන ්ල ද
බලන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීවනමද ශමම විව්දාක 6.30ට අව්්න් කන්න ඕනෑ.
ඊට පුදව් ල් තැබීශම් ශකෝයනදව් ගැී මට ිරශබනව්ද.
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ගු ඒ.මල්.මම්. නසීර් මතතා
(மொண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

(The Hon. A.L.M. Nazeer)
பிஸ்மில்லொஹிர் ரஹ்மொனிர் ரஹீம்!
தகளரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
2019ஆம் ஆண்டுக்குொிய வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் எனக்கும்
மபசச் சந்தர்ப்பம் தந்தகமகயயிட்டு நொன் நன்றிககளத்
ததொிவித்துக்தகொள்வமதொடு, எங்ககளப் பகடத்த இகறவகன
யும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நிகனவுகூருகின்மறன்.
அகமச்சரகவயும் நிதி அகமச்சர் அவர்களும் ஐக்கிய
மதசியக் கட்சியினுகடய தகலவர் ரைில் விக்கிரமசிங்க
அவர்களும் கடந்த ஆண்டுகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரவு
தசலவுத்திட்டங்ககளவிட,
இந்த
ஆண்டிற்கொன
வரவு
தசலவுத்திட்டத்திகன மிகவும் திறம்படத் தயொொித்திருக்
கின்றொர்கள் என்பகத இந்த இடத்திமல குறிப்பிடுகின்மறன்.
குறிப்பொக, கடந்த கொலங்களில் நிகழ்ந்த சில விடயங்ககள
நொன் இங்கு ஞொபகப்படுத்த மவண்டுதமன்ற ஓர் எண்ைம்
என்னுள் மதொன்றியுள்ளது.
2015ஆம் ஆண்டு ஆட்சி மொற்றத்கத ஏற்படுத்த மவண்டும்
என்று விரும்பி முஸ்லிம், தமிைர்கள் எல்மலொரும் மசர்ந்து
ஆட்சி
மொற்றத்கத
ஏற்படுத்தி,
மஹிந்த
ரொேபக்ஷ
அவர்களிடமிருந்த நொட்டின் ஆட்சிகய கமத்திொிபொல சிறிமசன
அவர்களிடம்
ககயளித்தொர்கள்.
அமதமபொன்று,
ரைில்
விக்கிரமசிங்க அவர்களுக்கும் அதிகொரத்கத வைங்குமுகமொக
அவகர இந்த நொட்டினுகடய பிரதமர் ஆக்கினொர்கள். இந்த
ஆட்சிக்கு மூன்றகர ஆண்டுகள் பூர்த்தியொகி,
குறிப்பொக
அரசியல் குைப்பநிகல இடம்தபற்றிருந்த 52 நொட்களில்
நொட்டில் ஏற்பட்ட நிகலகமகள் எவ்வொறு இருந்தததன்பகத
இந்த இடத்தில் நொன் ஞொபகப்படுத்தமவண்டிய மதகவ
இருக்கின்றது. அந்த நிகலகம கொரைமொக புதிய ‘கம்தபறலிய’
திட்டத்தினூடொன
அபிவிருத்திகளுக்குக்கூடத்
தடங்கல்
ஏற்பட்டது. இந்த வருடத்தினுகடய வரவு தசலவுத்திட்டம் ஏன்
தொமதமொகி மொர்ச் மொதத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்பகத
மொற்றுக் கட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் - எதிர்க்கட்சியில்
இருக்கின்றவர்கள் ஞொபகம் கவத்துக்தகொள்ள மவண்டும்.
குறித்த 52 நொட்களில் நடந்மதறிய விடயங்ககளப் பற்றிப் மபச
மவண்டும். மஹிோ்ந்த ரொஸபக்ஷ அவர்கள் பிரதமர் பதவிகய
எடுத்த பின்னர் நகடதபற்ற முதலொவது அகமச்சரகவயிமல
அவர் எடுத்த முடிவு என்னதவன்றொல் ‘கம்தபறலிய’ திட்டத்கத
இரமவொடிரவொகத் தடுத்தகமயொகும். இகத நொன் இந்த
இடத்திமல ஞொபகப்படுத்துகின்மறன்.
இந்த வரவு தசலவுத்திட்டமொனது மிகச் சிறப்பொகத்
தயொொிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன்மூலம் மதசிய ொீதியொக
நொடளொவிய ொீதியில் எல்லொ அகமச்சர்களும் சொியொக
இயங்குவகத இந்த நொட்டிலிருக்கின்ற மக்கள் எல்மலொரும்
பொர்க்கின்றொர்கள். எங்களுகடய நொட்டிமல பைவீக்கம்
என்பது மிகவும் குகறவொக இருக்கின்றது என்பது எங்களுக்கு
நன்றொகத் ததொிந்த விடயம். மஹிந்த ரொேபக்ஷ அவர்களொக
இருக்கலொம் அல்லது கமத்திொிபொல சிறிமசன அவர்களொக
இருக்கலொம்,
யொர்
நொட்டினுகடய
ேனொதிபதியொக
இருந்தொலும், பிரதமரொக இருந்தொலும் இந்த நொட்டினுகடய
பிற்மபொக்கு நிகல எங்களுக்கு நன்றொகத் ததொிந்தததொரு
விடயம். ஆயினும், இந்தக் கொலகட்டத்தில் இந்த வரவு
தசலவுத்திட்டம்
மிகவும்
சிறப்பொகத்
தயொொிக்கப்
பட்டிருக்கின்றது.

669
[ගරු ඒ.එල්.එම්.

670

පදකලිශම්න්වනව්
නසීක මහතද

கடந்த 2015ஆம் ஆண்கட எடுத்துக்தகொண்டொல் வடக்கு,
கிைக்கிமல
யுத்தத்தினொல்
பொதிக்கப்பட்ட
அம்பொகற,
மட்டக்களப்பு, திருமகொைமகல அமதமபொன்று யொழ்ப்பொைம்,
மன்னொர், முல்கலத்தீவு மபொன்ற மொவட்டங்களில் பொொிய
அபிவிருத்திகள் நடந்திருக்கின்றன. நொங்கள் எல்மலொரும்
இதகன ஏற்றுக்தகொண்மடயொக மவண்டும். இந்த ஆண்டு வரவு
தசலவுத்திட்டத்திமலகூட
இதற்கொகப்
பொொியளவு
நிதி
உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக என்னுகடய கட்சித்
தகலவர் தகௌரவ ரஊப் ஹகீம் அவர்கள் முன்கவத்த
மயொசகனக்ககமய கல்முகன, சம்மொந்துகற, வொகைச்மசகன
மபொன்ற பிரமதசங்களின் அபிவிருத்திக்கொக 2,000 மில்லியன்
ரூபொய்
நிதி
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம்
வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுமட்டுமன்றி, தகௌரவ அகமச்சர்
சேித் பிமரமதொச அவர்களிடம் தசன்று நொங்கள் வீட்டுத்
திட்டங்ககளக் மகட்கின்றமபொது உடனடியொக அங்குள்ள
பிரமதசங்களுக்கு அவர் வீட்டுத் திட்டங்ககளத் தருகின்றொர்.
அமதமபொன்று, சுகொதொர அகமச்சரொக இருக்கின்ற தகௌரவ
ரொேித மசனொரத்ன அவர்களும் எங்களுக்கு உதவி புொிந்து
வருகின்றொர். எங்களுகடய பகுதிகளிமல புனரகமக்கப்படொத
நிகலயில்
இருந்த
கவத்தியசொகலகள்
புனரகமக்கப்
பட்டிருக்கின்றன.
இந்த
வககயில்
இன்று
எல்லொ
இடங்களிலும் பொொிய அபிவிருத்திகள் மமற்தகொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன; இன்று நொங்கள் பொொிய முன்மனற்றங்ககளப்
பொர்க்கின்மறொம்.
நொன் கிைக்கு மொகொைத்தின் சுகொதொர அகமச்சரொக
இருந்தமபொது கிைக்கில் வருகின்ற நிதிகள் ஊடொகவும் அங்கு
சுகொதொரத்துகற மமம்படுத்தப்பட்டது. அமதமநரம் மத்திய
அரசொங்கத்தில் அகமச்சரொக இருக்கின்ற ரொேித மசனொரத்ன
அவர்கள் 2016 - 2017 கொலப்பகுதிகளில் பொொிய நிதியிகன
எங்களுக்குத் தந்துதவினொர். நொன் பொரொளுமன்றத்துக்கு வந்த
பின்னரும்கூட எங்களுக்கு நிதி வைங்கப்பட்டு வருகின்றது.
நடப்பு ஆண்டிலும்கூட நொங்கள் மகட்கின்ற நிதிகய உொிய
அகமச்சர்கள் எங்களுக்கு வைங்கி வருகின்றொர்கள்; தசன்ற
ஆண்டிலும்கூட வைங்கினொர்கள். இப்படியொக நொட்டின்
எல்லொப் பிரமதசங்களிலும் அபிவிருத்திகள் முன்தனடுக்
கப்பட்டு
வருகின்றமபொது
மக்களுக்குச்
சந்மதொசமொக
இருக்கின்றது.
இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற மொற்றுக் கட்சியினர் மீண்டும்
அதிகொரத்கதப் தபற மவண்டுதமன்று அவர்கள் கொட்டுகின்ற
படங்களும் பகட்டுகளும் எங்களுக்குத் ததொிந்த விடயமொகும்.
அவர்கள் சுமொர் 20 ஆண்டுகள் இந்த நொட்டின் ஆட்சிகயத்
தம்வசம் கவத்திருந்தொர்கள். அவ்மவகளயில் அவர்கள் தசய்த
அநியொயங்கள், தவள்கள மவனில் வந்து ஆட்கடத்தல் மற்றும்
உயிர்ககளக் தகொன்றகம என்பன எல்லொம் எங்களுக்கு
நன்றொகத் ததொிந்த விடயமொகும்.
நிகலகமகள் இவ்
வொதறல்லொம்
இருந்ததனொல்தொன்
அந்த
ஆட்சிகய
அகற்றிவிட்டு மீண்டும் ஒரு புதிய ஆட்சி மதகவதயன்று கருதி
நொங்கள் இந்த ஆட்சியிகன உருவொக்கிமனொம். ஆனொல், இந்த
ஆட்சியிகனக் குைப்பி, மீண்டும் ஆட்சிகய
ககப்பற்ற
மவண்டுதமன்று தீய சக்திகள் எங்களுடன் வந்து மமொதின.
இந்தப் பொரொளுமன்றத்கதக்கூடக் ககலத்தொர்கள். இந்த வரவு
தசலவுத்திட்டம்
இந்த
மொர்ச்
மொதம்
5ஆம்
திகதி
சமர்ப்பிக்கப்படுவதும்
மகள்விக்குறியொகமவ
இருந்தது.
ஆனொல், உச்சநீதிமன்றம் எங்களுக்குச் சொியொன தீர்கவத்
தந்தது.

இன்று கிைக்கில் நொங்கள் தபறமவண்டிய விடயங்கள்
ஏரொளம்
இருக்கின்றன.
அம்பொகற,
மட்டக்களப்பு
மொவட்டங்கள் மபொன்று ஒவ்தவொரு பிரமதசத்திலும் மீள்குடி
மயற்றச் தசயற்பொட்கடத் துொிதப்படுத்தமவண்டிய மதகவ
இருக்கின்றது. அங்கு சுனொமியொல் பொதிக்கப்பட்டவர்கள்
இருக்கின்றொகள்;
யுத்தத்தினொல்
இடம்தபயர்ந்தவர்கள்
இருக்கின்றொர்கள்;
பலதரப்பட்ட
வசதியில்லொதவர்கள்
இருக்கின்றொர்கள். இந்த நிகலயிலும் அங்கு மக்களுகடய
கொைிககளச் சம்பந்தப்பட்ட அரச உயரதிகொொிகள் இன்னமும்
விடுவிக்கொதிருக்கின்றொர்கள். அரசிடம் நொங்கள் பிச்கச
மகட்கவில்கல.
அந்த
மக்களுகடய
கொைிககள
விடுவிக்குமொறுதொன் நொன் இந்த தகௌரவமொன சகபயிமல
மவண்டிக்
தகொள்கின்மறன்.
குறிப்பொக,
அம்பொகற
மொவட்டத்திமலயிருக்கின்ற தபொத்துவில், கரங்மகொ, மகொமொொி,
வட்டமடு மபொன்ற பிரமதசங்களிலிருக்கின்ற அந்த ஏகை
மக்களின் கொைிககள விடுவிக்கின்றமபொது, அந்த மக்கள்
தங்களுகடய நொளொந்த வொழ்வொதொரத்கத தகொண்டுநடத்து
வதற்கு அது உதவியொக இருக்குதமன்று இந்த உயர்
சகபயிமல ததொிவித்துக்தகொண்டு, மநரத்கதக் கருத்திற்
தகொண்டு எனது மபச்கச இத்துடன் முடிக்கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම ්ථවනිරයි.

මකල්ින වේලාව අ.භා. 6.30 වූවයන්, ක යුතු අත්ිනටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
මතැන් සි විවාදය 2019 මාර්තු මස 09වන වසනසුරාදා පවත්වනු
ලැවබ්.
அப்மபொது பி. ப. 6.30 மைியொகிவிடமவ, அலுவல்கள்
இகடநிறுத்தப்பட்டு, விவொதம் ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
விவொதம் 2019 மொர்ச் 09, சனிக்க்கிைகம மீளத் ததொடங்கும்.

It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Saturday, 09th March, 2019.

කල්තැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගු ලක්ෂනමන් කිි ඇල්ල මතතා
(மொண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ලාලද්නදරූඪ ගරු මන්ත්රීවනමනි ''පදකලිශම්න්වනව් ාැන්
තැබික යුවනක''යි මද ශකෝයනද කනව්ද.

ල්

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

්ාදව් ල් තබන අව්්ථාදශේ ශකෝයනදව් ඉදිරිපත් කිරීම ගරු
ඉ. චදල්්ථ නිකමලනදාන් මන්ත්රීවනමද. Hon. Member, you have
ten minutes.
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විවශ්ේෂ අවශ්යතා ඇති පද්ගලයන් සඳතා දීමනාව සත
සමෘද්ධිලාභීන් සංඛයාව වැඩි කිරීම
மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கொன தகொடுப்பனவு மற்றும்
சமுர்த்தி பயனொளிகளின் எண்ைிக்கககய அதிகொித்தல்
ALLOWANCE FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS AND
INCREASE NUMBER OF SAMURDHI RECIPIENTS

[பி.ப. 6.30]

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, நன்றி.
சமூக வலுவூட்டலுக்குப் தபொறுப்பொன தகளரவ அகமச்சர்
அவர்கள் இப்தபொழுது இங்கு இல்லொவிட்டொலும் தகௌரவ
இரொேொங்க அகமச்சர் அவர்கள் சகபயில் இருக்கின்ற இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திமல நொன் எனது ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமர
ரகைகய முன்கவக்கின்மறன்.
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குடியமர்த்தப்பட்டனர். இந்த மக்கள் மீளக் குடியமர்த்தப்பட்டு
இன்று கிட்டத்தட்ட 07 வருடங்கள் நிகறவகடகின்றன.
யுத்தத்தினொல்
முழுகமயொகப்
பொதிக்கப்பட்ட
இவர்கள்
இடம்தபயர்ந்து, பின்னர் தமனிக் பொம் முகொமிமல இருந்து,
2012ஆம் ஆண்டு மீளக் குடியமர்த்தப்பட்டொர்கள். இவ்விடயம்
ததொடர்பில் நொங்கள் இரண்டு வருடத்திற்கும் மமலொகத்
ததொடர்ந்து
வலியுறுத்தி
வருகின்றமபொதும்,
மொறிமொறி
வருகின்ற
அகமச்சர்கள்
வொய்மூலம்
வொக்குறுதிககள
வைங்குகின்றொர்கமள தவிர, அவ்வறிய மக்களுக்குச் சமுர்த்தி
நிவொரைத்கத வைங்குவதற்கொன எவ்வித முன்மனற்றமொன
நடவடிக்கககளும் இன்றுவகர முன்தனடுக்கப்படவில்கல.
முல்கலத்தீவு
மொவட்டச்
தசயலொளொினொல்
குறித்த
மொவட்டத்தில் 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுகள் உட்பட
முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் 13,921 வறிய குடும்பங்ககளத்
ததொிவுதசய்யப்பட்டு,
அவர்கள்
சம்பந்தமொக
சமுர்த்தி
பைிப்பொளர்
நொயகத்திற்குக்
கடிதமூலம்
மகொொிக்கக
விடுத்தகம இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனொல், இதுவகரயில்
அதுகுறித்து எந்தவித நடவடிக்ககயும் எடுக்கப்படவில்கல.
எனமவ, இந்த 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளிலுமுள்ள
மக்களுக்கும் சமுர்த்தி திட்டத்திகன அமுல்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும் எனக் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

வவுனியொ, மன்னொர், முல்கலத்தீவு மொவட்டங்களில்
தமொத்தமொக
7,080
மொற்றுத்திறனொளிகள்
உள்ளனர்.
இவர்களில் 1,852 மபருக்கு மட்டுமம அவர்களுக்கொன 3,000
ரூபொய்
தகொடுப்பனவு
வைங்கப்படுகின்றது.
மிகுதியொக
விருக்கும் 5,228 மபருக்கும் அந்தக் தகொடுப்பனவு வைங்கப்ப
டவில்கல. அவர்கள் நீண்டகொலமொகக் குறித்த தகொடுப்
பனவுக்கொக
எதிர்பொர்த்திருக்கின்றனர். 2019ஆம் ஆண்டுக்
கொன வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் இவர்களுக்கொன 3,000 ரூபொய்
தகொடுப்பனகவ 5,000 ரூபொவொக அதிகொித்திருப்பதொக நிதி
அகமச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருந்தொர். அந்த அறிவிப்கப
நொன் வரமவற்பமதொடு மீதமிருக்கின்ற மொற்றுத்திறனொளிகள்
அகனவருக்கும் இக்தகொடுப்பனவுகவ தகௌரவ அகமச்சர்
அவர்கள் வைங்க மவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகொள்ளுகின்மறன்.

தண்ைீரூற்று கிைக்கு, தசம்மகல கிைக்கு, தகொக்குத்
ததொடுவொய் மத்தி, தகொக்குத்ததொடுவொய் வடக்கு, குமொரபுரம்,
முள்ளிவொய்க்கொல் மமற்கு, தண்ைிமுறிப்பு, அம்பலவன்
தபொக்ககை, மகப்பொப்பிலவு, தகொக்குத்ததொடுவொய் ததற்கு,
புதுக்குடியிருப்பு
கிைக்கு,
புதுக்குடியிருப்பு
மமற்கு,
மகொம்பொவில், இரகைப்பொகல, ஆனந்தபுரம், சிவன்நகர்,
மந்துவில்,
மல்லிககத்தீவு,
உகடயொர்கட்டு
வடக்கு,
உகடயொர்கட்டு ததற்கு, சுதந்திரபுரம், வள்ளிபுனம், மதவிபுரம்
ஆகியன இந்த 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளுமொகும். இங்கு
இன்றுவகர
ஒருவருக்மகனும்
சமுர்த்தி
நிவொரைம்
வைங்கப்படவில்கல என்பகதயிட்டு அரசொங்கம் தவட்கப்பட
மவண்டும்.

குறிப்பொக வவுனியொ மொவட்டத்தில் 2,633 மொற்றுத்
திறனொளிகள் உள்ளமபொது 487 மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு
மட்டுமம 3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு வைங்கப்படுகின்றது;
2,146 மொற்றுத்திறனொளிகள் இன்னும் அந்தக் தகொடுப்பனகவ
எதிர்பொர்த்திருக்கிறொர்கள்.
அமதமபொல,
முல்கலத்தீவு
மொவட்டத்தில் 2,442 மொற்றுத்திறனொளிகள் உள்ளமபொதும் 913
மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு மட்டுமம இந்த 3,000 ரூபொய்
தகொடுப்பனவு
வைங்கப்படுகின்றது;
1,529
மொற்றுத்
திறனொளிகள்
இந்தக்
தகொடுப்பனகவ
எதிர்பொர்த்
திருக்கிறொர்கள். இமதமபொன்று, மன்னொர் மொவட்டத்தில் 2,005
மொற்றுத்திறனொளிகள் உள்ளமபொதும் 452 மபருக்கு மட்டுமம
இந்தக் தகொடுப்பனவு வைங்கப்படுகின்றது; 1,553 மபர் இந்தக்
தகொடுப்பனகவ
எதிர்பொர்பொர்த்திருக்கிறொர்கள்.
ஆகமவ,
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயம் ததொடர்பொகக்
கவனத்திற்தகொள்ளுமொறு மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.

நொன் கடந்த ஒன்றகர வருடங்களுக்கு முன்பு அகமச்சரொக
இருந்த எஸ்.பி. திஸொநொயக்க அவர்களிடம் இந்த விடயம்
ததொடர்பொகப் பொரொளுமன்றத்தில் மகள்வி மகட்டிருந்மதன்.
அதற்கு அவர்,
இரண்டு மொதங்களில் அந்த சமுர்த்தி
நிவொரைத்கத
வைங்குவதற்குொிய
நடவடிக்ககககள
எடுப்பதொகக் குறிப்பிட்டொர். தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள,
இந்த 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளில் சமுர்த்தி நிவொரைம்
வைங்கப்படொகமமபொல் ததன்பகுதியில் சமுர்த்தி நிவொரைம்
தகொடுக்கொமல் உங்களொல் இருக்க முடியுமொ? யொருக்மகனும்
சமுர்த்தி தகொடுக்கப்படொத ஒரு மொவட்டம் ததன்பகுதியில்
இருக்கின்றதொ? அவ்வொறு இல்கல என்பகத தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்கள் ஏற்றுக்தகொள்ள மவண்டும். உண்கமயில்
எங்களுகடய
மக்கள்
எல்லொவற்கறயும்
இைந்து
நிற்கின்றொர்கள். வறிய மக்களுக்கு அரசொங்கத்தொல் வைங்கப்
படுகின்ற சமுர்த்தி நிவொரைம்கூட இன்றுவகர இவர்களுக்குக்
கிகடக்கவில்கல.

அடுத்து, முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் சமுர்த்தித் திட்டம்
அமுல்படுத்தப்படுவது ததொடர்பொகப் பின்வரும் மகொொிக்கககய
முன்கவக்கின்மறன்.
2012ஆம் ஆண்டு முதல் முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில்
சமுர்த்தித் திட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவது தொங்கள் அறிந்த
விடயமம. எனினும் ககரதுகறப்பற்று, புதுக்குடியிருப்பு ஆகிய
இரண்டு பிரமதசச் தசயலகப் பிொிவுகளிலுமுள்ள 65 கிரொம
அலுவலர் பிொிவுகளில் 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுகளில்
சமுர்த்தி
திட்டம்
இதுவகர
அமுல்படுத்தப்படவில்கல.
கொரைம், 2012ஆம் ஆண்டு ஐப்பசி மொதத்திற்குப் பின்னமர
இந்த 23 கிரொம அலுவலர் பிொிவுககளச் மசொோ்ந்த மக்களும் மீளக்

இவ்விடயமொக தற்மபொகதய அகமச்சர் அவர்களுகடய
கொலத்தில் அல்ல, இதற்கு முதல் அகமச்சரொக இருந்த எஸ்.பி.
திஸொநொயக்க
அவர்களுகடய
கொலத்தில்
அவகரச்
சந்திப்பதற்கொக நொன் இரண்டு தடகவகள் அகமச்சுக்குச்
தசன்றிருக்கின்மறன்.
அமதமநரம்
அகமச்சுக்கு
வந்து
பைிப்பொளர்
நொயகத்திடம்
இது
ததொடர்பொகத்
ததளிவுபடுத்தியிருந்மதன். அதற்கு பைிப்பொளர் நொயகம்
அவர்கள் அந்த சமுர்த்தி நிவொரைத்கத வைங்குவதொகக்
கூறினொர். ஆனொல், இன்றுவகர அதகன வைங்குவதற்கு
எந்தவிதமொன நடவடிக்ககயும் எடுக்கப்படவில்கல என்பகத
மனமவதகனயுடன் ததொிவித்துக்தகொள்கிமறன்.
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[ගරු ඉ. චදල්්ථ නිකමලනදාන් මහතද

நொன் இந்த ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகை மூலம்
இவ்விடயத்கத மீண்டும் இச்சகபயில் தகொண்டுவந்தகமக்குக்
கொரைம் இருக்கின்றது. அதொவது, முன்னர் இரண்டு பிரதொன
கட்சிகளின் கூட்டரசொங்கம் இருந்ததனொல், குறித்த விடயம்
தங்களுக்குச் சம்பந்தம் இல்கல என்று ஒவ்தவொரு தரப்பினரும்
மொறி மொறிக் கூறுவர். தற்தபொழுது, இந்த அரசொங்கத்கத
ஐக்கிய மதசிய முன்னைி வைிநடத்திச் தசல்கின்றது. அந்த
வககயில் இந்த அரசொங்கம் ஒமர தகலகமத்துவத்தின்கீழ்
தசன்றுதகொண்டிருக்கின்றது. எமது மக்களுக்கு நிவொரைத்
கதப் தபற்றுக்தகொடுக்கமவண்டும் என்ற மநொக்கத்துக்கொக
இந்த அரசொங்கத்தின்மீது நம்பிக்கக கவத்து, நொன் இந்தப்
பிமரரகைகய
முன்தமொைிந்திருக்கின்மறன்.
ஆககயொல்,
இதற்கொன
நல்லததொரு
பதிகல
தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்களிடமிருந்து நொன் எதிர்பொர்க்கின்மறன்.
அமதமநரத்தில், 2019ஆம் ஆண்டு வரவு தசலவுத்திட்ட
உகரயில் “மொற்றுத் திறனொளிகளுக்குக் தகொடுக்கப்படுகின்ற
3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு 5,000 ரூபொயொக அதிகொிக்கப்படும்”
என நிதி அகமச்சர் அவர்கள் கூறியிருந்தொர். உண்கமயில் இது
வரமவற்கத்தக்க
விடயமொகும்.
ஏதனன்றொல்,
மொற்றுத்
திறனொளிகள் கவத்தியசொகலக்குச் தசல்வதொக இருந்தொல்கூட,
முச்சக்கரவண்டியில்தொன் தசல்லமவண்டும். தன்னிச்கசயொக
பஸ்களில் ஏறிப் பயைிப்பது அவர்களுக்கு முடியொது. ஆகமவ,
அவர்களுக்கு அதிக தசலவு ஏற்படுகின்றது. உண்கமயில்,
3,000 ரூபொய் ததொகககய 5,000 ரூபொயொக அதிகொித்தகத நொன்
வரமவற்கின்மறன். இவ்வொறு மொற்றப்பட்டது மனத்திருப்திகய
அளித்தொலும்கூட, ஏற்தகனமவ குறிப்பிட்ட ததொககயினருக்கு
மட்டும்தொன் 3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவு வைங்கப்பட்டுக்
தகொண்டிருக்கின்றது. நொன் ஏற்தகனமவ அந்தத் தரவுககளக்
குறிப்பிட்டிருந்மதன். தகௌரவ எஸ்.பி. திசொநொயக்க அவர்கள்
அகமச்சரொக இருந்தமவகளயில், நொன் அவரது அகமச்சுக்குச்
தசன்று இந்த விடயம் ததொடர்பொகக் கூடிய கவனம்
எடுக்கும்படி மகட்டிருந்மதன். 2 மொதங்களில் ஏகனயவர்
களுக்கும் அந்தக் தகொடுப்பனகவ வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக
எடுப்பதொக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தொர்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ஆனொல், இன்றுவகர ஏகனய மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு
உொிய பலன்கள் கிகடக்கவில்கல. நொன் பிரதிநிதித்துவப்
படுத்துகின்ற 3 மொவட்டங்களில் இருக்கின்ற மொற்றுத்
திறனொளிகளுக்கும் இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்மூலம் தங்களுகடய
அகமச்சின்மூலம்
நிவொரைம்
கிகடக்க
மவண்டும். புதிதொகக் தகொடுக்கப்படவிருக்கின்றன 5,000
ரூபொய் தகொடுப்பனவு மொவட்டத்திலிருக்கின்ற அகனத்து
மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கும் கிகடக்க மவண்டும் என்பதுதொன்
என்னுகடய மகொொிக்ககயொகும். உண்கமயில், பலொலியில்
airport கட்டினொலும் சொி, மத்தகளயில் airport கட்டினொலும்
சொி, அதனொல் மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு எந்தவித நன்கமயும்
கிகடக்கப்மபொவதில்கல.
அவர்கள்
இயற்ககயொக
மொற்றுத்திறனொளிகளொக இருக்கலொம் அல்லது யுத்தத்தின்
நிமித்தம் மொற்றுத்திறனொளியொகி இருக்கலொம். எவரொனொலும்
நீங்கள் தகொடுக்கவிருக்கின்ற 5,000 ரூபொய் அவர்களுகடய
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வொழ்க்ககயில் மிகவும் அத்தியொவசியமொனதொகப் பயன்படப்
மபொகின்றது. உண்கமயில் இது நல்ல விடயம். இத்திட்டத்கத
நொன் வொழ்த்துகின்மறன். இந்தக் தகொடுப்பனவு ஒவ்தவொரு
மொட்டத்திலுமிருக்கின்ற அகனத்து மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கும்
கிகடக்கமவண்டும். அப்படிக் கிகடத்தொல்தொன் அவர்கள்
மிகுந்த
சந்மதொசமகடவொர்கள்.
அவர்கள்
மனதளவில்
எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டொலும் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கதப்
மபொற்றுவொர்கள். இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் மொற்றுத்
திறனொளிகள் மபொற்றுகின்ற ஒன்றொக அகமயமவண்டும்.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் இந்த மொற்றுத்திறனொளிகளுக்கு
நிவொரைம் வைங்குவது குறித்து தகுந்தததொரு பதிலுகரகய
வைங்க மவண்டும் என்று எதிர்பொர்த்து விகடதபறுகின்மறன்.
நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you very much. Hon. S. Yoheswaran, please.
You have five minutes.

[பி.ப. 6.41]

ගු සීනිතම්බි වයෝවතේසනවරන් මතතා

(மொண்புமிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
தகௌரவ உறுப்பினர் இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்களினொல்
முன்தமொைியப்பட்ட ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகைகய
நொன் வைிதமொைிகின்மறன். உண்கமயிமலமய வடக்கு, கிைக்கு
யுத்தத்தொல் மிகவும் பொதிக்கப்பட்ட பகுதிகள். நொங்கள்
ஒன்கறக்
கருத்திற்தகொள்ள
மவண்டும்.
அதொவது,
இலங்ககயில் மொகொை ொீதியில் பொர்த்தொல், வட மொகொைம்
வறுகமயில் முதலொவது இடத்கதயும் கிைக்கு மொகொைம்
வறுகமயில் இரண்டொம் இடத்கதயும் தபற்றிருக்கின்றது.
மொவட்ட ொீதியில் பொர்த்தொல், வறுகமயில் முதலொவது இடத்தில்
கிளிதநொச்சி
மொவட்டமும்
இரண்டொவது
இடத்தில்
முல்கலத்தீவு
மொவட்டமும்
மூன்றொவது
இடத்தில்
மட்டக்களப்பு மொவட்டமும் நொன்கொவது இடத்தில் திருமகொை
மகல மொவட்டமும் கொைப்படுகின்றன. அந்த வககயில்
வடக்கு, கிைக்கு மொகொைங்கள் வறுகமயினொல் மிகவும்
பின்தங்கிய நிகலயிமலமய கொைப்படுகின்றன. கடந்த யுத்தச்
சூைலினொல் அந்தப் பகுதியில் மக்கள் தபொிதும் பொதிக்கப்பட்டு,
மொற்றுத்திறனொளிகளொகவும்
பலர்
இருக்கின்றொர்கள்.
இயற்ககயொக
மொற்றுத்திறனொளிகளொன
பலரும்
அங்கு
இருக்கின்றொர்கள். உண்கமயிமல தகௌரவ பொரொளுமன்ற
உறுப்பினர் சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்கள் தகொண்டுவந்
திருக்கும் இந்தப் பிமரரகை வரமவற்கத்தக்கதொகும். ஆகமவ,
இந்த
விடயம்
ததொடர்பில்
இந்தச்
சகப
கவனம்
தசலுத்தமவண்டும்.
நொங்கள் மட்டக்களப்பிலும் இமத நிகலகமககளக்
கொண்கின்மறொம். மட்டக்களப்பு மொவட்டத்திமல தமொத்தமொக
7,139மபர் விமசட மதகவக்குொியவர்களொக இன்றும் கொைப்
படுகின்றொர்கள். ஆனொல், இதுவகர விமசட மதகவக்
குொியவர்களுக்குொிய தகொடுப்பனகவ - உதவிகயப் தபறுப
வர்கள் 1,287 மபொோ் மட்டுமம. அதொவது, மகொரகளப்பற்று
வடக்கிமல 47 மபொோ், மகொரகளப்பற்றிமல 112 மபொோ்,
மகொரகளப்பற்றுத் ததற்கிமல 69 மபொோ், ஏறொவூர்ப் பற்றிமல 69
மபொோ், ஏறொவூர் நகரத்திமல 111 மபொோ், மட்டக்களப்பிமல 71 மபொோ்,
வவுைதீவிமல 70 மபொோ், கொத்தொன்குடியிமல 161 மபொோ்,
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ஆகரயம்பதியிமல 102 மபொோ், களுவொஞ்சிக்குடியிமல 102 மபொோ்,
பட்டிப்பகளயிமல 112 மபொோ், தவல்லொதவளியிமல 125 மபொோ்,
மகொரகளப்பற்று மமற்கிமல 68 மபொோ், மகொரகளப்பற்று
மத்தியிமல 68 மபொோ் என தமொத்தமொக 1,287 மபொோ்தொன் இந்தக்
தகொடுப்பனகவப் தபறுகின்றனர். ஏகனயவர்கள் அந்த
வசதிகயப் தபறொத நிகலயிமல இருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ,
இந்த மொற்றுத்திறனொளிகளுக்மகற்ற உதவிககள வைங்கு
வதிமல அரசொங்கம் கூடிய கவனத்கதக் கொட்டுவதற்கு முன்வர
மவண்டும்.
அதுதவிர,
மட்டக்களப்பு
மொவட்டத்திமல
தற்மபொது
சமுர்த்தி தபறுபவர்கள் 76,667 மபரொவர். இன்னும் 26,832 மபர்
அதற்குத்
தகுதியுகடயவர்கதளன
இனங்கொைப்பட்டிருக்
கின்றொர்கள். சமுர்த்திகயப் தபொறுத்தவகரயில், வறுகமகய
அடிப்பகடயொகக் தகொண்டுதொன் அது வைங்கப்பட மவண்டும்.
சமுர்த்தி தபறுவதற்கு அரசொங்கம் ஆறு லட்சம் மபகர
முன்தமொைிந்தொல்,
அவர்களில்
அதிகமொமனொர்
வடக்கு,
கிைக்குப் பகுதியில் இருந்துதொன் உள்வொங்கப்படமவண்டும்.
மட்டக்களப்பு மொவட்டத்திலுள்ள 14 பிரமதச தசயலொளர்
பிொிவிமல 1 - 10 வகரயுள்ள தமிழ்ப் பிரமதச தசயலொளர்
பிொிவுகள் ததொடர்ந்தும் வறுகமக்மகொட்டின்கீழ்
இருந்
துவருகின்றன.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.

ගු සීනිතම්බි වයෝවතේසනවරන් මතතා

(மொண்புமிகு சீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

Okay.

ஆகமவ, இந்த விடயம் ஆரொயப்பட்டு, அந்த மக்களின்
வறுகமகயத் தீர்க்கும் வககயில் சமுர்த்தி நிவொரைங்ககள
வைங்குவதற்கு அரசொங்கம் முன்வரமவண்டும்.
அமதமநரத்தில், அங்கிருக்கின்ற சமுர்த்தி உத்திமயொகத்
தர்கள் சொர்பொகப் பல பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. அது
சம்பந்தமொக இரொேொங்க அகமச்சர் அவர்களிடம் மபசியிருக்
கின்மறொம். ஒரு கொலத்தில் அவர்களின் நியமனங்கள் அரசியல்
ொீதியொக நகடதபற்றன. அவர்கள் அரசியல் ொீதியொகத்தொன் சில
தசயற்பொடுககள மமற்தகொள்கின்றொர்கள். அதில் மொற்றம்
மவண்டும். பல இடங்களில் சமுர்த்தி சொர்பொன மமொசடிகள்
இடம்தபற்றிருக்கின்றன. குறிப்பொக, மகொரகளப் பற்றுப்
பிரமதசச்
தசயலகம்,
கிரொன்
பிரமதசச்
தசயலகம்,
அமதமபொன்று மட்டக்களப்புப் பிரமதசச் தசயலகம் உட்பட்ட
பகுதிகளில் அவ்வொறொன விடயங்கள் ததளிவொக தவளிக்
தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த மமொசடிகள் ததொடர்பொன
விடயம் கைக்கொய்வொளர் நொயகத்தினூடொக 'மகொப்' குழுவுக்குக்
கூட வந்திருக்கின்றது. அங்கு சமுர்த்தி உதவி வைங்கும்மபொது
மிகவும் அவதொனமொன முகறயில் வைங்கப்பட மவண்டும்.
உண்கமயிமல வறுகமக்மகொட்டின்கீழ் வொழுகின்ற மக்களுக்கு
அகவ வைங்கப்படமவண்டும்.
அமதமநரத்தில்,
இன்னுதமொரு
விடயத்கதயும்
கூற
விரும்புகின்மறன். சமுர்த்தி உத்திமயொகத்தர்கள் ததொடர்ந்தும்
ஒமர பிரமதச தசயலகப் பிொிவிமல கடகமயொற்றொமல்
மொவட்டத்திமல பரவலொக எல்லொ இடங்களிலும் கடகமயொற்
றக்கூடிய
வககயிலொன
ஏற்பொடு
இருக்க
மவண்டும்.
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஊைலில் ஈடுபட்டொல் அது பற்றி
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ஆரொயப்பட மவண்டும். வறுகம சொர்பொக வைங்கப்படுகின்ற
இந்த சமுர்த்தி தர்மமொகும். ஆகமவ, அந்தத் தர்மம் தகொச்கசப்
படுத்தப்படக்கூடொது என்பதிமல அரசொங்கம் கவனஞ்தசலுத்த
மவண்டுதமன்றும் வறுகமக்மகொட்டின்கீழ் வொழுகின்ற வறிய
மக்களுக்கு இந்தச் சமுர்த்தி நிவொரைங்ககளச் சொியொன
முகறயில்
வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க மவண்டு
தமன்றும் மகட்டு, நிகறவுதசய்கின்மறன்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Velu Kumar. You have five minutes.

[பி.ப. 6.46]

ගු වේලු කුමාර් මතතා

(மொண்புமிகு மவலு குமொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

தகளரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இன்று
சக உறுப்பினர் தகளரவ சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்களொல்
முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற
மொற்றுத்திறனொளிகளினது
தகொடுப்பனவு மற்றும் சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவு ததொடர்பொன
ஒத்திகவப்புமவகளப்
பிமரரகைமீதொன
விவொதத்திமல
கலந்துதகொண்டு உகரயொற்ற வொய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி
ததொிவித்துக்
தகொள்கின்மறன்.
குறிப்பொக,
வரவு
தசலவுத்திட்டம் பற்றி விவொதிக்கப்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற
கொலகட்டத்திமல
சமுர்த்தி
ததொடர்பொக,
மொற்றுத்
திறனொளிகளின் தகொடுப்பனவு ததொடர்பொக அரசொங்கம்
தன்னுகடய முழு அக்ககறயிகனக் கொட்டிக்தகொண்டிருக்கக்
கூடிய ஒரு சூழ்நிகலயிமல, அதுபற்றி மமலதிக கவனஈர்ப்கபச்
தசய்யக்கூடிய வககயிலொன இந்தப் பிமரரகைகய அவர்
முன்கவத்திருப்பது
வரமவற்கத்தக்கதொகும்.
சொள்ஸ்
நிர்மலநொதன்
அவர்களும்
அமதமபொல
தகளரவ
மயொமகஸ்வரன்
அவர்களும்
கூறியதுமபொல
இலங்கக
யினுகடய சகல மொவட்டங்களிலும் அந்தத் மதகவயுகடயவர்
களிமல அகரப்பங்கொனவர்களுக்கும் குகறவொனவர்களுக்மக
அந்தக்
தகொடுப்பனவுகள்
வைங்கப்பட்டு
வருகின்றன.
எவ்வொறு மொதொந்தக் தகொடுப்பனவுத் ததொகக அதிகொிக்கப்
பட்டிருக்கின்றமதொ, அமத அடிப்பகடயில் பயனொளிகளின்
எண்ைிக்ககயும் அதிகொிக்கப்பட மவண்டிய மதகவ தபொிதும்
கொைப்படுகின்றது.
இன்று சமுர்த்தி தகொடுப்பனவொனது முழுக்க முழுக்க
அரசியல்மயப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றொகவுள்ளததன்பது இந்தச்
சகபயிமல சகல தரப்பினரொலும் மபசப்படுகின்ற விடயமொக
இருப்பகதக் கொைலொம். எந்த வககயிமல இது அரசியல்
மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது
என்றொல்,
சமுர்த்தி
உத்திமயொகத்தர்களின் நியமனங்கள் முழுகமயொக அரசியல்
மயப்படுத்தப்பட்டகவயொகக் கொைப்படுகின்றன. ஆகமவ,
கடந்த கொலம் முழுவதும் அவர்கள் சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவுக்
குொியவர்ககளத் ததொிவுதசய்கின்றமபொது முற்றுமுழுதொக கட்சி
அடிப்பகடயிமல,
பல்மவறு
விதமொன
ததொடர்புகளின்
அடிப்பகடயிமலமய ததொிவு தசய்திருக்கின்றொர்கள். இதிமல
தபொிதும் பொதிப்புக்குள்ளொகி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிொிவினரொக
தபருந்மதொட்டங்களிமல
இருக்கக்கூடிய
மக்கள்
கொைப்படுகின்றொர்கள்.
குறிப்பொக,
இந்தப்
தபருந்
மதொட்டங்களிமல
இருக்கின்றவர்கள்
நொட்கூலிகயப்
தபறுகின்ற
ஊைியர்களொக
இருக்கின்றமபொதும்,
அந்த
நொட்கூலியொனது ஒரு முகறயொன பதிமவட்டிமல பதிவு
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පදකලිශම්න්වනව්

[ගරු ශේ කුමදක මහතද

தசய்யப்பட்டு வைங்கப்படுவதன் கொரைமொக அவர்களுகடய
அந்தக் தகொடுப்பனகவ கமயப்படுத்திக்தகொண்டு அவர்கள்
இந்தச் சமுர்த்திக் தகொடுப்பனவுக்கு தகககமயற்றவர்கள்
என்று
கைிக்கின்ற
ஒரு
மபொக்கு
ததொடர்ச்சியொகக்
கொைப்படுகின்றது.
தகௌரவ
சொள்ஸ்
நிர்மலநொதன்
குறிப்பிட்டதுமபொல, இந்தச் சகபயிமல நொனும் கடந்த 3
வருடங்களொக இந்தத் துகறக்குப் தபொறுப்பொக இருந்த
முன்னொள் அகமச்சர் எஸ்.பி. திசொநொயக்க அவர்களிடம்
அங்கிருக்கின்ற அசொதொரைத் தன்கமகயப் பற்றி ததொடர்ச்சி
யொகப் புள்ளிவிபரங்கமளொடு முன்கவத்திருக்கிமறன். இந்தக்
குகறபொட்கட குறுகிய ஒரு கொலத்திமல நிவர்த்தி தசய்வதொக
அவரும்
ததொடர்ச்சியொகக்
குறிப்பிட்டொலும்
எதுவுமம
நகடதபறவில்கல.
தற்மபொது சமுர்த்திப் பயனொளர்களின் எண்ைிக்கக
600,000
ஆக
அதிகொிக்கப்படுகின்றமபொது,
கட்டொயம்
மதொட்டப்பகுதிகள் சொர்ந்த துகறகளில் ஒரு மீள் மதிப்பீடு
தசய்து - ஒரு மீள் பொிசீலகன தசய்து அங்கிருந்தும் புதியவர்கள்
உள்வொங்கப்பட மவண்டுதமன்ற மவண்டுமகொகள நொன் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திமல இங்மக இருக்கக்கூடிய தகௌரவ இரொேொங்க
அகமச்சர் ஊடொக தகௌரவ அகமச்சருக்கு முன்கவத்துக்
தகொள்வமதொடு,
சமுர்த்தித்
திட்டமொனது
எங்களுகடய
மக்களுக்கும் ககதகொடுக்கின்ற ஒன்றொக அகமய மவண்டும்
என்று மகட்டுதகொண்டு விகடதபறுகின்மறன்.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. You have ten
minutes.

[பி.ப. 6.50]

ගු වසේයිඩ් අලි සාිනර් මවුලානා
සවිබලගැන්වීම් රාජය අමාතයතුමා)

මතතා (සමාජ

(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ வலுவூட்டல் இரொேொங்க அகமச்சர்)

சமூக

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - State Minister of
Social Empowerment)
தகௌரவ தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
தகௌரவ உறுப்பினர் சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்களொல்
கொிசகனயுடன் முன்கவக்கப்பட்ட இந்த ஒத்திகவப்புப்
பிமரரகைகய முற்றுமுழுதொகப் பொர்க்கின்றமபொது, அங்கவீன
முற்ற மொற்றுத்திறனொளிகளின் எண்ைிக்ககயொனது நொட்டின்
தமொத்த சனத்ததொககயில் 7 சதவீதமொக இருப்பகதக்
கொைலொம். சமுர்த்தித் திகைக்களத்தின் அறிக்ககயின்படி
அதில் 75 வீதத்திற்கு அதிகமொமனொர் குகறந்த வருமொனம்
தபறும் பயனொளிகளொவர். குகறந்த வருமொனத்கதப் தபறும்
பயனொளிகளுக்குப் பல்மவறு விதமொன உதவிகள் மற்றும்
மசகவகள் வைங்குதல் இடம்தபற்று வருகின்றது. குகறந்த
வருமொனம்
தபறும்
அங்கவீனமுற்ற
பயனொளிகளுக்கு
மொதொந்தம் வைங்கப்படும் 3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவொனது
முக்கிய இடத்கதப் தபறுவதுடன் தற்மபொது இவ்வொறொன
32,000 பயனொளிகளுக்கு இக்தகொடுப்பனவு வைங்கப்பட்டு
வருகின்றது. மமலும் இந்தக் தகொடுப்பனவிகனப் தபற்றுக்
தகொள்வதற்கொக
கொத்திருப்மபொர்ப்
பட்டியலில்
ஒட்டு
தமொத்தமொக முழு நொட்டிலும் கிட்டத்தட்ட 40,000 பயனொளிகள்
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உள்ளொர்கள். இவ்தவண்ைிக்கக அதிகொித்துக் தகொண்டுதொன்
இருக்கின்றது. அங்கவீனமுற்ற நபர்களுக்கொன 3,000 ரூபொய்
தகொடுப்பனவு வைங்குவதற்கு மமலதிகமொக இக்தகொடுப்பனவு
ககளப் தபற்றுக்தகொள்பவர்களொயினும் தபற்றுக்தகொள்ளொ
தவர்களொயினும் மதசிய தசயலகத்தினூடொக - National
Secretariat for Persons with Disabilities - அவர்களுக்குப் பல
உதவிககள
இன்னும்
அதிகமொகச்
தசய்து
தகொண்டிருக்கின்மறொம்.
வீடகமப்புக்கொன
உதவிகள்,
சுயததொைில்வொய்ப்பிகனப் தபற்றுக்தகொடுத்தல், கவத்திய
உதவிகள், அவர்களின் பிள்களகளுக்கு கல்வி உதவி
வைங்குதல், உபகரைம் வைங்குதல் மபொன்ற மசகவககள
எங்களது தசயலகத்தினூடொக நொங்கள் வைங்கிக் தகொண்டிருக்
கின்மறொம். 3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவிகனக் மகொொி
இருப்பவர்கள்
ததொடர்பில்
அக்தகொடுோ்ப்பனவிகன
வைங்குவதற்கு முடியொதமவகளயில், மமற்குறிப்பிட்ட உதவி
களில் அவரவர்க்கு வைங்கக்கூடிய உதவிககள வைங்குவதற்கு
நடவடிக்கக எடுக்கப்படுகின்றது. அந்த அடிப்பகடயிமல
3,000 ரூபொய் தகொடுப்பனவிகனப் தபற்றுக்தகொள்வதற்குக்
கொத்திருக்கின்ற பட்டியலிலுள்ள பயனொளிகளுக்கு முடியுமொன
வகர உதவிகள் வைங்குவதற்கொக ஒவ்தவொரு வருடமும்
மவண்டுமகொள் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளது.

தகௌரவ உறுப்பினர் சொள்ஸ் நிர்மலநொதன் அவர்களது
வினொவின் பிரகொரம் விசொரகை தசய்யப்பட்டுள்ள இந்த 3
மொவட்டங்கள் ததொடர்பில், தற்மபொது ரூபொய் 3,000
தகொடுப்பனவொகப் தபறும் பயனொளிகளின் எண்ைிக்கக
மற்றும் கொத்திருப்புப் பட்டியலுள்ளவர்களின் எண்ைிக்கக
எடுத்துக்தகொள்மவொம். இப்தபொழுது வவுனியொ மொவட்
டத்திமல
481
பயனொளிகள்
இருக்கின்றமபொதிலும்
கிட்டத்தட்ட 2,572 மபர் கொத்திருப்புப் பட்டியலில் - waiting
list - இல் இருக்கிறொர்கள். அதுமபொன்று முல்கலத்தீவில்
950 மபர் பயனொளிகள்; 1,648 மபர் கொத்திருப்புப்
பட்டியலில் உள்ளொர்கள். ஆனொல், இந்த எண்ைிக்கக
இங்கு குகறவொகக் குறிப்பிடப்பட்டது. அதுமபொன்று,
மன்னொொிமல 452 பயனொளிகள் உள்ளனர்; 1,135 மபர்
waiting list இல் இருக்கிறொர்கள். ஒட்டுதமொத்தமொக 1,883
மபர் பயனொளிகளொக இருக்கின்றொர்கள். இவர்கள் இந்த
3,000
ரூபொய்
தகொடுப்பனகவப்
தபறுகின்றொர்கள்.
கொத்திருப்புப் பட்டியலிலுள்ள 5,355 மபகரயும் தவகு
விகரவிமல
பயனொளிகள்
பட்டியலில்
உள்வொங்கி,
அவர்களுக்கும் மமற்குறிப்பட்ட உதவிககள அங்கவீன
முற்மறொருக்கொன மதசிய தசயலொகதினூடொக வைங்கு
வதற்கு நடவடிக்கக மமற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது
ததொடர்பொன இரண்டு பட்டியல்கள் என்னிடம் உள்ளன.
மநரம் மபொதொத கொரைத்தினொல் I table* two schedules

and I will submit a copy to you also, Hon. Member.
ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தொர்.
rose.

—————————
* පසනතකාලවේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Yes, Hon. Charles Nirmalanathan.

ගු ඉ. චාල්සන නිර්මලනාදන් මතතා

(மொண்புமிகு இ. சொள்ஸ் நிர்மலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ இரொேொங்க அகமச்சர் அவர்கமள, எல்மலொருக்கும்
சலுகககள் வைங்க முடியொது. குறிப்பிட்டவர்களுக்குத்தொன்
வைங்க முடியும். என்னுகடய மகள்வி என்தவன்றொல்,
இவ்வளவு மபர் இருக்கின்ற கொரைத்தொல் இப்மபொதிருக்கின்ற
அரசொங்கத்தினொல் மமலதிகமொக புதிதொக -

ගු වසේයිඩ් අලි සාිනර් මවුලානා මතතා

(மொண்புமிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தமௌலொனொ)

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana)

அதற்குொிய விகடகய நொன் உங்களுக்குத் தரவிருக்
கின்மறன். நீங்கள் தசொன்ன அத்தகனகயயும் நொங்கள் ஏற்றுக்
தகொள்கின்மறொம். நீங்கள் ஒரு பிமரரகைகய முன்கவத்திருக்
கின்றீர்கள். அது என்னதவன்றொல், 2012ஆம் ஆண்டிலிருந்து
முல்கலத்தீவு மொவட்டத்தில் குகறந்த வருமொனப் பயனொளிக்
குடும்பங்களில் 11,020 குடும்பங்களுக்கு சமுர்த்தி நிவொரை
உதவிகள் வைங்கப்படுகின்றன. வடக்கு, கிைக்கில் நிலவிய
யுத்தச் சூழ்நிகல முடிவுக்குக் தகொண்டுவரப்பட்டதன் பின்னர்
அப்பிரமதசங்களில் புதிதொக மீள்குடிமயற்றப்பட்ட குடும்பங்கள்
இதில் உள்ளடக்கப்பட மவண்டியுள்ளன என்பதுடன், நொடு
பூரொவும்
புதிதொக
சமுர்த்தி
நிவொரை
உதவிககளக்
மகொருபவர்களின் எண்ைிக்கக அதிகொித்துள்ளது என்பதொகும்.
சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திகைக்களத்தினூடொக 2016ஆம்
ஆண்டில்
இடம்தபற்ற
நொடளொவிய
ஆய்வினூடொக
தற்மபொதுள்ள சமுர்த்திக் குடும்பங்கள் 1,386,050 என்பதுடன்,
மமலும் 840,000 புதிய குடும்பங்களுக்கு புதிதொக சமுர்த்தி
நிவொரை உதவிகள் மதகவ என அந்த அறிக்கக தசொல்கிறது.
2018ஆம் ஆண்டில் சமுர்த்தி விடயத்திற்குப் தபொறுப்பொன
அகமச்சர் அவர்களினொல், வடக்கு, கிைக்கு யுத்தத்தினொல்
பொதிக்கப்பட்ட பிரமதசங்களுக்கு அதிக கவனம் தசலுத்தி
அங்கீகொிக்கப்பட்ட அகமச்சரகவ விஞ்ஞொபனத்தின் பிரகொரம்
150,000 குடும்பங்களுக்கு புதிதொக நிவொரை உதவிககள
வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டமபொதும், அரசியல்
குைப்பத்தின் கொரைமொக மொத்தகள மற்றும் தபொலன்னறுகவ
மபொன்ற இரு மொவட்டங்களுக்கு மொத்திரமம அவற்றிகன
அமுலொக்குவதற்கு முடிந்துள்ளது. அமதமபொல, 2018.11.05ஆம்
திகதிய PMO/7/1/Dev/2018 (v) என்ற இலக்க கடிதத்தினூடொக
பிரதமொின் தசயலொளொினொல் புதிய பயனொளிககளத் ததொிவு
தசய்தல் மற்றும் நிவொரைம் வைங்குவகத உடனடியொக
நிறுத்துமொறு ஆமலொசகன வைங்கப்பட்டுள்ளது. யுத்தத்தினொல்
பொதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு அதிக கவனத்திகனச் தசலுத்தும்
வககயில், அகமச்சின் மமலதிக தசயலொளர் உட்பட 5
அங்கத்தவர்ககளக்
தகொண்ட
குழுவினூடொக
மொவட்ட
தமொன்றுக்கொன புதிய பயனொளிகளின் எண்ைிக்கக தீர்மொனிக்
கப்பட்டுள்ளது என்பதுடன், அதன் பிரகொரம் முல்கலத்தீவு
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மொவட்டம் ததொடர்பில் 1,768 குடும்பங்களுக்கு புதிதொக
நிவொரை
உதவிககள
வைங்குவதற்கு
முன்தமொைியப்
பட்டுள்ளது. இனிவரும் கொலங்களில் வடக்கு, கிைக்கு
பிரமதசங்களில் அநொதரவொக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்னுொிகம
வைங்கப்படும். ஏற்தகனமவ சமகொதர உறுப்பினர் தகௌரவ
மயொமகஸ்வரன்
அவர்களும்
இந்த
விடயம்
பற்றிச்
தசொல்லியிருக்கிறொர்.
அதுமபொன்று,
தபருந்மதொட்டத்துகறயிமலயுள்ள
பிரச்
சிகனகள் பற்றி இங்கு தசொல்லப்பட்டது. இப்மபொது,
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள வரவு தசலவுத்திட்டத்தினூடொக ஆறு
இலட்சம் புதிய பயனொளிககள நொங்கள் அகடயொளம் கொை
இருக்கின்மறொம்.
தகௌரவ
மயொமகஸ்வரன்
அவர்கள்
தசொல்லியபடி, மிகவும் பொதிக்கப்பட்ட, வறுகமக் மகொட்டின்கீழ்
இருக்கின்றவர்களுக்கு ஏமதொ ஒரு வககயில் முன்னுொிகம
தகொடுத்து, அந்த விடயத்தில் அவதொனம் தசலுத்துமவொம்.
ஏதனன்றொல், எனது அகமச்சர் அவர்களும் நொனும் கிைக்கு
மொகொைத்கதச் மசொோ்ந்தவர்கள். இந்த விடயத்திமல நீங்கள்
கொிசகன
தகொள்வதுமபொன்று,
நொங்களும்
கொிசகன
தகொள்கின்மறொம். ஆககயொல், நிச்சயமொக அகத ஏற்றுக்
தகொள்கின்மறொம்.
தகௌரவ
நிர்மலநொதன்
அவர்கள்
தகொண்டுவந்த இந்த ஒத்திகவப்புமவகளப் பிமரரகைகய
இந்தக் கொலகட்டத்தில் ஒரு முக்கியமொன விடயமொகமவ
நொங்கள் கருதுகிமறொம். எனமவ, இவ்விடயம் ததொடர்பில்
கொிசகனதகொண்டு, புதிய நிவொரை உதவிககள வைங்கு
வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படும் என்பகத இந்த மநரத்தில்
உங்களிடம் தசொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மொண்புமிகு தகலகமதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඉ. චදල්්ථ නිකමලනදාන් මහතද මන්ත්රීවනමද විසින්
ශගශනන ලා ්ාදව් ල් තබන ලා අව්්ථාදශේ ශකෝයනදව්ට අාදළ
විව්දාක අව්්න් ශව්නව්ද.

මකල්ින වේලාව අ. භා. 7.00 වූවයන් මූලාසනාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුමා විසින් ප්රශ්නනය වනොවිමසා පාර්ලිවම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිවම්න්තුව ඊ අනුකූලව, 2019 වපබරවාි  21 දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2019 මාර්තු 09 වන වසනසුරාදා පූ. භා. 9.30 වන
වතක් කල් ගිවේ ය.
அப்தபொழுது, பி.ப. 7.00 மைியொகிவிடமவ, மொண்புமிகு தகலகம
தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொமமலமய பொரொளு
மன்றத்கத ஒத்திகவத்தொர்.
அதன்படி பொரொளுமன்றம், அதனது 2019 தபப்ருவொி 21ஆம்
திகதிய தீர்மொனத்துக்கிைங்க, 2019 மொர்ச் 09, சனிக்கிைகம மு.ப.9.30
மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Saturday, 9th March
2019, pursuant to the Resolution of Parliament of 21st February, 2019.

සැ.යු.
ශමම ව්දකතදශේ අව්්දන මුද්රණක ්හහද ්ථව්කීක ාදව්ල නිව්ැකදි ළ යුවන තැන් ාක්ව්නු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
නිව්ැකදි ළ යුවන ආ දකක එින පැහැදිලිව් ලකුම් ශ ොට පිටපත ලැබී ශා්ිරකක් ශනොඉක්මව්ද
තැන්සාඩ් ්ාං්ථ දක ශව්ත ලැශබන ශ්ේ එවික යුවනක.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படொத பிரதி கிகடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.
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Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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තැන්සාඩ් වාර්තා
වකොළඹ ], වපොල්වතේන්වගොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 දරන සනාානවයින ිළිනටි
රජවේ ප්රවෘත්ති වදපාර්තවම්න්තුවේ ිළිනටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල දී ගත තැක.
වමම තැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk වවබ් අඩවිවයන්
බාගත තැක.

ஹன்சொட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசொங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்சொட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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