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பாராளுமன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)
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(HANSARD)
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(අශ ෝධිත පිටපත /பிகை திருத்தப்படாதது /Uncorrected)

අන්තර්ගත ප්රධාාන කරුු
නිවේදන:
ශපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිශේන්තු සංගමය, අන්තර්
පාර්ලිශේන්තු සංගමය සහ ‘සාර්ක්'’පාර්ලිශේන්තු
සංගමශේ ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

වපෞද්ගලික මන්ත්රීන්වප පන

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතතුරු

විසාර්නන පන වකටුම්පත, 2019 –[හයවන වවන් කළ
දිනය]:
ශවව වර කියවීම - විවාවය අවසන් කර කදී.
ප ත් ශකටුේපත පූර්ණ පාර්ලිශේන්තු කාරක සභාවට
පවර කදී.

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය:
ශ්රී කංකා රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාපිත කිරීම ප්රමාවවීම
වරප්රසාාද වය නනා:

වකටුම්ප :

සමාගේ (සංශ ෝධ )- [ගු තාරක බාකසූරිය මහතා] පළමු ව වර කියව කදී.

2018 ශ ොවැේබර් මස 14, 15 සහ 16 ය දි යන්හි
සභා ගර්භය තුළ ඇති වූ ශ ොසන්සුන් වාතාවරණය
සහ ඒ අවස්ථාවන්හිදී ගු මන්ත්රීවුන්ශක රියා
පිළිබඳව ශසොයා බකා වාර්තා කිරීමට ගු
කථා ායකතුමා විසින් පත් කර
කව කමිටුශේ
වාර්තාව

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப்புக்கள்:
தபாதுநலவாயப் பாராளுமன்றச் சங்கம், அகனத்துப்
பாராளுமன்ற
ஒன்றியம்,
‘சார்க்’
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள் சங்கம் ஆகியவற்றின் இகைந்த
வருடாந்தப் தபாதுக்கூட்டம்
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
தனி அறிவித்தல் மூல வினா:
இலங்கக
ஆசிாிய
ஆலலாசகர்
தாபிப்பதிலுள்ள தாமதம்

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்:
கம்தபனிகள் (திருத்தம்) - [மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய]
– முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டது
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம் , 2019 - [ஒதுக்கப்பட்ட ஆறாம் நாள்]:
இரண்டாம் மதிப்பு - விவாதம் முடிவுற்றது
சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்
பட்டது.

லசகவகயத்

சிறப்புாிகமப் பிலரரகைகள்:
2018 நதவம்பர் மாதம் 14, 15 மற்றும் 16ஆந் திகதிகளில்
சகப மண்டபத்தில் ஏற்பட்ட அகமதியின்கமச் சூைல்
மற்றும் அச்சந்தர்ப்பங்களில் தகளரவ பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களின் நடவடிக்கககள் பற்றி விசாாித்து
அறிக்கக சமர்ப்பிப்பதற்காக தகளரவ சபாநாயகரால்
நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கக

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
Joint Annual General Meeting of Commonwealth
Parliamentary Association, Inter-Parliamentary Union
and SAARC Parliamentarians’ Association
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Delay in Establishment of Sri Lanka Teacher Instructors’
Service
PRIVILEGE MOTIONS:
Report of the Special Committee Appointed by the Hon.
Speaker to Look into the Matters Pertaining to the
Incidents that Took Place on the Floor of the House on
14th, 15th and 16th November 2018 During the Sittings of
Parliament and the Conduct of Hon. Members of
Parliament During Such Times.

PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Companies (Amendment) - [The Hon. Tharaka Balasuriya] Read the First time
APPROPRIATION BILL, 2019 - [Sixth Allotted Day]:
Second Reading - Debate Concluded
Bill Committed to a Committee of the Whole Parliament
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පූ. භා. 9.30 පාර්ලිවම්න්තුව රැසාන විය.
කථානායකතුමා [ගරු කරු නයසූරිය මහතා] මූලාසානාරූඪ විය.
பாராளுமன்றம் மு.ப.9.30 மைிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

PETITIONS
ගරු ලකී නයවර්ධාන මහතා (නගර සාැලසුම්
සාම්පාදන රානය අමාතයතුමා

හා නල

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்
வைங்கல் இராஜாங்க அகமச்சர்)

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

ගු කථා ායකතුම, , උඩතකවින් , උඩතකවින් මඩිශහේ,
අංක 10/1 වර
ස්ථා ශයහි පදිංචි එේ.ඒ.එේ. හුශසේන්
මහතාශගන් කැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු සු, ල් හඳුන්ශ ත්ති මහතා - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]
ගු බිමල් රත් ායක මහතා - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]

ගරු සුජි

සාංනය වපවර්රා මහතා

(மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபலரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

නිවේදන

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ශපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිශේන්තු
සංගමය, අන්තර් පාර්ලිශේන්තු සංගමය සහ
"සාර්ක්" පාර්ලිශේන්තු සංගමශේ ඒකාබද්ධ
වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

தபாதுநலவாயப் பாராளுமன்றச் சங்கம்,
அகனத்துப் பாராளுமன்ற ஒன்றியம், ‘சார்க்’
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சங்கம்
ஆகியவற்றின் இகைந்த வருடாந்தப்
தபாதுக்கூட்டம்
JOINT ANNUAL GENERAL MEETING OF COMMONWEALTH
PARLIAMENTARY ASSOCIATION, INTER-PARLIAMENTARY
UNION AND SAARC PARLIAMENTARIANS’ ASSOCIATION

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මන්ත්රීවු, , අව දි පාර්ලිශේන්තුශේ රැස්වීම අවසන්
වීශමන් පසුව ශපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිශේන්තු සංගමය (ශ්රී
කංකා
ාඛාව), අන්තර් පාර්ලිශේන්තු සංගමය (ශ්රී කංකා
කණ්ඩායම) සහ “සාර්ක්” පාර්ලිශේන්තු සංගමය (ශ්රී කංකා
ාඛාව) ය සංගේවක ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම
පාර්ලිශේන්තු සංකීර්ණශේ අංක 1 වර කාරක සභා කාමරශේ දී
පැවැත්වීමට , යමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි ව
ශකස
කාුණිකව වන්වා සිටිමි.

ගු කථා ායකතුම, , කෑගල්ක, රංවක, අංක 343/13 වර
ස්ථා ශයහි පදිංචි ඩී.ඒ. ගාමිණී කුණාරත්
මහතාශගන්
කැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිප කරන ලද වප සාම් මහනන වප සාම් ිළිතබඳ කාරක
සාභාව පැවරිය යුතු යයි නිවය ග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතතුරු

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

නීතිපති වදපාර්තවම්න්තුව: පුරප්පාඩු

சட்டமாஅதிபர் திகைக்களம்: தவற்றிடங்கள்
ATTORNEY GENERAL'S DEPARTMENT: VACANCIES

16/'18

1. ගරු වහේෂා විතානවප මහතා

(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக)

(The Hon. Hesha Withanage)

අධිකරණ හා බන්ධ ාගාර ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමියශගන්
ඇසූ ප්ර ් ය - (1):
(අ)
(i) නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුශේ සිටි
රජ්ශේ
අධිනීතීඥවුන් සංඛයාව සහ රජ්ශේ නීතීඥවුන්
සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණව;
(ii) නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුශේ වගකීේ ප්රමාවයකින්
ශතොරව කාර්යක්ෂම ශකස ඉටුකිරීම සඳහා අව ය
රජ්ශේ අධිනීතීඥවුන් සහ රජ්ශේ නීතීඥවුන්
සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණව;
(iii) නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුශේ පවති පුරප්පාඩු
පිරවීම සඳහා ගනු කබ පියවර කවශර්ව;
යන් එතුමිය ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු ශහේෂා විතා ශක මහතා]

(iii) 01.

රජ්ශේ අධිනීතිඥ ත තුරට , කධාරින්
50ශවශ කු බඳවා ගැනීම සඳහා රාජ්ය ශසේවා
ශකොමිෂන් සභාශේ අනුමැතිය කබා ගැනීමට
අව ය පියවර ශග ඇත.

02.

සහකාර රජ්ශේ අධිනීතිඥ පරිවාස ත තුර
සඳහා , කධාරින් 30ශවශ කු බඳවා ගැනීම
සඳහාව අව ය පියවර ශග ඇත.

03.

රාජ්ය නීතිඥ ත තුරට හා සහකාර රාජ්ය
නීතිඥ ත තුරට උසස් කිරීම සඳහා සේමුඛ
පරීක්ෂණ මණ්ඩක රාජ්ය ශසේවා ශකොමිෂන්
සභාව මඟින් අනුමත කරශග ඇති අතර,
ඉදිරි කටයුතු කිරීමට පියවර ශග ඇත.

நீதி மற்றும் சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சகரக்
லகட்ட வினா:
(அ) (i)

சட்டமாஅதிபர் திகைக்களத்திலுள்ள அரசாங்க
சட்டவாதிகளின் எண்ைிக்கக மற்றும் அரசாங்க
சட்டத்தரைிகளின் எண்ைிக்கக தனித்தனிலய
எவ்வளதவன்பகதயும்;

( i i ) சட்டமாஅதிபர் திகைக்களத்தின் தபாறுப்புக்
ககள தாமதமின்றி விகனத்திறனுடன் நிகற
லவற்றிக்தகாள்வதற்கு லதகவயான அரசாங்க
சட்டவாதிகள் மற்றும் அரசாங்க சட்டத்தரைி
களின் எண்ைிக்கக தனித்தனிலய எவ்வள
தவன்பகதயும்;
( i ii ) சட்டமாஅதிபர்
திகைக்களத்தில்
நிலவும்
தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்கு லமற்தகாள்ளப்
படும் நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்;

(ආ) අවාළ ශ ොශේ.

* සාභාවම්සාය මත තබන ලද, ිළිතතුවර් (අ

(i) සාහ (ii) වකො සා:
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட (அ) விகடயின் (i) மற்றும் (ii) பிாிவுகள் :

* Answer tabled for (a) (i) and (ii) :

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்லறல், ஏன்?

තනතුර

අනුමත
කාර්ය
මණ්ඩලය
01

දැන සිටින
කාර්ය
මණ්ඩලය
01

පුරප්පාඩු
සාංඛ්යාව

asked the Minister of Justice and Prison Reforms:

නීතිපති

(a)

ශසොලිසිටර් ජ් රාල්

01

01

-

ශජ්යෂ්අ අතිශර්ක
ශසොලිසිටර් ජ් රාල්

02

02

-

අතිශර්ක ශසොලිසිටර්
ජ් රාල්

09

09

-

ශජ්යෂ්අ , ශයෝජ්ය
ශසොලිසිටර් ජ් රාල්

09

09

-

, ශයෝජ්ය ශසොලිසිටර්
ජ් රාල්

19

17

02

ශජ්යෂ්අ රජ්ශේ
අධිනීතිඥ
රජ්ශේ අධිනීතිඥ

56

36

20

218

140

78

130

07

123

01

01

-

02

01

01

ශජ්යෂ්අ සහකාර
රාජ්ය නීතිඥ

06

06

-

සහකාර රාජ්ය නීතිඥ

18

06

12

ක, ෂ්අ සහකාර
රාජ්ය නීතිඥ

28

12

16

(b)

Will she inform this House (i) the number of State Counsels and State
Attorneys in the Attorney General’s
Department, separately;
(ii) Separately, of the requisite number of State
Counsels and the State Attorneys for the
efficient execution of the duties of the
Attorney General’s Department; and
(iii) the measures that will be taken to fill the
vacancies in the Attorney General’s
Department?
If not, why?

ගරු තලතා අතුවක රල මහ මිය (අධිකරණ
බන්ධානාගාර ප්රතිසාංසානකරණ අමාතයතුමිය

හා

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துலகாரல - நீதி மற்றும்
சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர்)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice
and Prison Reforms)

ගු කථා ායකතුම, , (අ) ප්ර ් ශේ (i) ව සහ (ii) ව
ශකොටසට පිළිතුර එකටයි තිශබන්ශන්. ඒක කියවන් ව?

සහකාර රජ්ශේ
අධිනීතිඥ(පරිවාස)
ශජ්යෂ්අ රජ්ශේ
නීතිඥ
රාජ්ය නීතිඥ

-

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු වහේෂා විතානවප මහතා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக)

අව ය ශද් වැ ගත්තාම ඇති ශන්ව, ගු මන්ත්රීතුම, ?

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු වහේෂා විතානවප මහතා

(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ඔේ, ගු කථා ායකතුම, . සභාගත කළාට කමක්

ැහැ.

ගරු තලතා අතුවක රල මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துலகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගු කථා ායකතුම, , (අ) ප්ර ් ශේ (i) ව
පිළිතුර මම සාභාගත* කර වා.

සහ (ii) ව

ගු කථා ායකතුම, , සාර්ථක පිළිතුරක් කබා දීම
සේබන්ධශයන් මම මුලින්ම ගු ඇමතිතුමියට ස්තුතිවන්ත
ශව වා. මශක පළමුවැ,  අතුු ප්ර ් ය මම එතුමියට ශයොමු
කර වා. අපි වන් වා, නීතිපති මතය විමසීම සඳහා රශේ විවිධ
අධිකරණවලින් නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුවට ඩු හරවා එව වා.
එශසේ එව
ඩුවකට අවාළ නීතිපති මතය ශවන්
සමහර
අවස්ථාවකදී අවුුදු 2, 3, 5, 6 වශක දීර්ඝ කාකයක් ය වා.
සාමා යශයන් එය අපි ප්රාශයෝගිකව වකි
ශවයක්. ගු
කථා ායකතුම, , එම , සා මම ගු ඇමතිතුමියශගන් වැ
ගන් කැමැතියි, චිරාත් කාකයක් සිදු ව ශේ සිදු වීමට යේ
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පිළිතුරක් ශසොයන් අමාතයාං ය සතුව කඩි ේ රමශේවයක්
තිශබ වාව? එශහම රමශේවයක් තිශබ වා
ේ, එය
ශකොතැ, න්ව හිරශවකා තිශබන්ශන්? ශමම ප්රාශයෝගිකත්වශයන්
මිදිකා නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුශේ මතය අඩුම තරමින් මාස 6ක්,
අවුුද්වක් ඇතුළත කංකාශේ ශගොඩ ගැසී තිශබ
ඩුවකට
පිළිතුරක් ශව
තත්ත්වයකට අරගන්
පුළුවන් රමශේවයක්
තිශබ වාව කියා මම වැ ගන් කැමැතියි.

ගරු තලතා අතුවක රල මහ මිය

තිශබ වරප්රසාව සීමා කරන් කිය කාරණාව ශ ොශවයි මම
කියන්ශන්. ගු කථා ායකතුම, , අධිකරණ වි, සුුවන්ශක ම
කියකා ප්රසිද්ධිශේ විශේච ය කර වා. එවැ,  තත්ත්වයට පත් වීම
ශහොඳ ැහැ. ශේක, දීර්ඝ කාලී ව ඉස්සරහට ය එක ශහොඳ
ශවයක් ශ ොශවයි. ශේ රශේ බැරෑුේ අවස්ථාවකදී, තීරණාත්මක
අවස්ථාවකදී තීන්දු - තීරණ දීකා, රට යේ තැ කට අරශග යන්
කටයුතු කළ අධිකරණය අපහසුතාවට පත් ශව එශකන් වළක්වා
ගන් පාර්ලිශේන්තුව තුළ යේ සංහිඳියාවක් ඇති කරගන් අපට
රමශේවයක් ැද්ව?

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துலகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගු කථා ායකතුම, , ඇත්තටම අපි ශේ වවස්වක ඒ
සේබන්ධශයන් කටයුතු කරශග ය වා. උවාහරණයක් හැටියට
කිේශවොත්, ශපොලිස් ශවපාර්තශේන්තුවට ශව ම නීති අං යක්
තිබියදීත් හැම ශපොඩි ශවයක්ම පවා නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුවට
එව වා.
ඊට අමතරව රජ්ශේ ශ ොශයකුත් ශවපාර්තශේන්තු මඟින්
විසඳාගත හැකි ශද්වලුත් නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුවට එව වා.
නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුශවන් විමසිය යුතු කුණු පමණක්
තීරණය කර එව ශකසට එම ශවපාර්තශේන්තු වැනුවත් කරන් යි
අපි සූවා ේ ශවන්ශන්.
විශ ේෂශයන් ශපොලිස් ශවපාර්තශේන්තුව ගත්ශතොත්, රස
පරීක්ෂක වාර්තාවක් කබා ගන් කියකා අධිකරණශයන් , ශයෝග
කළාම මාස ගණන් ඒ , ශයෝග ශපොලීසිශේ තියාශග ඉඳකා, ඒ
ශගොල්කන්ට හිතුණාම එව වා. අපි වැන් ඒ සඳහා කාක
වකවානුවක් ශවන් යි හවන්ශන්. අධිකරණය , ශයෝග කරකා
පළමුවැ,  සතිය තුළම ඒ කටයුතු කර ශකසට. රස පරීක්ෂක
ශවපාර්තශේන්තුශේ කිසිම ප්ර ් යක්
ැහැ. ඒ වාශක
ශවපාර්තශේන්තු මේටමින් ගැටලු ගණ ාවක් තිශබ වා. ඒවා
අවශබෝධ කරශග අපි ශේ වවස්වක අව ය පිළියේ කිරීමට
කටයුතු කරශග ය වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මන්ත්රීතුම, , ශවවැ,  අතුු ප්ර ් යක් තිශබ වාව?

ගරු වහේෂා විතානවප මහතා

(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගු කථා ායකතුම, , මශක ශවවැ,  අතුු ප්ර ් ය ශමශසේයි.
මම අහ ශේ කුණ සේබන්ධශයන් ගු ඇමතිතුමියත් එකඟ
ශවයි. අපට ජ්ාතයන්තර මක් තිශබ අධිකරණයක් තිශබන්ශන්.
ජ්ාතයන්තර කීර්තියක් දි ාශග , ස්වාීන ත්වය සුරකි
අධිකරණය, සමහර විට නීතිපතිවරයා, අධිකරණශේ ප්රධා
වි, සුුවු ශේ උත්තරීතර ආයත ශේ අමු අමුශේ විශේච ය
කර
අයුු අපි වකි වා. ශේ තුළින් අධිකරණශේ
ස්වාීන ත්වයට, කීර්තියට යේ හා, යක් ශව වා. පාර්ලිශේන්තු
වරප්රසාවවකට මුවා වී ශේ කටයුත්ශත් ශයශව වා. පසුගිය දි වක
ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කල් තැබීශේ විවාවයක් පවා සිදු වුණා අපි
වැක්කා. අධිකරණමය රියා මාර්ගවකට ශයොමු වී සිටි සමහර
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවු පවා අධිකරණශේ තමන්ට විුද්ධව
තිශබ ශචෝව ාවලින් වැශහන් , ඒවායින් ආරක්ෂා ශවන් ශේ
වාශක රියා මාර්ග අනුගම ය කර වා.
මට ශේ කාරණය පැහැදිලි කර ගන් අව යයි. ශේ තුළින්
අධිකරණයට යේ හා, යක් ශව වා. අධිකරණය විශේච ය කිරීම
සේබන්ධශයන් යේ සීමාවක් ඇති කළ යුතුයි. පාර්ලිශේන්තුශේ

ගරු තලතා අතුවක රල මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துலகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගු කථා ායකතුම, , එයට දීර්ඝ පිළිතුරක් ශවන් ශව වා.
අවුුදු ගණ ාවකට පස්ශසේ ශේ යහ පාක රජ්ශයන් තමයි,
අධිකරණය ස්වාීන
තත්ත්වයකට පත් කරකා -විශ ේෂශයන්
වයවස්ථාවායක සභාව පිහිශටේවාට පස්ශසේ- එහි කටයුතු විධිමත්ව
කරශග යන් කටයුතු කශළේ. විධායකය, වයවස්ථාවායකය සහ
අධිකරණය කිය ආයත තු ශව ශව ම තමන්ශක බකය
පාවිච්චි කර වා ේ ශහොඳයි. අධිකරණයට ශ ොශයකුත් විධිශේ
බකපෑේ කරන් උත්සාහ කශළොත්, අපි බකාශපොශරොත්තු ශවච්ච
යහ පාක ය හරි, අධිකරණශේ ස්වාීන ත්වය ගැ හරි අපට කථා
කරන් ශවන්ශන් ැහැ. ගු මන්ත්රීතුමාට ඒ සේබන්ධශයන්
අපට උත්තරයක් ශවන් පුළුවන්. එය ශේ ප්ර ් යට අවාළව, ැද්ව
කියන් වන්ශන්ත් ැහැ. අව ය ේ, ඒ ගැ දීර්ඝ ව ශයන්
උත්තරයක් ශවන් ත් පුළුවන්.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්රමාණවත් ශන්ව, ගු මන්ත්රීතුමා?

ගරු වහේෂා විතානවප මහතා

(மாண்புமிகு லஹசா விதானலக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු තලතා අතුවක රල මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துலகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්

අංක 2 - 77/'18 - (1), ගු වයාසිරි ජ්යශසේකර මහතා -

[සභා ගර්භය තුළ ැත.]

වඩංගු වර ගය පැතිරීම වැළැක්වීම: පළා
ආයතනවල කාර්යභාරය

පාලන

தடங்கு லநாய் பரவுவகதத் தடுத்தல்: உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களின் பங்கு
PREVENT SPREAD OF DENGUE: ROLE OF LOCAL
GOVERNMENT AUTHORITIES

128/'18

3. ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ශසෞඛය, ශපෝෂණ හා ශද්ීයය ෛවවය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර ් ය - (1):
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[ගු චමින්ව විශේසිරි මහතා]

(අ)

ගරු ෆයිසාාල් කාසිම් මහතා (වසාෞඛ්ය, වප ෂණ හා වද්ීයය
වවදය රානය අමාතයතුමා

(i)

ශඩංර ශරෝගය රට පුරා වයාප්ත බව වන්ශන්ව;

(ii)

එශසේ ේ, 2015 වර්ෂශේ සිට ශේ වක්වා ශඩංර
ශරෝගශයන් මියගිය සංඛයාව, එක් එක් පළාත්
පාක ආයත ය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශර්ව;

(iii)

(iv)

පළාත් පාක ආයත , සි පරිදි සිය කටයුතු ඉටු
ශ ොකිරීම , සා ශඩංර ශරෝගය වයාප්ත ව බව
පිළිගන්ශන්ව;

(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம்,
மற்றும் சுலதச மருத்துவ இராஜாங்க அகமச்சர்)

Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and
Indigenous Medicine, I answer the Question.
(a)

එශසේ ේ, ශඩංර ශරෝගය වයාප්ත වීම වැළැක්වීම
සඳහා පළාත් පාක ආයත බක ගැන්වීම සඳහා
අමාතයාං ය ශග ඇති පියවර කවශර්ව;

(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
சுகாதாரம்,
லபாசகை
அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:
( அ) (i)

மற்றும்

சுலதச

தடங்கு லநாய் நாடுபூராவும்
அறிவாரா என்பகதயும்;

(ii)

ஆதமனின்,
தடங்கு
லநாய்
பரவுவகத
தடுப்பதற்கு
உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்ககள
வலுவூட்டுவதற்காக அகமச்சு லமற்தகாண்டுள்ள
நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்;

( ஆ) இன்லறல், ஏன்?

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
Will he inform this House(i)

whether he is aware that the dengue fever
has spread throughout the country;

(ii)

if so, separately, in respect of each local
government authority, the number of people
died of dengue fever from the year 2015 to
date;

(iii)

whether he acknowledges that the spread of
dengue fever was due to the failure of the
local government authorities to discharge
their duties; and
if so, the measures initiated by the Ministry
to empower local government authorities to
prevent the spread of dengue fever?

If not, why?

Data of dengue patients are not collected at
the level of local government institutions
and the data collected at district level are
given in the Annex. I table* the Annex.

(iii)

Yes.

(iv)



Providing technical advice and
guidance jointly by the Ministry of
Health, Nutrition and Indigenous
Medicine and Ministry of Provincial
Councils and Local Government to
collect, dispose and recycle the waste
properly.



Taking action to coordinate with the
relevant stakeholders to commence a
waste management project in each
province.



Launching
waste
projects in urban
Pradeshiya Sabhas.



Newly appointed Members of the
Western Provincial Council were
educated on the current status of the
dengue fever and the expected role of
the local government institutions by
the Dengue Control Unit of Health
Ministry.



அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?

(b)

Yes.

பரவியுள்ளகத

( i ii ) உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் உாிய வககயில்
தமது பைிககளச் தசய்யத் தவறுகின்றகமயால்
தடங்கு லநாய் பரவுகின்றததன்பகத ஏற்றுக்
தகாள்வாரா என்பகதயும்;

(iv)

(i)
(ii)

மருத்துவ

ஆதமனின், 2015 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம்
இன்று
வகரயில்
தடங்கு
லநாயினால்
மரைமகடந்தவர்களின்
எண்ைிக்கக
ஒவ்தவாரு
உள்ளூராட்சி
நிறுவன
அடிப்பகடயில் தனித்தனிலய எவ்வளதவன்
பகதயும்;

(iv)

லபாசகை

(The Hon. Faizal Cassim - State Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?

(a)
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පාර්ලිශේන්තුව

(b)

management
councils and

Ministry of Provincial Councils and
Local Government is one of the main
stakeholders of the Presidential Task
Force on Dengue Prevention. The
responsibility and role of the above
Ministry have been clearly stated in
the Intensive Intersectorial Programme
for the Prevention and Control of
Dengue.
Participation
of
the
stakeholders concerned for prevention
of dengue is monitored by the
Presidential Task Force at national
level and by the programme review
meetings held daily at provincial,
district and regional level. The
relevant
stakeholders
directly
responsible for the issues identified at
each level are called and necessary
solutions are provided.
Does not arise

———————————* ිළිතතුරු අවසාානවේ පළ කර ඇත.

* விகடயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.
* Produced at end of Answer.
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*සාභාවම්සාය මත තබන ලද ඇමුුම:

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகைப்பு :
Annex tabled:
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හිත වා , රන්තරශයන්ම ශේ සඳහා යේ වැඩ පිළිශවළක්, ශඩංර
ශරෝගය සියයට 100ක් තුරන් කළ රටවලින් වැඩ පිළිශවළක්
ශග ැත් රියාත්මක කරන් ට පුළුවන් ේ ශහොඳයි කියකා.
අමාතයාං යට ඒ සඳහා රියාත්මක කරන් ට එශහම වැඩ
පිළිශවළක් තිශබ වාව ගු රාජ්ය අමාතයතුම, ?

ගරු ෆයිසාාල් කාසිම් මහතා

(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගු රාජ්ය ඇමතිතුම, , ස්තුතියි.
ගු රාජ්ය ඇමතිතුම, , ඔබතුමා ප්රකා කර විධියට කසළ
බැහැර කිරීමට - dispose කිරීමට - යේ වැඩ පිළිශවළක් හවකා
තිශබ වා. දිස්ත්රික් සහ ප්රාශද්ීයය සේබන්ීනකරණය ඒ කටයුතු
සියල්ක කරකා තිශබ වා. මුත්, ශඩංර මර්ව ය රියාත්මක
ශවන්ශන් ශඩංර තිශබ කාකයට පමණයි. ශේ ශහේතුව , සා තමයි
අපට ශඩංර සහමුලින්ම මර්ව ය කරන් ට බැරිශවකා
තිශබන්ශන්. අශප් රශේ මැශල්රියාව තිබුණා. ඒක යේතාක් දුරට
රටින් බැහැර කිරීමට කටයුතු කරකා තිශබ බව අපි වන් වා.
අපට තිශබ අව යතාව තමයි සියයට 100ක්ම ශඩංර රටින් තුරන්
කිරීම. එශහම කළ රටවල් තිශබ වා. ශේ සඳහා ශසෞඛය, ශපෝෂණ
හා ශද්ීයය ෛවවය අමාතයාං ය සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාක
අමාතයාං ය ඇතුළු රාජ්ය ආයත සියල්ක එකතු වුණත් ඒ
රටවලින් සියයට 100ක්ම ශඩංර තුරන් කළ රමශේවය අපි
අනුගම ය කරකා ැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය.
ගු රාජ්ය අමාතයතුම, , ශේ සඳහා අපි වියවේ කර වා;
ඔබතුමා කිය විධියට සාකච්ඡා පවත්ව වා; දීර්ඝ විමර්
කර වා; ඒ ආයත වකට විවිධ උපකරණ කබාශව වා. ඒ
කාරණාවකට වඩා වැවගත් ශවන්ශන් ශේ ශඩංර ශරෝගය පැවති
රටවලින් එය සියයට 100ක් තුරන් කළ රමශේවය ශේ රටට ශග
ඒමයි. මම හිත වා ඒ සඳහා ශකොපමණ පිරිවැයක් ගියත් කමක්
ැහැ කියකා. ශමොකව, ඒක එක වැඩ පිළිශවළකින් අවසන්
කරන් ට පුළුවන්. හිටපු සභාපතිවරශයක් හැටියට මම වන් වා,
ප්රාශයෝගිකව යේ ශවයක් කරන් ට පුළුවන් බව. ශඩංර
ශරෝගිශයකු වැක්කාම තමයි කාටත් ශඩංර මර්ව ය මතක්
ශවන්ශන්. ජ් ාධිපති කාර්ය සාධ
බකකාය ඇතුළු සියලු
ශව ාශක අවධා ය ශයොමු ශවන්ශන් එතශකොට තමයි. මම

ගු මන්ත්රීතුමා, පළමුශවන්ම ශේ ගැ අශප් ජ් තාව වැනුවත්
ශවන් ඕ ෑ. අපි ශකොච්චර කිේවත්, ජ් තාවශක හැසිරීම මීට
බකපා වා. ශගවල්වක වතුර පිශර ස්ථා ගැ , වතුර පිුණු
ප්කාස්ටික් භාජ් ගැ බකන් කිේවාට, ඒ අය තවම ඒවා ගැ
බකන්ශන් ැතුව ඉන් වා. අශප් ශඩංර ටීේ එක ගිහිල්කා සමහර
තැන් ශචක් කරකා fine කරකා තිශබ වා. ජ් තාව හැශවන්ශන්
ැතුව ශේ ප්ර ් ය විසඳන් බැහැ. ජ් තාව හරි ආකාරයට
කටයුතු කශළොත් තමයි ශසෞඛය අමාතයාං යට ශහෝ පළාත්
අමාතයාං යට ශේ වැඩ කරන්
පුළුවන් වන්ශන්. ඒ , සා
පළමුශවන්ම ශේ ප්ර ් යට විසඳුම ජ් තාවශක පැත්ශතන්
හවාශග එන් ඕ ෑ. ඊට පස්ශසේ විකල්ප ව ශයන් ශමො වාව
කරන් පුළුවන් කියකා බකන් පුළුවන්. ළඟදී මට ඇවිල්කා
තිබුණා, ඉන්දියාශවන් මැෂින් එකක්. ඒක මදුුවන් අල්ක
උපකරණයක්. ඒක post boxes වාශක සවි කරන් යි තිශබන්ශන්.
ඒකට ශබශහත් වා වා. එතශකොට spray ශව වා. මුත් තවම ඒ
ගැ පරීක්ෂණ කරකා ැහැ. මම බැලුවා. ඒක ශහොඳ වැඩක්
කියකා හිශත වා. ඒ වාශක මැෂින් සවි කශළොත් සාමා යශයන්
මීටර් 50ක් ඇතුළත ඉන් මදුුවන් ඒකට හසු ශව වා. මුත්
තවම අපි ඒ ගැ පරීක්ෂා කරකා ැහැ. අපි ඒ ගැ තවදුරටත්
කල්ප ා කර වා. ඔබතුමා කිය විධියට ේ, ඒ වාශක මැෂින්
සවි කරකා තමයි ශේ ප්ර ් ය විසඳන් පුළුවන්.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

තව අතුු ප්ර ් යක් තිශබ වා ව?

ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

තව අතුු ප්ර ් යක් තිශබ වා, ගු කථා ායකතුම, .
ගු රාජ්ය ඇමතිතුම, , මහජ් තාවශක ශ ොසැකකිල්කත්
මූලික ශවකා තිශබ වාය කිය කාරණය අපි පිළිගන් වා.
හැබැයි, අපට ඒ පිටම ශේ ප්ර ් ය පටවන් බැහැ, ගු රාජ්ය
ඇමතිතුමා. ශඩංර මදුුවා සහ කීටයා සහමුලින්ම මර්ව ය
කරකා වැමීමට අව ය වැඩ පිළිශවළ සකස් කරන් කියකා තමයි
ඔබතුමාට ශයෝජ් ා කරන්ශන්. ශේ මදුුවා වතුශර් බිත්තර
වැේමාට පස්ශසේ තමයි, ඒ මදුුවාශක ජීව
චරය සරිය
ශවන්ශන්. මාස ශවකක්, තු ක්, හතරක් වියළි කාකරණය තිබිකා
වර්ෂාව පටන් ගත්තාම, ඒ මදුු කීටයාශක ජීව චරය ැවත
සරිය ශවන්
පටන් ගන් වා. මාස තු ක්, හතරක් වියළි
කාකරණය තිශබ ශකොට ශේ කාරණය ශකශරහි අශප් අවධා ය
ශයොමු ශ ොශව වා කිය එකයි මම ශේ කියන්ශන්. ගු රාජ්ය
ඇමතිතුම, , වියළි කාකරණය තිශබ
කාකය තුළ සරිය
ශ ොව ඒ බිත්තර ටික මර්ව ය කරකා වමන් පුළුවන් ේ,
අශප් රට තුළ ශඩංර ශබෝවීමට තිත තියන් පුළුවන් ශවයි කියකා
මම හිත වා.
ගු කථා ායකතුම, , නුවරඑළිය සහ බණ්ඩාරශවක
ප්රශද් වක ශේ ශඩංර මදුුවා හිටිශේ ැහැ. මුත් වැන් ීයත
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු චමින්ව විශේසිරි මහතා]

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා

(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)

කාකරණය තිබුණත් ශේ මදුුවා ඒ ප්රශද් වකටත් වයාප්ත ශවකා
තිශබ වා. ඒ මදුුවා විවිධ පළාත්වකට අනුවර්ත ය ශව වා.
ඒක වළක්වා ගැනීමට අමාතයාං ය තුළින් රියාත්මක ශව
විශ ේෂ වැඩ පිළිශවළක් අපි වකින්ශන්
ැහැ. වැන් අශප්
ප්රශද් ශේත් ශඩංර මදුුවා ඉන් වා. පසුගිය කාකශේ ශේ
මදුුවා අශප් ප්රශද් ශේ හිටිශේ ැහැ. අශප් ප්රශද් ීයතක , සා
බිත්තර වැමීමට සුදුසු පරිසරයක් ඒ මදුුවාට තිබුශණ් ැහැ.
වාසස්ථා යට නුසුදුසු පරිසරයක් , සා ඒ සතා පසුගිය කාකශේ
අශප් ප්රශද් වක හිටිශේ ැහැ. ගු රාජ්ය ඇමතිතුම, , එම , සා
නුවරඑළිය වැ,  ප්රශද් වකට තවත් වයාප්ත ශවන් කලින්, ශේ
මදුුවාශක ශබෝවීම වළක්වා ගැනීමට අමාතයාං ය තුළ යේකිසි
වැඩ පිළිශවළක් ැද්ව?

ගරු ෆයිසාාල් කාසිම් මහතා

(The Hon. Ishak Rahuman)

ගු කථා ායකතුම, , මා එම ප්ර ් ය අහ වා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , ප්රාථමික කර්මාන්ත හා සමාජ්
සවිබකගැන්වීේ අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ප්ර ් යට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ශවකක කාකයක් ඉල්කා සිටි වා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ිරරීම නිවය ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Faizal Cassim)

ශේ ශඩංර මදුුවාශක ප්ර ් ය මුලින්ම ඇති වුශණ් ශකොළ
දිස්ත්රික්කශේ. සාමා යශයන් ශඩංර මදුුවා බිත්තර වමන්ශන්
පිරිසිදු අලුත් වතුශර්. කිළිටි වතුශර් ශඩංර මදුුවා බිත්තර
වමන්ශන් ැහැ. අපි අලුතින් ශසොයා ගත්ත කාරණා අනුව ශේ
ශඩංර මදුුවා වැඩිපුරම ශබෝ ශවන් පටන් අරශග තිශබන්ශන්
අලුතින් බිල්ඩින් හව තැන්වක. ඒ තැන්වලින් තමයි ශේ මදුුවා
ශගොඩක් ශබෝ ශවන් පටන් අරශග තිශබන්ශන්. නුවරඑළිය
දිස්ත්රික්කශේත්, ගු මන්ත්රීතුමා , ශයෝජ් ය කර බණ්ඩාරශවක
ප්රශද් ශේත් වැන් අලුතින් බිල්ඩින් ශගොඩක් හැශවමින් තිශබ වා.
ඒ තැන් පරීක්ෂා කිරීමට අපි , කධාරින් යවන්
ඕ ෑ. ඒ
දිස්ත්රික්කවක ඉන් අශප් , කධාරින්ට ශේ ගැ ශසොයා බකන්
කියකා මම කියන් ේ.

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්

අංක 8 - 362/'18 - (1), ගු ශේලු කුමාර් මහතා - [සභා

ගර්භය තුළ ැත.]

වැේවල අය

குளங்களுக்குாிய காைிகளில் அனுமதியில்லாமல்
தங்கியிருப்லபார்: புத்தளம் மாவட்டம்
UNAUTHORIZED SETTLERS OF LANDS BELONGING TO
TANKS: PUTTALAM DISTRICT
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9. ගරු අවශ් ක ප්රියන්ත මහතා

ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த)

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ශේක ප්රාශයෝගික ප්ර ් යක්, ගු කථා ායකතුම, .
හැම තැ ම buildings හව වා ශන්. ශමතැ තිශබ ප්ර ් ය
ඒක ශ ොශවයි. ශේ මදුුවා වැන් හැම ප්රශද් යකටම වයාප්ත
ශවමින් ය වා. ඒක වළක්වන් කිය කාරණයයි මම කියන්ශන්.
Buildings හව ශකොට අනුමැතිය ගන් ා වූ වැඩ පිළිශවළ
රියාත්මක ව වා, ගු ඇමතිතුම, . අලුත් පිරිසිදු වතුශර් තමයි
ශේ මදුුවා ශබෝ වන්ශන්. එම , සා ඒක වළක්ව
වැඩ
පිළිශවළක් හවන් . එශහම
ැතිව, buildings හව
එක
වත්වන් කියකාව ඔබතුමා කියන්ශන්?

කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ක ක කටයුතු, ප ස සේපත් සංවර්ධ ,
වාරිමාර්ග සහ ීනවර හා ජ්කජ් සේපත් සංවර්ධ අමාතයතුමාශගන්
ඇසූ ප්ර ් ය - (1):
(අ)

(i)

පුත්තකම දිස්ත්රික්කශේ
ශකොපමණව;

(ii)

එම වැේවක ේ කවශර්ව;

(iii)

එම එක් එක් වැවට අයත් භූමිවක වැ ට
අ වසරශයන් රැඳී සිටි හා වගා කටයුතුවක
, රත ව පවුල් සංඛයාව ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශර්ව;

(iv)

ශමම වැේ සතු භූමිවක අ වසරශයන් රැඳී සිටි හා
වගා කටයුතුවක , රත පවුල් ඉවත් කිරීමට
අමාතයාං ය ගනු කබ පියවර කවශර්ව;

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු රාජ්ය ඇමතිතුමා ඒ සේබන්ධශයන් අවධා ය ශයොමු
කරන් . ඒක වැවගත් point එකක්. ශබොශහොම ස්තුතියි.
ප්ර ් අංක 4 - 204/'18 - (1), ගු (ෛවවය)
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]

ලින්ව ජ්යතිස්ස

ප්ර ් අංක 5 - 239/'18 - (1), ගු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරත්
මහත්මිය - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]
ප්ර ්
අංක 6 - 261/'18 - (1), ගු පද්ම උවය ාන්ත
රණශසේකර මහතා - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]
ප්ර ්

භූමිවල අනවසාර පදිංිකකරුවන්:
පු තලම දිසානත්රික්කය

අංක 7 - 334/'18 - (1), ගු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා.

පිහිටි වැේ සංඛයාව

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ආ)

ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?

கமத்ததாைில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள்,
கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில்
மற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் லகட்ட
வினா:
(அ) (i)
(ii)

புத்தளம் மாவட்டத்தில்
எண்ைிக்கக எவ்வளவு;

உள்ள

குளங்களின்

அந்த குளங்களின் தபயர்கள் யாகவ;
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(iii)

அந்த ஒவ்தவாரு குளங்களுக்குாிய காைிகளில்
அனுமதியில்லாமல் தங்கி யிருக்கும் மற்றும்
பயிர்தசய்கக நடவடிக்கக களில் ஈடுபட்டுள்ள
குடும்பங்களின் எண்ைிக்கக தவவ்லவறாக
எவ்வளவு;

(iv)

இந்த குளங்களுக்குாிய காைிகளில் அனுமதி
யில்லாமல் தங்கியிருக்கும் மற்றும் பயிர்ச்
தசய்ககயில்
ஈடுபட்டுள்ள
குடும்பங்ககன
அகற்ற அகமச்சு லமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கக
யாது;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்லறல், 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 number of tanks in Puttalam district;

(ii)

the names of those tanks;

(iii)

the number of families that occupies
without permission
and engages
in
agricultural activities at present in the lands
that belong to each of the aforesaid tanks,
separately; and

(iv)

(b)
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the steps that will be taken by the Ministry
to evict the families that occupy without
permission and engaging in agricultural
activities in the lands that belong to the
aforesaid tanks ?

If not, why?

ගරු පී. හැරිසාන් මහතා (කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ය ආර්කක
ක යුතු, පශු සාම්ප සාංවර්ධාන, වාරිමාර්ග සාහ ධීවර හා
නලන සාම්ප සාංවර්ධාන අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்
- கமத்ததாைில், கிராமியப்
தபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி,
நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாைில் மற்றும் நீரகவள மூலங்கள்
அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

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

ගු කථා ායකතුම, , එම ප්ර ් යට පිළිතුර ශමශසේය.
(අ)
(i) වාරිමාර්ග ශවපාර්තශේන්තුවට අයත් වැේ සංඛයාව
23කි.
ශගොවිජ් සංවර්ධ ශවපාර්තශේන්තුවට අයත්
සුළු වැේ සංඛයාව 1,203කි.
(ii)

වාරිමාර්ග ශවපාර්තශේන්තුවට අවාළ වැේ පිළිබඳ
විස්තර ඇමුණුම 01 මඟින් වක්වා ඇත.
ශගොවිජ් සංවර්ධ ශවපාර්තශේන්තුවට අවාළ
වැේ පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම 02 මඟින් වක්වා ඇත.
ඇමුණුේ සාභාගත* කරමි.

—————————
* පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(iii)

වාරිමාර්ග ශවපාර්තශේන්තුව - ඇමුණුම 03 මඟින්
වක්වා ඇත.
අනවසාර පදිංිකකරුවන්

අනවසාර වගාකරුවන්
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ශගොවිජ් සංවර්ධ ශවපාර්තශේන්තුව - ඇමුණුම
04 මඟින් වක්වා ඇත. ඇමුණුේ සාභාගත* කරමි.
(iv)

වාරිමාර්ග ශවපාර්තශේන්තුව - අ වසර
පදිංචිකුවන් වහතුන්ශව ා ඉවත් කිරීම සඳහා
නීතිමය පියවර ගැනීම ශහෝ ඔවුන් ශව ත්
ස්ථා යක පදිංචි කිරීමට අශ කුත් අවාළ ආයත
සමඟ එකඟතාවට එළ
කටයුතු කිරීමට
, යමිතය.
ශගොවිජ් සංවර්ධ ශවපාර්තශේන්තුව - 2011
අංක 46 වර ශගොවිජ් සංවර්ධ (සංශ ෝධ )
ප තින් සංශ ෝධිත 2000 අංක 46 වර ශගොවිජ්
සංවර්ධ
ප ත අනුව නීතිමය රියා මාර්ග
ආරේභ කර ඇත.

(ආ) අවාළ ශ ොශේ.

ගරු අවශ් ක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගු කථා ායකතුම, , අශප් ගු අමාතයතුමාට ශගොඩක්
ස්තුතිවන්ත ශව වා, අව ය ශතොරතුු සහිතව සාධාරණ
පිළිතුරක් කබා දීම පිළිබඳව. ගු අමාතයතුම, , පුත්තකම
දිස්ත්රික්කය කියන්ශන්, එ සාල්, කරාබු ැටි ආදි ශබෝග හැුණු
ශකොට අපට ෛව, කව පරිශභෝජ් යට අව ය ව කෘෂි කාර්මික
ශබෝග ශබොශහොමයක් වැශව ප්රශද් යක්. එම ප්රශද් ශේ වැේ
වි ාක ප්රමාණයක්, වැේ 2,225ක් විතර තිශබ වා.
වර්තමා ශේ තිශබ
ගැටලුව ශමයයි. ශේ වැේ
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සහ වැේවක තිශබ ශරොන් මඩ ඉවත්
කිරීශේ කටයුතුවකට ඔබතුමාශක අමාතයාං ශයන් හා පළාත්
සභාශවන් මුවල් ප්රතිපාව ශවන් කළත්, එම මුවල් ප්රතිපාව
වියවේ කර තැ ට එද්දි ශේ වැශේ සීමාව, මායිම සහ වපසරිය
හඳු ා ගැනීශේ ප්ර ් ය මතු ව වා. මශක ශේ ප්ර ් ය ඇසීශේ
අරමුණශවකා තිශබන්ශන් ශේ වැේ තාවලුවක පදිංචිශවකා ඉන්
අය ඉවත් කිරීම ශ ොශවයි. වර්තමා ශේ තිශබ භූමි ප්රමාණයවත්
, යමානුකූකව මැනුේ කටයුතු කරකා, කැයිස්තුගත කරන්
ඔබතුමාශක අමාතයාං ශයන් වැඩ පිළිශවළක් ශයොව වාව කියකා
මම ඔබතුමාශගන් අහන් කැමතියි.

ගරු පී. හැරිසාන් මහතා

(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගු කථා ායකතුම, , එතුමා ශහොඳ ප්ර ් යක් ඇහුශේ.
ප්රාශයෝගිකව ශේ කටයුත්ත කිරීශේ දී ජ් තාව ශකොකු
අපහසුතාවකට
පත්
ව වා.
ශමොකව,
අපි
වාශක
ශද් පාක ඥයන්ම තමයි ඒවා ආරමණය කරන් ඒ අයට
අවසර කබා දීකා තිශබන්ශන්. ඒ , සා සමහර වැේ රක්ෂිතවක අඩු
ගණශන් මිනුේ කටයුතු කරද්දිත් ඒවාට බාධා පමුණුවකා
තිශබ වා. එතුමා කියපු කාරණා අනුව ඒ වැේවක වපසරිය
නීතයනුකූකව මැනුේ කටයුතු කරන් ඕ ෑ. ඒ කටයුත්ත කරන්
අපි පුළුවන් තරේ උත්සාහ කරන් ේ. අපි වැ ට තිශබ වැේ

—————————
* පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු පී. හැරිසන් මහතා]

ගරු එසාන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

ප්රමාණශේ මිනුේ කටයුතු කශළොත් ඒ ආ්රිතව පදිංචිශවකා ඉන්
අයට ස්ක ර බකපත්ර කබා ශවන් ශව වා, ගු කථා ායකතුම, .
එශහම වුශණොත් අපි වැරැදි රියාමාර්ගයකට ශයොමු ව වා. ඒ , සා
වැ ට නීතයනුකූකව තිශබ වැේ රක්ෂිතයන් ශමො වාව කියකා
හඳු ාශග , ඒ අනුව අපි රියා කරන් ේ.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මන්ත්රීතුමා, ශවවැ,  අතුු ප්ර ් ය අහන් .

ගරු අවශ් ක ප්රියන්ත මහතා

(மாண்புமிகு அலசாக்க பிாியந்த)

(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමා කබා දුන් පිළිතුශර්ම මශක ශවවැ, 
අතුු ප්ර ් යට කැබිය යුතු උත්තරශේ භාගයක් තිබුණා.
ඔබතුමන්කා, අපි ඇතුළු ශද් පාක ඥයන් විසින් ශේ වැේ
තාවලුවක පදිංචිශවකා, ශගවල් හවන්
අවස්ථාව කබා දීකා
තිශබ වා. "වැේ වහස", "වැවයි - ගමයි" කිය ජ්ාතික වැඩ
පිළිශවළවල් රියාත්මක කළත්, අවසා ශේ දී ප්රාශයෝගිකව තර
ව තැ ක් තිශබ වා. ඒක තමයි, මුවල් ප්රතිපාව කැබුණත්,
, යම විධියට වැව හඳු ාශග ශ ොතිබීම , සා , සියාකාරව මුවල්
ප්රතිපාව ශවන් කරන් බැහැයි කිය කාරණය.
වර්තමා ශේ තිශබ තත්ත්වය අවශබෝධ කරශග ඉදිරිශේ දී
ශමතැ, න් එහාට කටයුතු කළ යුතුව තිශබ වා. ශමොකව, ඔබතුමා
කබා දුන් උත්තරශේ සඳහන් වුණා, මැනුේ කටයුතු කරකා අවසන්
වුශණොත් ඒ අයට නීතයනුකූක අයිතියක් කබා ශව වා කියකා. ඒ
, සාශවන්ම මැනුේ කටයුතු වත්වා ශග සිටිශයොත්, ඉදිරිශේ දී
අපි ශමො වැඩ පිළිශවළක් ජ්ාතික ව ශයන් ශග ාවත් අපට
නීතයනුකූක විධියට මුවල් ප්රතිපාව ශවන් කරගන් බැරිශව වා,
ගු ඇමතිතුම, . වර්තමා ශේ තිශබ තත්ත්වය තුළ රාජ්ය
, කධාරියා ශබොශහොම බයයි. ඒ වාශකම කෘෂිකර්ම
ශවපාර්තශේන්තුශේ අවාළ , කධාරින් පවා බයයි. පිරිසිදුව එම
මැනුේ කටයුතු කළත්, හැමවාම ප්රතිපාව ශවන් වුශණ් රජ්ය
යටශත්
ඩත්තු ශව
වැේවකට විතරයි. මම ශබොශහොම
පැහැදිලිවයි කියන්ශන්. පසුගිය වසශර් අපි ශවන් කරපු මුවල්
ප්රතිපාව අවස්ථා කිහිපයකදී අතයව ය වාරිමාර්ගවකට ශවන්
කරගන් බැරිව ගියා.
ඒ , සා ශේ තත්ත්වය හඳු ාශග , ඒ කියන්ශන් පදිංචි
ශවකා ස්ථීර කාකයක් සිටි අයශක ශද්වල් නීතයානුකූක ශ ොව
විධියට රමශේවයක් හවකා, ඒ වැේ සංවර්ධ ය කරන් වැඩ
පිළිශවළක් ඇති කරන් බැරිව?

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගු කථා ායකතුම, , ශේ සේබන්ධව මට ප්ර ් යක් මතු
කරන් අවසරව?

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මන්ත්රීතුම, , අපි තීරණයක් ශග තිශබ වා. ඒ , සා
ශමතැ, න් පිට යන් බැහැ, ශේකාව මදි , සා. [බාධා කිරීමක්]
ගු මන්ත්රීතුම, , අපි ඒ සේබන්ධව ශපශර්වා තීරණයක් ගත්තා. ඒ
, සා අපි අය වැය කාක සීමාශේ දී විතරක් ශමශහම කරශග යමු.

මධායම පළා

සාභාව ය ව පාලනය වන පාසාල් :
මහනුවර දිසානත්රික්කය

மத்திய மாகாை சகபயின்கீழ் நிருவகிக்கப்படும்
பாடசாகலகள்: கண்டி மாவட்டம்
SCHOOLS ADMINISTERED BY CENTRAL PROVINCIAL
COUNCIL: KANDY DISTRICT
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10. ගරු ආනන්ද අලු ගමවප මහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமலக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

අධයාප අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ් ය - (1):
(අ)
(i) මධයම පළාත් සභාව යටශත් පාක ය ව
මහනුවර දිස්ත්රික්කශේ පිහිටි පාසල් සංඛයාව
ශකොපමණව;
(ii)

එම පාසල්වක
ේ එක්
ශකොේඅාසය අනුව කවශර්ව;

එක්

අධයාප

(iii)

2010 වර්ෂශේ සිට ශේ වක්වා මධයම පළාත් සභාව
යටශත් පාක ය වූ පාසල් වැසීශගොස් තිශේ ේ,
එම පාසල්වක ේ කවශර්ව;

(iv)

එම පාසල් ැවත විවෘත කිරීමට ශහෝ වැසීගිය
පාසල්වක සේපත්වලින් උපරිම ප්රශයෝජ්
ගැනීමට අමාතයාං ය අනුගම ය කරනු කබ
රමශේවය කවශර්ව;

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
கல்வி அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:
(அ) (i)

மத்திய மாகாை சகபயின் கீழ் நிருவகிக்கப்
படுகின்ற கண்டி மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள
பாடசாகலகளின் எண்ைிக்கக யாது;

ගරු පී. හැරිසාන් මහතා

(ii)

அப்பாடசாகலகளின் தபயர்கள் ஒவ்தவாரு
கல்விக் லகாட்டத்தின் அடிப்பகடயில் யாகவ;

(The Hon. P. Harrison)

(iii)

2010 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் இன்றுவகர
மத்திய மாகாை சகபயின் கீழ் நிருவகிக்கப்
பட்ட
பாடசாகலகள்
மூடப்பட்டிருப்பின்
அப்பாடசாகலகளின் தபயர்கள் யாகவ;

(iv)

அப்பாடசாகலககள
மீளத்
திறப்பதற்லகா
அல்லது
மூடப்பட்டுள்ள
பாடசாகலகளின்
வளங்களின் மூலம் உச்சமட்டப் பயன்ககளப்
தபற்றுக்
தகாள்வதற்லகா
அகமச்சினால்
பின்பற்றப்படுகின்ற முகறயியல் யாது;

(மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்)

ගු කථා ායකතුම, , එතුමා ශහොඳ අවහසක් ඉදිරිපත් කශළේ.
මුත් ඒවා ප්රාශයෝගිකව රියාත්මක කිරීශේදී අපට ගැටලු
ගණ ාවකට මුහුණ ශවන් සිද්ධ ශව වා. හැබැයි, ඒ හැම
වැවකටම අවාළව ශගොවි සංවිධා තිශබ වා. ඒ ශගොවි සංවිධා
තමයි හුඟාක් ශේකාවට අභයන්තර පරිපාක කටයුතුවක ශයදී
සිටින්ශන්. "අපි ශමන් ශේ වැඩ කටයුත්ත කරකා ශවන් ේ"
කියකා ඒ අය අපට , ර්ශද් යක් කබා ශව වා ේ, මහජ්
සහායත් ඇතිව අපට ඒ කටයුතු කරන් පුළුවන්. ශමොකව, ශේවා
නීතයනුකූකව ශපොත්පත්වක තිශබ විධියටම කරන් අමාුයි.
හැබැයි, ප්රාශයෝගිකව ශගොවි සංවිධා මඟින් අපට ඒ සහශයෝගය
කබා ශව වා ේ, ඒ අනුව අපට කටයුතු කරන් පුළුවන්.

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்லறல் ஏன்?

1051
ask the Minister of Education:
(a)

( b)

1052
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Will he inform this House (i) the number of schools in the Kandy District
which are under the administration of the
Central Province;
(ii) the names of the aforesaid schools
separately on the basis of the Education
Division;
(iii) out of the schools coming under the
administration of the Central Province, the
names of schools which were closed down
between year 2010 to date; and
(iv) methodology adopted by the Ministry to reopen the schools closed down, or to ensure
the optimum utilization of the resources of
such schools?
If not, why?

ගු අමාතයතුම, , ශේ පිළිබවව
කළ යුතුයි. ශමොකව, අවුුදු ශවකක්
ශකොන්ත්රාත්කුවනුත් ඉන් වා. ශේ
රියා මාර්ගය කුමක්ව කියා මා අහන්

විශ ේෂ අවධා යක් ශයොමු
තිස්ශසේ මුවල් ශ ොකැබුණු
පිළිබඳව ඔබතුමා ගන් ා
කැමැතියි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු මන්ත්රීතුම, , ශමම අතුු ප්ර ් ය අධයාප
ශයොමු කරකා ඔබතුමාට පිළිතුරක් කබා ශවන් ේ.

ඇමතිතුමාට

ගරු ආනන්ද අලු ගමවප මහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமலக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගු කථා ායකතුම, , මශක ශවවැ,  අතුු ප්ර ් ය ශමයයි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , අධයාප අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර ් යට පිළිතුර ශව වා.
(අ)
(i) පාසල් සංඛයාව 615කි.
(ii)

ඇමුණුම 01හි වක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුම 02හි වක්වා ඇත. .

(iv)

ඔේ.
වැසී ගිය පාසල් අතරින් ැවත විවෘත කළ හැකි
තත්ත්වශේ පවති පාසල් විවෘත කිරීම සඳහා ඒ
අවට පදිංචිකුවන්ශක වුවන් ප්රාථමික අං ය
ශවත ඇතුළත් කිරීම ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා
ශවමේපියන් වැනුවත් කිරීම හා පාසල් සඳහා අව ය
රු මණ්ඩකය කබා දීමට කටයුතු කිරීමත්, විවෘත
කළ ශ ොහැකි පාසල්වක සේපත් අශ ක්
පාසල්වකට ශබවා දීමටත්,
ශගොඩ ැඟිලි
ප්රශයෝජ් වත් කාර්යයක් සඳහා ශයවවීමට
ප්රාශද්ීයය ශල්කේ ශවත භාර දීමටත් අව ය
කටයුතු සිදු කරමින් පවති බව මධයම පළාත්
අධයාප අමාතයාං ශල්කේ විසින් වාර්තා කර
ඇත.

(ආ) අවාළ ශ ොශේ.

වැ ට අප රශේ තිශබ පාසල් ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීශේ
රියාවාමය තුළ, සමහර අය ළමයා ඉපශවන් ත් කලින් ජ් රිය
පාසල් ආසන් ශයන් , වාස අරශග අවාළ සියලු ලිපි ශල්ඛ
සකස් කර ගන් වා. හැබැයි, ඒ ශගොල්කන් කර ඒ ශවය , සා,
පාසක ආසන් ශේ ස්ක ර ව ශයන් පදිංචි වී සිටි අයශක
වුවන්ට ඒ පාසක අහිමි ශව වා. එම , සා වි, විවභාවශයන්
යුතුව ශමම කටයුත්ත කිරීම අව යයි. එශහම කරකා, සමහර අය
තමන්ශක ළමයින් ශමවැ,  පාසල්වකට ඇතුළත් කර ගන් වා.
ඊට පස්ශසේ, ඉතා දුෂ්කර ප්රශද් යක ඉඳකා තමයි ඒ ළමයා
ඉස්ශකෝශකට එන්ශන්. ඒ අය එම , වශසේ පදිංචි ශවකා ඉන්ශ ත්
ැහැ. ගු ඇමතිතුම, , ශේ කාරණය ගු අධයාප
අමාතයතුමාශක විශ ේෂ අවධා යට ශයොමු කර පිළිතුරක් කබාශව
මා ඔබතුමාශගන් ඉල්කා සිටි වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ් අංක 11 - 515/'19- (1), ගු ඉන්දික අනුුද්ධ ශහේරත්
මහතා - [සභා ගර්භය තුළ ැත.]
ප්ර ් අංක 12 - 526/'19- (1), ගු මයන්ත දිසා ායක මහතා
- [සභා ගර්භය තුළ ැත.]

වකොරියානු රැිරයා සාඳහා යන ශ්රමිකයන් : ආරක්ෂිත
තැන්පතු

ඇමුණුේ සාභාගත* කරමි.

தகாாியாவுக்குத் ததாைிலுக்குச் தசல்லும் ஊைியர்கள்:
பாதுகாப்பு கவப்பு

ගරු ආනන්ද අලු ගමවප මහතා
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமலக)

WORKERS MIGRATING FOR EMPLOYMENT IN KOREA :
SECURITY DEPOSIT

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගු කථා ායකතුම, , මශක පළමුව

විපාකයක් හැටියටත් ඍජුව සහ වරව රැකියාවක , යුතුවූ
කේකුවන් ඇතුළු 30,000කට ආසන් සංඛයාවකට රැකියා
අහිමි ශවකා තිශබ වා.

532/’19

අතුු ප්ර ් ය ශමයයි.

13. ගරු බිමල් ර නායක මහතා
"ළඟම පාසක - ශහොඳම පාසක" වයාපෘතිය යටශත් මධයම
පළාශත් පාසල් වි ාක සංඛයාවක් සංවර්ධ ය කිරීම සඳහා පියවර
ගත්තා. මුත්, ශකොන්ත්රාත්කුවන්ට මුවල් ශගවීමට අශපොශහොසත්
වීම , සා ඒ අය බැංකුවට ණය ශවකා තිශබ වා. එහි ඵක

—————————
* පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

විදුලි සංශද් , විශද් රැකියා සහ ක්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර ් ය - (1):
(අ)

(i)

ශකොරියානු රැකියා සඳහා විශද් ශසේවා , යුක්ති
කාර්යාං ය හරහා පිටත්ව ය ශ්රමිකයන්ශගන්
ුපියල් කක්ෂ පහක මුවකක් ආරක්ෂිත
තැන්පතුවක් ශකස භාරගන් ා බවත්;

1053
[ගු බිමල් රත් ායක මහතා]

(ii)

(ආ) අවාළ ැත.

ඒ ශහේතුශවන් ශකොරියානු රජ්ශේ රැකියා සඳහා
ය ආර්ක ක දුෂ්කරතාවලින් ශපශළ තුණ
තුණියන් වි ාක අපහසුවකට පත්වී ඇති බවත්;

එතුමා වන්වන්ශන්ව?

(ඇ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
ததாகலத்ததாடர்புகள்,
தவளிநாட்டு
லவகலவாய்ப்பு
மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:
தகாாியாவில்
ததாைில்
வாய்ப்புககளப்
தபறுவதற்காக தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு
பைியகத்தினூடாக தசல்லும் ஊைியர்களிட
மிருந்து ரூபா ஐந்து இலட்சம் பைத் ததாகக
பாதுகாப்பு கவப்பாக தபற்றுக் தகாள்ளப்படு
கின்றததன்பகதயும்;

(அ) (i)

இதன் காரைத்தினால் தகாாியா நாட்டில்
ததாைில் வாய்ப்புகளுக்காக தசல்லும் தபாருளா
தார
கஷ்டங்களினால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
இகளஞர் யுவதிகள் தபரும் அதசௌகாியத்துக்கு
உள்ளாகியுள்ளனர் என்பகதயும்;

(ii)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) இச்சட்டத்கத
இரத்துச்
தசய்ய
லமற்தகாள்வாரா என்பகத அவர்
அறிவிப்பாரா?

நடவடிக்கக
இச்சகபக்கு

இன்லறல், ஏன்?

asked the Minister of Telecommunication, Foreign
Employment and Sports:
(a)

Is he aware that (i) a security deposit of Rs. 500,000/- is
obtained from workers migrating for
employment in Korea through the Foreign
Employment Bureau; and
(ii) it poses a major problem to young men and
women with economic difficulties when
they migrate to Korea for employment?

(b)

Will he inform this House whether steps will be
taken to repeal this law?

(c)

If not, why?

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා (විු ලි සාංවද්ශ්, විවද්ශ් රැිරයා
සාහ ක්රීඩා අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - ததாகலத்ததாடர்புகள்,
தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற
அகமச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication,
Foreign Employment and Sports)

ගු කථා ායකතුම, , එම ප්ර ් යට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(i) ශ්රමිකයන්ශගන් ුපියල් කක්ෂ පහක (ුපියල්
500,000) මුවකක් ආරක්ෂිත ැත්පතුවක් ශකස
කාර්යාං ය අය
කරන්ශන් ැත.
(ii)

අවාළ ැත.

(ඇ) පැ ශ ො ඟී.

ගරු බිමල් ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(ආ) ශමම නීතිය අශහෝසි කිරීමට පියවර ගන්ශන්ව යන් එතුමා
ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?

(இ)
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ගු කථා ායකතුම, , මශක පළමුවැ,  අතුු ප්ර ් ය ශමයයි.
ගු ඇමතිතුම, , ශකොරියාවට ගිය සහ එහි යාමට
අශප්ක්ෂාශවන් සිටි
තුණ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළ
ශල්ඛ යක් අනුව තමයි මම ශේ ප්ර ් ය ඉදිරිපත් කශළේ. එම
ශල්ඛ වැන් මා සතුව ැහැ. ුපියල් කක්ෂ පහක් ශ ොශවයි ේ,
කුම ශහෝ මුවකක් ඔබතුමන්කා අය කර වාව?

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගු මන්ත්රීතුම, , රැකියාවක් සඳහා ශකොරියාවට ය ශකොට ඒ
ශගොල්කන්ට ශව වියවේ ඇති.
මූලික ව ශයන්, ඒ විභාගය ලියන් පන්ති යන් ඕ ෑ. ඒවාට
වියවේ ඇති. ඊට අමතරව, මා හිත විධියට ටිකේ එශක් ගාස්තුව ඒ
අය Foreign Employment Bureau එකට ශගවන් ඕ ෑ. ඒ,
වියවම විතරයි. ඒක සේබන්ධශයන් ශටන්ඩර් පටිපාටියක්
තිශබ වා. Quotations තු ක් අරශග , අඩුම ටිකේ එක තමයි
ගන්ශන්. ඒ ශගොල්කන් කිය Airlines කිහිපයක් තිශබ වා.
ඒවායින් යන් ඕ ෑ ප්රමාණයට ගන් වා හැශරන්
මම වන් ා
තරමින් ශව ත් අය කිරීමක් ැහැ. හැබැයි, ඔබතුමා ඒ ශල්ඛ ය
කබා දුන්ශ ොත්, ඒ ගැ ශසොයා බකා අ, වාර්යශයන් සතියක්
ඇතුළත පිළිතුරක් කබාශවන් ේ.

ගරු බිමල් ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

මම ඔබතුමාට ඒ ශල්ඛ
ප්ර ් ය ශමයයි.

කබා ශවන් ේ. මශක ශවව

අතුු

ගු ඇමතිතුම, , විශද් රැකියාවක , යුතු වූවන්ට දිර
කාකයක සිට තිශබ
ගැටලුවක් තිශබ වා. සයිප්රස්වක
විශ ේෂශයන් ශේ ගැටලුව තිශබ වා. අශ ක් රටවකත් තිශබ වා.
විශ ේෂශයන් සයිප්රස්වක ශසේවය කර
කංකාශේ ශසේවක
ශසේවිකාවන්ට ඒ හාේපුතුන් විසින් වායක මුවකක් කබා ශව වා,
social security fund එකකට. මුත්, ඔවුන් අවුුදු හතරක් ශහෝ
අටක් ශසේවය කරකා කංකාවට එ ශකොට ඒ social security fund
එශක් මුවල් අශප් රශේ අයට ගන් බැහැ. මමත් එක අවස්ථාවකදී
එහි අභයන්තර කටයුතු ඇමතිවරයා සමඟ ශේක ගැ සාකච්ඡා
කළා. ඔහු කිේවා, ශේ සේබන්ධව ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතුයි
කියා. ගු ඇමතිතුම, , මම ඒ ගිවිසුශේ පිටපත් ඔබතුමාට කලින්
සිටි විශද්
රැකියා කටයුතු භාර ඇමතිවු තුන්ශව කුට
සයිප්රස්වලින් ශගන්වා ශග භාර දීකා තිශබ වා. ඒ තුන්ශව ාම
අවුුදු 10ක්, 12ක් තිස්ශසේ ශමො වත් කරකා ැහැ. අව ය ේ
ඔබතුමාටත් එහි පිටපතක් ශවන් පුළුවන්. ඔබතුමාට ඒක අව යයි
කියා මම හිතන්ශන්
ැහැ. ශේ ප්ර ් ය විසඳන්
ඔබතුමා
ශමො වාව කරන්ශන්?

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගු කථා ායකතුම, , එතුමා ඇහුශේ ශහොඳ ප්ර ් යක්. ශේ
ව ශකොට ඇත්තටම සයිප්රස් රාජ්යය තුළින් අපට යුශරෝපයට
සේබන්ධව ශබොශහොම ශහොඳ අවස්ථා කිහිපයක්ම කැබී තිශබ වා.
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වැ ට රටවල් 14ක තා ාපති කාර්යාක ඇතුළත අශප් විශද්
ශසේවා , යුක්ති කාර්යාං ශේ කාර්යාකයක් තිශබ වා. හැබැයි,

(அ) (i)

2016 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவு திட்டப்
பிலரரகை இலக்கம் 206 இன் படி, 2011 ஆம்
ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க, தசயற்பாடு குகறவா
கவுள்ள
ததாைில்முயற்சிகளுக்கும்
அல்லது
குகறவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற தசாத்துக்
களுக்கும் புத்துயிரளித்தல் சட்டத்தின் மூலம்
அதசௌகாியத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட முதலீட்
டாளர்கள் மற்றும் ததாைில்முயற்சிகளின் தபயர்
பட்டியதலான்கற சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்;

(ii)

2011 ஆம் ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க சட்டத்தின்
மூலம் அதசௌகாியத்துக்கு உள்ளான ததாைில்
முயற்சிகளுக்கு
நிவாரைங்ககள
தபற்றுக்
தகாடுப்பதற்கு அல்லது வசதியளிப் பதற்கு
அரசாங்கத்தினால் பின்பற்றப்பட்ட தசயன்
முகறகள் யாகவ என்பகதயும்;

(iii )

லமற்படி வரவு தசலவுத் திட்ட பிலரரகைக்கு
அகமவாக, உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய
முதலீட்டாளர்ககள
பாதுகாப்பதற்காக
சமர்ப்பிக்
கப்பட்ட
அல்லது
சமர்ப்பிக்க
எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய சட்ட விதிகள் யாகவ
என்பகதயும்;

සයිප්රස් රාජ්ය තුළ තවම ඒක පටන් ශග
ැහැ. මුත්, විශද්
කටයුතු අමාතයාං ය ශේ ව විට අලුතින් අශප් cadre එකක්,
එශහම
ැත් ේ විශද්
ශසේවා , යුක්ති කාර්යාං ශයන්
කණ්ඩායමක්,- [බාධා කිරීමක්]
වැ ට සයිප්රසය පාක ය ශවන්ශන් ඉතාලිශයන්. ඉතාලිශේ ශ්රී
කංකා තා ාපතිතුමා ව වයා පැල්ශපොක මහත්මයාට තමයි සයිප්රස්
රාජ්යශේ කටයුතුත් බකන් ශවකා තිශබන්ශන්. සයිප්රස් රාජ්යශේ
සේපූර්ණ කටයුතු සිදු ශවකා ැහැ. ඒ , සා එතැ ගැටලුවක්
තිශබ වා. අපි වන් ා තරමින් තව මාසයක් ඇතුළත ඒ ප්ර ් ය
විසඳ වා, ගු මන්ත්රීතුම, . එතැ අශප් representation එකක්
තිබුශණොත් තමයි අපට ගිහිල්කා ඒ අමාතයාං ත් සමඟ, ඒ රශේ
සිටි රාජ්ය , කධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීශේ සේපූර්ණ වපසරිය
සකස් ශවන්ශන්. ඔබතුමා කිය
ඒ ප්ර ් ය පිළිබඳව මටත්
ශවවතාවක් විතර වාර්තා වුණා. ඒ තුළින් ශබොශහෝ ඉක්ම, න්
විසඳුමක් කැශබයි කියා අපි වි ්වාස කර වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්

අංක 14 - 550/'19 (1), ගු එස්. ශ්රීතරන් මහතා -

[සභා ගර්භය තුළ ැත.]

(ஆ) இன்லறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan
Heritage and Kandy Development:

2011 අංක 43 දරන පනත මඟින් අපහසුතාව ප
වූ ආවය නකයන් සාහ වයාපාර: සාහන

(a)

Will he inform this House(i) whether he will table a list of investors and
enterprises subjected to difficulty by the
Revival of Underperforming Enterprises or
Underutilized Assets Act, No. 43 of 2011
as per Budget Proposal No. 206 of the
Budget, 2016;
(ii) what courses of action were taken by the
Government to give relief or facilitate the
enterprises which were put to difficulties by
Act, No. 43 of 2011; and
(iii) what new laws have been introduced or are
intended to be presented to protect local
and global investors as per the aforesaid
Budget Proposal?

(b)

If not, why?

2011 இன் 43 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தினால்
அதசௌகாியத்துக்குள்ளான முதலீட்டாளர்கள் மற்றும்
ததாைில்முயற்சியாளர்கள்: நிவாரைம்
INVESTORS AND ENTERPRISES SUBJECTED TO DIFFICULTY
BY ACT, NO. 43 OF 2011: RELIEF

584/’19

15. ගරු (ආචාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

රාජ්ය වයවසාය, කන්ව උඩරට උුමය සහ මහනුවර
සංවර්ධ අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ් ය - (1):
(අ)

(i)

2016 අය වැය ශයෝජ් ා අංක 206ට අනුව, 2011
අංක 43 වර ඌ රියාකාරී වයවසායන් ශහෝ
ඌ උපශයෝජිත වත්කේ පු ුවය කිරීම ප ත
මඟින්
අපහසුතාවයට
පත් කර
කව
ආශයෝජ්කයන්ශක
සහ
වයාපාරවක
ාමශල්ඛ යක් ඉදිරිපත් කරන්ශන්ව;

(ii)

2011 අංක 43 වර ප ත මඟින් අපහසුතාවයන්ට
පත් වූ වයාපාරවකට සහ
කබාදීමට ශහෝ
පහසුකේ කබාදීමට රජ්ය විසින් අනුගම ය කර
කව රියාමාර්ග කවශර්ව;

(iii)

උක්ත අය වැය ශයෝජ් ාව අනුව, ශද්ීයය හා
ශගෝලීය ආශයෝජ්කයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
ඉදිරිපත්
කළ
ශහෝ
ඉදිරිපත්
කිරීමට
බකාශපොශරොත්තු ව
ව නීති රීති කවශර්ව;

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශ හිව?
(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
அரச ததாைில் முயற்சிகள், மகலநாட்டு மரபுாிகமகள்
மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු කථා ායකතුම, , එම ප්ර ් යට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(i) ඔේ.
ඇමුණුම සාභාගත* කරමි.
(ii)

2011 අංක 43 වර ප ශත් 4 (3) වගන්තිය
ප්රකාරව ඌ රියාකාරී ශකොටස් හිමිකු සහ එම
වත්කම අයත් හිමිකුට වන්දි මුවක කබා ගැනීමට
අවස්ථාව සකසා දී තිබුණි.
අමුණා ඇති ප ශත් පිටපත සාභාගත** කරමි.

—————————
** පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

** நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
** Placed in the Library.

1057

1058

පාර්ලිශේන්තුව

[ගු කක්ෂ්මන් කිරිඇල්ක මහතා]

(iii)

ශමම ප ශත් විධිවිධා අනුව වත්කේ ශහෝ
වයවසායන් රජ්ය සතුකර ගැනීම තුළින්
ආශයෝජ් යන්ට අහිතකර රියාවන් ඇතිවීමට ඉඩ
කඩ ඇති බැවින් හා ශද් පාක
අගතිගාමී
රියාවන්
සිදුවීමට
ඉඩ
ඇති
ශහයින්,
ආශයෝජ්කයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ව
ව
නීතියක් ශග ඒමට අවහස් කර ඇත. ඒ සඳහා
නීතිපති හා නීති ශකටුේපත් සේපාවක සමඟ
සාකච්ඡා කරමින් පවතී.

(ආ) අවාළ ශ ොශේ.

*සාභාවම්සාය මත තබන ලද ඇමුුම:
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகைப்பு :
Annex tabled:

ඇමුණුම

කථා ායකතුම, , රශේ ආර්ක ක භූමිකාවට වැඩි බකපෑමක් එල්ක
කර වි ්ව සංවර්ධ වයාපෘති සඳහා ආශයෝජ් ය කිරීමට එකී
සමාගේ සඳහා බදු අනුග්රහය කබා දීමට මා ශයෝජ් ා කර වා.
ශකශසේ වුවව, ව ශරරකාසි ප ව ශතක් වැ ටමත් සහ සඳහා
අයදුේ කර ඇති සමාගේ සඳහා අතරමැදි කාකශේදී ශමම සහ
තවදුරටත් කබා ශවනු ඇත. ගු කථා ායකතුම, , පසුගිය රජ්ය
යටශත් ශ ොම ා අනුග්රහය කබමින් අධික කාභ කැූ  අතශකොස්සක්
සමාගේ සඳහා අපි සුපිරි වාසි බද්වක් පැ වූශයමු." කියා.
ශේ අනුව 2016දී තමයි ගු ඇමතිතුමා
ව ප තක්
ශගශ
වා කියන්ශන්. වැන් අපි ඉන්ශන් 2019 වසශර්.
තමුන් ාන්ශසේකාශක ආණ්ඩුශේ අවසා
අය වැය ශල්ඛ ය
ඉදිරිපත් කර අවස්ථාශේයි ඉන්ශන්.
එතශකොට, 2016දී ශේ රශේ ආශයෝජ් ය ආරක්ෂා කර ආශයෝජ් ය සුරක්ෂිත කර- ආශයෝජ් ය ප්රවර්ධ ය කිරීම සඳහා
අලුත් ප ත් ශකටුේපතක් ශගශ
වා කිය ඉකක්කය කරා
තමුන් ාන්ශසේකාට යන්
බැරි වුණාය කිය
එක ඔබතුමා
අවංකව පිළිගන් වාව කියාා මම වැ ගන් කැමැතියි.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ පිළිබඳව ශේ ව විට නීතිපති ශවපාර්තශේන්තුවත් සමඟ
සාකච්ඡා කරමින් සිටි වා. යේ කිසි ප්රමාවයක් තිශබ බව මම
පිළිගන් වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු (ආචාර්ය) බන්දුක රණවර්ධ
ප්ර ් ය අහන් .

මන්ත්රීතුමා, ශවවැ,  අතුු

ගරු (ආචාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගු කථා ායකතුම, , මශක ශවවැ,  අතුු ප්ර ් ය ශමයයි.
අශප් රශේ ඉතිහාසශේ කිසිම රජ්යක් ශ ොකළ පරිදි අතීතයට
බකපා
පරිද්ශවන් ශේ රශේ ශපෞද්ගලික ආශයෝජ්කශයෝ
අෛධර්වත් ව ශකස සුපිරි වාසි බද්වක් ප වකා ශේ රජ්ය
ුපියල් බිලිය 50කට අධික මුවකක් කබා ගත්තා. ඒ තුළින් ඇති
වුණු අසාධාරණය එශකසින්ම තිබියදී, ආශයෝජ්කයන්ට තිබුණු බදු
සහ සියල්ක ව ශද්ීයය ආවායේ ප ත මඟින් ඉවත් කළා. මම
ඔබතුමාශගන් වැ ගන් කැමැතියි, ශද්ීයය ආවායේ ප ත අනුව
තමුන් ාන්ශසේකාශක ප්රතිපත්තිය වන්ශන්, ආශයෝජ් ප්රවර්ධ ය
සඳහා අව ය බදු සානුබක, බදු සහ , බදු විරාම ය ාදී සියල්ක
තවදුරටත් ප්රවා ය ශ ොකර තබා ගැනීමව කියා. එශහම ැත් ේ
ශේ රශේ මි, ස්සු ගැ
වි ්වාසය තියකා, ස්වජ්ාතිකයන්ට
ැඟිටින් ට පුළුවන් ශකස එවැ,  සහ යක් ශවන් හිත වාව
කිය එක පිළිබඳව මම ඔබතුමාශගන් වැ ගන් කැමැතියි.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු (ආචාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගු කථා ායකතුම, , මශක පළමු අතුු ප්ර ් ය ශමයයි.
ශමවර අය වැය ශයෝජ් ාවක ශමශකසින් තිශබ වා. " ව
ආශයෝජ් යන්ට උපාය මාර්ගික සංවර්ධ
වයාපෘති ප ත
ශවනුවට
ව ආශයෝජ්
ප ත හඳුන්වා ශවනු ඇත. ගු

ඇත්ත ව ශයන්ම බදු සේබන්ධශයන් මුවල් ඇමතිතුමාශගන්
ප්ර ් කරන් ඕ ෑ. හැබැයි, ශමතුමාට මශක වැනුශේ හැටියට
කියන් පුළුවන්, හැමවාම බදු සහ ශවන්ශන් ැහැ. It is only
given for a short period of time. ටික කාකයකටයි ශවන්ශන්. ඒ
කාකය තුළ ඒශකන් ප්රශයෝජ් අරශග තමන්ශක වයාපාරය
දියුණු කරගන් ඕ ෑ. එශසේ දියුණු කර ැත් ේ රජ්යට පියවරක්
ගන් සිද්ධ ශව වා. ඒකයි අවහස් කශළේ.
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ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා (විු ලි සාංවද්ශ්, විවද්ශ් රැිරයා
සාහ ක්රීඩා අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් අව ය
මුවල් ඇමතිතුමාට refer කරන් .

ේ ශමම ප්ර ් ය

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, the people who have been given tax concessions
for a long time, if they have not showed any improvement
in their business enterprises, cannot have those forever.
So, those concessions are normally removed. අලුත්
වයාපාරවකට - for new businesses - ඒක ශව වා.
ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, අපි ඊළඟ ප්ර ් යට යමු.

ගරු (ආචාර්ය බන්ු ල ගුණවර්ධාන මහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගු කථා ායකතුම, , ශේ ව විට ඔක්ශකෝම වයාපාර කඩා
වැටිකා තමයි තිශබන්ශන්. ඔබතුමා වයාපාරික ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව
වි ාක අවශබෝධයක් තිශබ ශකශ ක්.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශමතුමා අවුුදු 4ක් තිස්ශසේ කිය වා, ශේ රශේ වයාපාර ඇව
වැටිකා කියා. ඔබතුමා හැමවාම ඔය කථාව කිය වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්
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අංක 14 -550/'19- (1), ගු එස්. ශ්රීතරන් මන්ත්රීතුමා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , අභයන්තර හා ස්වශද් කටයුතු සහ
පළාත් සභා හා පළාත් පාක අමාතයතුමාශගන් අහකා තිබුණාට,
ශමම ප්ර ් ය අයත් වන්ශන් ක්රීඩා අමාතයාං යට. එම , සා ඒ
ප්ර ් ය ැවත අහන් සිද්ධ ශව වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, then you have to refer that Question to
the Ministry of Telecommunication, Foreign Employment
and Sports.
ගරු එසාන. ශ්රීතරන් මහතා
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கலள, நான் விகளயாட்டுத்
துகற அகமச்சிடம்தான் இந்தக் லகள்விகயக் லகட்லடன்.
ஆனால்,
குறித்த
உத்திலயாகத்தர்கள்
ஏன்
இகத
உள்நாட்டலுவல்கள் அகமச்சிடம் சமர்ப்பித்தார்கள் என்று
ததாியவில்கல. நான் மரக்கறிக்ககடயில் லபாய் 'ஐஸ் கிறீம்'
லகட்கமாட்லடன்.

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - ததாகலத்ததாடர்புகள்,
தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற
அகமச்சர்)

(The
Hon.
Harin
Fernando
Minister
Telecommunication, Foreign Employment and Sports)

අශ ක් ප්ර ්

of

එක්ක මම ශේ ප්ර ් ය වැක්කා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාට පිළිතුු ශවන්

පුළුවන්ව?

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගු කථා ායකතුම, , මට ශේ සඳහා සතියක කාකයක් කබා
ශවන් . ශමහි අහකා තිශබන්ශන් ක්රීඩා සංගමයක් ැත්ශත් ඇයි
කියකායි. ශමය ඇත්තටම අභයන්තර හා ස්වශද් කටයුතු සහ
පළාත් පාක
අමාතයාං යට අයිති ශවන්ශන්
ැහැ. අහකා
තිශබ ප්ර ් ය අනුව රිකේ සංගේ පිළිබඳ ප්ර ් යක් තිශබන්ශන්.
කංකාශේ දිස්ත්රික්ක 25ම සංගේ පිහිටුවකා ැහැ. රිකේ සංගේ
ැති දිස්ත්රික්කත් තිශබ වා. ඒක පටන් ගන්
ඕ ෑ ඒ
ප්රශද් ශයන්මයි. ශේ ප්ර ් යට සේපූර්ණ විස්තර ඇතුළත්
පිළිතුරක් කබ සතිශේ කබා ශවන් ේ.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Is that okay, Hon. Member?

ගරු එසාන. ශ්රීතරන් මහතා
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கலள, தகௌரவ அகமச்சர்
ஹாின் பர்னாந்து அவர்கள் அண்கமயில்தான் இந்த
அகமச்கசப் தபாறுப்லபற்றிருக்கிறார். ஆனால், 2010இற்குப்
பிறகு
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
பல
தடகவ
இதற்காக
முயற்சித்திருக்கிறார்கள்.
கிாிக்கட் சகபத் லதாோ்தல்களில்
தவற்றி
தபறுவதற்காகத்
திட்டமிட்டு
கிளிதநாச்சி,
முல்கலத்தீவு
லபான்ற
மாவட்டங்கள்
முன்பிருந்த
அகமச்சர்களால் ஓரங்கட்டப்பட்டு, ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இதற்கு ஓர் நியாயம் கிகடக்க லவண்டும். ஒரு வாரத்தில்
தகௌரவ
அகமச்சர்
அவர்கள்
தரவிருக்கின்ற
பதில்
நியாயமானதாக இருக்குதமன நான் எதிர்பார்க்கின்லறன்.

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Hon. Member, I completely agree with the Question
raised by you. So I will definitely get the right Answer for
that by next week. Also, I believe that there are two
cricketers who have come from Jaffna or the Northern
Province for the Under-19 World Cup We have really been
looking at how to sort out this issue. Please give me one
week. I will give you an Answer and a solution as well.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Thank you very much. That is fine.
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(iii)

ஆதமனில், வைங்கப்பட்ட உரத்தின் அளவு
மற்றும் உரம் வைங்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளின்
எண்ைிக்கக யாது என்பகதயும்;

(iv)

இதன் கீழ் உள்ளடங்கும் ததன்கன ஏக்கர்களின்
அளவு யாது என்பகதயும்;

(v)

இதுவகர, உர நிவாரைம் வைங்கப்படவில்கல
எனின், அகவ வைங்கப்படும் திகதி யாது
என்பகதயும்;

2. ගරු සී.බී. ර නායක මහතා (ගරු දයාසිරි නයවසාේකර
මහතා වවනුව

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயலசகர
சார்பாக)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

(The Hon. C.B. Rathnayake on behalf of the Hon. Dayasiri
Jayasekara)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ් ය - (1):
(අ)
(i) 2015 වර්ෂශේ සිට ශේ වක්වා ශ්රී කංකාශේ
වාර්තාගත ශපොල් , ෂ්පාව ය;
(ii) එකී කාකසීමාව තුළ වාර්ෂිකව අප ය ය කළ
ශපොල් ප්රමාණය;
(iii) එම කාකසීමාව තුළ වාර්ෂිකව ආ ය ය කළ
ශපොල් ප්රමාණය;

asked the Minister of Plantation Industries:

එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණව
යන් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ව ?
(ආ)
(i) පසුගිය කාකශේදී අයහපත් කාකරණික තත්ත්වය
ශහේතුශවන් ශපොල් ඵකවාව අඩුවීම සේබන්ධශයන්
පිළියේ ශයදීම සඳහා රජ්ය ශග ඇති පියවර
කවශර්ව;
(ii) ශගොවීන් ශවත සහ ාධාර පව ම යටශත්
ශපොශහොර කබා දී තිශේව;
(iii) එශසේ ේ, කබා දුන් ශපොශහොර ප්රමාණය සහ
ශපොශහොර කබා දුන් ශගොවීන් සංඛයාව
ශකොපමණව;
(iv) ඒ යටශත් ආවරණය ව ශපොල් අක්කර ප්රමාණය
ශකොපමණව;
(v) ශමශතක්, ශපොශහොර සහ ාධාරය කබා දී
ශ ොමැති ේ, ඒවා කබා ශවනු කබ දි ය
කවශර්ව;
යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ඇ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
தபருந்லதாட்டக்
வினா:

ககத்ததாைில்

அகமச்சகரக்

2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இன்று வகர
இலங்ககயில்
அறிக்ககயிடப்பட்டுள்ள
லதங்காய் உற்பத்தி;

(ii)

லமற்படி காலப்பகுதியில் வருடாந்தம் ஏற்றுமதி
தசய்யப்பட்ட லதங்காய் எண்ைிக்கக;

(iii)

லமற்படி காலப்பகுதியில் வருடாந்தம் இறக்குமதி
தசய்யப்பட்ட லதங்காய் எண்ைிக்கக;

ஒவ்தவாரு ஆண்டின் அடிப்பகடயில் தவவ்லவறாக
யாது என்பகத அவர்
குறிப்பிடுவாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

கடந்த காலத்தில் சீரற்ற காலநிகல காரைமாக
ததன்கன
விகளச்சல்
குகறவகடந்தகம
ததாடர்பில் தீர்வு வைங்குவதற்கு அரசாங்கம்
லமற்தகாண்டுள்ள
நடவடிக்கக
யாது
என்பகதயும்;
விவசாயிகளுக்கு நிவாரை உதவி அடிப்பகட
யில் உரம் வைங்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

(a)

Will he state separately (i) the annual coconut production recorded in
Sri Lanka from year 2015 to date;
(ii) the annual export volume of coconut during
the aforementioned period; and
(iii) the annual import volume of coconut during
the aforementioned period?

(b)

Will he inform this House (i) the steps taken by the government to
remedy the decline in the coconut yield due
to unfavorable weather conditions that
prevailed in the recent past;
(ii) whether the farmers were provided with
fertilizer at concessionary prices;
(iii) if so, the quantity of fertilizer provided and
the number of farmers that received
fertilizer;
(iv) the number of acres of coconut cultivation
that is covered under the above; and
(v) if fertilizer subsidy has not been granted up
to now, the date on which it will be
granted?

(c)

If not, why?

ගරු වඩිවේල් සුවර්ෂන මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රානය
අමාතයතුමා

லகட்ட

(அ) (i)

இன்லறல், ஏன்?

(மாண்புமிகு வடிலவல் சுலரஷ்- தபருந்லதாட்டக் ககத்ததாைில்
இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Vadivel Suresh - State Minister of Plantation
Industries)

ගු කථා ායකතුම, , වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් යට පිළිතුර සාභාගත* කර වා.

* සාභාවම්සාය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)
වර්ෂය

ශපොල් , ෂ්පාව ය (ශගඩි මිලිය )

2015

3,056 (තුන්වහස් ප ස්හය)

2016

3,011 (තුන්වහස් එශකොළහ)

2017

2,450 (ශවවහස් හාරසිය ප හ)

2018

2,736 (ශවවහස් හත්සිය තිස්හය)
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(ii)
වර්ෂය

අප ය ය කළ ශපොල් (ශගඩි)

2015

13,204,000 (එක්ශකෝටි තිස්ශවකක්ෂ හාරවහස)

2016

30,433,000 (තුන්ශකෝටි හාරකක්ෂ
තිස්තුන්වහස)
10,232,000 (එක්ශකෝටි ශවකක්ෂ තිස්ශවවහස)

2017
2018

වසාෞඛ්ය, වප ෂණ හා වද්ීයය වවදය
අමාතයාංශ්ය : 2017 වර්ෂවේ මූලය ප්රතිපාදන

சுகாதாரம், லபாசகை மற்றும் சுலதச மருத்துவ
அகமச்சு: 2017ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு
MINISTRY OF HEALTH, NUTRITION AND INDIGENOUS
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1,433,000 (වාහතර කක්ෂ තිස්තුන්වහස)

4. ගරු නිහාල් ගලප්ප ති මහතා (ගරු (වවදය නලින්ද
(iii)

(ආ)

(i)

ශගඩි ශපොල් ආ ය ය කර ශ ොමැත. (2018 වර්ෂශේ
පමණක් අධිීයතකරණය කර කව ශපොල් මව ශම. ශටො.
2,582 (ශවවහස් පන්සිය අසූශවක)ක් ආ ය ය කර ඇත.
අයහපත් කාකරණික තත්ත්වය යටශත් පවති ශපොල්
වගාව ආරක්ෂා කර ගැනීම උශවසා ශපොල් වගා කිරීශේ
මණ්ඩකය මඟින් ප්රධා වැඩසටහන් 3ක් රියාත්මක කර
කදී.

(iii)

(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி - மாண்புமிகு (கவத்திய
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சார்பாக)

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.)
Nalinda Jayathissa)

ශසෞඛය, ශපෝෂණ හා ශද්ීයය ෛවවය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ
ප්ර ් ය - (1):
(i)

ශතතම සහ පාං ස සංරක්ෂණ රම අනුගම ය කරමින්
ශපොල් ඉඩේ පු ුත්ථාප ය කිරීම සඳහා සහ ාධාර කබා
දීම. (ශපොල් ඉඩේවක ශකලි වළවල් සැකසීම, ශපොශහොර
කවය වසුන් කිරීම, කාබ, ක ශපොශහොර ශයදීම ය ාදී
කටයුතු)

2017 වර්ෂශේ විසර්ජ්
ප ත පරිපූරක
ඇස්තශේන්තු හා ශව ත් අතිශර්ක ප්රතිපාව
මඟින් ශසෞඛය, ශපෝෂණ හා ශද්ීයය ෛවවය
අමාතයාං ය ශවත ශවන් කළ මුවල් ප්රතිපාව
ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ව;

(ii)

2017 වර්ෂය තුළ එම අමාතයාං ය මඟින් වියවේ
කළ මුළු මුවක ශකොපමණව;

ශපොල් ඉඩශේ ජ්ක සේපාව
සහ ාධාර කබා දීම.

(iii)

එය ශවන් කළමුළු ප්රතිපාව වක ප්රති තයක් ශකස
ශකොපමණව;

(iv)

ඉතිරි වූ මුවල් ප්රතිපාව ය ශකොපමණව;

(v)

එය ශවන් කළමුළු ප්රතිපාව වක ප්රති තයක් ශකස
ශකොපමණව;

ශපොල් වගාව අයහපත් කාකරණික තත්ත්වවලින් ආරක්ෂා
කර ගැනීශේ රමශේව පිළිබඳව වගාකුවන් වැනුවත් කිරීම
සඳහා වයාප්ති වැඩසටහන් රියාත්මක කිරීම.

(ii)

නයතිසානසා මහතා වවනුව

පද්ධති ඉදිකිරීම සඳහා

(අ)

2016 සහ 2017 වසරවකදී ශපොල් ගස් 8 සිට ගස් 160 වක්වා
ඇති ශපොල් ඉඩේ සහිත ශගොවීන් ශවත ශපොල් ශපොශහොර
මිකදී ශග ශපොල් වගාවට ශයදීම සඳහා සහ ාධාර කබා දී
තිශේ.
ශපොශහොර කබා දී ශ ොමැත. ශපොශහොර සඳහා මූකය
සහ ාධාර කබා දී ඇත.

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?

වර්ෂය
2016

2017

වපොවහොර වයදූ
ගසාන සාංඛ්යාව
8,839,272
(අසූඅටකක්ෂ
තිස් වවහස්
ශවසිය
හැත්තෑශවක

වගොවීන්
ගණන
82,384
(අසූශවවහස්
තුන්සිය
අසූහතර)

සාහනාධාාර
මුදල රු.මි.
495.00
(හාරසිය
අනූපහ)

8,571,413
(අසූපන්කක්ෂ
හැත්තෑඑක්වහ
ස් හාරසිය
වහතු )

79,852
(හැත්තෑ වව
හස් අටසිය
ප ස්ශවක)

480.00
(හාරසිය
අසූව)

சுகாதாரம்,
லபாசகை
அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:

(ගණ ය කර

කව)

2016

138,113 (එක්කක්ෂ තිස්අටවහස් එකසිය වහතු )

2017

133,928 (එක්කක්ෂ තිස්තුන්වහස්

(v)

(ඇ)

අක්කර ගණ

වසිය විසිඅට)

ශේ ව
විට රජ්ශේ ශපොදු ශපොශහොර සහ ාධාරය
රියාත්මක ව
බැවින්
ැවත ශපොල් වගාව සඳහා
ශපොශහොර සහ ාධාරයක් කබා දීම අව ය ශ ොශේ.

අවාළ ශ ොශේ.

சுலதச

மருத்துவ

(அ) (i)

2017 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீட்டு சட்டத்தின்
குகறநிரப்பு மதிப்பீடுகள் மற்றும் லவறு லமலதிக
நிதி ஒதுக்கங்கள் மூலம் சுகாதாரம், லபாசகை
மற்றும்
சுலதச
மருத்துவ
அகமச்சுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஏற்படுகள் தவவ்லவறாக
யாகவ என்பகதயும்;

(ii)

2017 ஆம் ஆண்டு அந்த அகமச்சினால்
தசலவிடப்பட்ட தமாத்தத் ததாகக எவ்வளவு
என்பகதயும்;

(iii)

இது ஒதுக்கப்பட்ட தமாத்த நிதி ஏற்பாடுகளில்
எத்தகன வீததமன்பகதயும்;

(iv)

மீதியாகவுள்ள நிதி ஏற்பாடுகள் எவ்வளதவன்
பகதயும்;

(v)

இது ஒதுக்கப்பட்ட தமாத்த நிதி ஏற்பாடுகளில்
எத்தகன வீததமன்பகதயும்;

(iv)
වර්ෂය

மற்றும்

அவர் இச் சகபயில் அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) இன்லறல் ஏன்?
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[ගු , හාල් ගකප්පත්ති මහතා]

“විසාල් දඹුල්ල” නල වය නනා ක්රමය: විසානතර

asked the Minister Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
(a)

“விசல் தம்புல்ல" நீர் விநிலயாகத்திட்டம்: விபரம்
"VISAL DAMBULLA" PROJECT : DETAILS

Will he inform this House(i)

(b)

239/’18

separately, the financial allocations made
for the Ministry of Health, Nutrition and
Indigenous Medicine pertaining to the year
2017,
by way of
the Budget,
supplementary estimates and the other
additional provisions ;

(ii)

the total amount of money spent by the
aforesaid Ministry in year 2017;

(iii)

the percentage of the aforesaid sum as
against the total allocations made;

5. ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා (ගරු වර හිණී කුමාරි
විවේර න මහ මිය වවනුව

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி - மாண்புமிகு
லராஹினி குமாாி விலஜரத்ன சார்பாக)

(திருமதி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri on behalf of the Hon. (Mrs)
Rohini Kumari Wijerathna)

ගර සැකසුේ, ජ්කසේපාව
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ් ය - (1) :
(අ)

සහ

උසස්

අධයාප

(i)

“විසල් වඹුල්ක” ජ්ක ශයෝජ් ා රමය ආරේභ කළ
හා අවසන් කළ දි කවශර්ව;

(ii)

ඒ සඳහා වැය කළ මුවක ශකොපමණව;

(iv)

the balance amount of financial allocations;
and

(iii)

ඒ යටශත් කබා දී ඇති ජ්ක සේබන්ධතා සංඛයාව
ශකොපමණව;

(v)

the percentage of the aforesaid sum as
against the total allocations made?

(iv)

එම ජ්ක සේබන්ධතා කබා දී ඇති ග්රාම , කධාරි
වසේ සංඛයාව හා ඒවාශේ ේ කවශර්ව;

(v)

ජ්ක දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණපා
මාතශල්
දිස්ත්රික්කශේ ශසසු ජ් තාවටව ජ්ක සේබන්ධතා
කබා දීමට අමාතයාං ය ගනු කබ
පියවර
කවශර්ව;

If not, why?

ගරු ෆයිසාාල් කාසිම් මහතා (වසාෞඛ්ය, වප ෂණ හා වද්ීයය
වවදය රානය අමාතයතුමා
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம்,
மற்றும் சுலதச மருத்துவ இராஜாங்க அகமச்சர்)

லபாசகை

(The Hon. Faizal Cassim - State Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

ගු කථා ායකතුම, , ශසෞඛය, ශපෝෂණ හා ශද්ීයය ෛවවය
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් යට පිළිතුර සාභාගත*
කර වා.

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන් ව?
(ආ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
நகரத் திட்டமிடல், நீர்வைங்கல்
அகமச்சகரக் லகட்ட வினா:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

පු රාවර්ත
ප්රතිපාව

அதற்காக
எவ்வளவு;

(iii)

அதன்
கீழ்
வைங்கப்பட்டுள்ள
இகைப்புகளின் எண்ைிக்கக எவ்வளவு;

(iv)

லமற்படி நீர் இகைப்புகள் வைங்கப்பட்டுள்ள
கிராம அலுவலர் பிாிவுகளின் எண்ைிக்கக
மற்றும் அவற்றின் தபயர்கள் யாகவ;

(v)

நீர்
வசதியீனங்ககள
எதிர்லநாக்குகின்ற
மாத்தகள மாவட்டத்தின் ஏகனய மக்களுக்கும்
நீர்
இகைப்புககள
வைங்க
அகமச்சு
லமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் யாகவ;

මූකධ
ප්රතිපාව
මුළු ප්රතිපාව

පරිපූරක
ඇස්තශේන්තු
ුපියල් මිලිය

119,450.00

5,177.00

39,598.00

5,996.00

159,048.00

11,173.00

உயர்கல்வி

(ii)

(i)
ඇස්තශේන්තු
ශවන් කිරීම
ුපියල් මිලිය

மற்றும்

“விசல்
தம்புல்ல"
நீர்
விநிலயாகத்திட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட மற்றும் நிகறவுதசய்யப்பட்ட
திகதிகள் யாகவ;

(அ) (i)

* සාභාවම්සාය මත තබන ලද ිළිතතුර:

(අ)
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தசலவிடப்பட்ட

பைத்ததாகக
நீர்

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்லறல், ஏன்?

(ii)

ුපියල්
මිලිය
144,296
හතළිස්හතරවහස් ශවසිය අනූහය)කි.

(iii)

84.77%කි.

(iv)

ුපියල් මිලිය 25,925.45 (විසිපන්වහස්
විසිපහයි ව ම හතරයි පහ)කි.

(v)

15.23%කි.

(ආ) පැ ශ ො ඟී.

(එක්කක්ෂ

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

වසිය

Will he inform this House(i)

the dates on which the water project
named “Visal Dambulla” was commenced
and completed;

(ii)

the amount of money spent for it;
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(iii)

the number of water connections given
under the aforesaid project ;

අංක

ග්රාම , කධාරි වසේ

21

වැලිශහේ

22

කපුවත්ත

23

පන් ේපිටිය

24

කිරකශගොල්ක

25

එශගොඩවැව

26

කිඹිස්ස

27

ඇඹුල්අශේ

28

තිත්තවැල්ශගොල්ක

29

කණ්ඩකම

හා නල

30

රත්මල්කටුව

31

පළුටාව

(மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்
வைங்கல் இராஜாங்க அகமச்சர்)

32

ශපොල්අත්තාව

33

අවුඩංගාව

34

දිගේපතහ

35

සිය කාවැව

36

ශබොබැල්ක

37

ශක ශවොර (උතුර)

38

ශක ශවොර (වකුණ)

39

ඇතාබැඳිවැව

40

ශසේුවණ්ඩාශපොක

41

කීරකැස්ස

42

හැරන්තැන්ශක ගම

43

මඩාටුගම

44

දුනුමඩකාව

2019.01.31 දි ව විට ව ජ්ක සැපයුේ 3,126ක් කබා දී
ඇති අතර, වඹුල්ක, ාඋක සහ හබරණ ය ජ්ක සේපාව
රමවක පැවැති පිළිශවළින් 4,710ක්, 300ක් හා 966ක් වූ ජ්ක
සැපයුේ සංඛයාවක් සමඟ මුළු ජ්ක සේබන්ධතා 9,102ක්
සඳහා ශමම වයාපෘතිශයන් ජ්කය සැපශේ.

45

කිතුල්හිටියාව

46

කණ්ඩකම (බටහිර)

47

කණ්ඩකම ( ැශඟ හිර)

48

ආ කේටාව

ග්රාම , කධාරි වසේ සංඛයාව 54කි.

49

හබරණ

50

කා යපගම

51

හිරිවඩුන්

52

වායා උල්පත

53

කුඩාර ාවැව

54

ශමොරගස්වැව

(iv)

(v)

(b)

දිස්ත්රික්කය

the number of Grama Niladhari Divisions
in which the aforesaid water connections
have been given along with the names of
those Grama Niladhari Divisions; and
the steps that will be taken by the Ministry
to provide water connections to the rest of
the people in Matale district who are facing
with difficulties in getting water?

If not, why?

ගරු ලකී නයවර්ධාන මහතා (නගර සාැලසුම්
සාම්පාදන රානය අමාතයතුමා

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

ගු කථා ායකතුම, ,
ගර සැකසුේ හා ජ්ක සේපාව
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් යටපිළිතුර සාභාගත*
කර වා.

මාතශල්

* සාභාවම්සාය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

ආරේභ කළ දි ය 2012.03.06
අවසන් කළ දි ය 2018.03.31

(ii)

(iii)

(iv)

විශද්ීයය හා ශද්ීයය බැංකු ණය මුවල් සහ ශ්රී කංකා රජ්ශේ
මුවල් ව ඇතුළත්ව ුපියල් මිලිය 11,216.50ක් වැය කර
ඇත.

දිස්ත්රික්කය

මාතශල්

අංක

ග්රාම , කධාරි වසේ
අනුරාධපුර

1

යාපාගම

2

වඹුල්ක

3

රත්මල්ගහඇක

4

පහළවැව

5

අතුපාරයාය

6
7

ශපොශහොරන්වැව
වඹුළුගම

8
9

බුකාගක
පැල්ශවශහර

10

ඇටවරාශහේ

11

ඉ ාමළුව

12
13

ශමොරශගොල්කෑව
පුවක් අත්තාවක

14

යක්කුරාගක වකුණ

15

යක්කුරාගක උතුර

16

කශකෝගහ ඇක

17

තල්ශකොටි

18

සීගිරිය

19

මයිකන්තෑව

20

හලු හපුල්ක

ගරය

වැව

ශපොශකොන් ුව

(v)

/ පින්සිරිගම

ජ්ක දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණපා මාතශල් දිස්ත්රික්කශේ
ශපොදු ජ් තාවට ජ්ක සේබන්ධතා කබා දීමට පහත සඳහන්
පියවර ශග ඇත.
1.

ආසියානු සංවර්ධ ආධාර යටශත් රියාත්මක ව
"පුර ැඟුම" වයාපෘතිය මඟින් වඹුල්ක සහ ගශල්ශවක
ප්රාශද්ීයය ශල්කේ ශකොේඅාස තුළ ග්රාම , කධාරි වසේ
72ක් ආවරණය කරමින් ජ්ක සැපයුේ 10,500ක් පමණ
කබා දීමට අශප්ක්ෂිතය.

2.

විසල් මාතශල් ජ්ක සේපාව වයාපෘතිය මඟින්
මාතශල්, පල්ශල්ශපොක, යටවත්ත, උකුශවක,
රත්ශතොට, අ න්ගඟ සහ ාඋක ය ප්රාශද්ීයය
ශල්කේ ශකොේඅාස 07 තුළ ග්රාම , කධාරි වසේ 255ක
ශවශස 353,000 පමණ පිරිසකට පානීය ජ්කය කබා
දීමට අශප්ක්ෂිතය.

3.

විල්ගමුව කාලීක වකුගඩු අකරණ , වාරණ (CKDU)
වයාපෘතිය මඟින් ශකටි කාලී විසඳුමක් ශකස
විල්ගමුව විහාරගම කකාපශේ ව ජ්ක සැපයුේ 575ක්
කබා දීමට කටයුතු කර ඇත.
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[ගු කකී ජ්යවර්ධ

මහතා]

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ශකටි කාලී විසඳුමක් ශකස විල්ගමුව ප්රාශද්ීයය
ශල්කේ ශකොේඅාසශේ ග්රාම , කධාරි වසේ 39ක ලීටර්
1,000ක ධාරිතාවයකින් යුත් ජ්ක ටැංකි 515ක් ස්ථාපිත
කර, ජ්ක බවුසර් මඟින් ජ්කය කබා දීමට කටයුතු කර
ඇත.

5.

ශද්ීයය බැංකු ණය ආධාර යටශත් රියාත්මක ව
විල්ගමුව ජ්ක සේපාව වයාපෘතිය මඟින් සියලුම ග්රාම
, කධාරි වසේ ආවරණය ව පරිදි ජ්ක සේබන්ව
7,500ක් කබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

6.

ශද්ීයය බැංකු ණය ආධාර යටශත් රියාත්මක ව
කකගක ජ්ක සේපාව වයාපෘතිය මඟින් ග්රාම , කධාරි
වසේ 17ක් ආවරණය ව පරිදි ජ්ක සේබන්ධතා
5,500ක් කබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

7.

(ආ)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

4.

ශද්ීයය බැංකු ණය ආධාර යටශත් රියාත්මක ව
ාඋක ජ්ක සේපාව රමශේ මිලිය 90 වයාපෘතිය
මඟින් ග්රාම ශසේවා වසේ 21ක් තුළ ව ජ්ක සැපයුේ
200ක් කබා දීමට කටයුතු කර ඇත.

8.

ගශල්ශවක පිබිදුනුගම ආවරණය කිරීම සඳහා ග්රාමීය
ජ්ක වයාපෘතියක් ස්ථාපිත කිරීමට ශයෝජ් ා කර ඇත.

9.

ගශල්ශවක ඉහළබේබාව ප්රශද් ය ආවරණය කිරීම
සඳහා ව ජ්ක සේපාව වයාපෘතියක් ආරේභ කිරීම
සඳහා මූලික කයතා අධයය කටයුතු ශේ ව විට
සිදු කරමින් පවතී.

අවාළ ශ ොශේ.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ් අංක 6 - 261/'18-(1), ආර්.එේ. ගු පද්ම උවය ාන්ත
රණශසේකර මහතා.

ගු කථා ායකතුම, , එම ප්ර ් යට පිළිතුර දීම සඳහා සති
තු ක කාකයක් ඉල්ක සිටි වා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ිරරීම නිවය ග කරන ලදී.
Question ordered to stand down.

ගරු කථානායකතුමා
(The Hon. Speaker)

ප්ර ්
මහතා.

ගරු එසාන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගු කථා ායකතුම, , ගු ඉන්දික අනුුද්ධ ශහේරත් මහතා
ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් ය අහ වා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , , වාස, ඉදිකිරීේ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම ප්ර ් ට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ශවකක කාකයක් ඉල්කා සිටි වා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ිරරීම නිවය ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගරු එසාන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

උඩර සාංවර්ධාන අධිකාරිය: විසානතර

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගු කථා ායකතුම, , ගු ආර්.එේ. පද්ම උවය ාන්ත
රණශසේකර මහතා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් ය අහ වා.

අංක 11- 515/'19-(1), ගු ඉන්දික අනුුද්ධ ශහේරත්

மகலநாட்டு அபிவிருத்தி அதிகாரசகப: விபரம்
UPCOUNTRY DEVELOPMENT AUTHORITY : DETAILS
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ක ක කටයුතු,
ප ස සේපත් සංවර්ධ , වාරිමාර්ග සහ ීනවර හා ජ්කජ් සේපත්
සංවර්ධ අමාතයතුමා ශවනුශවන් එම ප්ර ් ට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක ඉල්කා සිටි වා.

ප්රශ්නනය මතු දිනකදී ඉදිරිප ිරරීම නිවය ග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

12.ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා (ගරු මයන්ත දිසාානායක
මහතා වවනුව

(மாண்புமிகு சமிந்த
திசாநாயக்க சார்பாக)

අංක 8 - 362/'18-(1), ගු ශේලු කුමාර් මහතා.

ගරු චමින්ද විවේසිරි මහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விலஜசிறி)

(අ)

மயந்த

(ආ)

උඩරට ප්රශද් සංවර්ධ ය කිරීම සඳහා ආරේභ කර කව
උඩරට ගැමි පු ුත්ථාප ශවපාර්තශේන්තුව පසුගිය
රජ්ය විසින් අශහෝසි කිරීම ශහේතුශවන් උඩරට ප්රශද් ශේ
ජ් තාවට අසාධාරණයක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ශන්ව?
(i)

උඩරට සංවර්ධ අධිකාරිශයන් උඩරට ප්රශද් යට
හිමි වූ සංවර්ධ ප්රතිකාභ කවශර්ව;

(ii)

එම අධිකාරියට ශවන් කළ මුවක ශකොපමණව;

(iii)

එම අධිකාරිශයන් සිදු කළ කාර්යයන් සහ
රියාත්මක කළ වයාපෘති කවශර්ව;

(iv)

උඩරට සංවර්ධ අධිකාරිශේ සභාපතිත්වය සහ
ආයත, ක වගකීේ වර කව පුද්ගකයන් කවුුන්ව;

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගු කථා ායකතුම, , ගු ශේලු කුමාර් මහතා ශවනුශවන් මා
එම ප්ර ් ය අහ වා.

மாண்புமிகு

අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති, ආර්ක ක කටයුතු, ැවත
පදිංචි කිරීේ හා පු ුත්ථාප , උතුු පළාත් සංවර්ධ , වෘත්තීය
පුහුණු හා , පුණතා සංවර්ධ
සහ ශයෞව
කටයුතු
අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ් ය - (1):

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ප්ර ්

-

(The Hon. Chaminda Wijesiri on behalf of the Hon.
Mayantha Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමා
(The Hon. Speaker)

விலஜசிறி
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(v)

උඩරට සංවර්ධ
අධිකාරිය මඟින් උඩරට
ප්රශද් ශේ දිළිඳු ගේමා වක ජ් තාවට කබා දුන්
රැකියා සහ රැකියා සංඛයාව කවශර්ව;

(vi)

උඩරට සංවර්ධ
අධිකාරිය මඟින් දිළිඳු
ගේමා වක ජ් තාවශක ජීව තත්ත්වය ඟා
සිටුවීම සඳහා ආරේභ කළ වයාපෘතිවක ේ සහ
වයාපෘති සංඛයාව ශකොපමණව;

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies,
Economic
Affairs,
Resettlement
and
Rehabilitation,
Northern
Province
Development,
Vocational Training and Skills Development and Youth
Affairs:
(a)

Will he admit the fact that an injustice has been
caused to the people living in the upcountry owing
to the abolition of the Upcountry Peasantry
Rehabilitation Department by the previous
government that was established to develop the
upcountry region?

(b)

Will he inform this House-

යන් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?
(ඇ)

(i)

උඩරට ගැමි පු ුත්ථාප
ශවපාර්තශේන්තුව
ැවත ආරේභ කිරීමට අවහස් කරන්ශන්ව;

(ii)

එශසේ ේ, එම දි ය කවශර්ව;

යන් ත් එතුමා ශමම සභාවට වන්වන්ශන්ව?

(i)

the development benefits accrued to the
upcountry region by the Upcountry
Development Authority;

(ii)

the amount of money allocated to that
Authority;

(iii)

the functions performed and the projects
implemented by that Authority;

(iv)

the people held the post of Chairman and
held institutional responsibilities of the
upcountry Development Authority;

(v)

the jobs and the number of jobs given to the
people of the poor villages in the upcountry
region by the Upcountry Development
Authority; and

(vi)

the number and the names of projects
initiated by the Upcountry Development
Authority to enhance the quality of life of
the people in poor villages?

(ඈ) ශ ොඑශසේ ේ, ඒ මන්ව?
பிரதம அகமச்சரும் லதசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார
அலுவல்கள், மீள்குடிலயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு
மாகாை அபிவிருத்தி, ததாைிற் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி
மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் லகட்ட
வினா:
(அ)

மகலநாட்டுப்
பிரலதசங்ககள
அபிவிருத்தி
தசய்வதற்காக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
மகலநாட்டுக்
கிராமிய புனர்வாழ்வளிப்புத் திகைக்களம் கடந்த
அரசாங்கத்தினால் ஒைிக்கப்பட்டகம காரைமாக
மகலநாட்டுப் பிரலதச மக்களுக்கு அநீதி லநர்ந்துள்
ளததன்பகத அவர் ஏற்றுக்தகாள்கிறாரா?

(ஆ) (i)

மகலநாட்டு அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயின்
மூலம் மகலநாட்டுப் பிரலதசத்திற்கு உாித்தான
அபிவிருத்தி நன்கமகள் யாகவ;

(ii)

லமற்படி
அதிகாரசகபக்கு
பைத்ததாகக எவ்வளவு;

(iii)

லமற்படி
அதிகாரசகபயினால்
லமற்தகாள்
ளப்பட்ட பைிகள் மற்றும் அமுலாக்கப்பட்ட
கருத்திட்டங்கள் யாகவ ;

(iv)

மகலநாட்டு அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயின்
தகலகமத்துவம் மற்றும் தாபனப் தபாறுப்
பிகன வகிக்கின்ற ஆட்கள் யார்;

(v)

மகலநாட்டு அபிவிருத்தி அதிகாரசகப மூலமாக
மகலநாட்டுப்
பிரலதசத்தின்
வறிய
கிராமங்களின் மக்களுக்கு வைங்கிய ததாைில்கள்
மற்றும் ததாைில்களின் எண்ைிக்கக யாது;

(vi)

ஒதுக்கிய

மகலநாட்டு அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயினால்
வறிய கிராமங்களச் லசர்ந்த
மக்களின்
வாழ்க்ககத்
தரத்கத
லமம்படுத்துவதற்காக
ஆரம்பிக்கப்பட்ட
கருத்திட்டங்களின்
எண்ைிக்கக எவ்வளவு, மற்றும் கருத்திட்டங்
களின் தபயர்கள் யாகவ;

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

மகலநாட்டுக்
கிராமிய
புனர்வாழ்வளிப்புத்
திகைக்களத்கத மீண்டும் ஆரம்பிக்க கருதி
யுள்ளாரா;

(c)

(d)

Will he also inform this House(i)

whether it is intended to recommence the
Upcountry
Peasantry
Rehabilitation
Department; and

(ii)

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

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගු කථා ායකතුම, , අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති,
ආර්ක ක කටයුතු, ැවත පදිංචි කිරීේ හා පු ුත්ථාප , උතුු
පළාත් සංවර්ධ , වෘත්තීය පුහුණු හා , පුණතා සංවර්ධ සහ
ශයෞව කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ් යට පිළිතුර
සාභාගත* කර වා.

* සාභාවම්සාය මත තබන ලද ිළිතතුර:

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:

(අ)

ැත.

(ආ)

(i)

කාහුගක, මහඔය සහ පදියතකාව ය ප්රාශද්ීයය ශල්කේ
ශකොේඅාස 03 ව ඇතුළත්ව මහනුවර, මාතශල්, නුවරඑළිය,
කෑගල්ක, රත් පුර, බදුල්ක, ශමො රාගක සහ අේපාර
දිස්ත්රික්කයන්ශක බක ප්රශද් වක යටිතක පහසුකේ
සංවර්ධ වයාපෘති, ජීවශ ෝපාය සංවර්ධ වයාපෘති, සමාජ්
හා ආධයාත්මික වයාපෘති රියාවට ංවා ඇත.

(ii)

2006 වසශර් සිට 2013 වසර වක්වා ුපියල් බිලිය
මුවකක් ශවන් කර ඇත.

ஆதமனில், அத்திகதி யாது;

என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்லறல், ஏன்?

1.45ක
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු ගයන්ත කුණාතිකක මහතා]

(ඇ)

(iii)

යටිතක පහසුකේ සංවර්ධ
වයාපෘති, ජීවශ ෝපාය
සංවර්ධ වයාපෘති සහ සමාජ් හා ආධයාත්මික වයාපෘති.

(iv)

ඇමුණුම 01හි වක්වා ඇත.

(v)

ඍජු රැකියා කබාදීමක් ශමම අධිකාරිශයන් සිදුවී ශ ොමැත.
මුත් ජීවශ ෝපාය සංවර්ධ වැඩසටහන් රියාත්මක බක
ප්ර ශද් තුළ පවුල් 26,087ක් සවිබකගැන්වීම සඳහා ස්වයං
රැකියා අවස්ථාවන් කබාදී ඇත.

(vi)

ඇමුණුම 02හි වක්වා ඇත.

(i)
(ii)

(ඈ)

ැත.
අවාළ ශ ොශේ.

පැ ශ ො ඟී.
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ශවව කාරණය වන්ශන්, වැන් අශප් මන්ත්රීවු ශවපළක් අතුු
ප්ර ් ශවකක් ඇහුවා. ඒවා අතයව යම ප්ර ් . ඒවා අශප් සමාජ්ශේ
තිශබ ප්ර ් . අපි අවාළ ඇමතිවරයාශගන් ප්ර ් යක් අහ ශකොට,
කාකය මදි කියකා පාර්ලිශේන්තුව private bus එකක ශස ඟ
load කරකා ඉක්ම ට ය වා වාශක ය වා ේ, ශේ සභාශවන්
වැඩක් ශවන්ශන් ැහැ. අපට ජ් තාවශක ප්ර ් අහන් තැ ක්
හවකා ශවන් .

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ගු මන්ත්රීතුමා. උපශද් ක කාරක සභාව රියාත්මක
කරන් අපි වැ ටමත් පියවර ශග තිශබ වා. ඒ සේබන්ධශයන්
උපශවස් දීකා තිශබන්ශන්. ඒ වාශකම, පක්ෂ
ායකයන්ශක
රැස්වීශේදී ඔබතුමන්කාශක
ායකයන්ශකව එකඟත්වශයන්
තීරණය කළා, ප්ර ් ඇසීශේදී සමහර විට ශවපක්ෂයටම කථා
කරන් අව ය ශේකාව කැශබන්ශන් ැති , සා අතුු ප්ර ්
ඇසීම ප්ර ් ශවකකට සීමා කරන් . පක්ෂ ායක රැස්වීශේදීයි ඒ
තීරණය ගත්ශත්. එශහම ැතිව ඔබතුමන්කාට ශව සක් කරන්
ශ ොශවයි. ඔබතුමාට අවස්ථාව ශවන් බැරිවීම ගැ මම ක ගාටු
ශව වා. ශේ එකඟත්වය ගත්ශත් පාර්ලිශේන්තුව තුළදී සියලු
ශව ාශකම සහභාගිත්වශයන්.
කබ

මීළඟට, පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවර , ශයෝග 27.(2) යටශත් අසනු
ප්ර ් ය, ගු අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුමා.

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කබ

මීළඟට, පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවර , ශයෝග 27.(2) යටශත් අසනු
ප්ර ් ය, ගු අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුමා.

ගරු එසාන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු සභා ායකතුම, , මම අස
ශවන්ශන් කවුව?

ප්ර ් යට පිළිතුර කබා

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු ඇමතිතුමා තවම

ැහැ. ඒ පිළිතුර මට කියවන්

පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

What is your point of Order?

ගරු එසාන. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரை)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගු කථා ායකතුම, , අපි පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන්ත් හරි
අමාුශවන්. අපි ග්රාමීය ජ් තාවත් එක්ක සමාජ්ශේ , තර
ගැවශස පුද්ගකශයෝ. ඒ , සා ඒ ශගොල්කන්ශක ප්ර ් අපි ශහොඳට
අවශබෝධ කරශග ඉන්ශන්. අපට ඒ ප්ර ් කථා කරන් එක
තැ ක් තිබුණා. ඒ තමයි, උපශද් ක කාරක සභාව. ශේ
පාර්ලිශේන්තුශේ ඔබතුමන්කා බකයට පත් වුණාට පස්ශසේ ඒක
ැති කරකා, ආශයත් ඇති කළා. මුත්, ආශයත් ඒක පවත්වපු
දි යක් ැහැ. ඒක තමයි මශක පළමුව කාරණය.

—————————
* ඇමුුම් 01 සාහ 02 පුසානතකාලවේ ද තබා ඇත.

* இகைப்பு 01 மற்றும் 02 நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.

* Annex 01 and 02 are also placed in the Library.

ගු මංගක සමරවීර ඇමතිතුමා ජ් මාධය ඇමතිවරයා විධියට
කටයුතු කරපු කාකශේදී මම එතුමාශගන් ජ්ාතික රූපවාහි, ය ගැ
අහපු ප්ර ් යක් තිශබ වා. ඒකට තවම පිළිතුරක් කබා දුන්ශන්
ැහැ. ඒ වාශකම, මුවල් අමාතයාං යට අවාළ වාහ permit
ගැ ත් මම ප්ර ් යක් ඇහුවා. ඒකට පිළිතුරක් කබා දුන්ශන්ත්
ැහැ.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු මන්ත්රීතුම, , අපි අමාතයවුන්ට ඒ පිළිබඳව වන්වකා
තිශබ වා.

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු ඇමතිතුම, , ශේ ප්ර ්

අහකා වැන් මාසයකට ආසන් යි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු සභා ායකතුමා ඒ ශකශරහි අවධා ය ශයොමු කරන් .
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ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු කථා ායකතුම, , ජ්ාතික රූපවාහි, ශේ ඇතිවී තිශබ
අර්බුවය පිළිබඳව ඒ අර්බුවය තිශබ ශේකාශේදීම, සමහර අයශක
වැඩ තහ ේ කරකා තිශබ විටදීයි ඒ ප්ර ් ය අසා තිශබන්ශන්.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

තත්ත්වය පිළිබඳව ශමම සභාශේ අවධා ය ශයොමු කරනු
කැමැත්ශතමි.
අධයාප ක්ශෂේත්රශේ රණාත්මක බව ඉහළ ැංවීම අරමුණු
කර ග, මින් ශ්රී කංකා රු උපශද් ක ශසේවයක් ස්ථාපිත කළ යුතු
බව අධයාප වෘත්තිකයන්ශක ශබොශහෝ කාකයක සිට ඉල්ලීමක්
වී තිබුණා. 1960 ව කශේ සිට රු උපශද් ත තුර ආරේභ වූ
අතර, 1971 වක්වා රු විවයාකවක කක කාචාර්යවුන්ට පවා රු
උපශද් ක ශසේවයට ඇතුළත්වීමට අවස්ථාව කැබුණා.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කිය එශක් ඇත්තක් තිශබ වා. අපි ඒ ගැ ගු
අමාතයවුන්ට වන්වා තිශබ වා. අව ඔබතුමා අහන් ඉන්
ප්ර ් යට ගු අකික විරාේ කාරියවසේ ඇමතිතුමා පිළිතුර එවකා
තිශබ වා. මම ඒ පිළිතුර කියවන් ව?

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම තවම ප්ර ් ය ඇසුශේ

ැහැ ශන්, ගු ඇමතිතුමා.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා ප්ර ් ය ඇසුවාට පස්ශසේ මම පිළිතුර කියවන් ේ.

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ප්ර ් ය ඇසුවාට පස්ශසේ ඔබතුමා පිළිතුර කියවන් . ඒකට
කමක් ැහැ.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

1984 ශතක් අධයාප ක්ශෂේත්රශේ විෂය අධයක්ෂවුන් ශකස
බඳවා ගනු කැබුශේව රු උපශද් කවුන් වූ මුත් පසු කාකයක
එම උසස්වීේ පටිපාටිය පවා රියාත්මක වුශණ් ැහැ. එබඳු
තත්ත්වයක් පැවති ශමම ශසේවාශේ අවාළ වැටුප් පරිමාණයක් හා
උසස්වීේ පටිපාටියක් සහිතව විධිමත්ව ස්ථාපිත ශ ොවීම , සා රු
උපශද් කවුන් ශකස කටයුතු කළ අයට හිමි වූශේ රු ශසේවයට
අවාළ වැටුපයි. ශේ තත්ත්වය තුළ අධයාප ක්ශෂේත්රශේ වක්ෂතා
ඇති ශබොශහෝ ශවශ කුශක වැනුම හා හැකියාව එම ක්ශෂේත්රයට
කබා ගැනීමට ශ ොහැකිව තිශබ වා.
2000 වසශර් අධයාප
ශකොමිසශේ , ර්ශද් සහ 2007
කැබි ේ තීරණය අනුව රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාපිත කළ යුතු
බව අවාධාරණය ශකරී තිූ  මුත්, එය රියාශේ ශයවවීම දිගින්
දිගටම ප්රමාව වුණා. කැබි ේ මණ්ඩකය 2007දී තීරණයක්
ගන් වා, ශේ ශසේවය ස්ථාපිත කරන් ඕ ෑ කියකා. ඒ වැ ට
අවුුදු 12කට පමණ ශපරයි. ශමම අසාධාරණයට එශරහිව රු
උපශද් කවුන් විසින් 2009දී අධිකරණශේ ඩුවක් ශගොනු කළ
අතර, 2013දී කැබුණු අධිකරණ තීන්දුව මඟින්ව, 2007 කැබි ේ
තීරණයට අනුව රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාපිත කළ යුතු බවට
ප්රකා කළා. ගු කථා ායකතුම, , ශශ්රේෂ්අාධිකරණශේ ඩු
තීන්දුවක් පවා කැබී තිශබ වා, ශමම රු උපශද් ක ශසේවාවට
ශසේවා වයවස්ථාවක් ඇති ශකොට ස්ථාවර ශසේවයක් බවට පත් කර
ශකසට.

(The Hon. Speaker)

කබ

ශහොඳයි, අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුමා 27.(2) යටශත් අසනු
ප්ර ් ය ඉදිරිපත් කරන් .

ශ්රී ලංකා ගුරු උපවද්ශ්ක වසාේවය සානථාිළත ිරරීම
ප්රමාදවීම

ශකශසේ මුත් එම තීරණයව රියාත්මක වීම තවදුරටත් ප්රමාව
ශවමින් පැමිණ ශේ ව විට රු උපශද් ක ශසේවය පිහිටුවීමට
අවාළ සියලු ෛ තික තත්ත්වයන් සේපූර්ණ වී පවති වා. එශහත්
එම ශසේවය ස්ථාපිත කිරීමට ආණ්ඩුව පාර් ්වශයන් ශමශතක්
රියාමාර්ගයක් ශග ශ ොමැති බවට 4,500ක් පමණ ව රු
උපශද් කවුන් ශචෝව ා කර වා. එශසේම ශමම ශසේවය ස්ථාපිත
කර බවට වූ විවිධ ශපොශරොන්දු මත තාවකාලිකව අත්හිටුව කව
රු උපශද් කවුන්ශක වෘත්තීය රියාමාර්ගය පසු ගිය
ශපබරවාරි 21වැ,  දි සිට ඔවුන් විසින් ැවතත් ආරේභ කර
තිශබ වා. ගු කථා ායකතුම, , ශේ ප්ර ් ය විසඳා ගැනීම
ශවනුශවන් වැන් ඔවුන් වෘත්තීය රියාමාර්ගවකට අවතීරණ
ශවකායි තිශබන්ශන්.

DELAY IN ESTABLISHMENT OF SRI LANKA TEACHER
INSTRUCTORS' SERVICE

ශේ තත්ත්වය තුළ පැ
ඟි පහත ගැටලුවකට අවාළ
අමාතයවරයා විසින් පිළිතුු කබා ශවනු ඇතැයි බකාශපොශරොත්තු
ශව වා.

වපෞද්ගලිකව දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

இலங்கக ஆசிாிய ஆலலாசகர் லசகவகயத்
தாபிப்பதிலுள்ள தாமதம்

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(1)

ශ්රී කංකා රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාපිත කිරීම ශමශතක්
ප්රමාව වී ඇත්ශත් ඇයි? ඊට බාධා වී ඇත්ශත් කුමක්ව?

(2)

ගු කථා ායකතුම, , ස්ථාවර , ශයෝග 27.(2) යටශත් ශමම
ප්ර ් ය ඇසීමට අවස්ථාව කබා දීම ගැ ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ශව වා.

රු උපශද් කවුන් වැ ට වෘත්තීය රියාමාර්ගයක
, යැලී සිටි
බව වන්ශන්ව? ඒ ශහේතුශවන් පාසල්
පද්ධතියට බරපතළ පාඩුවක් සිදුව බව පිළිගන්ශන්ව?

(3)

ශ්රී කංකා රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාපිත ශ ොකිරීම
ශහේතුශවන් අධයාප ක්ශෂේත්ර ශේ පැ
ැී  ඇති ගැටලුකාරී

ශ්රී කංකා රු උපශද් ක ශසේවය කඩි මින් ස්ථාපිත
කිරීමට පියවර ගන්ශන්ව? ඒ සඳහා කවර කාක රාමුවක්
පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ හැකිව?

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගු කථා ායකතුම, .

(The Hon. Anura Dissanayake)

1079
ගරු අිරල
අමාතයතුමා

විරාේ

කාරියවසාම්

මහතා

(අධායාපන

(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அகமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගු කථා ායකතුම, , මම මීට ශපරත් ශේකට උත්තරය
ශවන් ආවා. ගු මන්ත්රීතුම, , එවා ඔබතුමා හිටිශේ ැහැ. ශේ
ප්ර ් යට පිළිතුු දීමට ශපර කියන් ඕ ෑ, ශේ රු උපශද් ක
ශසේවය අතීතශේ විධිමත්ව ඇති කරපු එකකුත් ශ ොශවයි කියකා.
ඒ වාශකම එය ඇති කරපු අමාතයවුන්ශගනුත් ශේ
සේබන්ධශයන් සෑශහ
කාකයක් ඉල්ලීේ කරකා තිබුණත්,
එතුමන්කා කරකා තිබුශණ්
ැහැ.
මුත් මා ශේ රු
උපශද් කවුන්ශක ඉල්ලීම මත ඔවුන්ව ශසේවශේ ස්ථාපිත
කරන්
අව ය කටයුතු කළා. ඊට අමතරව වැටුප් පිළිබඳ
ප්ර ් යකදී තමයි ශේ කටයුත්ත ශපෝඩඩක් ප්රමාව වුශණ්.
ගු කථා ායකතුම, , ස්ථාවර , ශයෝග 27(2) යටශත් ගු
අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුමා විසින් ඟ කව ප්ර ් යට පිළිතුු
ශමශසේයි:
(1) රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාප ය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර
ඇති අංක 2017/ED/E/N/01 හා 2017.01.11 දි ැති අමාතය
මණ්ඩක සන්ශද් ශේ රු උපශද් කවුන් සඳහා වැටුප්
රමයක් ශයෝජ් ා කර ඇති අතර එහි පරස්පරතාවක් ඇති
බව , රීක්ෂණය වීම ශහේතුශවන් රු උපශද් ක ශසේවය
සඳහා වැටුපක් තීරණය කිරීම සේබන්ධශයන් 2018.04.19
දි
ශර්ඛීය අධයාප
අමාතයාං
ශල්කේශකව
සහභාගිත්වශයන් යුතුව සාකච්ඡාවක් ජ්ාතික වැටුප් හා
ශසේවක
සංඛයා
ශකොමිෂන්
සභා
ශල්කේශක
මූලිකත්වශයන් පවත්ව කදී.
අ තුුව උක්ත අමාතය මණ්ඩක සන්ශද් ශේ 2.4 ශදවය
(ඇමුණුම 01) අනුව රු උපශද් කවුන් සඳහා වැටුප්
තීරණය කළ යුතු වන්ශන් ේ GE 3-2016 වැටුප්
පරිමාණය ව ුපියල් 34,615 - 680 x 3 - 1335 x 7 1400 x 20 = 74,000 අවාළ කරශග අමාතය මණ්ඩක
අනුමැතිය කබාගැනීම සඳහා ජ්ාතික වැටුප් හා ශසේවක
සංඛයා ශකොමිෂන් සභාශේ ශල්කේශක අංක NSCC/05/38/
SM - 5 හා 2018.06.20 දි ැති ලිපිශයන් , ර්ශද් ය කබාදී
ඇත.
එශහත් ඒ සඳහා රු උපශද් ක සංගමය විසින් එම වැටුප්
පරිමාණය සඳහා අකැමැත්ත ප්රකා කර අධයාප ශල්කේ
ශවත 2018.07.12 දි ැතිව ලිපියක් ඉදිරිපත් කර කදී.
(ඇමුණුම 02)
මුත් 2018.08.07 දි ැතිව පාර්ලිශේන්තුශේ පැවති
අධයාප ය හා මා ව සේපත් සංවර්ධ ය සේබන්ධශයන්
ව ආංශික කමිටු සාකච්ඡාශේදී රු උපශද් ක වෘත්තීය
සංගමය, උක්ත ශයෝජිත වැටුප් පරිමාණය සඳහා කැමැත්ත
ප්රකා කර කදී.
ඒ අනුව ජ්ාතික වැටුප් හා ශසේවක සංඛයා ශකොමිෂන්
සභාශේ ශල්කේශක අංක NSCC/05/38/SM - 5 හා
2018.08.24 දි ැති ලිපිය මඟින් රු උපශද් ක ශසේවය
සඳහා උක්ත වැටුප් පරිමාණයම ආශද් කර ගන් ා
ශකසට උපශවස් කබා දී ඇත. එම වැටුප් පරිමාණය අවාළ
කරශග
රු උපශද් ක ශසේවය ස්ථාප ය කිරීමට
අමාතය මණ්ඩක සටහ ක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර
ඇත. [බාධා කිරීමක්] යවකා තිශබන්ශන්. වැන් යවකා
සෑශහ කාකයක් ශව වා.
(2)
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2019.02.21 දි සිට වෘත්තීය රියාමාර්ග ගන් ා බව
2019.02.09 දි ැති ලිපිශයන් අධයාප අමාතයාං ශේ
ශල්කේ ශවත වැනුේ දී ඇත. එම රියාමාර්ග , සා පාසල්
පද්ධතියට බකපෑමක් වී ඇති බවක් වාර්තා වී ැත.

(3)

අමාතය මණ්ඩක සටහ ඉදිරිපත්ශකොට ඒ සඳහා කැශබ
අමාතය මණ්ඩක තීරණය අනුව ඉදිරි පියවර ගැනීමට
කටයුතු කරනු කැශේ. ඇමුණුේ සභාගත* කරමි.

ගු කථා ායකතුම, , ඇත්ත ව ශයන්ම අපි උපශද්
ශසේවය ස්ථාපිත කළා. රු උපශද් ක ශසේවයට අවාළ , කධාරින්
පළමුව කිේවා, වැටුප පිළිබඳ ප්ර ් යක් ැහැයි කියකා. ඒ අනුව
තමයි ශසේවශේ ස්ථාපිත කශළේ. ඊට පස්ශසේ වැටුප ගැ කථා කළා.
ඒකත් අපි ජ්ාතික වැටුප් හා ශසේවක සංඛයා ශකොමිසමට වැනුේ
දුන් ාම එතැ ඇති වුණු ප්ර ් ය අනුව තමයි ශමය ප්රමාව වුශණ්.
ඊට පස්ශසේ ඔවුන් ැවතත් එකඟශවකා තිශබ වා, දීකා තිශබ
වැටුප් තකයට. ඒ අනුව අපි කටයුතු කළා. ඒ ලිපි එ කල් ඉන්
ඕ ෑ. ඊට පස්ශසේ තමයි අපි කැබි ේ පත්රිකාවක් යවා තිශබන්ශන්.
ශේ සේබන්ධශයන් ප්ර ් යක් ැහැ. මා ශේ සේබන්ධශයන් ඒ
කණ්ඩායේවකටත් වැනුේ දුන් ා. ඇත්ත ව ශයන්ම මුකදී ආපු
රමය පිළිබඳව මා සෑීමමකට පත් ශවන්ශන් ැහැ. ශමොකව,
අවිධිමත්ව තමයි රු උපශද්
ශසේවය ඇති කරකා තිශබන්ශන්.
ඇත්තටම මුල් කාකශේ ඒක ශද් පාක මුහුණුවරකින් තමයි ඇති
කශළේ. මුත් අපට අව ය වුණා, එය විධිමත් කරන් සහ
ස්ථාප ශසේවයක් විධියට කටයුතු කරන් . වැන් ඒ ශගොල්ශකෝ
කටයුතු කරමින් ය වා, පද්ධතියට වි ාක ශසේවයක් කර වා. ඒ
, සා තමයි ශමය ප්රමාව වුශණ්. මා ඒ හැම අවස්ථාශේදීම කිේවා.
ශමොකව, ඒ රියාවලිය කරන් යේ කාකයක් ගත වුණා, ගු
කථා ායකතුම, . ඒක තමයි ශේකට ශහේතුව. මා ශේ දි වකවානු
අනුව තමයි කිේශේ. මුක ඉඳකාම අව ය පියවර ශග තිශබ වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.
ශයෝජ් ා පිළිබඳ වැනුේ දීම. අංක 1 ශයෝජ් ාව, ගු
සභා ායකතුමා.

පාර්ලිවම්න්තුවේ ක යුතු
பாராளுமன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Speaker, I move,

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing on the
Order Paper be exempted at this day’s Sittings from the provisions of the
Standing Order 8 of the Parliament and the motions agreed by Parliament
on 21.02.2019."

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අංක 2 ශයෝජ් ාව, ගු සභා ායකතුමා.

—————————
* පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශේන්තුව
ගරු ආනන්ද අලු ගමවප මහතා

වරප්රසාාද වය නනා

சிறப்புாிகமப் பிலரரகைகள்
PRIVILEGE MOTIONS

(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமலக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

විසින් සානකර කරන ලදී.

2018 වනොවැම්බර් මසා 14,15 සාහ 16 යන දිනයන්හි
සාභා ගර්භය තුළ ඇති වූ වනොසාන්සුන් වාතාවරණය
සාහ ඒ අවසානථාවන්හිදී
ගරු මන්ත්රීවරුන්වප රියා ිළිතබඳව වසාොයාබලා
වාර්තා ිරරීම ගරු කථානායකතුමා විසින් ප
කරන ලද කමිටුවේ වාර්තාව
2018 நதவம்பர் மாதம் 14, 15 மற்றும் 16ஆந்
திகதிகளில் சகப மண்டபத்தில் ஏற்பட்ட
அகமதியின்கமச் சூைல் மற்றும் அச்சந்தர்ப்பங்களில்
தகளரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின்
நடவடிக்கககள் பற்றி விசாாித்து அறிக்கக
சமர்ப்பிப்பதற்காகக் தகளரவ சபாநாயகரால்
நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கக
REPORT OF THE SPECIAL COMMITTEE APPOINTED BY THE
HON. SPEAKER TO LOOK INTO THE MATTERS PERTAINING
TO THE INCIDENTS THAT TOOK PLACE ON
THE FLOOR OF THE HOUSE
ON 14th, 15th AND 16th NOVEMBER 2018 DURING THE
SITTINGS OF PARLIAMENT AND THE CONDUCT OF HON.
MEMBERS OF PARLIAMENT DURING SUCH TIMES

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා

ஆலமாதித்தார்.
Seconded.

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින් සාභා සාම්මත විය.
පන වකටුම්පත ඊ අනුකූලව පළමුවන වර ිරයවන ලදින්, එය
මුද්රණය ිරරීම නිවය ග කරන ලදී.
වාර්තා ිරරීම සාඳහා 52(6 වන සානථාවර නිවය ගය ය ව පන
වකටුම්පත කර්මාන්ත හා වාණින ක යුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ
පුද්ගලයන් නැවත පදිංික ිරරීම සාහ සාමුපකාර සාංවර්ධාන අමාතයතුමා
වවත පවරන ලදී.
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6) இன்படி ககத்ததாைில்,
வாைிப அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின்
மீள்குடிலயற்றம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துகற அபிவிருத்தி அகமச்சருக்கு
அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the
Minister of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted
Displaced Persons and Co-operative Development for report.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමා

Hon. Speaker, I move,

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

"That the Report submitted to the Hon. Speaker by the Committee
appointed to look into the matters pertaining to the incidents that took
place on the Floor of the House on 14th, 15th and 16th November, 2018
during the Sittings of Parliament and the conduct of Members of
Parliament during such time and presented to Parliament on 22.02.2019,
be referred to the Committee on Ethics and Privileges under Standing
Order 118 of the Parliament."
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

විසාර්නන පන

වකටුම්පත, 2019

APPROPRIATION BILL, 2019

වකටුම්ප

தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள்
PRIVATE MEMBERS' BILLS

සාමාගම් (සාංවශ් ධාන පන

අව දි
යාය පත්රශේ විෂය අංක 1, විසර්ජ්
ප ත්
ශකටුේපත - ශවව වර කියවීම, 06ශව,  ශවන් කළ දි ය.

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2019

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

වපෞද්ගලික මන්ත්රීන්වප පන

(The Hon. Speaker)

වකටුම්පත

கம்தபனிகள் (திருத்தம்) சட்டமூலம்
COMPANIES (AMENDMENT) BILL)

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා

(மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய)

(The Hon. Tharaka Balasuriya)

ගු කථා ායකතුම, , මම පහත සඳහන් ශයෝජ් ාව ඉදිරිපත්
කර වා:
"2007 අංක 07 වර සමාගේ ප ත සංශ ෝධ ය කිරීම සඳහා වූ ප ත්
ශකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතුය."

කල් තබන ලද විවාදය තවු ර
පව වනු ිළණිසා නිවය ගය
ිරයවන ලදී
ඊ අදාළ ප්රශ්නනය [මාර්තු 05]
'' පන වකටුම්පත දැන් වද වන වර ිරයවිය යුතු ය'' [ගරු
මංගල සාමරවීර මහතා]
ප්රශ්නනය යිත සාභාිමමුඛ් කරන ලදී.
ஒத்திகவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ததாடங்குதற்கான கட்டகள
வாசிக்கப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ மார்ச் 05]
"சட்டமூலம்
இப்தபாழுது
இரண்டாம்முகற
படுமாக" [மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர]

மதிப்பிடப்

வினா மீண்டும் எடுத்தியம்பப்பட்டது.

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.
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ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු රවි කුණා ායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි 20ක
කාකයක් තිශබ වා.
[අ.භා. 10.22]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (විු ලිබල, බලශ්ක්ති සාහ
වයාපාර සාංවර්ධාන අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க - மின்வலு, எாிசக்தி மற்றும்
ததாைில் துகற அபிவிருத்தி அகமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Power, Energy
and Business Development)

ගු කථා ායකතුම, , ශමම අය වැය සේබන්ධශයන් වච
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ඉඩ ප්රස්ථාව කබා දීම සේබන්ධශයන් මම
ඔබතුමාට මශක ස්තුතිය ප්රකා
කර වා. ඕ ෑම මුවල්
අමාතයවරශයකුට සීමිත සේපත්වලින් අසීමිත ඉල්ලීේ සපුරන් ට
හැකි වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කිරීමට සිදු ශව වා. රශේ සීමිත
සේපත්වලින් අසීමිත ඉල්ලීේ සඳහා මුවල් ශවන් කරන්ශන්
ශකොශහොමව කියකා ශේ අය වැය හරහා ඉදිරිපත් කරකා තිශබ වා.
රශේ මූකය වි යක් ඇති කිරීශේ මාර්ගයක් සකස් කරමින් ය බව
අපට ශේ අය වැශයන් ශපශ
වා. 2015දී අපි භාර ගත්ත
ආර්ක කශේ තිබුණු විෂමතා මඟ හැරකා, ආවායම ඇති කර මාර්ග
හරියාකාරව ඇති කරමින්, වියවම පාක ය කරශග කටයුතු
කිරීමක් තමයි එවා ආරේභ වුශණ්. එවා ආරේභ වුණු ඒ කටයුත්ත
මූකය වි යක් ඇතිව, පාක යක් ඇතිව අවටත් රියාත්මක ශව වා
කිය එක අපට ශකොකු සතුටක්.
2014 වර්ෂශේ වළ ශද්ීයය , ෂ්පාදිතශේ ප්රති තයක් ශකස
10.4ට තිබුණු රාජ්ය ආවායම අපට 2015දී සියයට 13.4ට වැඩි
කරන් ට පුළුවන් වුණා. 2015දී සියයට 13.4ට තිබුණු එම ආවායම
2016දී සියයට 14.8කට වැඩි කරන් ට අපට පුළුවන් වුණා. ඉන්
පසුව 2017දී අපට එය සියයට 15.1කට වැඩි කරන් ට පුළුවන්
ශවකා තිශබ වා. අපි
ැවත සතුටු ශව වා අශප් මුවල්
ඇමතිවරයා ශේ ආවායම 2019 වර්ෂශේදී සියයට 15.1කට පමණ
ඇස්තශේන්තු කරකා තිබීම ගැ .
මුත් අශප් වියවම යේ ආකාරයකින් පරිපාක ය කශළේ
ැත් ේ ුපියශල් අවප්රමාණය වීමත් සමඟ ඒක අශප් අය වැය
හිඟයට බකපාන් ට ඉඩ තිශබ වා. එය පාක ය කිරීම
අතයව යයි. ශමවන් දුෂ්කර අවස්ථාවක ප්රාකධ වියවම සඳහා
ුපියල් බිලිය 734ක් ශවන් කිරීම තුළින් අශප් ආණ්ඩුශේ
අව යතාව සහ මූකය වි ය ඔප්පු කරකා තිශබ වා. ප්රාකධ
වියවේ තමයි ශහට දි ආවායමක් උපයන් ට පුළුවන් මාර්ගයක්
ඇති කරන්ශන්. පු රාවර්ත වියවමට ශකොතරේ සල්ලි වැේමත්
ප්රාකධ වියවම තුළින් තමයි ශහට වවශසේ ආවායමක් කබා ගන් ට
පුළුවන් අඩිතාකම වැශටන්ශන්. ශේ සඳහා ුපියල් බිලිය 734ක්
ශවන් කිරීම තුළින් අපට ශප් වා එවැ,  වැඩ කටයුත්තකට
අඩිතාකම වමා තිශබ බව. ඒ වාශකම, අශප් GDP එක ට්රිලිය
15.6ක්, ැත් ේ යූඑස් ශඩොකර් බිලිය 86.1කට ඇස්තශේන්තු
කරකා තිශබ වා.
බිලිය 156කට අපි ශේ අවස්ථාශේදී ඇස්තශේන්තු කර
තිශබ වා. ශේක තමයි තිශබ වටි ාකම. රශේ සංවර්ධ ය
සියයට 5කට 6කට
ංවන්
අව යතාවක් තිශබ වා
ේ,
ආශයෝජ් ප්රමාණය සියයට 30ක්, 45ක් වීම අතයව යයි. ඕ ෑම
රටක ඉදිරි ගම තිශබන්ශන් ආශයෝජ් තුළින්. ශද්ීයය ඉතිරි
කිරීේ තුළින් අපට සියයට 30ක් 35ක් කබා ගන් ට පුළුවන් ේ,
ඉතිරි සියයට වහය, පහශළොව ආශයෝජ් තුළින් තමයි කබා ගන්
තිශබන්ශන්. මුත් ආශයෝජ් කර ශකොට ඒ ආශයෝජ් කරන්
අව ය වන්ශන් රශේ තිශබ ප්රතිපත්ති අනුවයි; රශේ අව යතාව
අනුවයි.
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ශේ අවස්ථාශේදී සමබරතාවකින් යුතුව අය වැය ශල්ඛ ය
ඉදිරිපත් කර තිබීම ගැ අපි ආණ්ඩුවක් ව ශයන් සතුටු විය යුතුයි.
අපි ආවායම ුපියල් බිලිය 2403කට ඇස්තශේන්තු කළාට, ශේ
සේබන්ධශයන් ප්රාශයෝගිකව කටයුතු කිරීශේ අපහසුතා තිශබ
බව මට ශපශ
වා. , වසු ක් ව ශයන් ගත්ශතොත්, රථවාහ
සේබන්ධශයන් ඇස්තශේන්තු කර තිශබ වා බිලිය 48ක්. ඒ
කියන්ශන්, මිලිය
48000ක්. ශමය
ැවත ඇස්තශේන්තු
කරන් අව යයි. ශමොකව, ශමවැ,  බදු වැඩි කිරීමක් තුළින්
කැශබන් පුළුවන් ආවායම ප්රාශයෝගිකව කබාගත හැකිව ැද්ව
කිය එක ගැ හිතන් ශව වා. රාජ්ය , කධාරින් හරියාකාරව,
ඉදිරි වැක්මක් සහිතව ඉදිරිපත් කරන් අව ය වන්ශන් ශේ කුණු
තමයි. ශේ විධියට අය වැය හිඟය අඩු කරන් ශයෝජ් ා කිරීශේ
ප්රතිවිපාකය ඉදිරියට තමයි බකපාන්ශන්. මම අත්වැකීේ තුළින්
තමයි ඒ ගැ අවහසක් ඉදිරිපත් කරන්
හවන්ශන්. මා හිත
විධියට Budget Proposals implement කිරීම තුළින් අශප් වියවම
පරිපාක ය කරකා, ආවායම වැඩි කරන් පුළුවන් මාර්ග සකස්
කිරීම තමයි අව ය වන්ශන්.
අව සුරා බදු ආවායම අඩු ශවකා තිශබ වා. අපි ඒ අඩු වීශේ
ශහේතුව ශසොයා බැලීම අව යයි. ශේ අවස්ථාශේදී ශේ තුළින්
ආවායම වැඩි කරන් පුළුවන් මාර්ගයක් ශල්සිශයන් ඇති කරන්
පුළුවන් , සා ගු මුවල් ඇමතිතුමාට ශේ අවහස් ශයොමු කර වා.
ඒ , සා මීට වඩා විධිමත් රියා පිළිශවළක් සුරාබදු සේබන්ධශයන්
ඇති කරන්
අව යයි. තව බිලිය 70ක්, 80 ක් පමණ ශසොයා
ගන් පුළුවන් මාර්ගයක් තමයි තිශබන්ශන්. ඒ ආවායම ීයඝ්රශයන්
අඩු වීම පුළුවන්තරේ ඉක්ම ට ැවත්වීම අව යයි. අ, සි ශකස
ඒ ආවායම පිටතට ගකා ශග ය එක තමයි තිශබ ප්ර ් ය.
ශේ අය වැශයන් පාරවල්වකට, අධයාප යට, ශසෞඛයයට
සුපුුදු පරිදි ශවන්කරන් තිශබ මුවල් ශවන් කර තිශබ වා.
මුත් ඒ ශවන් කිරීේ උද්ධම යත් සමඟ ගළප අවස්ථාශේ
අව ය ප්රමාණයට ඒ ශවන් කිරීේ සිදු ශවකා තිශබ වාව කිය
ප්ර ් ය පැ
ඟි වා. අපට තිශබ ශකොකුම ප්ර ් ය තමයි මීට
ශපර ගත් ණයත්, ුපියක අවප්රමාණය වීමත් , සා වූ ඒ බර
ජ් තාවට පැටවීම. ජ් තාවට අධික බදු බර පටවන් ට බැහැ.
එක පැත්තකින් එශහම ව ශකොට, අපි පුළුවන් තරේ සහ ාධාර
ශවන්
පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කිරීම අව යයි. අව ශේ
ශවපැත්තම සකකා බකා ඉදිරිපත් කර තිශබ අය වැය තමයි ශේ.
ශේ අය වැය රියාත්මක කරන් ය අවස්ථාශේදී ඇතිව
ප්ර ් තමයි මම උපශයෝගි කරගන්ශන් කථා කරන් . ඕ ෑම
ආණ්ඩුවකට තිශබ ප්රබකම ප්ර ් ශවක තු ක් සේබන්ධශයන්
මා කථා කරන් කැමතියි. එකක් තමයි ශේ රශේ තිශබ නීතිය.
අව රශේ තිශබ ශකොකුම බාධකය තමයි ශේ නීතිය. අශප් රශේ
නීතියක් තිශබ වා. එහි ස්වාීන ත්වයක් ඇති කර තිශබ වා. අපි
ශබොශහොම සතුටුයි ඒ ස්වාීන ත්වය තුළින් ශේ රටට ශසතක් කැබී
තිබීම ගැ .
මුත් එදිශ වා පරිපාක යට ශකොකු ප්ර ් පැ
ැඟ තිශබ වා. රටට
ණයක් ගන්
ගියාම නීතිපති
ශවපාර්තශේන්තුශවන් මාස ගණන් ගතව
ප්ර ් ඇති ශවකා
තිශබ වා. අපි ආණ්ඩු පක්ෂයත් විපක්ෂයත් සියලුශව ාම එකතු
ශවකා ශේ සේබන්ධශයන් , වැරදි ප්රතිපත්තියක් ඇති කරන්
පුළුවන් ේ එයින් රටට ශව ප්රතිකාභය අතිවිශිෂ්ටයි. අව
ශවන්ශන් ශමොකක්ව? අපි හිතමු, හදිසිශයන් ශකොරියාශවන්,
ජ්පා ශයන්, ඉන්දියාශවන්, චී ශයන් ණයක් කබා ගන් ට අව ය
ේ, ආණ්ඩුවට ඒ ණය හදිසිශේ කබා ගන් අව ය වුණත්, නීති
පද්ධතිය තුළින් අව ය කුණු විසඳිකා එ ශකොට අවුුදු ශවක
තු ක් ගත ශවන් පුළුවන්. ඒකට ශහොඳම , වසු තමයි නුවර
අධිශේී  මාර්ගය. එහි ශවව ශකොටශසේ වැඩ පටන්ගන් අවුුදු
තු හමාරක් ගිහින් තිශබ වා. ඒ සේබන්ධ නීතිමය ගැටීමක් ඇති
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු රවි කුණා ායක මහතා]

ශවකා ඒ මුවල් ගන් එක තවම පරක්කු ශවකා තිශබ වා.
ඕ ෑම ආණ්ඩුවක් ශමවැ,  ප්ර ් විසඳන් අව යයි. ශේ රටට
ණය ශවන් ශව ත් රටකට අව යතාවක් තිශබ වා ේ, ඒ
සඳහා කැමැත්ත ප්රකා කර තිශබ වා ේ, එයට බාධක එ වා
ේ, කැබි ේ මණ්ඩකය ඒ තිශබ ගැටලු විසඳා , වැරදි කිරීම
අතයව යයි. එශහම ැත් ේ ශවන්ශන් අ ව ය ශකස රශේ
වැඩකටයුතු බාධාවට පත්වීමයි.
ඒ වාශකම තමයි ශටන්ඩර් රමය. ශේ රශේ තිශබ තවත්
ශකොකුම ප්ර ් යක් තමයි ශටන්ඩර් රමය. අව ශටන්ඩර් රමය
ශබොශහොම විධිමත් කරකා තිශබ වා; විවෘත කරකා තිශබ වා. ඒ
විවෘත කිරීම තුළින් අව තරගකාරි තත්ත්වයක් ඇති ශවකා
තිශබ වා. මුත් පරාජ්යට පත්ශව පුද්ගකයා ශකළින්ම ය වා,
උසාවියට. උසාවියට ගිහිල්කා ඒ කටයුතු ඇ හිටුවන් හව වා. ඒ
තුළින් ශවන්ශන් රශේ අව යතාව ඉටු කරන් බැරි තත්ත්වයක්
ඇති වීමයි. ශහොඳ , වසු ක් තමයි 2015 වර්ෂශේ අපි ශර්රවට
scanners හඳුන්වා දුන් ා. මම හිත
හැටියට හිටපු
ජ් ාධිපතිතුමාශක කාකශේ තමයි ශේක ආරේභ කරකා තිබුශණ්.
හිටපු ජ් ාධිපතිතුමාත් ශම ැත සිටි වා. අවුුදු තු ක් ඒ ගැ
කථා කළා. අපි ආ විගසම ඒක වැේමා. ප්රසේපාව කමිටුව තුළින්
ඒ කටයුතු කළා. ඒකට හය ශවශ ක් තරග කළා; එක්ශකශ ක්
දිනුවා.
මුත් දිනුවාට පස්ශසේ ශවව , තුන්ව , හතරව
අය
උසාවියට ගියා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!

ශේ අවස්ථාශේදී ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුමා මූකාස යට
පැමිශණ වා ඇත.

අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසානවයන් ඉව

වුවයන්,

නිවය නය කථානායකතුමා [ගරු වේ.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා]
මූලාසානාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலலவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு லஜ.எம்.
ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] took the
Chair.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, . මා කථා කර
ඔබතුමා මූකාස යට පැමිණීම අගය කර වා.

අවස්ථාශේ

ඒ scanner එක හඳුන්වාදීකා අවට අවුුදු හතරක් ශව වා.
මුත් තවම ඒක රියාත්මක කර පාටක්වත් ශපශ න්
ැහැ.
ශේ තත්ත්වය තමයි තිශබන්ශන්. ශේ කටයුතු සේබන්ධව එක
පැත්තකින් ශර්රව අකමැත්තක් වර වා. තව පැත්තකින් රජ්ශේ
, කධාරින්
අකමැත්තක්
වර වා.
හැබැයි,
නීතිපති
ශවපාර්තශේන්තුශේ සිටි
සියලුශව ා ශේ කාර්යයට එකතු
ශවන් අව යයි. අපට පුළුවන් ේ, ශේ තීන්දුව ගන් එය
වැවගත්. ශමොකව, ශේ කටයුතු අඩාළ , සා අපට බිලිය ගණ, න්
ැති ශව වා. ශේක තමයි උපරමීයලි වැඩ පිළිශවළ. රශේ
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ජ් තාව , සි ශකස බදු ශගව වා. මුත් ඒ බදු භාණ්ඩාගාරයට
එන්ශන් ැතුව ශව තැන්වකට ය වා. ඒ කියන්ශන් revenue
leakages. ශේක තමයි තිශබ ප්ර ් ය. අඩු ගණශන් තව බිලිය
200ක් විතර ශමවැ,  රමයකින් කබා ගන් පුළුවන් කිය එක
මට අත්වැකීශමන් කියන් පුළුවන්. ඒ , සා ශමොකක්ව ගන්
පියවර? අපි ශේ ශටන්ඩර් රමය , වැරදි කර වාව? ැත් ේ
ශේ නීති රමය , වැරදි කර වාව? එශහමත් ැත් ේ අපි , කේ
බකාශග ඉන් වාව? ශේ ඔක්ශකෝම කාරණා , සා අශප් රටට
කැශබන් තිශය ආවායේ මාර්ග ැති ශව ශවස අපි , කේ
බකා සිටි වා. මම හිත විධියට ශමන් ශේවා තමයි රශේ ීයඝ්ර
සංවර්ධ යට තිශබ බාධක.
තුන්ශව,  බාධකය තමයි ශපොලීසිය. යේ ප්ර ් යක් ගැ
ශපොලීසියට ගියාම ශවකාවට තීරණ කැශබන්ශන් ැති ප්ර ් යක්
තිශබ වා. ඒ , සා තමයි අව ශ ොශයක් ශ ොශයක් කල්ලි
ඇතිශවකා තිශයන්ශන්. ශපොලීසියට ය වාට වැඩිය ශව ත්
තැ කට -පාතාක ශකෝකයට- ගිහිල්කා ශේ ප්ර ් විසඳා ගන්
තත්ත්වයක් අව ඇති ශවකා තිශබ වා. මම , වසු ක් ව ශයන්
තමයි ශේවා කියන්ශන්. අපි අය වැය ගැ කථා කර ශකොට
ආවායම, වියවම සහ ප්රතිපත්ති ගැ කථා කර වාට වැඩිය, ඒ
ප්රතිපත්ති රියාත්මක කරන් ට තිශබ බාධක ශමො වාව කිය
එක ගැ කථා කිරීමයි වැවගත් වන්ශන්.
ඒ ප්රාශයෝගික අත්වැකීමත් තිශබ
, සා තමයි මම ශේ
අවස්ථාශේදී ශේ ඉල්ලීම කරන්ශන්. 2019 අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිශබ ශේ අවස්ථාශේදීවත් අපි පක්ෂ පාට පැත්තකට වමකා
එකට එකතු ශවකා, අඩු ගණශන් නීතිමය ප්ර ් , ශපොලීසිය
සේබන්ධ ප්ර ්
සහ ශටන්ඩර් රමය ය ාදිය ,  ්චිත
රමශේවයකට ශගශ න් ඕ ෑ. එශහම කශළේ ැත් ේ අපි
අ ාගතශේදී එන් , යමිත ශකොකු ප්ර ් යකට තමයි අඩිතාකම
වමන්ශන්. වැන්වත් ශේ රට ඒ , වැරදි ගම ශග යන් ඕ ෑය
කිය මතය තමයි අපට තිශබන්ශන්.
ඊළඟට, අශප් යටිතක පහසුකේ සේබන්ධශයන් තිශබ
planning බකමු. ජ්කය, විදුලිය, ශටලිශකොේ, sewerage system
කිය ශේ ඔක්ශකෝම කටයුතු කරශග යන්ශන් මහ පාශර්. එක
වවසක් ශටලිශකොේ එශකන් පාර කඩ
ශකොට, තව වවසක්
විදුලිබක මණ්ඩකශයන් පාර කඩ වා. එශහම ැත් ේ, වාරිමාර්ග
ශවපාර්තශේන්තුශවන් පාර කඩ වා. අන්තිමට ශවන්ශන්
ශමොකක්ව? අපි පාරවල් කඩ කඩා ඉන් වා මිසක් කිසිශසේත්ම
සැකස්මක් අනුව කටයුතු ශවන්ශන්
ැහැ. ශේක අවුුදු
ගණ ාවක් තිස්ශසේ ශකොළ ප්රශද් ශේ ප්රාශයෝගිකව වකින්
තිශබ ශවයක්. අපි "ශකොළ ට කිරි - ගමට කැකිරි" කිේවාට අව
ශවකා තිශබන්ශන් ඒශක් අ, ක් පැත්ත. අව ශකොළ පාරවක
ගන් ශවයක් ැහැ. ඒ ඇයි? එක පැත්තකින් අශප් පාර මැදින්
ජ්කය ශග යෑමට ළ වමන් හව වා. අ, ක් පැත්ශතන් විදුලිය
දීමට කණු වම වා. අශප් රවුෆ් හකීේ ඇමතිතුමා ශමතැ
ඉන් වා. මම එතුමාත් එක්ක අවුුදු හතරක් තිස්ශසේ ශේ ගැ
කථා කරකා තිශබ වා. වැඩිශයන්ම කථා කරකා තිශබන්ශන්
මශක ආස ය ව උතුු ශකොළ තිශබ රජ් මාවත ගැ යි. ශේ
පාර අවුුදු හතරක් තිස්ශසේ තවම එශහමම තිශබ වා. ශේ අවුුදු
හතර තුළ කිශකෝමීටර් හතරක දුරකට පමණයි ශමහි කටයුතු
ශවකා තිශබන්ශන්. ශේවා කාට කියන් ව? ශේවා තමයි රශේ
සංවර්ධ ය සේබන්ධශයන් තිශබ
ඇණහිටීේ. වැන්වත් ශේ
ශද්වල්වකට යේ කිසි විධියක රමවත් වැඩ පිළිශවළක් සකස්
කරන්ශන් ැත් ේ, ප්රාශයෝගික ව ශයන් අපට ශේ ගැ කටයුතු
කරන් බැරි ේ, අපි සංවර්ධ ය කිය කියා ශකොකු බිල්ඩින්
හැදුවාට වැඩක් ැහැ. ශමතැ රවුෆ් හකීේ ඇමතිතුමාත් සිටි
, සා මම ශේ ශද්වල් කියන්ශන්. ශේ සඳහා අපි සියලුශව ාම ඔබතුමාශක
අමාතයාං ය
පමණක්
ශ ොශවයි, මශක
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අමාතයාං යත්- එකතු වන් ඕ ෑ. අව එක පාරටම කිය වා,
ශමතැ පාරක් හව වා, එශහම ැත් ේ Port City එකට විදුලිය
ශවන් කියකා line එකක් අදි වා කියකා. රශේ සීමිත සේපත්
අසීමිත ඉල්ලීේ සපුරන්
ශයොමු කිරීම , සා තමයි, සැබෑ
සංවර්ධ ය ශවනුශවන් කටයුතු කරන් පුළුවන් අවස්ථා මඟ
හිටින්ශන්.

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා (නගර සාැලසුම්, නල සාම්පාදන සාහ
උසාසාන අධායාපන අමාතයතුමා

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

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

Hon. Deputy Speaker -

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Rauff Hakeem, please.

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Only solution for this is to go for common service
corridors. That, as a policy, we must accept. Otherwise
every utility will be digging up roads. So, if we have
common service corridors -[Interruption.] Yes, before the
roads are built, we must have common service corridors.
This is what is happening in Singapore and other places.
What we are doing is the other way around. Every utility
is going and digging up the roads.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

This is the problem that exists, Hon. Deputy Speaker.
The common corridors ගරු රවුෆන හකීම් මහතා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Not only that. The RDA is charging heavy amounts
to repair the roads. So, none of the utilities can afford the
rates they are charging .
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Minister, out of the four Ministries that we spoke
of, you and I constitute two of them. We will get together
and ensure that there is a policy on this. These have been
spoken for many years, but we see only the negative
aspects of it. We are spending monies on just filling the
potholes and not getting the main job done. So I think, it
is a step in the right direction. These are the biggest
problems that we have. Otherwise, we will be talking even when we are in 2025 - of a pothole that remains
due to lack of visionary approach by politicians who have
been there. All of them are thoroughly convinced by the
officials who come and say, “If you do this, the
ramifications are such that you will have to pay more in
the future.” But, unwittingly we have spent ten times
more than what was said.
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මා ශමය කිේශේ මශක අද්වැකීමක් තුළිනුයි. ශකොළඹින් වැඩි
ඈතට යන් ඕ ෑ ැහැ. ශකොළ මශකම ආස ශේ තිශබ
ප්ර ් යක් ගැ තමයි මා අද්වැකීශමන් කිේශේ. අපි ප්ර ් ය
වන් වා. මුත් ඒක වශේ ට වා. ප්ර ් ය විසඳන්ශන් ැති
ප්ර ් ය තමයි තිශබන්ශන්. ඉතින් මා ශේ අවස්ථාශේ දී කාුණිකව
ඉල්කා සිටි වා, ශේ ප්ර ් ය විසඳන් සියලු පක්ෂ එක් ශවමු
කියා. ශේ ප්ර ් යට පාටක් ැහැ. අශප් අහිංසක අ ාගත පරපුර
ශවනුශවන් මුවල් හරියාකාරව වියවේ කිරීම තමයි අව ය වන්ශන්.
ශබොශහෝ අවස්ථාවක ශේ ගැ කතා කරන්ශන් ැහැ. මුත් මා
හිතුවා, ඒ සඳහා ශේ අවස්ථාව උපශයෝගි කර ගන් .

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගු අමාතයතුමා, මට වි ාඩියක් ශවන් .

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කියන් , ගු මන්ත්රීතුමා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ජ්ාතික ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම තමයි වැවගත් වන්ශන්. ජ්ාතික
ආණ්ඩුශවන් බකාශපොශරොත්තු වුශණ්ත් එයයි. ජ්ාතික ප්රතිපත්ති
සකස් කළාම ඔය ගැටලුව හුඟක් දුරට , වැරැදි ශව වා. ප්රධා
ව ශයන්ම පාරවල් හව ශකොට ශන් ශේ තත්ත්වය ඇති වන්ශන්.
පාරවල් හව ශකොට ශ්රී කංකා ශටලිශකොේ ආයත ය, ජ්ාතික ජ්ක
සේපාව
මණ්ඩකය, කංකා විදුලි බක මණ්ඩකයට සපය
පහසුකේ එක්කම පාර හැදුවා
ේ හරි.
මුත්, ඒක තමයි
ශ ොවුශණ්. ගු අමාතයතුම, , ඔබතුමා ශේ ගැ
ශහොඳින්ම
වන් වා ඇති. ඔබතුමා ශේ පිළිබඳව කතා කරකාත් තිශබ බව
මම වන් වා. ජ්ාතික ජ්ක සේපාව හා ජ්කාපවහ මණ්ඩකය,
කංකා විදුලි බක මණ්ඩකය, මාර්ග සංවර්ධ අධිකාරිය එක්ව
සැදුේකත් කමිටුවක් හැම මාසශේම වාශක රැස් ශව වා. මුත්
ප්රතිඵකයක් කැබුශණ් ැහැ. වැන් ශහෝ ජ්ාතික ප්රතිපත්ති ටික
හැදුශවොත්, ශමය සාර්ථක කර ගන් පුළුවන් කියා මම හිත වා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔේ, ගු මහින්ව අමරවීර හිටපු අමාතයතුම, . ශේ
සේබන්ධශයන් අශප් ජ්ාතික ආණ්ඩුව පැවැති අවස්ථාශේ දීත් අප
රියාත්මක වුණා. ීනවර අමාතයාං ය භාරව සිටි ඔබතුමාත්, අපිත්
එකතු ශවකා ස්ක රසාර ප්රතිපත්තියකට අනුව කටයුතු කළා. එම
ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය තුළින් කංකා ීනවර සංස්ථාව අව කාභ කබ
තත්ත්වයට පරිවර්ත ය වී තිශබ වා .

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

වැන් එහි ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය හවකා ඉවරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තමයි. අපි එශහම ශ ොකළා ශ ොශවයි. මුත්, කරන්
පුළුවන් ශවයට යේ විධියකින් බාධා ඇති කරන්ශන්ත්
, කධාරින්මයි. ශේ රශේ සංවර්ධ ය ඇ හිට තිශබන්ශන් ඒකයි.
ශේ වැශ්ඩ එක්ශකෝ ශද් පාක යට භාර ශවන් ඕ ෑ; එශහම
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ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ැත් ේ රජ්ශේ , කධාරින්ට බාර ශවන්
ඕ ෑ. ශකෝකශේ
රටවල් ශග
බකන් . යුශරෝපීය රටවක, ඉතාලිශේ, ප්රං ශේ
වවසින් වවස ආණ්ඩු ශව ස් ශව වා. මුත් ජ්ාතික ප්රතිපත්ති
තිශබ , සා එයාකාරශයන්ම ගමන් කරන් පුළුවන් ශව වා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශහට දි රජ් කර තුණ
තුණියන් වැන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ගැකරියට ඇවිත් සිටි වා.
ශේ අය තීරණය කරාවි, ශද් පාක ඥයන් ව ශයන් අපට ඉදිරි
අ ාගතය ශවනුශවන්
ායකත්වයක් ශවන්
පුළුවන් වී
තිශබ වාව, ැද්ව කිය එක. එය මතක් කර ගැනීම තමයි අව ය
වන්ශන්.
මම හිත විධියට අශප් රට ඉදිරියට ශග,  යන් පුළුවන්
වැවගත්ම ආවායේ මාර්ගය තමයි, සංචාරක කර්මාන්තය. සංචාරක
කර්මාන්තය ශේ ව ශකොට ඉතාම අ ගි තත්ත්වයකට ඇවිල්කා
තිශබ වාය කියකා මම හිත වා. අව ව ශකොට විශද්
සංචාරකයන් කක්ෂ 23ක්, කක්ෂ 24ක් විතර අශප් රටට එන්
බකාශග ඉන් වා. ශේ අවුුද්ශද් සංචාරකයන් කක්ෂ 30ක් විතර
අශප් රටට ඒවි කියකා අපිට හිශත වා. ශේශක් අපි උපරිම මේටම
කබා ගන් අව යයි. We call it, low-hanging fruit. මුත් අශප්
රශේ සංස්කෘතිය ැති කරකා, අපිට සංචාරකයන් ශගශ න්
අව යතාවක් ැහැ. මුත් අපි සංචාරක කර්මාන්තය තුළින්
උපරිම ආවායමක් කබා ගන් අව යයි. සංචාරකයන් අශප් රටට
එ ශකොට, ඒ ඔබි විධියට රශේ තිශබ සංස්කෘතිය ප්රවර් ය
කර එක තමයි අතයව යම ශද්. සංචාරකයන් ඇවිල්කා, වවස්
තු හතරක් අශප් රශේ ඉඳකා ය එක ශ ොශවයි අව ය වන්ශන්.
ඒශගොල්කන්ට තිශබ ශඩොකර් ටික ශේ රටට වියවේ කරවීම තමයි
අව ය වන්ශන්. ඒ ශවනුශවන් අශප් රශේ සංස්කෘතිය ප්රවර් ය
කිරීම, ඔවුන් කංකාශේ හැම තැ කටම ශග,  යන් පුළුවන් ව
විධිශේ මාර්ග අපි ඇති කිරීම අව යයි. ශේවා හරි විධියට, , සි
මුවකකට විකිණීම තමයි අව ය වන්ශන්.
හැබැයි, අශප් කංකාශේ තිශබ සිරිතක් තමයි සංචාරකයන්
අශප් රටට එන්
පටන් ගන් ශකොට, ඔන්
අපි කළු කඩ
වයාපාරයක් පටන් ගන් වා. එක් ක්ශෂේත්රයක් දියුණු වීශග
එ ශකොට ශේ වාශක බාධාවන් ඇති වීම තුළින් එහි කඩා වැටීමක්
සිදුව වා. ඒ , සා එම කටයුත්ත ශවනුශවන් හරියාකාරව
ායකත්වය ශවන්
අව යයි. ශජ්ෝන් අමරතුංග මැතිතුමා
වුවම ාශවන් යුතුව ශේ කටයුත්තට ායකත්වය කබා ශව
ආකාරය අපිට ශපශ
වා. මම හිත
විධියට සංචාරක
කර්මාන්තය , සි මඟට ශග ය එක අප සියලු ශව ාම සතු
කාර්ය භාරයක්.
හැබැයි, මම ශේ අවස්ථාශේදී මුවල් ඇමතිතුමාට ශේ
කාරණයත් මතක් කරන්
අව යයි. බදු තුළින් තමයි රටට
සංචාරක කර්මාන්තශේ ප්රතිකාභ කබා ගන් පුළුවන් වන්ශන්.
ශමහි formal sector එකයි, informal sector එකයි කියකා
ශවපැත්තක් තිශබ වා. මීට ශපර ඒජ්න්තවුන් ව ශයන් ආපු
සංචාරකයන් අව සෘජුවම Booking.com තුළින් තමයි අශප් රටට
එන්ශන්. එවා සියයට 23ක්, 24ක් බදු ශගවන් තිබුණු අවස්ථාව,
අව ව ශකොට Booking.com රමය තුළින් book කර , සා
පැහැර හැශර වා. මම හිත විධියට ශේ සඳහා පරිපාක යක්
ශගශ න්
අව යයි. ලියාපදිංචි කරකා තිශබ
hotelsවකට
ආවාම ඒ ශවනුශවන් කබා ගන් පුළුවන් බදු ප්රමාණය කබා ගත
යුතුමයි. ශමොකව, ශේ , සා අපට අවුුද්වකට අඩු ගණශන්
ඇශමරිකානු ශඩොකර් මිලිය 15ක්, 20ක් ැති ව වාය කිය
කාරණය ශේ අවස්ථාශේ දී මතක් කරන් කැමතියි.

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු අමාතයතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , මට තව වි ාඩි 5ක්, වි ාඩි
7ක් විතර කාකයක් කබා ශවන් පුළුවන් ේ මම එය අගය
කර වා. ගු කක්ෂ්මන් කිරිඇල්ක, සභා ායකතුමාත් ශේ
අවස්ථාශේ ගු සභාශේ ඉන් වා. ගු කක්ෂ්මන් කිරිඇල්ක
ඇමතිතුම, , මම තව වි ාඩි 5ක්, වි ාඩි 7ක් විතර ගත්තාට කමක්
ැද්ව?

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එතශකොට අන්තිම එක් ශක ාශක ශේකාව තමයි අඩු
ශවන්ශන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මට වි ාඩි 30ක් කබා ශව වාය කියකා කිේවා. මුත් ඒ
ශේකාව වි ාඩි 20කට අඩුශවකා තිශබ වා. ඒ , සා තමයි මම
වි ාඩි 5ක් ශහෝ ඉල්කන්ශන්. ඒ , සා මම පුළුවන් තරේ ඉක්ම ට
මශක කථාව අවසන් කරන් ේ.

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

It is all right. You can take five more minutes.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Thank you. මම හිත
විධියට ශ්රීකන්කන් එයාර්කයින්ස්
ආයත ය දියුණු කිරීශේ ශකොකු අව යතාවක් තිශබ වා. මුත්
තවම ශේ කටයුත්තට හරියාකාරව ායකත්වය කබා ශවන්
බැරිශවකා තිශබ වා.
ශේ ව විට බිලිය 55ක අකාභයක් තිශබ වා. අපි ශමය
ක්ෂණිකව විසඳුශේ ැත් ේ, අශප් බදු ශගවන් න්ශගන් කැබිය
යුතු මුවල් ප්රමාණය ශ ොකැබීම , සා අ ව ය පාඩුවක් කැබීමයි
සිදුවන්ශන්. අපිට ශපශ
විධියට ඉදිරි වැක්මක්
ැතුව,
සැකැස්මක් ැතුව ය ගම ක් තමයි අව තිශබන්ශන්. ඒ , සා ශේ
සේබන්ධශයන් අපි ක්ෂණිකව උත්තරයක් කබා ගැනීම
අතයව යයි.
Then comes shipping trade. I think this is one of the
most important aspects that are there.
ැේගත කිරීම
සේබන්ධශයන් ීයඝ්ර සංවර්ධ යක් අශප් රට තුළ ඇති ශවකා
තිශබ වා. මශක ශද් පාක රුවරයා ව කලිත් ඇතුකත්මුවලි
මැතිතුමා එවා -1978දී- පටන් ගත් ඒ සට තුළින් අව එහි ීයඝ්ර
සංවර්ධ යක් ඇති ශවකා තිශබ වා. අපට ශපශ
විධියට එවා
වැමූ ඒ අඩිතාකමට, අව ඊට වඩා ශව සක් අව ඇති කරන්
අව යයි. ජ්පා ය අපට ශේකට හුඟාක් උවේ ශවකා තිශබ වා. ඒ
, සා අව කන්ශේ ර් මිලිය හතක් විතර අශප් ශකොළ වරාය
තුළින් ැේගත කිරීම සිදු ශව වා. ශමය තව මිලිය තු -
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හතරකින් වැඩි කර ගැනීමට ඉදිරි අවුුදු ශවක-තුශන්දී කටයුතු
කරන් අව යයි. ශමොකව, කංකාවට එම පහසුකම සපයන් බැරි
වුශණොත්, ශව ත් වරායකට ඒ ැේ ගමන් කරන් පුළුවන්.
විදුලිබක හා බක ක්ති ඇමති ව ශයන් මා කියන් කැමැතියි,
Colombo South Harbour Phase I සංවර්ධ ය තුළින් අව ශේ
රශේ යටිතක පහසුකේ දියුණු කිරීම සඳහා වි ාක කාර්ය භාරයක්
ඉටු කරන්
තිශබ
බව. විදුලිබකය ජ්
ය කිරීශේ වැඩ
පිළිශවළ තමයි අශප් අමාතයාං යට තිශබන්ශන්. මුත් අපිට
ශපශ
වා, අව ගල් අඟුුවලින් LNGවකට ගමන් කරකා තිශබ
බව.
මුත් LNGවලින් floating terminalsවකට බාධාවක්
තිශබ වා. වරාය මුවල් උපය අවස්ථාශේ දී අපිට , කුශණ්
ශග ැල්කා floating LNG terminals ඇති කරන් බැහැ. මුත්
අශප් Colombo South Harbour Phase I එශක් ECT-SAGT
expansion එක පාවිච්චි කරකා, CICT expansion එක තුළින්
අපට ශේ අවස්ථාව කබා ශවන් පුළුවන් ේ, අවුුදු පහ-හයකින්
වරාය අධිකාරියට කර ආශයෝජ් ය, මාස තු කින්, හතරකින්,
පහකින් කරන් පුළුවන් අවස්ථාව තිශබ වා.

I will just mention this in passing, Sir, so that we will
be able to take cognizance of the ability to develop this.
While land availability in and around the Port of Colombo
is very limited, and therefore, restrictive in its ability to
expand marine engineering facilities, which is much
needed, expansion of the existing breakwater in Phase II
of the original Colombo Port expansion will allow the
construction of a custom LNG bunkering facility in a
compliant and easily accessible location of the West of
the port entrance, to have a quick phase extension to the
existing piers that are there, where the LNG storing and
the bunkering facility could be easily brought in.
Phase II was originally expected to be constructed in
2025 in terms of the SLPA's long-term development plan.
The advantage of rapid expansion will serve several
purposes. The first is to fulfil the future SLPA
development plans and the second is to expand the deepwater berthing facility of SLPA which is fast becoming
important within this region. If you want to take
advantage of the development that is taking place, this is
the best way to attract those shipping lines that are there.
Permitting unique ports in the future, by expansion of
ECT-SAGT to become potentially the world’s longest
back to back deep water terminal position, to the Port of
Colombo, it will be the major relay port when
transhipment volumes are going to decline thus
positioning the Port of Colombo to become one of the
first ports to globally offer LNG bunkering facility. So, I
guess these are the situations that are necessary in order to
get things moving.
විදුලිබක ක්ශෂේත්රශේ දියුණුව සඳහා අශප් ආණ්ඩුව ීයඝ්රශයන්
කටයුතු කරශග ය වා. පාරිශභෝගිකයා ආරක්ෂා කරග, මින්
තමයි අපි ශේ වැඩ පිළිශවළ රියාත්මක කරශග යන්ශන්. විදුලි
ඒකකයක් ජ්
ය කිරීම සඳහා වළ ව ශයන් අපට ුපියල් 22ක්
වැය ව වා. අපි විදුලි ඒකකයක් විකුණන්ශන් ුපියල් 16කටයි. ඒ
, සා අපට පාඩුයි. අපට කරන්
පුළුවන් එකම ශවය, විදුලි
ඒකකයක් ජ්
ය කිරීශේ වියවම අඩු කර, ඒශක් වාසිය අශප්
පාරිශභෝගිකයන්ට කබා ශව එකයි. විදුලි බික වැඩි කරන්
කිසිශසේත්ම ඉඩ ශ ොශව බව අපි වග කීමකින් කිය වා.
යේ
පැතිවලින්, -රාජ්ය
අං ය
ශවන්
පුළුවන්අප ය කුවන් සඳහා එවා යූඑස් ශඩොකර් ත වහයකට වික්ක
එක අව ත හයකට අඩු ශවකා තිශබ වා. ඒ සේබන්ධශයන් අපි
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සංශ ෝධ කර වා. මුත්, පාරිශභෝගිකයාශක විදුලි බික වැඩි
කරන් අපි කිසිශසේත්ම ඉඩ ශවන්ශන් ැහැ. විදුලිය ජ්
යට අපි
පුළුවන් තරේ renewable energy මාර්ග අනුගම ය කළ යුතුයි. ඒ
කියන්ශන්, විදුලිය , ෂ්පාව ය කිරීමට ඉන්ධ ශවනුවට සූර්ය
ආශකෝකය හා ජ්ක ක්තිය වැ,  විකල්ප මාර්ග අපි ශයොවා ගත
යුතුයි.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අපි භාණ්ඩ ආ ය ය කර
ශවළඳාේ කිරීමට වඩා, අප රශේම , ෂ්පාව ය කර අප ය ය
කර මේටමට එන් ඕ ෑ. ශේ අය වැය තුළින් අපට මීටත් වඩා
දිරිගැන්වීේ ශවන් ට පුළුවන් වුණා ේ, අශප් අප ය ආවායම
ශඩොකර් බිලිය 20කට ආසන් ව ශේ අවස්ථාශේදී මීට වඩා
ීයඝ්ර සංවර්ධ යක් ඇති කරන් පුළුවන්කම තිශබ වා. අශප් රට
දූපතක්. රට වඩා මුහුව තිශබ වා; මුහුශද් මසුන් ඉන් වා. ඒත් අපි
තවම මසුන් ආ ය ය කර වා. ටින් මාළු අපි ැවත ආ ය ය
කරන්
පටන්ශග
තිශබ වා. ඒ වාශකම තමයි, අශප්
කෘෂිකර්මය. අතීතශේ සිටම "අපි වවමු - රට හවමු" කියකා අපි
කිේවාට, අව ව විටත් අපි ආ ය ය සඳහා බිලිය 70ක් වැය
කර වා. අප ය සඳහා දිරිගැන්වීේ ශවමින් කෘෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය
සංවර්ධ ය කරන් පුළුවන් ේ, අශප් විශද් වි, මයත් ආරක්ෂා
කර ග, මින්, රශේ කෘෂිකර්මයටත් ශහොඳ තත්ත්වයක් ළඟා
කරදීශේ හැකියාව තිශබ වා. ශේක තමයි අව ය වන්ශන්.
ඊළඟට, අශප් රශේ ශ්රම සේපත දිහා බකන් . අශප් රශේ
අහිංසක තුණ, තුණියන් ුපියල් 25,000ක ශහෝ 35,000ක
වැටුපකට මැව ශපරදිග ගිහින් වැඩ කර වා. ඒ අයට ඊට වඩා
ශහොඳ වැටුපක් දීකා එම ශ්රම වායකත්වය ශේ රටට කබා ගැනීම
කාශකෝචිතයි. ඔවුන්ට මැව ශපරදිග ශ ොශගොස් එම මුවක ශේ
රශේදීම උපයා ගන් පුළුවන් ේ, ඒ අයශක වු වැරියන් සමඟ
එකට ජීවත් වීශේ අවස්ථාව කැශබ වා; පවුල් ජිවිතයත් සාර්ථක
ව වා. ශමවැ,  සැකැස්මක් ඇතිවයි අපි කටයුතු කළ යුත්ශත්.
අපට සූර්ය බකය තිශබ වා; ජ්ක ක්තිය තිශබ වා. මුත් අපි
තවම විදුලිය , ෂ්පාව ය කරන්ශන්, ඩීසල්වලින්. ශේවා තමයි අපි
ශව ස් කළ යුත්ශත්. අපට තිශබන්ශන් තව ශකටි කාකයයි.
මුත්, ශමවැ,  අතයව ය ශව ස්කේ සිදු කිරීමට ඉදිරිශේදී
කටයුතු කළ යුතුයි.
මම තව එක කාරණයක් ගැ විතරයි කථා කරන්ශන්. ඒ අශප්
මහ බැංකුව ගැ යි. ශේ රශේ හවන් පුළුවන් ගම තව දීර්ඝ
කරන්ශන් ශේ මහ බැංකුශේ ඉන් ා අයයි. එවා ඉඳන් මම කිේශේ,
ශේ රට ඇ හිටින් කටයුතු කර එක ආයත යක් වන්ශන්
අශප් මහ බැංකුව කියායි. රශේ තිශබ මූකය සේපතට උවේ
කරන් පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක්ව, මහ බැංකුශේ ප්රතිපත්ති තුළින්
ශේ ඇති කර තිශබන්ශන්? මෑතකදී යූඑස් ශඩොකර් බිලිය තු ක
විතර ස්ෛවරීත්ව බැඳුේකර , කුත් කර තිශබ වා. එවැ,  මුවල්
ප්රමාණයක් රටට ශගන්වා ගන් පුළුවන් වීම පිළිබඳව අපි
ශබශහවින් සතුටු ශව වා. මුත් ඒ අවස්ථාශේදී අශප් ආණ්ඩුව
ශ ොමඟ යවා තිශබ වා. අව අවුුදු වහයට, සියයට 7.85ක ශපොලී
අනුපාතයකට ඒවා කබා දී තිශබ වා. අව මැශල්සියාව එය සියයට
3.87කට අරශග
තිශබ වා. තායිකන්තය සියයට 2.51ක
ශපොලියකට අරශග
තිශබ වා. වියේ ාමය අවුුදු වහයට
සියයට 4.78ක ශපොලී අනුපාතයට එය කබාශග තිශබ වා. ග්රීසිය
සියයට 3.84ක ශපොලියකට අරශග තිශබ වා. ශබොේස්වා ා
කිය රට සියයට 5.27ක ශපොලියකට අරශග තිශබ වා. මීට
අවුුදු ශවක-තු කට කලින් ශේකම අපිට සියයට 5ක අඩු ශපොලී
ප්රමාණයකට ගන් පුළුවන් වුණා.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු ඇමතිතුම, , කථාව අවසන් කරන් .
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

ඉදිරිශේදී අපි රට දියුණු කරන් ,- [බාධා කිරීමක්]
කරන්

ැහැ. ඒක වැරැදියි. ඔබතුමා ශ ොවන් ා ශද්වල් ගැ
එපා.

කථා

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , මට ශපොඩි අවස්ථාවක්
ශවන් .

ගරු මහින්දානන්ද අලු ගමවප මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා අත්සන් කශළේ

ැද්ව?

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

එතුමාට බාධා කරන්
වි ාඩි 7ක් වැඩිපුර අරශග

එපා, ගු මන්ත්රීතුම, . ශමොකව, වැන්
තිශබ වා.

ගු අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුම, , පැහැදිලි කර ගැනීමක්ව?

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු අමාතයතුම, , ඔබතුමා ඉතාම වැවගත් ශතොරතුරක්
ඉදිරිපත් කශළේ. ඒ කියන්ශන්, අවුුදු 10කට ශඩොකර් බිලිය
1.4ක ස්ෛවරීත්ව බැඳුේකරයක් මහ බැංකුව විසින් , කුත් කර
තිශබ වා. ඔබතුමා කියූ පරිදි, එහි ශපොලී අනුපාතිකය 7.85යි.
හැබැයි, ශේ ආසන්
රාජ්යයන් එය සියයට 4කට වඩා අඩු
ශපොලියකට අරශග තිශබ වා. එවැ,  බැඳුේකරයක් -ශඩොකර්
බිලිය 1.4ක වි ාක බැඳුේකරයක්- සියයට 7.85ක් වැ,  ශපොලී
අනුපාතයකට , කුත් කිරීම සඳහා මහ බැංකුව කටයුතු කශළේ ඇයි
කිය එකට කැබි ේ අමාතයවරශයක් හැටියට ඔබතුමා කුණු
ඉදිරිපත් කර වාව?

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

අශප් හිටපු ජ් ාධිපතිතුමා වන් වා, ශමොකව ශවකා
තිශබන්ශන් කියා. ඔබතුමන්කාශක පේ තමයි අපට ශගවන්
ශවකා තිශබන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] මුත්, ඒක අපි ඉතා ශහොඳ
මේටමට අඩු කරකා අව ය කටයුතු කර තිශබ වා. ඉතින් ශේ
සේබන්ධශයන්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු මන්ත්රීතුම, , එතුමාට බාධා කරන්

එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අශප් කාකශේ ගත්ත ණයවක ශපොලිය සියයට 4.8යි, සියයට
5යි. ඒ සේබන්ධශයන් තිශබ
ශව ස තමයි අපට ශේ
ශපශ න් තිශබන්ශන්.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගු අමාතයතුම, , වැන් කථාව අවසන් කරන් .

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

අපි ඒ සේබන්ධශයන් අහකා තිශබ වා. ශේ රශේ මහ බැංකුව
සමහර ශවකාවට රශේ සංවර්ධ ය ඇ හිටව
ආකාරශයන්
කටයුතු කර වාය කියා මා කිේශේ ඒ , සායි. ශේවා කිේවාම, ඒ
සේබන්ධව කටයුතු කරන් ඒ ශගොල්කන් හදිස්සි ශව වා. තවමත්
අවුුදු ගණ ාවක ශපොලී ශගවන් තිශබ වා; ණය ශගවන්
තිශබ වා. ඒ, අශප් ආණ්ඩුව ගත්ශත් ැති ණය ශවන් පුළුවන්.
කවුු ණය ගත්තත් අපි රටක් ව ශයන් ඉදිරියට යන් අව යයි.
ඒ පරිපාක ය වන් වා, අවුුදු 5ක් තුළ ශේවා කබා ගන් ඕ ෑය
කියා. අන්තිම පැය ශව තුු ඉඳකා ඊට පස්ශසේ කිය වා, "සල්ලි
ශගවන් අවස්ථා ැහැ" කියා. ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවක එක
එක ශද්වල් කිේවාට, අශප් රශේ ප්රතිපත්ති ඉදිරියට ශග යන්ශන්
අපියි. අපි තමයි ඒ සේබන්ධශයන් කටයුතු කරන් ඕ ෑ. අශප් රට
ඉදිරියට ශග යන් ඕ ෑ මාර්ග ගැ සුද්ශවෝ ඇවිත් අපට
කියන් ඕ ෑව? ශේ සඳහා අශප්ම ක්තියයි තිශබන් ඕ ෑ.
ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවක ශවන්
පුළුවන්; ශකෝක බැංකුව
ශවන්
පුළුවන්; උතුු ශකොරියාව ශවන්
පුළුවන්; කවුු
ශමො වා කිේවත්, අප , වැරැදි ශවයයි කළ යුත්ශත්.

ගරු මහින්දානන්ද අලු ගමවප මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமலக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

පළමුශවන්ම ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවකත් එක්ක ගිවිසුම
අත්සන් කශළේ ඔබතුමායි, මහ බැංකු අධිපතිතුමායි ,- [බාධා
කිරීමක්]

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண்புமிகு ரவி கருைாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම මීට වඩා ශවකාව ගන්ශන්
කථා ායකතුම, .

ැහැ, ගු , ශයෝජ්ය

ශේ සියලුම ප්ර ් තිශයද්දි, අශප් ආණ්ඩුව අව ශේ රට , වැරැදි
මාර්ගයට ශග ැවිත් තිශබ වා. අපට බර පටවන්ශන් ැතිව
තමයි ගු මුවල් ඇමතිතුමා ශේ ගැ කථා කර තිශබන්ශන්. අපට
අව ය වන්ශන්, , වැරැදි මාර්ගයක් ඔස්ශසේ යමින් ශේ රශේ
අව යතා ඉටු කරන් පුළුවන් වැඩ පිළිශවළක් ඇති කිරීමයි.
අශප් ුපියක අවප්රමාණය ශවකා
සේබන්ධශයන් කටයුතු කශළේ කවුව?

තිශබ වා.

ශේ

බකන් , ඔක්ශතෝබර් 26ව වා ව විට අවප්රමාණය ශවකා
තිබුණු ුපියශල් අගය වවස් 52ක කාකය තුළ අධි ප්රමාණය වුණා.
ශමොකක්ව ශේ තුළින් ශවන්ශන්? රශේ අස්ථාවරභාවයක්
තිශබ වා ේ ුපියක ස්ථාවර ශවන් පුළුවන්ව? ශේවා තමයි
මහ බැංකුශේ තිශබ ප්ර ් .
ශේවා ශද් පාකනීකරණය කරන් ගිහිල්කා රශේ ආර්ක ක
ප්ර ් යක් ඇති වීමයි සිදු ශවන්ශන්. අපි ක්තිමත්ව ශේ ප්ර ් ය
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විසඳ වා. අශප් අහිංසක ජ් තාව මුල් ශකොටශග අව ඒ තිශබ
ප්ර ් වකට විසඳුේ දීකා තිශබ වාය කිය එක සතුටින් ප්රකා
කරමින්, මම , හඬ ශව වා. ස්තුතියි.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, විපක්ෂ
ායක ගු මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා.
ඔබතුමාට වි ාඩි 20ක් තිශබ වා.
[පූ.භා.10.53]

ගරු මහින්ද
නායකතුමා

රානපක්ෂ

මහතා

(විරුද්ධා

පාර්ශ්නවවේ

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)

මට ටිකක් වැඩිශයන් ශේකාව ශවන් .
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , 2019 මාර්තු 5ව වා අශප්
මුවල් ඇමතිතුමා 2019 වසර සඳහා අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. එහිදී
මුවල් ඇමතිතුමා තම කථාව පටන් ගත්ශත්, "අව අප රට සහ
ආර්ක කය වැටී තිශබ අන්ත අසරණ තත්ත්වයට වග කිව යුත්ශත්
දි 52 රජ්ය" කියමිනුයි. එශසේ කියමින් එතුමා උත්සාහ කශළේ,
2015 ජ් වාරි 08ව වා සිට 2019 මාර්තු 05 වක්වා වූ දි 1,516න්
දි 1,464ක්ම අගමැති ව ශයන් කටයුතු කළ, ර, ල් විරමසිංහට
ශ ොව අගමැති හැටියට දි 52ක් වගකීම වැුවා යැයි කිය
මාශක කර පිට ඒ ශේවවාචකය පටවන් යි.
2018 ඔක්ශතෝබර් 26ව වා එක්සත් ජ් තා , වහස් සන්ධා ය
ජ්ාතික ආණ්ඩුශවන් ඉවත් වීමත් සමඟම, පැවති ආණ්ඩුව කඩා
වැටුණා. එවිට ෛමත්රීපාක සිරිශසේ ජ් ාධිපතිතුමා මා අගමැති
ශකස පත්ශකොට ව රජ්යක් පිහිටවපු බව අපි හැශමෝම වන් වා.
අගමැති ර, ල් විරමසිංහ මුළු ආර්ක කයටම කරශග ය හා, ය
වත්වා ගැනීමට අව ය වීම එශසේ කරන් එක් ශහේතුවක් බවයි
ජ් ාධිපතිතුමා කියා සිටිශේ. ව ආණ්ඩුව පත්වී දි 14කට පසු
ජ් ාධිපතිතුමා 2018 ශ ොවැේබර් 09ව
දි
පාර්ලිශේන්තුව
විසුුවා හැර, 2019 ජ් වාරි 05ව දි ට මහ මැතිවරණයක්
කැශඳේවා. එශහත්, ජ් ාධිපතිතුමාශක පාර්ලිශේන්තුව විසුුවා
හැරීශේ එම , ශයෝගය 2018 ශ ොවැේබර් 14ව
දි
ශශ්රේෂ්අාධිකරණය අත්හිටවූ අතර, 2018 ශ ොවැේබර් 15ව දි
කථා ායක කු ජ්යසූරිය මහතා පවසා සිටිශේ, රජ්යට විුද්ධව
වි ්වාස භංග ශයෝජ් ාවක් පාර්ලිශේන්තුශේදී සේමත වූ බවයි.
ඉන්පසුව 2018 ශවසැේබර් 03ව දි අභියාච ාධිකරණය විසින්
අපශක කැබි ේ මණ්ඩකශේ වැඩ තහ ේ කරනු කැබුවා. එයින්
ඕ ෑම ශක කුට පැහැදිලි වන්ශන්, 2018 ඔක්ශතෝබර් 26ව දි
ජ් ාධිපති සිරිශසේ මැතිතුමා පත් කළ ව ආණ්ඩුවට ෛ තික
බාධාවක් ැතිව කටයුතු කරන් හැකි වූශේ, 2018 ශ ොවැේබර්
14ව වා ශතක් පමණක් බවයි. එ ේ, දි 19ක් පමණයි, ගු
, ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, .
ඒ , සා, 2006 සිට 2014 වක්වා කාකය තුළ අප ඉතා සාර්ථකව
ආර්ක කය ශමශහයවූ ආකාරයට, අශප් සැකසුේ රියාත්මක
කරන් ට අපට හැකි වුශණ් ැහැ. එශසේ වුවත්, ජ් තාවශක
වාසියට සහ කීපයක්ම කබා ශවන් ටත්, බදු කීපයක්ම අඩු
කරන් ටත් අපට හැකි වුණා. විශ ේෂශයන්ම ශතල් මික සැකකිය
යුතු ප්රමාණයකින් ශවවරක් අඩු කරන් ට හැකිවීම , සා, වුණු
ශකස බැට කා සිටි ජ් තාවට වි ාක වාසියක් කැබුණා. ශපොශහොර
සහ ාධාරය ැවත රියාත්මක කිරීමට හැකි වූ , සා, අන්ත
අසරණ මේටමට වැටී සිටි අශප් ශගොවීන්ට සහ යක් කැබුණා. වගා
ණය කපා හැරීම ඇතුළු තවත් සහ රාශියක් අප දියත් කරන් ට
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සූවා ේ කර තිබුණව, කථා ායක කු ජ්යසූරියශක
ායකත්වශයන් එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය සහ ශවමළ ජ්ාතික
සන්ධා ය
පාර්ලිශේන්තුශේ
ඇති
කළ
ශද් පාක, ක
අවි,  ්චිතභාවය , සා, ශේ දි 19 තුළ අපට කළ හැකි වූශේ
සීමිත වැඩ ශකොටසක් පමණක් බව අප කියන් ට අව යයි.
එශසේ වුණත්, ආශයෝජ්කයින්ශක වි ්වාසය ැවත තහවුු
කරමින් ශේ දි 19 තුළ ඇශමරිකානු ශඩොකර් මිලිය 1,000ක
පමණ ආශයෝජ්
රටට ශග
ඒමට විශද් ආශයෝජ්කයින්
කීපශවශ කුම එකඟ කරගන් ට අපට හැකි වුවව, 2018
ශ ොවැේබර් 14 දි
සිට මතුවූ අවි,  ්චිතභාවය , සා එම
ආශයෝජ් මල්ඵක ගැන්වීම සිදු ශ ොවුණි. ඒ අතරම, මහ බැංකුශේ
ශව සක් කරන් ට අපට අවකා යක් උවා ශ ොවූ , සා, ුපියක
ක්තිමත් කිරීශේ ප්රයත් යට අත තබන් ට අපට අවස්ථාවක් උවා
වූශේ
ැහැ. සංචිත රැකගන් ට අපට ෛ තික පව මක්
තිබුශණ්ව ැහැ. ඒ , සා, මුවල් ඇමති කිය ආකාරයට මහ
බැංකුශේ සංචිත ඇශමරිකානු ශඩොකර් මිලිය 1,000කින් ක්ෂය වී
ඇත් ේ, ඔහු එම ශචෝව ාව ශයොමු කළ යුත්ශත් ශේ රජ්ය විසින්
පත් කර කව මහ බැංකු අධිපති සහ මුවල් මණ්ඩකය ශවතටයි.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අපශක ජ් තා සංශේදී රජ්ය
විසින් දියත් කර කව වැඩසටහ හරහා, අප රශේ ආශයෝජ්
ැවත ශගන්වා ගැනීමට අපට තිූ  අවස්ථාව ශේ මැතිවරණ
භීතිකාවක් ඇති එජ්ාප-ටීඑන්ඒ හවුක විසින් වි ා කර කදී. වසර
හතරක් තිස්ශසේ කාබාසි, යා වී තිූ  ආර්ක කය ශගොඩ ැඟීමට තිූ 
අවස්ථාවක් ප්රමාව වුණා. සියලුම ආර්ක ක ශකොටස්කුවන්ශක
මා සිකත්වය කඩා වැටීම තර කිරීමට තිූ  අවස්ථාවක්ව අහිමි
වුණා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , 2006 සිට 2015 අශප්
පාක කාකශේදී, අවුුදු 9ක් ඔස්ශසේ යුද්ධයක් සමඟම සියයට
6.4ක ආර්ක ක වර්ධ ශේගයක් පවත්වා ගන් ට අපට හැකි වුණා.
අප රශේ මුළු ඉතිහාසශේම ස, ටුහන් වූ වැඩිම ආර්ක ක වර්ධ
ශේගය එයයි. එහිදී මතක තබා ගතයුතු කුණ තමයි, අපි එශසේ
වර්ධ යක් ඇතිකර ගන් ා විට, ඒ කාකශේ ශකෝකශේ රටවකට
මුහුණ ශවන් ට සිදුවූ වැවැන්තම ජ්ාතයන්තර ආර්ක ක අභිශයෝග
ව , භයා කම ආහාර අර්බුවය, උග්රතම ශතල් අර්බුවය, වුණුම
ආර්ක ක අර්බුවය, තියුණුම බැංකු අර්බුවය සහ වැවැන්තම ණය
අර්බුවය ය අර්බුවවකට මුහුණ ශවන් ට අපට සිදු වුණා. ඒ
විතරක් ශ ොව අප රශේ සේපත් රාශියක් ගිකගත් අභයන්තර
යුද්ධයකටත් අපට මුහුණ ශවන් සිදු වුණා.
එශහත් එම අභිශයෝගවලින් පැ
ැඟුණු අයහපත් ආර්ක ක
ප්රතිවිපාක ජ් තාවට ගකා යෑමට අපි ඉඩ තැබුශේ ැහැ. ශේ
රජ්ශේ ායකයින් වාශක, අපි ජ් තාව ඉදිරිශේ ශකඳිරිගෑශේ
ැහැ, ඇඬුශේ ැහැ.
"පසුගිය ආණ්ඩුව තමයි ශමශහම කශළේ. ර, ල් විරමසිංහ
මහත්මයාශක ආණ්ඩුව තමයි ශේකට වග කියන් ඕ ෑ." කියා
අපි කිේශේ ැහැ. අපි ප්ර ් විසඳුවා. රට හැදුවා. මුළු රටම එකම
වැඩබිමක් කළා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පසු ගිය රජ්ය වසර හතරක්
මුළුල්ශල්ම, සෑම වසරකම වර්ධ ශේගය රමශයන් අඩුකර
ග, මින්, 2018දී ආර්ක කශේ වර්ධ ය සියයට 3.0ක පමණ අඩු
අගයකට අඩු කරශග
තිශබ වා. "Global Finance"
වි ්ශල්ෂණයට අනුව, 2014දී වර්ධ ය අතින් ශ්රී කංකාව සිටිශේ
ආසියාශේ මුල්තැ . 2017දී ශ්රී කංකාව යුද්ධයක් පවති
ඇෆ්ග, ස්තාා ය සමඟ අන්තිම තැ ට ශපොරබව වා. සමහරවිට,
2018දී ශ්රී කංකාව දුර්වකම ආර්ක කය ශකස වාර්තාවත් ස, ටුහන්
කරන් ට බැරි ැහැ.
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[ගු මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහතා]

අව ශ්රී කංකාශේ වි ාකතම සමාගශේ සිට කුඩාම වයාපාරය
වක්වා ශේ ආර්ක ක සංශකෝච ශයන් බැට ක වා. සියලුශව ාම
පාශහේ අපට කියා සිටින්ශන්, "අශප් බිස් ස් වැන් වැටිකා."
කියාායි. "අපිට අශප් භාණ්ඩ සහ ශසේවා විකුණාගන් ට ශහෝ
අශළවි කරගන් ට වැන් බැහැ"යි කියායි. ඒ අය තවදුරටත් අපට
කියා සිටින්ශන්, "අපි බදු ශගවකා, පඩි ශගවකා, රජ්ශේ අශ කුත්
ගාස්තු ශගවකා, ශපොලී ශගවකා හමාර වූවායින් පසුව අපට ඉතිරි
ශවන් ශවයක් ැහැ." කියා. "අශප් වයාපාර තව දි කීපයකින්
වහන් ශේවි." කියායි.
ඒ අතරම, තවත් අය කියා සිටින්ශන් බැංකු ණයක් ශහෝ
කල්බදු ලීස් වාරිකයන් ශගවා ගැනීමට ශ ොහැකි වු , සා, ඔවුන්ට
වැ ටමත් විවිධ සේපත් අහිමි වී ඇති බවයි. ඔවුන්ශක ේ ශ්රී කංකා
ණය ශතොරතුු කාර්යාං ශේ - CRIB එශක් - වාර්තා වී ඇති , සා,
ශේ ව විට කිසිදු මූකය ආයත යකින් ණයක්වත් කබා ගත
ශ ොහැකි බවයි.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පසු ගිය වසර 4 තුළදී, ශේ
රජ්ය බදු ශවරණ කළා. ඒ මදිවාට 2019 වර්ෂශේදී තවත් බදු
ප ව වා.
මුත්, වළ ශද්ීයය , ෂ්පාදිතය එතැ මයි. ශේ රජ්ය
ජ් තාවශගන් බදු අය කර ගන් වා පමණක් ශ ොව, බදු ආවායම
වැඩි කර ගත්තා කියා පේශපෝරිත් ගහ වා.
ඒ අතරම, රට ණය උරකක පසුගිය රජ්ය කාකශේ තිබුණා
කියා අගමැතිත්, මුවල් ඇමතිත් තවමත් කිය වා. එශහත් ඇත්ත
තත්ත්වය කුමක්ව? 2006 වර්ෂය ආරේභශේදී අපි රජ්ය භාර
ගන් ාවිට, රාජ්ය ණය ශතොගය ුපියල් බිලිය 2,222යි.
එවිට, වළ ශද්ීයය , ෂ්පාව යට සාශප්ක්ෂව ණයබරතාවය
සියයට 91ක ඉහළ අගයක පැවතුණා. 2014 අග වක්වා අවුුදු 9ක
කාකය තුළදී රාජ්ය ණය ුපියල් බිලිය 5169 කින් වැඩි වී,
ුපියල් බිලිය 7391ක් බවට පත් වුණා. එශහත් එශකස එකතු
වූ ණය හරහා වැවැන්ත යටිතක පහසුකේ අශප් රශේ ඉදි ශකුණ
බවත්, යුද්ධයට මුවල් වැය කළ බවත් උතුු ැශඟ හිර ැවත
ශගොඩ ැගූ බවත් හැශමෝම වන් වා. ඒ අතරම, එම කාකය තුළ,
රශේ වළ ශද්ීයය , ෂ්පාදිතය ීයඝ්ර ශකස වර්ධ ය වූ , සා, වළ
ශද්ීයය , ෂ්පාදිතයට සාශප්ක්ෂව රාජ්ය ණයබරතාවය සියයට 71
වක්වා අඩු වුණා. එශහත් 2018 වර්ෂශේ අග ව විට මුළු ණය
ප්රමාණය ුපියල් ට්රිලිය
12 වක්වා වැඩි වී ඇති බවට
ඇස්තශේන්තු කර තිශබ වා. ඒ අතර, අය වැය කථාශේ
සටහන්වකට අනුව, වළ ශද්ීයය , ෂ්පාදිතයට සාශප්ක්ෂව
ණයබරතාවය සියයට 91 වක්වා භයා ක මේටමකට වැඩි වී
තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , රශේ පවති
ශපොලී
අනුපාතය රමශයන් අඩු කර ගැනීමට පසු ගිය රජ්ය සමත් වූ
, සා, කිසිදු අපහසුතාවයකින් ශතොරව රශේ ණය කළම ාකරණය
කර ගැනීමට අපට හැකි වුණා. එපමණක් ශ ොව, ණය ශතොගශේ
කල්පීරීශේ කාකය ශවරණ කර ගැනීමටත් අප සමත් වුණා. ඒ
සමඟම 2008 සිට 2014 කාකශේදී අපි ශගවූ ශපොලී අනුපාතයන්
රම රමශයන් සියයට 50 කින් පමණ අඩු කර ගන් ට අපට හැකි
වුණා.
එශහත් පසු ගිය වසර තුළදී ශ්රී කංකාශේ ණය ශගවීශේ
හැකියාව සැකකිය යුතු ප්රමාණයකින් අයහපත් අතට හැරී
තිශබ වා. ශපොලී අනුපාතය සියයට 60කින් පමණ වැඩි කර ශග
අව රට ණය උරකක හිර කරශග ඇති බව හැශමෝම වන් වා.
අගමැතිතුමා කියන්ශන්, "රජ්යට වැන් ණය ශගවා ගැනීමට
අපහසුයි." කියාායි. මහ බැංකු අධිපති කියන්ශන්, "අව අප ශපරට
වඩා වුණු අවපාතයක" සිටි බවයි.
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ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අව අශප් රශේ රැකියා බිහි
ශව වා ශවනුවට රශේ රැකියා කරමින් සිටි අයශක රැකියා ැති
ශේශග ය වා. 2014 අවසා ශේදී ශසේවා , යුක්තිය වාර්තා
වූශේ අසූ හතරකක්ෂ විසිහතර වාහක් ශකසයි. එශහත්, 2018 ජූ, 
ව
විට
රැකියාවක
ශයදී
ඇති
සංඛයාව
හැත්තෑ වකක්ෂහැත්තෑවාහක් වක්වා අඩුශවකා තිශබ වා. ඒ
අනුව
අවුුදු
තු හමාරක්
තුළදී
රැකියා
අවස්ථා
හාරකක්ෂප ස්හතරවාහක් අප ආර්ක කයට අහිමි ශවකා. ශේ
ශේවවාචකය පිළිබඳව එක වච යක්වත් ශේ මුවල් ඇමතිතුමාට
කියන් ට පුළුවන් වුශණ් ැහැ.
අප ය වැඩි වූවා යයි අගමැතිතුමා දිගින් දිගටම කිය
කතාවත් පව ේ රහිතයි. අපශක රජ්ය කාකශේදී ආර්ක ක
ඔස්තාර්කා යයි පවසා ගත් ශද් පාක ඥයින් කීප ශවශ කු පු
පු ා කියා සිටිශේ, ශ්රී කංකාශේ අප ය වර්ධ ය පිළිබඳව
ඔවුන් සෑීමමකට පත් ශ ොව බවයි. ඔවුන්ශක රජ්යක් හරහා
අප ය වැවැන්ත ශකස වර්ධ ය කර බවයි. ඒ අනුව ඒ අය
බකය කබා ගත් විගසම යුශරෝපා සංගමශයන් GSP plus සහ ය
කබා ගැනීම සඳහා යුශරෝපා සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර කව
සියලුම ශකොන්ශද්සිවකටත් එකඟ වී ඒ සහ ය කබා ගත්තා.
එශහත් ඒ ශකොන්ශද්සි අතර භයා ක ශකොන්ශද්සි රාශියක්ව
තිබුණා. ශ්රී කංකාවට විුද්ධව එක්සත් ජ්ාතීන්ශක මා ව
හිමිකේ කවුන්සිකශේ ඉදිරිපත් කරනු කැබු යුව අපරාධ සාම්බන්ධාව
වගවනන ලද වය නනාවකට පක්ෂ ශවන් සිදු වුණා. අතුුවහන්
වු අය පිළිබඳ කාර්යාකයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන් සිදු වුණා.
විශද්ශික වි, සුුවුන්ශගන් සමන්විත අධිකරණ ශ්රී කංකාශේ
ස්ථාප ය කිරීමට එකඟ ශවන් සිදු වුණා. අත්අඩංරවට ශග
තිූ  වුණු එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් වි ාක සංඛයාවක් , වහස්
කරන් ට සිදු වුණා.
කීර්තිමත් ශජ්යෂ්අ යුව හමුවා ායකයින් ශබොශහෝ ශවශ කුට
විුද්ධව
ඩු පවරා ඔවුන් හිශර් වමන් ට සිදු වුණා. ශේ
ආකාරශයන් එම ඔස්තාර්වු පැතූ ආර්ක ක වාසි කබා ගන් ට රට
පාවා දුන් පසුවත්, 2015 සිට 2018 වක්වා වූ වසර 4 සඳහා
අප ය සාමා ය අගය විධියට ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය
10.9ක් පමණයි වාර්තා කරශග තිශබන්ශන්. එ ේ, 2014 දී අප රජ්ය කාකශේ- වාර්තා වූ අප ය අගය ව ඇශමරිකානු
ශඩොකර් බිලිය 11.1ටත් අඩු අගයක්. එයින් ශපනී යන්ශන්,
ශද් පාක, ක අතින් වැවැන්ත ශකස රට පාවා දුන් ව, GSP Plus
හරහා වසර 4ක් පුරා අප ය වර්ධ ය කර ගැනීමටවත් ශේ
ආර්ක ක ඔස්තාර්වුන්ට ශ ොහැකි වූ බව ශන්ව?
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , 2014 දී ආසියාශේ තිරසරම
ශකොටස් ශවශළඳ ශපොළ ශකස වාර්තා වූශේ ශකොළ ශකොටස්
ශවශළඳ ශපොළයි. එහි ප්රාකධ ය ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය
23.7ක් ව ශයන් වාර්තා වුණා. එශහත් 2015 සිට ශකොටස්
ශවශළඳ ශපොළ වැවැන්ත ශකස කඩා වැටී අව ව විට එහි
ප්රාකධ ය ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය 15.5ක අගයක් වක්වා අඩු
ශවකා තිශබ වා. එපමණක් ශ ොව, දිශ න් දි ම එම අගය තව
දුරටත් පහත වැශට වා. එයින් ශපනී යන්ශන් ආශයෝජ්කයන්ට ශ්රී
කංකාව ශකශරහි වි ්වාසයක් ශ ොමැති බවයි. එම තත්ත්වය
ශව ස් කිරීමට කිසිදු රියාමාර්ගයක් ගැනීමක්වත් අපට
ශපශ න්ශන් ැහැ. මහ බැංකුව කැඩූ මහ ශහොු රශේ ආර්ක කය
හසුුව විට අප රටට ආශයෝජ්කයින්ශක වි ්වාසය දි ා ගැනීමට
ශ ොහැකි වීම පුදුමයක්ව?
අප රශේ විශද් සංචිත ප්රමාණයත් වැන් භයා ක ශකස අඩු
ශවකා. 2014 වසර අවසා ව විට විශද් සංචිතය ඇශමරිකානු
ශඩොකර් බිලිය 8.2ක් වක්වා ඉහළ ැංවීමට අපට හැකි වුණා. එම
සංචිත ප්රමාණය මාස 5ක ආ ය යන්ට සමා අගයක්. එශහත්
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2019 ජ් වාරි 31වැ,  දි ශ්රී කංකාව සතුව තිූ  විශද් සංචිත
ප්රමාණය ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය 6.1ක් පමණයි. එය මාස
3ක ආ ය හා සමා මුවකක් පමණයි.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , 2006 සිට 2014 වක්වා
ඇශමරිකානු ශඩොකරයට සාශප්ක්ෂව ශ්රී කංකා ුපියක අවප්රමාණය
වූශේ සාමා යශයන් වසරකට සියයට 2.8කින් පමණයි. එම
අවප්රමාණය 1977 දී ආර්ක කය විවෘත කළායින් පසු ශ්රී කංකා
ඉතිහාසශේ වාර්තා වූ අඩුම අවප්රමාණයයි. විශ ේෂශයන්ම 2013
සහ 2014 වසරවක ුපියක ඉතාමත් ස්ථාවර මේටමකට පත්ව තිූ 
අතර, එම වසර ශවශක්දී පමණක් මහ බැංකුව විශද් සංචිතයට
ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය 981ක් එකතු කර ගත්තා. එශහත්
ශමම යහපත් ප්රවණතාව 2015 සිට 2018 වක්වා වසර 4 තුළ
සේපූර්ණශයන්ම උඩු යටිකුු වුණා. ුපියශල් අගය සියයට
39කින් අවප්රමාණය වුණා. එම කාකය තුළදී මහ බැංකුව
ඇශමරිකානු ශඩොකර් මිලිය 3,476ක වැවැන්ත විශද් වි, මය
ශතොගයක් ශවශළඳ ශපොළට තම සංචිතශයන් , කුත් කර
තිශබ වා. එපමණක් ශ ොව, පසුගිය වසර 4තුළදී රජ්ශේ අය වැය
පරතරය දිගින් දිගටම ඉහළ ගියා. 2015 දී රජ්ශේ ගිණුේවකට
අනුව අය වැය පරතරය සියයට 7.6ක් ශකස වාර්තා වුවව,
විගණකාධිපති පැවසුශේ එම පරතරය සියයට 10.5ක් බවයි. 2016
දී ඉතිහාසශේ පළමු වරට ශ්රී කංකා රජ්ශේ ගිණුේ පිළිබඳව තමාට
අවහසක්වත් පළ කරන් ට ශ ොහැකි යැයි විගණකාධිපති විසින්
වුණු වාර්තාවක් , කුත් කළා. 2017 දී විගණකාධිපති වාර්තා
කශළේ, රාජ්ය ණය ුපියල් බිලිය 389කින් අවතක්ශසේු ශකොට
රජ්ය විසින් වාර්තා කර ඇතැයි කියායි. ශේවායින් ශපනී යන්ශන්
කිසිදු මූකය වි යක් ැති බව ශන්ව?
ශේ රජ්ය විසින් අව රාජ්ය ශසේවයව අසහ යට පත් කරකා.
ශතෝරා ගත් සමහර ක්ශෂේත්රවක , කධාරින්ට පමණක් වැටුප් හා
දීම ා වැඩි කරමින් මුළු රාජ්ය ශසේවය තුළම විෂමතාවක් ඇති කර
තිශබ වා. අශ කුත් ක්ශෂේත්රවක , කධාරින් පසුගිය දි ක මා සහ
අප විපක්ෂශේ මන්ත්රීවු හමුශවන් පැමිණියා. ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , ඔවුන් කිේශේ, දිසාපතිවරයාට ුපියල්
55,000යි, අව බැශඳ
මශහස්ත්රාත්වරයාට ශහෝ නීතිපති
ශවපාර්තශේන්තුශේ සමහර , කධාරින්ට ුපියල් කක්ෂ
තු හමාරක පමණ වැටුපක් කැශබ වා කියායි. අව ය ශවන්ශන්
වැටුප් අඩු කරන් ශ ොශවයි; වැටුප් වැඩි කරන් යි. අ, ත්
අයටත් ඒ තත්ත්වය කබා ශවන් කිය එකයි ඔවුන්ශක ඉල්ලීම.
එම , සා ශබොශහෝ ක්ශෂේත්රවක ශසේවය කර , කධාරින්ශක
මා සිකත්වයත් අව කඩා වැටිකා. ශේ සියලු ප්ර ් වකටත් අපශක
ව රජ්යක් මුහුණ ශවන් ට සූවා ේ බව අප මතක් කර ශවන් ට
අව යයි. පසුගිය වකවානුශේදී, ඉතා සංශේදීව ශමවැ,  ප්ර ්
විසඳුවා වාශකම, ඉදිරිශේදීත් ශේ ප්ර ් විසඳන් ට අප කැප වී
සිටි බවත් මා ශේ අවස්ථාශේදී කියා සිටින් ට කැමැතියි.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු මහින්ව රාජ්පක්ෂ විපක්ෂ ායකතුම, , ඔබතුමාට තව
වි ාඩි ශවකක් තිශබ වා. ඊට අමතරව ඔබතුමාට තව කාකය
අව යව?

ගරු මහින්ද රානපක්ෂ මහතා

( மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

අමතර කාකය අව යයි.
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ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

වි ාඩි කීයක් අව යව?

ගරු මහින්ද රානපක්ෂ මහතා

( மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

කථාව ඉවර ව

ශතක්. තව ටිකයි තිශබන්ශන්.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

එම ප්රමාණය අඩු කර වා, UPFA එශක් ශවකාශවන්.

ගරු මහින්ද රානපක්ෂ මහතා

( மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අය වැයක් මඟින් ඉෂ්ට විය
යුතු ඉකක්ක අවුුදු වයක් තිස්ශසේ මමව, මට ශපර සිටි මුවල්
ඇමතිවුන්ව, ශේ රටට ශපන්වා දී තිබුණා. ඒ අනුව, අය වැයක්
රශේ සංවර්ධ යට ුකුකක් විය යුතුයි; රට ය දි ාව ශපන්වා දිය
යුතුයි; ජ් තාවට බකාශපොශරොත්තු ශවන් ට හැකි විය යුතුයි.
එශහත්, ඒ කිසිවක් ශේ අය වැශයන් ේ ශපන්වන්ශන් ැහැ.
එපමණක් ශ ොව, ශේ අය වැශයන් අශප් රශේ වැශව ප්ර ්
එකකටවත් උත්තර ැහැ. අව අශප් රශේ ආර්ක කය සංශකෝච ය
ශව වා; ුපියක අවප්රමාණය ශව වා; රැකියා ැති ශව වා;
වයාපාර කඩා වැශට වා; ශපොලි අනුපාතය වැඩි ශව වා; මූකය
ආයත කඩා වැශට වා; ආශයෝජ්කයින් රශටන් පකා ය වා;
දූෂණය වැඩි ශව වා. එශහත් ඒ එක ප්ර ් යකටවත් මුවල්
ඇමතිතුමා උත්තර දුන් ාව? ශේ අය වැශේ කෘෂිකර්මය දියුණු
කිරීමට එක වැඩසටහ ක්වත් ඉදිරිපත් කර තිශබ වාව? ඒ
වුණාට, කියන්ශන් ේ, අව රට පාක ය ශවන්ශන් හත්වැ, 
පරාරමබාහුශගන් කියකායි.
ඒකත් වැරදියි. පරාරමබාහුකා
වවැ, යා ශවන් ඕ ෑ.

අටක්

හිටියා.

ශමතුමා

ගු කථා ායකතුම, , ශේ භයා ක තත්ත්වශයන්
මිශවන් ට, ශේ රජ්යට කිසිම සැකැස්මක් ැහැ. ශේ අය වැශයන්
ශේ වැවැන්ත ප්ර ් වකට පිළිතුු ශහොය වා ශවනුවට, මුවල්
ඇමති කරන්ශන්, ඉදිකිරීේ ඇමති හැදුවයි කියපු සිහි
මාලිගාවකට වැසිකිළි හවන් මුවල් ශවන් කිරීම විතරයි.
එතැ දීත් වැරදි ගණන් කිේශේ. හේබන්ශතොට මුළු
කැයිස්තුවම
මම බැලුවා. ලුණුගේශවශහශර් තමයි ටිකක්
වැඩිශයන් තිශබන්ශන්. බක ශකොට පන්වහස් ගණ යි
තිශබන්ශන්.
අපශක කාකශේ රජ්ය වැවැන්ත වයාපෘති රියාත්මක කළා.
අධිශේී  මාර්ග, විදුලි බකාගාර, වරායන්, රවන් ශතොටුපකවල්, රට
පුරා මාර්ග පද්ධති, සෑම ගමකටම සංවර්ධ වයාපෘති, ගර
අකංකරණය, වාරිමාර්ග ය ාදිය අපි කළා. කාපේ පාරක් ැති,
ශකොන්ක්රීේ පාරක් ැති ගමක් ශසොයා ගන් බැහැ. ඔබතුමා
වන් වා, විශ ේෂශයන් ඔබතුමාශක ගශේ.
මුළු රටටම විදුලිය කබා දුන් ා, දුප්පත්කම සැකකිය යුතු
මේටමකට අඩු කළා, රැකියා අවස්ථා ීයඝ්ර ශකස වැඩි කළා. සියලුම
ජ් ශකොටස්වක ආවායේ වැඩි වූ , සා, ඔවුන්ශක සේපත් වැඩි
ව වාත් සමඟම ඔවුන්ට අව ය ආකාරයට , ශවස් කක්ෂ ගණන්
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හවා ගන් පුළුවන් වුණා. අව, ශේ රජ්ය අපි හවපු සේපත් විකුණා,
ඒ මුවල්වලින් තැන් තැන්වක වැසිකිළි හවන් බකාශපොශරොත්තු
ශව වා. ඒවා ශහෝවන් යි, ඩත්තු කරන් යි තමයි ශපෞද්ගලික
අං ශයන් ඔවුන් අව බකාශපොශරොත්තු ව
වායකත්වය. ඒක
ශබොශහොම පැහැදිලිව කිේවා.
ගු කථා ායකතුම, , මශක කථාව අවසන් කිරීමට ශපර,
එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ආර්ක ක ඔස්තාර්කාශක හපන්කේ ගැ
විස්තරයක් කරන් ට, කුණාකර මට ඉඩ ශවන් . කැයිස්තුව දිග
, සා, කුණාකර ටිකක් ඉවසීශමන් අසා සිටින් . ශමන් ඒ
අයශක හපන්කේ:
(01) බැඳුේකර මගඩියට මුල් වූ ශ්රී කංකා මහ බැංකුශේ බැඳුේකර
, කුත් කිරීශේ රමය නීති විශරෝධිව ශව ස් කරන් ට මහ
බැංකුශේ අධිපතිට , ශයෝග කරමින්, රශේ සිදුවූ වි ාකතම
මගඩියට ායකත්වය කබා ශවමින්, රටට සහ ආර්ක කයට
ුපියල් බිලිය 1,000ක පාඩුවක් සිදු කිරීම.
(02) 2001දී සෘණ ආර්ක කයක් වාර්තා කළ පසු, ශ්රී කංකාශේ
වාර්තා කළ අඩුම වර්ධ ශේගය ව සියයට තුශන්
වර්ධ ය 2018දී වාර්තා කිරීම.
(03.) 2014දී ආසියාශේ ඉහළතම වර්ධ ශේගය වාර්තා කළ ශ්රී
කංකාව, 2017 ව විට ඇෆ්ඝ, ස්ථා ය සමඟ අවසන්
ස්ථා යට ශකොකු සට ක් දීමට සමත් වීම. One before the
last ශවන් ශකොකු සට ක්.
(04) "මැදි ආවායේ" රටක් ව ශයන් සැකශකමින් සිටි ශ්රී කංකාව,
ඇස්තශේන්තු අනුව 2018දී ඒක පුද්ගක ආවායම
ඇශමරිකානු ශඩොකර් 85කින් පමණ අඩු කර ග, මින්,
එ ේ ඇශමරිකානු ශඩොකර් 3,980ක් වක්වා අඩු කර
ග, මින්
ැවත "අඩු ආවායේ රටක්" බවට පත් කර
ගැනීමට සුදුසුකේ කීම.
(05) ජ් තාව මත පටව බදු අවුුදු 4ක ශකටි කාකයකින්
ශවරණ කරන් ට හැකි ව වාත් සමඟම, එය රජ්ය කැූ 
මහත් ජ්යග්රහණයක් ශකස සාර්ථකව අර්ථකථ ය කිරීමට
වක්ෂ වීම.
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(11) වයාපාරවකට බකපා ශපොලී අනුපාතයන් සියයට 90කින්
පමණ වැඩි කර ග, මින්, සියලුම වයාපාර වැවැන්ත
අවපාතයකට පත් කර අතරම, බැංකු සහ මුකය ආයත
ව වැඩි අපහසුතාවකට ශයොමු කිරීමට සමත්වීම.
(12) වසර 4ක් තුළදී අලුත් රැකියා වසකක්ෂයක් බිහි කර වා
ශවනුවට, තිබුණු රැකියා හාරකක්ෂ ප ස්හතරවහසක් ැති
කර ගැනීමට සියලු පියවර ගැනීම.
(13) මුළු රටම පාවා ශවමින් GSP Plus කබා ගත්ත ව, වසර 4ක්
තුළදී අප ය අඩු කර ග, මින් ව, විශද් ශවශළඳ ශ ෂ
ේ ය
සියයට 13කින් වැඩි කර ග, මින් ව, රශේ විශද් ගිණුම
වැඩි පීඩ යකට ශගොදුු කිරීම.
(14) රටට ගකා එමින් තිූ  ඍජු විශද් ආශයෝජ් වැඩි ශකස අඩු
කර ග, මින් 2015 සිට 2018 වක්වා සාමා ය විශද්
ආශයෝජ් 2014ටත් වඩා අඩු අගයක පවත්වා ගැනීමට
සමත්වීම.
(15) රට තුළට ගකා ආ විශද්ශිකයන් විසින් රාජ්ය
සුරැකුේපත්වක 2014දී ආශයෝජ් ය ශකොට තිූ 
ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලිය
3.4 සිට ඇශමරිකානු
ශඩොකර් බිලිය 0.8 වක්වා, සියයට 76කින් අඩු කර
ගැනීමට සමත්වීම. ඒක ශකොකු ශවයක්.

ගරු එසාන.බී. දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ශකෝක වාර්තාවක්.

ගරු මහින්ද රානපක්ෂ මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

(16) වයාපාර, වෘත්තිකයන් සහ ශවශළඳ ප්රජ්ාවශක වැඩි
විශරෝධය තුේටුවකටවත් ශ ොසකකමින් සිංගප්පූුව සමඟ
, වහස් ශවශළඳ ගිවිසුමක් අත්සන් තැබීමට ශ්රී කංකාව
ශයොමු කිරීමට හැකිවීම.
(17) වසර 10කින් වාර්තා කළ අඩුම මේටමට විශද් සංචිත
කඩා වේටමින් ශ්රී කංකාශේ විශද් ගනුශවනු කර ගැනීම
ඉතා වි ාක අවවා මකට ශගොදුු කර ගැනීමට හැකිවීම.

(06) රශේ ණය ශතොගය වසර 4ක් තුළ ුපියල් ට්රිලිය 7 සිට 12
වක්වා ුපියල් ට්රිලිය 5කින් වැඩිකර ග, මින් රශේ
ීයඝ්රතම ණය ගැනීශේ වාර්තාව ස්ථාප ය කිරීම.

(18) වසර 4ක් තුළදී සෑම ණය ශශ්රේණිගත ආයත යකින්ම
ශවෝස් මුරවකට භාජ් ය ශවමින් සෑම වසරකට වරක්වත් ශ්රී
කංකාශේ ණය ශශ්රේණිය කඩා වේටා ගැනීමට ශපොශහොසත්
වීම.

(07) වළ ශද්ීයය , ෂ්පාව යට සාශප්ක්ෂව ණයබරතාව සියයට
71 සිට සියයට 91 වක්වා වසර 4 තුළදී ශේගවත්ම ණය
වීශමන් සහ ශපොලී ශගවීම ශවරණ කර ගැනීශමන්, රට ණය
උරකකට ශගොදුු කර ගැනීම

(19) හේබන්ශතොට වරාය විකුණා කැූ  මුවක චීශ න් කබා
ගන් ා කව ණය ශගවීමට ශයොවව වා යැයි කියමින්,
එශකස විකිණීශමන් පසු එම මුවල් සාමා ය රාජ්ය වියවේ
පියවීමට උපශයෝී  කර ග, මින්, ඉතා සූක්ෂම ශකස රශේ
ජ් තාව මුළා කිරීමට සමත්වීම.

(08) ුපියක ඇශමරිකානු ශඩොකරයට සාශප්ක්ෂව 2018දී
ුපියල් 29.90කින් අවප්රමාණය කර ග, මින්, පසුගිය
රජ්ශේ වසර 9ක කාකය තුළදී අවප්රමාණය වූ ුපියල් 28.93
පසු කරමින්, ශ්රී කංකාශේ ුපියශල් මුළු ඉතිහාසශේම
ඉහළතම කඩා වැටීම වාර්තා කිරීම.

(20) 2015දී අය වැය පරතරය 1988න් පසු වාර්තා වූ වැඩිම අගය
සටහන් කර ගැනීමට ශපොශහොසත් වීම.

(09) වසර 4ක් තුළදී ුපියක වැවැන්ත ශකස කඩා වේටා ගැනීම
හරහා කිසිදු ශභෞතික සේපතක් එකතු ශ ොකරමින් රජ්ශේ
ණය ශතොගය ුපියල් බිලිය 1,500කින් පමණ වැඩි
කරගන් ට සමත්වීම.

(22) අයහපත් පාක ය , සා නීතිශේ ආධිපතයය, ආර්ක ක
, වහස, වයාපාර කිරීශේ පහසුතාව, මි, ස් සංවර්ධ ය,
ජ්ාතයන්තර තරගකාරිත්වය සහ දූෂණ ප්රතයක්ෂය ඇතුළු
සියලුම ජ්ාතයන්තර වර්ී කරණවලින් ඉතා තියුණු ශකස
රශේ මේටම පහළ ශහළා ගැනීමට ශපොශහොසත් වීම.

(10) 2014දී පැවති අගයන් සමඟ සංසන්ව ය කර විට, 2017දී
උද්ධම ය ශවරණයක් කර ගන් ටත්, 2018දී එය තවත්
සියයට 30කින් ඉහළ ැංවීමටත් සමත්වීම.

(21) රජ්ශේ රාජ්ය ගිණුම පිළිබඳව "අවහසක්වත් පළ කිරීමට
ශ ොහැකියි" යැයි සහතිකයක් ඉතිහාසශේ පළමු වරට
විගණකාධිපතිවරයාශගන් කබා ගැනීමට හැකිවීම.

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශේ "හපන්කේ"
කැයිස්තුවට ශේ ජ් තාව රවට , වැඩ බැරි, දූෂිත, ශබොු කිය ,
අසංශේදී රටට අහිතකර ආණ්ඩුවට තවදුරටත්, තවත් හපන්කේ
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එකතු කරන් ට ඉඩ තියන් පුළුවන්කමක් ැහැ කියකායි මා
වි ්වාස කරන්ශන්. අපි සියලු ශව ාම ඉවසුවා ඇති කියකා වැන් අප
කිය වා. ඒ , සා ශේ ශද් යට අහිතකර ශේ ආණ්ඩුව ඉතා
ඉක්ම, න් ඉවත් කිරීමට අපට සහශයෝගය කබාශව
ශකස
ඉල්කමින්, මට අවස්ථාව කබාදීම ගැ මුකසු ට ස්තුතිවන්ත
ශවමින් මම , හඬ ශව වා. [බාධා කිරීමක්] ඔේ, ඔබතුමන්කාට
එශහම , වාගන් තමයි කිේශේ. ඔබතුමන්කාට , වාගන් ම ශේවි.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have
15 minutes.
[11.20a.m]
ගරු රවුෆන හකීම් මහතා (නගර සාැලසුම්, නල සාම්පාදන සාහ
උසාසාන අධායාපන අමාතයතුමා

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

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

Hon. Deputy Speaker, I am glad to follow the Hon.
Mahinda Rajapaksa, the Hon. Leader of the Opposition
and our former President.
May I, at the very outset, congratulate our able
Minister of Finance, the Hon. Mangala Samaraweera and
the State Minister of Finance, the Hon. Eran
Wickramaratne, for having produced a Budget, regarding
which the Opposition is only able to make a few cynical
comments about the welfare measures, salary increases
and the general tenure of the Budget Proposals rather than
having any substantial criticism about the entire content
of the Budget.

In this regard, Sir, may I be permitted to say that with
the political coup that took place on the 26th of October,
2018 and the resultant chaos that it created, we were faced
with the danger of many international rating agencies
downgrading Sri Lanka’s capacity. With such a
Damocles' sword hanging over our necks, we were able to
produce a Budget which was replete with a variety of
social security measures, increasing the social security net
to protect the underprivileged and the poor as well as to
provide increases to public servants’ salaries, increases in
pensions, the allowances to armed forces and payments to
differently-abled persons, provide free milk to rural
students, housing loans to newly married couples, soft
loans to higher education scholarships to Ivy League
universities and payment of fees for students to enter
private universities as well. We must note that almost 24
per cent of allocations in this Budget has gone towards
education, health and infrastructure development.
With all these measures being introduced, we must
understand that we have managed to produce such a
Budget with a large external debt stock that needs to be
serviced. So, in this regard, it is very pertinent, Sir, to note
there are certain things that have to take note of, if we are
to maintain fiscal consolidation and to stabilize the
macroeconomic position of the country.
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In this regard, I believe it is pertinent for me to refer to
a question that was raised by the Hon. Anura Dissanayake
when the Hon. Ravi Karunanayake, the former Minister
of Finance, was speaking. It relates to the issue of
international sovereign bonds. That was started in 2007.
For the past decade or more, we have been resorting to
this mode of floating international sovereign bonds and
the other variety which is called the foreign currency term
financing facility. We talk about China, India and various
others. There was an interesting article by the current
Executive Director of the Institute of Policy Studies, Dr.
(Ms.) Dushni Weerakoon. She talks about the entire loan
portfolio of the Chinese, that it is about 14 per cent and
similarly, the portfolio that belongs to the Indians is also
14 per cent, whereas our external borrowing through the
international sovereign bonds and the foreign currency
term financing facility is in the region of almost 33 per
cent or more.
I am sure the Hon. Eran Wickramaratne will be able to
correct me if I am wrong. This mode of financing, what
we have to bear in mind when we borrow from the
international financial markets where the lending rate is
higher and the repayment period is shorter when
compared to the bilateral loan portfolios is that we are
indeed putting our macroeconomic fundamentals in a
wrong-footing. Therefore, we need to be very careful.
Though the Hon. Mahinda Rajapaksa was very carefully
tiptoeing on the performance of his Government vis-a-vis
ours, he is also equally responsible for having resorted to
this mode of financing, particularly, to boost our external
reserves at times of difficulties.
Now, what we need to bear in mind is the poor
selection of infrastructure projects which are low on longterm returns as well as issues pertaining to poor
governance in managing our debt portfolio when it comes
to even the State-owned enterprises. I need to say that
there are State-owned enterprises which deal with public
utilities. Now, we have a variety of such institutions and
these are also curtailed by a variety of different
government policies. For instance, the National Water
Supply and Drainage Board is unable to raise its tariffs
for the past six years. This has seriously hampered its
ability to repay its loans. Of course, the Treasury has
stepped in to pay a substantial portion of the debt stock by
providing certain facilities. But, we need to have a novel
approach and change the financial model when it comes
to state-owned enterprises if we are to reduce the external
debt stock. Of course, the Budget, I am sure, does not
reflect the entire debt stock of the state-owned
enterprises. We need to be a little more prudent in looking
at our overall financial and fiscal management issues.
Now, of course, we have been able to get certain debt
relief through specific arrangements with bilateral donors.
For instance, the Hambantota Port issue, we were able to
convert the loan into equity and were able to have some
relief to a certain extent. This is one typical case of
infrastructure projects with financial returns being
questionable because there was no proper business plan.
So, these business plans need to be looked at very
aggressively before we invest in infrastructure projects,
particularly, when it comes to income generating
infrastructure projects such as ports and other facilities.
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So, this issue needs to be looked at a little more critically.
I think the Ministers also need to engage with the
Department of External Resources and I am sure the
Finance Ministry would arrange this so that we will be
able to have a proper mix of the loan portfolios that we
try to engage with in order to provide the capital infusion
to the entities that come under our purview. We must say
that when it comes to the International Monetary Fund we
have had some relief by engaging with them, but we need
to be a little more cautious in approaching the challenges
that we are faced with.
In the meantime, I must say that the “Gamperaliya”
Programme and the “Enterprise Sri Lanka” Programme
have surprisingly not attracted too much of criticism from
the Opposition. We have had a few cynical comments and
apart from that, they realized that these two Projects,
which are part of the Budget Proposals, are very critical
components of this Budget which, I am sure, will improve
socio-economic conditions in our villages and enhance
the entrepreneurship among our youth. I am sure, if these
funds are provided and concentrated on the deserving
target groups and recipients, it will certainly enhance the
production of goods and services and improve the
contribution to the GDP from the lagging regions. We
have always seen the Western region has been the main
contributor to the overall GDP of this country and several
regions, your area, Mr. Deputy Speaker, Moneragala, is
one of those districts which contributes the least amount
to the GDP. The “Gamperaliya” Programme, the
“Enterprise Sri Lanka” Programme, I am sure, the impact
of those Projects will enhance the capacity of such poor
regions to join their colleagues in the rest of the country
to contribute better towards the GDP.
So, this has been the main focus and I am sure that is
why the Opposition is unable to criticize this Budget since
it has been well-thought out in a very difficult period.
They themselves are responsible for having created that
Constitutional chaos in October, last year which seriously
debilitated our ability to contain the fiscal deficit that was
already looming. So, we must say that we have managed
to bring the fiscal deficit to somewhere around 4.5 per
cent, but I am sure we will be very cautious in
approaching the entire year because we have seen this as
an election Budget where the proverbial Oliver Twist
attitude of continuing to ask for more and more is going
to be the attitude of the constituents. Therefore, it is up to
the Ministry of Finance now that they have presented a
well- thought out Budget, which will ultimately benefit
the rural poor and provide that necessary safety net to the
socially disadvantaged people in our lagging regions.
I must also congratulate the Hon. Finance Minister
for having been very frank about our social security
programme, the Samurdhi Programme, that it had certain
structural weaknesses, particularly the political bias that
was there and that it needs to be corrected. That is why a
decision has been taken to increase the benefits and the
number of beneficiaries and to see that the selection
criteria of those beneficiaries will not replete with
political discrimination which has taken place. The Hon.
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Mangala Samaraweera having been a Minister in the
original regime that had introduced the Programme very
clearly told us that there was political bias in the
selection of beneficiaries.
ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

You have two more minutes.

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා

(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Speaker, this issue of trying to
implement the new social security progamme - not the
new one, the earlier one - with a little bit of course
correction to see that we have proper target groups
selected so that the benefits will really give the necessary
cushion for those people who need it the most, is
commendable
Mr. Deputy Speaker, there are a few things that I
need to talk about, particularly some Proposals that were
contained in the last Budget relating to the importance of
creating certain reservoirs. For instance, Wee Oya and
Yatimahana were important reservoirs that needed to be
built in time so that the Western Province’s water supply
issues would be corrected. Though there was a decision
last year to fund these projects, they have still not come
to fruition. We need to look at more dedicated reserviors
for drinking water purposes in the upper basins of our
major rivers. This is a matter that we have very often
raised in our budget discussions with the Finance
Ministry. I am sure that the Ministry of Irrigation and
ourselves need to have further discussions with the
Ministry of Finance on such issues.
I must also thank the Hon. Minister of Finance for
having looked at the higher education sector with a
broader mindset in order to provide better infrastructure
for our universities to improve the quality of teacher
resources that we are trying to provide, as well as to give
much-needed relief to the students by providing them
sufficient scholarships and loan schemes in order to enter
higher educational institutions with only about 36,000
intake in our national universities and also with another
36,000 following in instuitions like the SLIATE and
various other vocational training institutions. We have
also invested heavily on the technological faculties of the
universities. So, we must thank the Ministry of Finance
for having allocated a sum of almost Rs.26 billion, I
believe, towards setting up new technological campuses
all over in the university system. With those words, Mr.
Deputy Speaker, I conclude my remarks.
Thank you.
ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Rajavarothiam
Sampanthan. You have 25 minutes.
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[11.35a.m.]
ගරු රානවවර දියම් සාම්පන්දන් මහතා
(மாண்புமிகு ராஜவலராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

Thank you, Mr. Deputy Speaker, I thought I had 30
minutes. Let us see how we go along, Sir.
I want to commence my speech by congratulating the
Hon. Minister of Finance who has presented his Budget in
a very unfavourable economic environment. He has made
substantial allocations for the North-East of the country
considering the fact this area had been much affected by a
war for a very long period of time, in the matter of
housing particularly, and also other development
activities including the creation of a Special Fund into
which contributions could be made from time to time to
enable essential development activities in the North-East
to be commenced and executed.
We are told that the country is neck-deep in debt both domestic and foreign. Debt servicing and Defence
Expenditure almost ten years after the war came to an end
continue to be our biggest items of expenditure. The two
sides, the Government and the Opposition, the former
Government, blame each other. But, we all know that
they are both to blame. The civil war was a big drain on
our economy. If the two sides agreed on a political
solution, the war could have been avoided. This was well
within the realm of the possible. Moderate Tamil political
leadership were ready to cooperate and were deeply
committed to a fair political solution.
A Prabhakaran would never have emerged. The Tamil
people are not belligerent people. We have deep cultural
and religious values. The country was devastated on
account of this great folly. It took more than 25 years to
end the war. The entire world, the international
community supported you to defeat the LTTE. The LTTE
was banned in Sri Lanka and also all over the world. You
made commitments that you will evolve an acceptable
political solution once the war came to an end, but that
has not yet happened, despite Tamil moderates once again
giving you the fullest support to achieve that. Tamil
people are committed to a just reasonable political
solution and we will do all that we can to achieve that
objective. We are committed to ensuring that if the
process of finding a political solution ends in failure, the
failure is not attributed to us. We will remain committed
to a political solution within the framework of an
undivided, indivisible country. Meanwhile there has been
corruption, profligacy, waste and egocentric projects at
the country’s expense. Both sides keep blaming each
other; that is all that you do.
All of this has a very bad impact on the country’s
economy. You do not know how to overcome your
difficulties. You have to somehow operate and manage.
You are unable to attract foreign or even domestic
investment in a big way. Who will want to invest in a
country that does not keep its domestic or international
commitments even after more than 25 years of civil war?
The war has been brought to an end but the causes that
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led to the origin of the war have not yet been addressed.
Everyone in the country and in the whole world
acknowledges that.
Many underdeveloped countries in the world have
made progress. We often talk about Singapore which in
the early 1950s, wanted to model its development on Sri
Lanka. Singapore’s success was on account of its
discipline and its commitment to excellence, to quality, to
honesty and to equality. You are judged in Singapore only
on your merits, nothing else. I do not know whether Sri
Lankans can emulate Singapore. You cannot do it by
word of mouth. You need to achieve it in action. Take the
other countries in our region, in South Asia and Southeast
Asia, which are making progress. If I might pick one,
Bangladesh in the South Asian Region. Many factories
that were closed down in Sri Lanka, when we lost
international economic concessions on account of our
poor conduct and when we breached international
commitments, moved to Bangladesh.
Today the international community is yet hopeful that
it can be helpful to us because they feel that as a
democratic country, we may still turn around. Sustaining
democracy has been our only achievement. There have
been efforts to subvert democracy, but they have not been
successful and those efforts have been thwarted. I think,
Sir, we should praise our ordinary people for that. What
do we need to do to change the situation? We do not have
true peace. Can we call ourselves a country in which all
people irrespective of who they are, the Sinhalese, the
Tamils or the Muslims, are treated alike? It has been 70
years since we achieved Independence. This situation
cannot continue indefinitely.
What needs to be done? Powers of governance need to
be shared within an undivided, indivisible Sri Lanka so as
to ensure that all people feel equal, that they have the
sense of belonging to Sri Lanka and that Sri Lanka
belongs to them. This is how multicultural, multiethnic
and pluralistic societies are governed in several parts of
the world; in Asia, Europe, Africa, America and
Australia. All these countries prosper because they have
peace, stability and harmony domestically amongst their
own people. Why are we reluctant to do the right thing?
Are the people of this country being misled and
frightened by some who have their own agendas to
capture power politically?
We have been actively engaged in the process of
Constitutional Reform from the time of the ethnic
holocaust in 1983. The Thirteenth Amendment to the
Constitution constitutionally embodying initial proposals
for the sharing of powers of governance was enacted in
1987/1988. The Thirteenth Amendment was not a
solution. It was the beginning of a solution thirty years
ago. Since then, it has been a continuing process. During
President R. Premadasa's time, the Mangala Moonesinghe
Select Committee Proposals. During President Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga's time, the 2000 August
Proposals brought by her to Parliament. During President
Mahinda Rajapaksa's time, the Multi Ethnic Experts
Committee Report, the APRC process - the Tissa
Vitarana Report as the Chairman of the APRC and during
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President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil
Wickremesinghe's time, the Resolution converting
Parliament into a Constitutional Assembly, the setting up
of a Steering Committee, Sub Committees and their
reports submitted to the Constitutional Assembly and
debated in that Assembly. Much work has been done and
there has been built through these several processes a
great deal of consensus moving Constitutional Reform
much beyond the Thirteenth Amendment to the
Constitution giving us the opportunity to derive the
benefit of all the work that has been done so far.
Are we going to throw all this away and take the risk
of the conflict being resumed, or are we going to do our
duty and arrive at a just and reasonable conclusion? Do
we not have a duty to study all the Proposals that have
been framed so far and in the interest of the country and
its people make some wise decision? We must remember
that all parties have been involved in these Processes.
Some have been under the UNP governance, some have
been under the SLFP governance. Both President
Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil
Wickremesinghe are committed to bringing this
Constitutional Reform Process to an acceptable and
satisfactory conclusion. This has been their publicly
stated position. The two of them, President Maithripala
Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe,
represent the SLFP and the UNF respectively. There is a
general view that former President Mahinda Rajapaksa
should also be a part of the Process. Several Hon.
Members in the Opposition have conveyed that view to
us. We are in complete agreement with that view and we
would appeal to former President Mahinda Rajapaksa to
be supportive of the Process. That could infuse the
Process with greater confidence.
What former President Mahinda Rajapaksa has said
and done so far, particularly when he was in power, has in
several instances been strongly supportive of the Process.
I would draw the attention of the Hon. Members to such
instances. I do this only for the reason that it will be
helpful to all of us. You will observe that there is no
difference between what the former President said and did
and what is happening now.
I would refer, Sir, to some of these matters because
they are important. I refer to the Speech that President
Mahinda Rajapaksa made at the Inaugural Meeting of the
All Party Representative Committee called the APRC
and the Multi-Ethnic Experts Committee on 11th July,
2006.
I quote from what he said, Sir:
“Our objective must be to develop a just settlement within an
undivided Sri Lanka.”

He went on to say, Sir:
“People in their own localities must take charge of their destiny
and control their politico-economic environment. Central decisionmaking that allocates disproportionate resources has been an issue
for a considerable time.”

1110

He went on to say, and I quote:
“Any solution must be seen as one that stretches to the
maximum possible devolution-"
"Given the ground situation, given the background to the
conflict, it therefore behoves on particularly the majority
community to be proactive in striving for peace and there must be a
demonstration of a well-stretched hand of accommodation.”

That is what he wanted the majority community to do.
These are President Mahinda Rajapaksa’s words.
Then, Sir, I want to refer to a Joint Statement made by
President Mahinda Rajapaksa and the Secretary-General
of the UN when he came to Sri Lanka at the end of the
war on 23rd May, 2009.
This is what the Statement says, and I quote:
“President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that
addressing the aspirations and grievances of all communities and
working towards a lasting political solution was fundamental to
ensuring long-term socio-economic development."

It further states, I quote:
“President Rajapaksa expressed his firm resolve to proceed
with the implementation of the 13th Amendment, as well as to
begin a broader dialogue with all parties, including the Tamil
parties in the new circumstances, to further enhance this process
and to bring about lasting peace and development in Sri Lanka.”

This is what President Mahinda Rajapaksa himself
said in a Statement he made with the Secretary-General
of the UN.
Hon. Mahinda Rajapaksa’s brother, Mr. Basil
Rajapaksa, an important Minister, went to India in
October, 2008. At the end of that visit there was a
Statement made.
This is what he said, and I quote:
“Both sides discussed the need to move towards a peacefully
negotiated political settlement in the island including the North.
Both sides agreed that terrorism should be countered with resolve.
The Indian side called for implementation of the Thirteenth
Amendment and greater devolution of powers to the provinces. Mr.
Basil Rajapaksa emphasized that the President of Sri Lanka and his
Government were firmly committed to a political process that
would lead to a sustainable solution”.

This is Mr. Basil Rajapaksa’s statement and I have
quoted that.
Prof. G.L. Peiris, the then Minister of External Affairs
in the Mahinda Rajapaksa Government, between 15th and
17th of May, 2011, on his visit to India, said this in a
joint statement. I quote:
“Both sides agreed that the end of armed conflict in Sri Lanka
created a historic opportunity to address all outstanding issues in a
spirit of understanding and mutual accommodation imbued with
political vision to work towards genuine national reconciliation.
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In this context, the External Affairs Minister of Sri Lanka
affirmed his Government’s commitment to ensuring expeditious and
concrete progress in the ongoing dialogue between the Government
of Sri Lanka and representatives of Tamil parties.
A devolution package building upon the 13th Amendment
would contribute towards creating the necessary conditions for such
reconciliation.”

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගරු රානවවර දියම් සාම්පන්දන් මහතා
(மாண்புமிகு ராஜவலராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

Sir, kindly give me five more minutes to finish.
ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

( மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Can I take it off from the Hon. Viyalanderan’s time
allocation?
ගරු රානවවර දියම් සාම්පන්දන් මහතා
(மாண்புமிகு ராஜவலராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

Kindly give me five more minutes.
Again, Sir, the Foreign Minister of India came to Sri
Lanka and this is what he said in the course of his
statement made on the 19th of January, 2012. I quote:
“The Government of Sri Lanka has on many occasions
conveyed to us its commitment to move towards a political
settlement based upon the full implementation of the Thirteenth
Amendment to the Sri Lankan Constitution and building on it so as
to achieve meaningful devolution of powers.”

That is the commitment he made. He further said, I
quote:
“We look forward to an expeditious and constructive approach
to the dialogue process. We believe that continuation of the dialogue
between the Government and the TNA would pave the way for a
political settlement including under the rubric of the Parliamentary
Select Committee.”

The LLRC in their recommendations impressed the
need for extensive devolution and wanted a solution
based upon devolution, substantial devolution, maximum
devolution. Those are the words used by the LLRC.
And your commitment at the United Nations Human
Rights Council was - The Resolution adopted in October,
2015 states, I quote:
“Welcomes the commitment of the Government of Sri Lanka to
a political settlement by taking the necessary constitutional
measures, encourages the Government’s efforts to fulfil its
commitments on the devolution of political authority, which is
integral to reconciliation and the full enjoyment of human rights by
all members of its population;..”

So, this is the position, Sir. If one looks at what
President Mahinda Rajapaksa has said, President Mahinda
Rajapaksa has all along been supportive of the process of
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a political solution based upon maximum possible
devolution building upon the Thirteenth Amendment.
That is what Mangala Moonesinghe Select Committee
brought about. That is what Chandrika Bandaranaike
Kumaratunga’s proposals brought about.
That is what the Prof. Tissa Vitharana Report brought
about during the time the Hon. Mahinda Rajapaksa was
the President. It was carried on with his blessings. So, all
along Sir, the Mahinda Rajapaksa Government has been
committed to a political solution based upon the
maximum possible devolution, built upon the Thirteenth
Amendment to the Constitution so as to ensure a
meaningful devolution of power.
I would therefore, say Sir, that when the three leaders
of the country, President Maithripala Sirisena, Prime
Minister Ranil Wickremesinghe and former President,
Mahinda Rajapaksa have all been taking the same view
and have all been supportive of maximum possible
devolution of power being shared in such a way that all
the people in this country will feel that they are Sri
Lankans and that Sri Lanka is their country. Why are we
delaying? Our economy will never improve. You can
talk and talk till the cows come home. But our economy
will never improve. If our economy is to improve, there
must be substantial investment to this country -both
domestic investment and foreign investment. Today
people do not trust you. You make commitments
domestically and internationally which you do not keep.
People do not trust you. People must invest in this
country. You must develop an export-oriented economy.
You must create jobs for our youth. Our youth must be
employed. Unless that is done, your economy will never
improve and you will never achieve it unless there is a
political solution in this country and everybody is equal.
I thank you Sir, for the time you have given me.
Thank you.
ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු පාලිත රංශග බණ්ඩාර මහතා. ඔබතුමාට වි ාඩි 14ක්
තිශබ වා.
[අ.භා.12.03]

ගරු පාලිත රංවග බණ්ඩාර මහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்லக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , විශ ේෂශයන්ම අය වැය
පිළිබඳව කථා කරන් අවස්ථාව උවාවීම පිළිබඳව සතුට ප්රකා
කර අතර, ශමවර ඉදිරිපත් කර තිශබ අය වැය සුවිශ ෂී
ේ අය
වැයක්ය කිය
එක මම මුලින්ම කියන්
කැමැතියි. ගු
, ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , සාමා යශයන් හැම වර්ෂයකම
ශ ොවැේබර් මාසශේදී තමයි අය වැය ශල්ඛ යක් ඉදිරිපත්
වන්ශන්. ඒ අය වැය ශල්ඛ ය සේමත වුණාට පස්ශසේ ඊ ළඟ
වසශර් ජ් වාරි මාසශේ පළමුවැ,  වා සිට ශවසැේබර් මාසශේ 31
ශව,  වා වක්වා රශේ මුවල් පරිපාක ශේ ශයෝජ් ා රියාත්මක
කිරීමත් තමයි අය වැය ශල්ඛ යට අනුව කර ශග යන්ශන්.
හැබැයි, ශේ වර්ෂශේ අය වැය සුවිශ ෂී
ේ අය වැයක්ය කියාා මම
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු පාලිත රංශග බණ්ඩාර මහතා]

සඳහන් කරන්ශන් ශේ , සායි. එ ේ, අපි ශේ වර්ෂශේ අය වැය
ඉදිරිපත් කරන්ශන් මාර්තු මාසශේ 05 ශව,  වා වීමත්, එය අවසා
ව ශයන් සේමත ශකශරන්ශන් අශප්රේල් මාසශේ 05 ශව,  වා වීමත්
, සායි. පසු ගිය ඔක්ශතෝබර් මාසශේ 26 ශව,  වා සිදු කර කව
ශද් පාක කුමන්ත්රණය ශහේතුශකොටශග අපට මාස 4ක කාක
පරිච්ශදවයක් අය වැය ශල්ඛ යක් ශ ොමැතිව ශේ රට පාක ය
කරන් සිද්ධ වුණා. මාස 4ක කාක පරිච්ශදවය තුළ කිසිදු
අන්වමකින් රට තුළ අභාගයසේපන් තත්ත්වයක් ඇති ශ ොවීමට
වගබකා ගැනීමට අශප් රජ්යට හැකියාව -පුළුවන්කම- තිබුණා. එම
කාකය තුළ අපි රජ්ශේ ශසේවකයින් අපහසුතාවට පත් කශළත්
ැහැ, වයාපාරිකයින් අපහසුතාවට පත් කශළත් ැහැ එා් වාශකම
ශපෞද්ගලික අං ය අපහසුතාවට පත් කශළත් ැහැ. ඒ වාශකම
, කධාරින්ශක සහ අ, කුත් උවවියශක දීම ා කප්පාදු කිරීමක් සිදු
වුශණත් ැහැ, සමෘද්ධි දීම ාශේ පාක යක් එශහම ැත් ේ, අඩු
කිරීමක් සිද්ධ වුශණත් ැහැ. ඒ වාශකම ගැබි,  මේවුන්ශක
දීම ාශේ කිසිදු අඩු පාඩුවක් සිද්ධ වුශණ් ැහැ, වැඩිහිටි දීම ාශේ
අඩු පාඩුවක් සිද්ධ වුශණ් ැහැ. ආබාධිත උවවියට ශගවනු කබ
ශගවීේවක කිසිදු අඩු පාඩුවක් සිද්ධ වුශණත් ැහැ. ශේ ආදී
ව ශයන් ගත්තාම සෑම අං යකම උවවිය පීඩ යකට පත් ශ ොකර
කළ යුතු කාර්යය , සියාකාරව කර ශග යෑමට ශේ මාස 4ක
කාක පරිච්ශදවශේදී අපට හැකියාව කැබුණා. එශහම කශළේ අය
වැය ශල්ඛ යක් සේමත කර ගැනීමකිනුත් ශතොරවයි, ගු
, ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, . ශේක තමයි මම කිේශේ ශමවර
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය සුවිශ ෂී
ේ අය වැයක්ය කියාා. අශප්රේල්
මාසශේදී ශේ අය වැය සේමත කර ගත්තාට පස්ශසේ තව මාස 8ක
වාශක කාකයක් තමයි, අපට රශේ වැඩ කටයුතු කරන්
තිශබන්ශන්. එශහම ේ, මාස 12ක කාක පරිච්ශදවයක් වැඩ
කටයුතු කිරීම සඳහා අය වැය ශල්ඛ යක් ඉදිරිපත් කර සේමත
කර ගන් ා වූ ශයෝජ් ා සඳහා ශවන් කර ගන් ා වූ මුවල්වලින්
මාස 8ක් ඇතුළත සියලු රජ්ශේ ශසේවකයිනුත් එක්කාසු කර ශග
අශප් රජ්යට වි ාක වැඩ ශකොටසක් කරන් තිශබ වා. ශමවර අය
වැය සුවිශ ේෂී අය වැයක්ය කියා මම මුලින්ම සඳහන් කරන්
අවහස් කශළේ අන් ඒ , සාය කිය එක මම ශේ ගු සභාවට
කියන් කැමැතියි, ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, .
ශද් පාක කුමන්ත්රණයක් , සා රශේ විවිධ ප්ර ් වකට මුහුණ
දීකා, ආර්ක කශේ යේ යේ ප්ර ් වකට මුහුණ දීකා, ඒ වාශකම
ුපියශල් අගය සේබන්ධව යේ යේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්වකට
ඒ කාක පරිච්ශදවය තුළදී අපට මුහුණ ශවන් සිද්ධ වුණා. ශේ
සියල්කටම මුහුණ ශවමින්, රශේ ජ් තාවට කිසිදු පීඩ යක් ඇති
කිරීමකින් ශතොරව අපට ශගවන් තිබුණු වැවැන්ත ණය වාරිකයක්
ශගවා වමන් ත් අපට පුළුවන් වුණා. එශහම ේ, ශකෝකය තුළ
අපි හෑල්ලු ශවන් තිබුණු අවස්ථාව; ශකෝකය තුළ CRIB එකට
යන් තිබුණු අවස්ථාවත් ැති කර රශේ ශගෞරවය ආරක්ෂා
කරමින් ඒ ණය වාරිකය ශගවා වැමීමටත් අපි සමත් වුණා. ඒක
තමයි මම කිේශේ ශමවර අපි සුවිශ ේෂී අය වැයකට මුහුණ දීකායි,
ශේ වැඩ කටයුතු කර ශග යන්ශන් කියාා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අව අය වැය පිළිබඳව කථා
කර
ශේ ශමොශහොශත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු විුද්ධ
පක්ෂශේ උවවිය කවුුවත්ම ශේ ගු සභාශේ ැහැ. ශමවර අය
වැය සේබන්ධශයන් ශේ උවවිය විවිධ විශේච ඉදිරිපත් කළා. එක්
පැත්තකින් ශේ අය වැය මැතිවරණය ඉකක්ක කර ගත් අය
වැයක්ය කිේවා. අ, ක් පැත්ශතන් ශේක ජ් තාවට ශව කැරේ
අකයක්ය කියා ඔවුන් අපට ශචෝව ා කළා. ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , ශේ ව ශකොට කංකාශේ අය වැය ශල්ඛ 73ක්
ඉදිරිපත් ශවකා තිශබ වා. එම අය වැය ශල්ඛ 73ම ගත්තාම
ශබොශහෝ විට අත්පුඩි ගසා සන්ශතෝෂ ශවකා එළියට ගිහිල්කා
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රතිඤ්ඤ පත්තු කර ප්රීති ප්රශමෝවයට පත් වුණු අය වැය. ඒ අය වැය
තුළින් හාල් මික අඩු කළා, කරවක මික අඩු කළා, පරිප්පු මික අඩු
කළා, කිරි පිටි මික අඩු කළා. එශහම ැත් ේ පාන් රාත්තශල්
මික අඩු කරමින් ුපියල් තු ට පාන් ශගඩිය ශවන් තීන්දු කළාය
කිය කතන්වරත් සමඟ තමයි පසු ගිය කාකශේ අය වැය ඉදිරිපත්
කශළේ. විපක්ෂශේ උවවිය බකාශපොශරොත්තු වුශණ් ශමවරත් ඒ
විධිශේ සාේප්රවායික විධියට හාල් මික, කරවක මික, පරිප්පු මික,
සී,  මික, කිරි පිටි මික, එශහම ැත් ේ පාන් ශගඩිශේ මික අඩු
කර
අය වැයක් ශග ැල්කා ජ් තාවට ඉදිරිපත් කර යාවි
කියාායි.
මුත් එවැ,  අය වැයක් ශ ොව, ඒ සේප්රවාශයන් මිදුණු,
ජ් තාව ශ ොරවට , ජ් තාවට අත් වැකක් ශව අය වැයක්
විධියට තමයි ශමවර අය වැය ඉදිරිපත් කරකා තිශබන්ශන්. චී
කියම ක් තිශබ වා, "බඩගි,  මි, හාට මාළුශවක් ශවන් ට එපා;
බිලී පිත්තක් ශවන් " කියකා. එශහම
ේ ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , ශමවර අය වැය තුළිනුත් අනුගම ය කරකා
තිශබන්ශන් බඩගි,  මි, හාට මාළුශවක් ශව වා ශවනුවට බිලී
පිත්තක් ශව රමශේවයයි. ඒ බිලී පිත්ත අරශග ගිහිල්කා ඔහුට
උපයා ගැනීමට රමශේවය සකස් කර ශව විධියට තමයි ශමවර
අය වැය ඉදිරිපත් කරකා තිශබන්ශන්. ශේ අය වැය තුළින් කිසිදු
අන්වමකින් එකම පැත්තක්වත් අතහැර
ැහැ. ශපර පාසල්
වුවාශක පටන්, -පාසල් වුවාශක කිරි වීදුුව පවා ඇතුළත්ව,ශේ රශේ ඉන්
වැඩිහිටියා වක්වා සියලු ශව ා ආවරණය
කරන් ට කටයුතු කරකා තිශබ වා. රජ්ශේ ශසේවකයා ආවරණය
කරන් ට කටයුතු කරකා තිශබ වා. ුපියල් වසවහසකින් වැටුප්
වැඩි කරපු ආණ්ඩුව ශේ අය වැශයනුත් රජ්ශේ ශසේවකයාට
ුපියල් 2,500කින් වැටුප් වැඩි කිරීමට පියවර ශග තිශබ වා.
වසර විස්සකින් හමුවා , කයන් සඳහා වැටුප් වැඩි කිරීමක්
සිදුශවකා ශ ොතිබුණු කාකපරාසයක් තුළ ශමවර ගු මංගක
සමරවීර අමාතයතුමා ඉදිරිපත් කර කව අය වැය ශල්ඛ ශයන්
ුපියල් 8,770ක් වැ,  වි ාක මුවකකින් හමුවා ක්ශෂේත්රශේ
උවවියශක වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු ශව වා. ශේක සුවිශ ේෂී
කාරණයක්. පසුගිය වකවානුශේ දිගින් දිගටම පැවතුණ යුද්ධය
, සා ජීවිතක්ෂයට පත්වුණු පිරිස අතිමහත්. මශක මැතිවරණ
ශකොේඅාසය ව
ආණමඩුව මැතිවරණ ශකොේඅාසශේ හැම
පාරකම වාශක ය ශකොට අපට හමුවා ශසබළුන්ශක, හමුවා
, කධාරින්ශක, ශපොලිස් , කධාරින්ශක ශසොශහොන් ශකොත් වකින්
කැශබ වා. ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , එවා යුද්ධයට මුහුණ
දීකා අශප් මැතිවරණ ශකොේඅාසවක තුණයන් වහස් ගණන්
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. පැවතුණු ආණ්ඩුව හමුවා ශසබළා
විකුණාශග කෑවා; හමුවා ශසබළා ජ්ාතිශේ විුවන් කියමින්
ඔවුන්ශගන් වැඩ ගත්තා; ඔවුන්ව බිල්කට දුන් ා; මුත් ඔවුන් සහ
ඔවුන්ශක පවුල්වක යැශපන් න් සඳහා , සියාකාර රියාමාර්ග
ගත්ශත් ැහැ. හැබැයි, ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශමවර
අය වැය ඒ හමුවා ශසබළාව වර්ණ ා කර කර ඔවුන් අන්වමින්
ඉන්ශන් ැතුව, ඒ උවවිය , සි ඇගයීමකට කක් කරපු අය වැයක්
කිය එක ම ාශකොට ඔප්පු කර ශපන්වකා තිශබ වා කිය
කාරණය මම සඳහන් කරන් ට කැමැතියි. මමත් , ක ඇඳුේ අඳි
ක්ශෂේත්රයක සිටි පුද්ගකශයක් , සා විශ ේෂශයන්ම ශේ අය වැය
ශල්ඛ ය ඉදිරිපත් කළ මුවල් ඇමතිතුමාට සහ රජ්යට ප්ර ංසාව පුව
කර වා, , ක ඇඳුේ අඳි උවවිය ශවස අවධා ය ශයොමු කිරීම
සේබන්ධව.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශබොශහෝ කකකට ශපර
විශ්රාම කබා ගත් උවවිය ගැ ත් ශේ අය වැශයන් අවධා ය ශයොමු
කර තිශබ වා. විශ ේෂශයන් ශපොලිස් ශසේවශේ සහකාර ශපොලිස්
අධිකාරිවරශයක් ගත්ශතොත්, ඔහුශක මූලික විශ්රාම වැටුප ුපියල්
4,995ක් වැ,  මුවකක්. මාසය අවසා ශේ විශ්රාම වැටුප ව ශයන්
කැබුශණ් ුපියල් 16,000ත්, 20,000ත් අතර ප්රමාණයක්. ඒ
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වාශකම වැඩි වැටුපක් කබ අලුශතන් විශ්රාම ගන් ා උවවියට
විශ්රාම වැටුප ව ශයන් ශකොකු මුවකක් කැශබ වා. මුත් වැටුප්
තකයන් වැඩි කිරීමට ප්රථම විශ්රාම ගත් , කධාරින්ට මාසයකට
කැශබන්ශන් ුපියල් 20,000ක්, 25,000ක් වැ,  ශපොඩි මුවකක්.
ශපොලීසිශේ , කධාරින්ට, හමුවා ශසේවශේ , කධාරින්ට, රජ්ශේ
ශසේවකයන්ට පමණක් ශ ොශවයි, කලින් විශ්රාම ගත් මහාධිකරණ
වි, සුුවරශයකුටත් කැශබන්ශන් ුපියල් 25,000ක විතර මුවකක්.
ශමතැ වි ාක පරතරයක් තිබුණා. අලුශතන් විශ්රාම ගන් උවවිය
සහ පැරණි විශ්රාමිකයන් අතර බරපතළ පරතරයක් තිබුණා. ඒ
, සාම පැරණි විශ්රාමිකයාට ජීවත්වීම බරපතළ අරගළයක් බවට
පත්ශවකා තිබුණා. ඒ ශගොල්කන්ට ඔසු සැශකන් ශබශහත් ටික
ගත්තා ේ පමණක් සහ වායී මිකකට ශබශහත් ටික අරශග
පාවිච්චි කරන්
පුළුවන්කම කැබුණා. ශපෞද්ගලික අං ශේ
ෆාමසිවලින් ශබශහත් ගන්
වුණා
ේ, ඒ ශබශහත් ටික
ගැනීමටවත් ඔවුන්ට කැශබ විශ්රාම වැටුප ප්රමාණවත් වුශණ්
ැහැ, ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, . විශ්රාමිකයන්ශක විශ්රාම
වැටුප් පරතරය අවම කිරීම සඳහා ශමවර අය වැය ශල්ඛ ය තුළින්
සාධනීය පියවරක් අරශග තිබීම ගැ ආඩේබරශයන් සිහිපත්
කරන් ට ඕ ෑ; ඒ වාශකම අපි ඒ ගැ ස්තුතිවන්ත ශවන් ඕ ෑ.
ගු
, ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , තුණ
උවවිය
සේබන්ධශයනුත් ශේ අය වැශයන් අවධා ය ශයොමු කර
තිශබ වා. අශප් බ්රහ්මචාරී අවධිය අවසන් කරකා තුණ අවධියට
ඇතුළත් ශව ශකොට විවාහ ජීවිතය අපට අතයව ය කාරණයක්
ව වා. ඒක සේප්රවායක්. විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වුණාම
විවාහශයන් පස්ශසේ ශකොශහොමව කටයුතු කරන්ශන්, ජීවත්
ශවන්ශන් ශකොශහොමව කිය එක හැම තුණ තුණියකටම
තිශබ බරපතළ ප්ර ් යක්. ඒක ම ශසේ තිශබ බරපතළ
ශේව ාකාරී ප්ර ් යක්.

හයකට සමෘද්ධි සහ ාධාරය අලුශතන් කබා ශවන් ට ශයෝජ් ා
කරකා තිශබ වා. ශමතැ දී ශකශ කුට තර්ක කරන් පුළුවන්,
"එශහම ේ ඇයි, ශේ වතාශේ සමෘද්ධි සහ ාධාරය කක්ෂ හයකට
කබා ශවන් ශයෝජ් ා කරන්ශන්. තවත් ශද් පාක වහලුන්
කක්ෂ හයක් හවන් ව" කියකා.
ැහැ, ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, . ශමතැ අරමුණ වුශණ් ශමොකක්ව? ශේ කැබිය
යුතු පුද්ගකයන් කක්ෂ හයකට විතර ප්රමාණයකට ශේ සහ ාධාරය
කැබුශණ් ැහැ, ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, .

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

තව වි ාඩි ශවකක් තිශබ වා.

ගරු පාලිත රංවග බණ්ඩාර මහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்லக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අශප් කක්ෂ්මන් කිරිඇල්ක ඇමතිතුමා මට තව වි ාඩි තු ක්
ශවයි කියකා මම වි ්වාස කර වා.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මම වි ව
් ාස කරන්ශන් ැහැ. ශමොකව අපට කාකය පිළිබඳව
ශකොකු ප්ර ් යක් තිශබ , සා.

ගරු පාලිත රංවග බණ්ඩාර මහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்லக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ශහොඳයි. බැහැ
මුත් විවාහ ජීවිතය නීරස ජීවිතයක් ශ ොශවයි, රසවත්
ජීවිතයක් බවට පරිවර්ත ය කිරීම සඳහා ශයෝජ් ාවක් ශේ අය
වැය ශල්ඛ ය තුළින් ශග ැල්කා තිශබ වා. විවාහශයන් පස්ශසේ
ඒ විවාහක යුවළට තිශබ වැශව ප්ර ් ය තමයි , වහ . , වහ
ශකොශහේව කිය එක සිහි යකට පමණක් සීමා කරන්ශන් ැතුව,
පීඩ යකට පමණක් සීමා ශවන් ශවන්ශන් ැතුව ඒ පීඩ ය
රජ්ය භාර අරශග විවාහයට පත්ශව උවවියට තම , වස ඉදිකර
ගැනීම සඳහා ශබොශහොම සහ වායී වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක
කිරීමට ශේ අය වැය ශල්ඛ ය තුළ සාධනීය තත්ත්වයන් තිශබ
බව අපට වකින් පුළුවන්කම කැශබ වා.
අපි දිගින් දිගටම කශළේ සමෘද්ධි වයාපාරය වැ,  වයාපාර තුළින්
ශද් පාක බක කණ්ඩායේ , ර්මාණය කරශග ශද් පාක බක
හමුවාවන් පවත්වාශග යාමයි ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, .
රණසිංහ ශප්රේමවාස මැතිතුමාශක අවධිශේ එවා "ජ් සවිය" දීකා
ජ් තාව ක්තිමත් කළා. එවා ඒ "ජ් සවිය" වයාපාරශයන් අවුුදු
ශවකකට පමණයි එක පුද්ගකශයකුට ඒ සහ ාධාරය දීකා තිබුශණ්.
ඒක අවුුදු ශවකකට සීමා කරකා තිබුණා. අවුුදු ශවශකන් පස්ශසේ
ඔහු ක්තිමත්, සවිබක ගැන්වූ පුද්ගකශයකු බවට පරිවර්ත ය
කිරීශේ ශත්මාව, තීරණය, අධිෂ්අා ය මත තමයි එවා "ජ් සවිය"
රියාත්මක වුශණ්. ඉන් අ තුුව ඒ "ජ් සවිය" රියාවාමය ශව ස්
කරමින් පසුගිය රජ්යන් විසින් "සමෘද්ධි" වයාපාරය ඇති කළා. ඒ
"සමෘද්ධි" සාමාජිකයා තමන්ශක ශද් පාක
වහශකක් බවට
පරිවර්ත ය කරශග තිබුණා. සමෘද්ධි අධිකාරිය යනු ඩාලි පාශර්
තිශබ ශ්රී කංකා , වහස් පක්ෂ කාර්යාකයට සමා තවත් එක්
කාර්යාකයක් බවට පත් ශවකා තිබුණා. ඔවුන්ශක ශද් පාක
බකකාය ශමශහයව , ඩත්තු කර තැ සමෘද්ධි අධිකාරිය
බවට පරිවර්ත ය කරශග
තිබුණා. ඒ තුළ සමෘද්ධිකාභියා
ශද් පාක අතශකොළුවක් ශවකා, ශද් පාක වහශකක් බවට එවා
ඒ රජ්ය පත් කරශග තිබුණා. අව ශේ අය වැශයනුත් කක්ෂ

ේ ශමො වා කරන් ව?

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශමවර ශේ සමෘද්ධි දීම ාව
ශවන්
හවන්ශන් අවුුදු ශවකකටයි. ඒ ශගොල්කන් සවිබක
ගන්වකා, ක්තිමත් කිරීම තමයි අශප් ආණ්ඩුශේ පරමාර්ථය ශවකා
තිශබන්ශන්. ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පූජ්ක පක්ෂයට
රැකවරණය කබා ශවන් , ශසෞඛය සේපන් කණ්ඩායමක් ඇති
කිරීම සඳහා වැසිකිළි පද්ධතිය සකස් කරන් , උසස් අධයාප ය
කැබීම සඳහා විශද් ගත ශව වුශවකුට අධයාප ය කබා ගැනීම
සඳහා මූකයමය ප්ර ් තුළ හිරශ ොවී වැඩ කටයුතු කරන් ට
පහසුකේ සැකසීම ආදී වැඩ කටයුතු රාශියකින් සමන්විතව
රියාත්මක කර
අය වැයක් විධියට අපට ශේ අය වැය
හඳුන්වන් පුළුවන්.
"ගේ ශපරළිය" වැඩ සටහ , ගු රිෂා්ඩ බදියුදීන් අමාතයතුමා
රියාත්මක කර
" ංවමු කංකා" වැඩසටහ
වාශක වැඩ
කටයුතුත් එක්ක අපි ඉදිරියට යන් තිශබ වා. ඒ වාශකම සාර්ක්
කකාපශේත්, ආසියානු කකාපශේත් ගත්තාම අපි අන්තිමයට
ඉහළින් ඉන් රාජ්ය බවට පත් ශවකා තිශබ වා. , වහස කබ
ශකොට ජ්පා යට වඩා එක ශඩොකර් එකක් අඩුශවන් ඒකපුද්ගක වළ
ජ්ාතික ආවායමක් තිබුණු අපි, අව සාර්ක් කකාපශේත්, ආසියානු
කකාපශේත් ශන්පාකය අන්තිමයා ව
ශකොට, ශන්පාකයට
ඉහළින් ඉන් රට බවට පත් ශවකා තිශබ වා. සහ ාධාර, රැවටිලි
ශද් පාක අය වැය ශල්ඛ ඉදිරිපත් කරපු රටාව තුළ තමයි
එවැ,  තත්ත්වයට පත් ශවකා තිශබන්ශන්. ඒශකන් ශගොඩ යෑම
සඳහා තමයි ආර්ක කයට අත්වැකක් ශව අය වැයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට ශේ සැශර් පියවර ශග තිශබන්ශන්.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , මම ශේ කාරණයත් සිහිපත්
කරන් ඕ ෑ. ගු අගමැතිතුමාශක වැය ීයර්ෂය ුපියල් බිලිය
1.1ක් ශව ශකොට ගු ජ් ාධිපතිතුමාශක වැය ීයර්ෂය ුපියල්
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[ගු පාලිත රංශග බණ්ඩාර මහතා]

බිලිය 13.56ක් ශව වා. මාස පහක කාකයක් තමයි වැඩ කටයුතු
කරන්
තිශබන්ශන්. මාස පහක කාකයක් සඳහා එක
පුද්ගකශයකුට පමණක් ුපියල් බිලිය 13.56ක් -ුපියල් කක්ෂ
13,560ක්- වාශක මුවකක් ශවන් කර වා. මාස පහක් තුළ ශමවැ, 
මුවලිකින් ශමොකක්ව කරන්ශන්?
ඊශේ
මම
"ජ් හඬ"
වැඩසටහශන්
ඉන්ශවද්දී
ශපොශළොන් ුශේ උවවිය කථා කරකා ශපොශළොන් ුශේ
තත්ත්වය පිළිබඳව කිේවා. ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේ කාරක සභා
අවස්ථාවකදී -අව වවශසේ ඡන්වශේදී ශ ොශවයි,- ශමවැ,  මුවල්
සේභාරයක් ශවන් කිරීම තුළ ප්රශයෝජ් යක් තිශබ වාව කිය එක
පිළිබඳව හිතන්
ශව වා. ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේදී අපට
ප්ර ් ගත එක කාරණයයි තිශබන්ශන්. ුපියල් බිලිය 13.56ක ුපියල් කක්ෂ 13,560ක මුවකක්- එක් පුද්ගකශයකුශක වැය
ීයර්ෂයකට ශවන් කරකා තිබීම
ේ අපට එකඟවිය හැකි
කාරණයක් ශ ොශවයි කිය
එක ශමම අය වැය ශල්ඛ ය
පරිීයක ය කර ශකොට ශපනී ය වා කිය කාරණය සිහිපත්
කරමින්, ඒ සේබන්ධ ගත යුතු රියාමාර්ගය ශමොකක්ව කිය එක
පිළිබඳවත් අපට හිතන්
ශව වා කිය
කාරණය සිහිපත්
කරමින්, කාකය කබා දීම සේබන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුති කරමින්
මා , හඬ ශව වා.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට ගු අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි
14ක කාකයක් තිශබ වා.
ගු සභා ායකතුම, , දිවා ආහාරය සඳහා ශවන්කර තිශබ
කාකශයන් වි ාඩි 3ක කාකයක් කබාගැනීම සඳහා ශයෝජ් ා
කරන් .

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පස් වු 12.30න් පසුව
වි ාඩි 3ක් සභාව පවත්වාශග ය ශකස මා ශයෝජ් ා කර වා.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සභාව එකඟව?

ගරු මන්ත්රීවරු

(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු අනුර දිසා ායක මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා කථා කරන් .
[අ.භා. 12.19]

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු කථා ායකතුම, , වර්තමා ආණ්ඩුව ශේ ඉදිරිපත් කර
තිශබන්ශන් අවසන් අය වැය ශල්ඛ යයි කියකා මා හිත වා. අප
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රශේ ඉදිරි අ ාගතය පිළිබඳව පරිච්ශදවයක් ලිේවා ේ ශේ
අවුුදු 5 ගැ ලියැශව පිටු හිස් පිටුයි. හිස් පිටුවලින් තමයි ශේ
අවුුදු 5 සමන්විත ශවන්ශන්. ඒ වාශකම ශේ අවුුදු පශහේ අප
රශේ වි ා කාරී අන්තය ගැ ලිේවා ේ එය පිටු වහස් ගණ ක්
පුරවන්
පුළුවන්.
එතරේ
වි ා කාරී
අන්තයකට
තමුන් ාන්ශසේකා ශේ රට ශග ගියා. ඒ ගැ මා කියන් ේ. ශේ
රශේ සැබැවින්ම සිදුව ශද් පිළිබඳව ලිේවා ේ ලියැශව
ඉතිහාසය මා කියන් ේ. හැබැයි මංගක සමරවීර මහත්මයා ශහෝ
ආණ්ඩුශේ අමාතයවු ශහෝ ශව
ශව
පරිච්ශදව ලියන්
පුළුවන්. ඒ ඒ විෂයයන් ගැ
කථා කර
ශවකාශේදී
අග්රාමාතයවරයාශක සිට ඒ හැම ඇමතිවරයා පිළිබඳවම ශව
ශව පරිච්ශදව ඉදිරිපත් කරන් මා සූවා ේ. එය මතක තබා
ගන් .
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පළමුශවන්ම මා කියන්ශන්,
අශප් රට ක්ශෂේත්ර ගණ ාවක අර්බුවයක තිශබ වාය කිය එකයි.
ආර්ක ක ව ශයන්, සමාජ්යීය ව ශයන් වි ාක අර්බුවයක්
තිශබ වා. ශේ රශේ පාක බකයට පත්කර ගන් ා ආණ්ඩුවක
සැකසුේ බවට පත්විය යුතුව තිබුශණ්, අශප් රට ශේ අර්බුවවලින්
මුවාශග ඉදිරියට ශග යෑම සඳහා අව ය කර සැකසුේ සහ
රියාමාර්ග සකස් කිරීමයි. අශප් රශේ ආර්ක කය මුහුණ දී තිබුණු
ප්රධා ම අර්බුවයක් තමයි ණය අර්බුවය. හැබැයි ශේ අවුුදු 5
ඇතුළත ශේ ණය අර්බුවය සම ය වීමට හැකියාවක් කැබී
තිශබ වාව? එශහම ැත් ේ, ඒ ණය අර්බුවශේ අපි තව තවත්
ගිලී තිශබ වාව? වැන් අප හමුශේ තිශබ සංඛයා වත්ත ශසොයා
බැලුවාම තවත් තීව්ර වි ා කාරී අන්තයක් වක්වා ශේ ණය අර්බුවය
කැඳවාශග ශගොස් තිශබ බව ශපශ
වා.
ශමවර අය වැය ශල්ඛ ශේ සඳහන් කර තිශබ වා, ආසන්
ව ශයන් ුපියල් බිලිය 2,200 ඉක්මව ණය මුවකක් ැවත
කබා ගැනීමට සිදු වුණාය, අශප් ණය සහ ණය ශපොලී වාරිකය
ශවනුශවන් ුපියල් බිලිය 2,200ක් ශගවිය යුතුව තිශබ වාය
කියකා. ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ආසන්
ව ශයන්
රජ්ශේ අ, කුත් සියලු වියවේවකට සමා
-ශපෝඩඩක් අඩුයිවියවමක් ණය ශපොලිය සහ ණය වාරික ශවනුශවන් අව අපට
ශගවිය යුතුව තිශබ වා. ශේ රාජ්යය, ශේ පාකකයන් ව ක
ගණ ාවක් මුළුල්ශල් ශේ රට පාක ය කරකා, ශගොඩ ආ ශ ොහැකි
වැවැන්ත ණය අර්බුවයකට ශේ රට පත්කරකා තිශබ වා. එයින්
ශගොඩ එ මාවතව අව තමුන් ාන්ශසේකා ශේ සකස් කරමින්
තිශබන්ශන්?
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අව ශේ ණය කබා ගැනීමත්
වයාපාරයක් -බිස් ස් එකක්- බවට පත් වී තිශබ වා; මං ශකොල්ක
කෑමක් බවට පත් වී තිශබ වා. පසුගිය වා ශ්රී කංකා මහ බැංකුව
විසින් ජ්ාතයන්තර ස්ෛවරී බැඳුේකර ශවශළඳ ශපොළට , කුත්
කරනු කැබුවා. ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , අවුුදු 5ක් කල්
පිශර ශඩොකර් බිලිය යකුත්, අවුුදු 10ක් කල් පිශර ශඩොකර්
බිලිය 1.4කුත් ජ්ාතයන්තර ස්ෛවරී බැඳුේකර , කුත් කළා. ගු
, ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පසුගිය දි කිහිපය ඇතුළත අශප්
රාජ්යය පමණක් ශ ොශවයි, තවත් රාජ්යයනුත් ශමම ජ්ාතයන්තර
බැඳුේකර , කුත් කර තිබුණා. එහිදී වියේ ාමය , කුත් කර
තිශබ ශපොලිය සියයට 4.78යි. තායිකන්තය , කුත් කර තිශබ
ශපොලිය සියයට 2.51යි. කඩා වැශටමින් තිබුණු, කඩා වැශට වාය
කියකා යුශරෝපා සංගමයත් අර්බුවයකට අ තුු හඟවා තිබුණු
ග්රීසිය තමන්ශක ස්ෛවරී බැඳුේකර , කුත් කර තිශබ ශපොලී
අනුපාතිකය සියයට 3.84යි. ඒ වාශකම ශබොස්වා ා රට තමන්ශක
බැඳුේකර , කුත් කර තිශබ ශපොලී අනුපාතිකය සියයට 5.27යි.
හැබැයි ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශ්රී කංකා මහ බැංකුව,
ශේ ආණ්ඩුව අවුුදු පහක් කල් පිශර ස්ෛවරී බැඳුේකර , කුත්
කර තිශබ ශපොලී අනුපාතිකය සියයට 6.85යි. ඒ වාශකම අවුුදු
10ක් කල් පිශර ශඩොකර් බිලිය 1.4ක ස්ෛවරී බැඳුේකර
, කුත් කර තිශබ වා.
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එහි ශපොලී අනුපාතිකය සියයට 7.81යි. අව මුවල් අමාත්යවරයා
ශහෝ මුවල් රාේය අමාත්යවරයා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ප්රකා කළ
යුතුව තිශබ වා, ශමවැ,  අධික ශපොලී අනුපාතයකට බැඳුේකර
, කුත් කිරීමකට ශහේතු සාධක වුශණ් කවරක්ව කියකා.
ගු , ශයෝේය කථා ායකතුම, , ආණ්ඩුවක් තිශබන්ශන්
කුමකටව? අ ාගතශේ සිදු විය හැකි අ තුු කලින් උපකල්ප ය
ශකොට ඒ සඳහා විසඳුේ කබා ගැනීමට කලින් සැකසුේ කළ යුතුව
තිශබ වා. එවැ,  කිසිදු සැකසුමක් ැතිව ඉබාගාශත් ආර්ක කය
ඇශවන් ට දීකා, ඉබාගාශත් ණය අර්බුවය වර්ධ ය ශවන් ට
දීකා, ඉබාගාශත් ණය ශවශළඳ ශපොළ වර්ධ ය ශවන් ට දීකා ශේ
ණයවලින් මිශවන් ට කියා හදිසි ස්ෛවරී බැඳුේකර
ජ්ාත්යන්තරයට , කුත් කිරීම හරහා තමයි ශේ අර්බුවය , ර්මාණය
කරකා තිශබන්ශන්. එය ශගවිය යුත්ශත් ශේ රශේ ජ් තාව. ඒ බර
වැරිය යුත්ශත් ශේ රශේ ජ් තාව. ගු , ශයෝේය
කථා ායකතුම, , එම , සා ශමවැ,  අධික ශපොලී අනුපාතිකයකට
ශමම ස්ෛවරී බැඳුේකර , කුත් කශළේ ඇයි කියකා ආණ්ඩුශේ මුවල්
අමාත්යවරයා අව ශේ පාර්ලිශේන්තුවට පැහැදිලි කරන් ට ඕ ෑ.
තායිකන්තයට, වියේ ාමයට, කරීසියට, -කඩා වැශටමින් තිශබ
කරීසියටත් වඩා- වඩා අධික ශපොලී අනුපාතිකයකට ස්ෛවරී
බැඳුේකර , කුත් කශළේ ඇයි? ගු , ශයෝේය කථා ායකතුම, ,
මම කිේශේ ඒකයි. අති ය සැක කටයුතු ගනුශවනු ශකස තමයි අව
ශේ ණය ගැනීේ ශපශ න්ශන්.
2015 ශපබරවාරි මාසශේ 27ශව,  වා සුප්රකට බැඳුේකර
ගනුශවනුව හා සමා බරපතළ වංචාවක් ශේ තුළ සිදු වී ඇති බව
හරිම පැහැදිලියි. එම , සා ශේ හා, ය පිළිබඳව ආණ්ඩුව ශේ රශේ
ජ් තාවට කුණු පැහැදිලි කළ යුතුව තිශබ වා. එය ශේ රශේ
මුළු ශපොලී අනුපාතිකයටම අහිතකර බකපෑේ ඇති කර වා. ගු
, ශයෝේය කථා ායකතුම, , කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා, තමන්ශක
කුඩා ේයාපාර සඳහා, තමන්ශක , වස ඉදි කර ගැනීම සඳහා වැ, 
කටයුත්තකට කවර ශහෝ ණය මුවකක් අරශග තිශබ වා ේ ඒ
සියලු ශපොලී අනුපාතිකයන්ට ශේ හරහා අහිතකර බකපෑේ ඇති
කරනු කබ වා. ගු , ශයෝේය කථා ායකතුම, , තවත් දීර්ඝ
ශකස අශප් රට ණය අර්බුවයක ශහළුවා හැුණු ශකොට ඒ ණය
අර්බුවශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා සැකැස්මක් සකස් කර ගන් ට බැරි
වුණු අවුුදු පහක් ශකස තමයි ශේ අවුුදු පහ ගතශවමින්
තිශබන්ශන්.
ගු , ශයෝේය කථා ායකතුම, , රාේයයක් හැටියට අපට
ණය අර්බුවයක් තිශබ වා විතරක් ශ ොශවයි, ජ් තාවක් හැටියට
ගත්තත් අව කරාමීය ජ් තාව මුහුණ දී තිශබ ප්රධා ම ගැටලුව
කරාමීය ණයගැති භාවයයි. අව යාප ය දිස්ත්රික්කශේ සිය දිවි
හා,  කර ගන් ා අයශගන් වැඩිම ප්රමාණයක් සිය දිවි හා,  කර
ගැනීම කරන්ශන් ගත් ණය ශගවා ගන් ට බැරිවයි. එම , සා
ආණ්ඩුවක් හැටියට සැකසුේ සකස් කළ යුතුව තිශබන්ශන් කුම
දි ාවටව? කරාමීය ජ් තාව අත්පත් කරශග තිශබ කරාමීය
ණයගැති භාවය සියදිවි හා,  කර ගැනීම වක්වා වර්ධ ය වී
තිශබ වා. කරාමීය ජ් තාවශක ජීවිත කඩා වැශටමින් තිශබ වා;
ශද්ශපොළ අහිමි ශවමින් තිශබ වා; උගස් භාණ්ඩ සින් ශවමින්
තිශබ වා; උගස් කර කව ශද්ශපොළ සින් ශවමින් තිශබ වා.
වි ාක කරාමීය ණයගැති භාවයකට අශප් රශේ ජ් තාව මුහුණ දී
තිශබ වා. ආණ්ඩුව සැකසුේ සකස් කළ යුතුව තිබුණා, ශේ
කරාමීය ණයගැති භාවශයන් අශප් රශේ ජ් තාව මුවවා ගන්ශන්
ශකොශහොමව කියකා. හැබැයි, ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේ ඇතුළත් වී
තිශබන්ශන් කරාමීය ජ් තාව යළි යළිත් එම ණය උරශල් හිර
කිරීශේ දිසාවට අව ්ය ශව
ශයෝජ් ායි. ඒ අනුව, ජ් තාවට
කරාමීය ණයගැති භාවශයන් මිදීමට අව ්ය සැකසුමක් ඉදිරිපත්
කරන් ට ශේ අය වැය ශල්ඛ ය අසමත් වී තිශබ වා.
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වැන් අපි කෘෂිකර්මාන්තය ගැ
බකමු. ගු , ශයෝේය
කථා ායකතුම, , අශප් රශේ ්රම බකකාශයන් සියයට 28.4ක්
, රත ශවන්ශන් කෘෂි කර්මාන්තශේයි. ඔබතුමා , ශයෝජ් ය
කර ශමො රාගක දිස්ත්රික්කශේ සියයට 80කශක පමණ ප්රධා
ජීවිකාව බවට පත් වී තිශබන්ශන් කෘෂි කර්මාන්තයයි. අශප් රශේ
්රම බකකාශයන් සියයට 28.4ක්, -හතශරන් පංරවකට වඩා වැඩි
ප්රමාණයක්- , යැලී ඉන්ශන් කෘෂි කර්මාන්තශේයි. හැබැයි, ඔවුන්
අශප් ජ්ාතික ධ යට, ජ්ාතික ආවායමට එකතු කරන්ශන් 7.2ක
වාශක කුඩා ප්රති තයක්. සියයට 28.4ක රම
්
බකකායක් රශේ
ජ්ාතික ධ යට එකතු කරන්ශන් වළ ශද්ීයය , ෂ්පාව ශේ
ප්රති තයක් ශකස 7.2ක් වැ,  ප්රමාණයක්. එය කිසිශසේත්ම එම
ජ් තාවශක ජීවිතය ඟා සිටුවීම සඳහා ප්රමාණවත් ආවායමක්
බවට පරිවර්ත ය ශවන්ශන් ැහැ. ඔවුන්ශක කෘෂි කර්මාන්තය
තමන් වපුර
්රමයට සරික ශකස , ෂ්පාව යක් අත්පත් කර
ශවන්ශන් ැත් ේ එය ඔවුන්ශක ජීවිතය ඉස්සරහාට ශග යන්
පුළුවන් ආධාරකයක් බවට පත් ශවන්ශන් ැහැ. එම , සා කෘෂි
කර්මාන්තශේ ශේ තිශබ අර්බුවය විසඳීම සඳහා සැකසුේ සකස්
කළ යුතුව තිබුණා. ඒ සැකසුේ ශකොශහේව තිශබන්ශන්? කෘෂි
කර්මාන්තය පිළිබඳව කිසිදු ප්රගතිගාමී අවහසක් ැති අය වැය
ශල්ඛ යක් බවට ශේ අය වැය ශල්ඛ ය පත් වී තිශබ වා.
ගු , ශයෝේය කථා ායකතුම, , ඒ වාශකම අව ශව ශකොට
අශප් රශේ ආහාර සුරක්ෂිත භාවය බරපතළ අ තුරකට පත් වී
තිශබ වා. අපට අත්යව ය
්
ආහාර ශවනුශවන් ඇශමරිකානු
ශඩොකර් බිලිය 1.8ක්, ආසන් ව ශයන් අශප් මුළු ආ ය
වියවේවලින් සියයට 10ක් පමණ වැය කරන් ට සිදු වී තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , එහිදී එළවලු ආ ය ය
ශවනුශවන් ශඩොකර් මිලිය 369ක්, කිරි සහ කිරි ආ්රිත ආහාර
ආ ය ය ශවනුශවන් ශඩොකර් මිලිය 319ක් ආදි ව ශයන් අධික
ශකස ආහාර ආ ය යකට ශයොමු වූ රාජ්යයක් බවට ශේ රට පත්
වී තිශබ වා. එම , සා ශේ රශේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව
සැකකිල්කට කක් කළ යුතුව තිශබ වා. ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , ශගොවියාට තමන්ශක , ෂ්පාව සඳහා සාධාරණ
මිකක් කබා ශවන්ශන් ශකොශහොමව, පාරිශභෝගිකයාට ස්ථාවර මිකක්
සකස් කරන්ශන් ශකොශහොමව? ඒකට තමයි ආණ්ඩුවක්
තිශබන්ශන්. ශපොශළොන් ුශේ ලූනු අස්වැන්
ශ ළ
ශගොවියාශක ලූනු ටික ශකොළ ජීවත් ව පාරිශභෝගිකයාට ස්ථාවර
මිකකට කබා ශවන්ශන් ශකොශහොමව? ශමො රාගක ජීවත් ව
ශගොවියාට සාධාරණ මිකක් කබා ශවන්ශන් ශකොශහොමව? එයට
මැදිහත් වීම සඳහා ආණ්ඩුවට සැකසුේ තිබිය යුතුයි. ශමය, ඒ කිසිදු
සැකැස්මක්, වැක්මක් පිළිබඳව සඳහන්ව ශ ොමැති අය වැය
ශල්ඛ යක්. ඒ වාශකම, ශපෞද්ගලික අං ශේ ශසේවක
ශසේවිකාවන්ශක, වතු අං ශේ වැඩ කර
ජ් තාවශක, ීනවර
අං ශේ ජ් තාවශක ජීවිත ඉදිරියට ශග යෑම සඳහා වැක්මක් ශහෝ
සැකැස්මක් ශ ොමැති අය වැය ශල්ඛ යක් තමයි ශේ ඉදිරිපත් කර
තිශබන්ශන්. ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශේ ආණ්ඩුව
ැවත ැවතත් උත්සාහ කරමින් තිශබන්ශන්, අශප් රට ශේ ගමන්
කරමින් තිශබ වැරැදි ආර්ක ක ප්රතිපත්තිශේ දි ාවටම යළි යළි
ශවොරටු විවෘත කිරීමටයි.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පුද්ගකයකු හැටියට
ගත්ශතොත් මම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ අය වැය ශල්ඛ 20ක
විවාවවකට
සහභාගි
වී
තිශබ වා.
ගු
, ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, , ආපසු හැරී බැලුවාම අපට ශත්ශර වා, ශේ
අවුුදු 20 තුළ ඵකවායි ශකස, සැකසුේසහගතව අශප් රශේ
ආර්ක කය ශමශහයවූවා ේ 2000 වර්ෂයට වඩා අව ව විට
ආර්ක කය කවර ඉමක් වක්වා ශග යන් අපට පුළුවන්කම
තිබුණාව කියකා. හැබැයි අශප් ජීවිත කාකශේ, අශප් ශේ
පාර්ලිශේන්තු කාකශේ අප අත් විඳිමින් තිශබන්ශන් කුමක්ව? හැම
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු අනුර දිසා ායක මහතා]

අය වැය ශල්ඛ යක්ම ඉදිරිපත් කර ශකොට ඒ ඒ ආණ්ඩුවක
අමාතයවු ඉතාම ශබොළඳ ශකස, හර සුන් ශකස ඒ ඒ ,  චි
් ත
ශමොශහොශත් ජ් තාවට යමක් කබා ශවන්
උත්සාහ වර වා
හැුණු ශකොට දිර කාලී ව ආර්ක ක සැකැස්මක් සහිතව රට
ශමශහයවන් අසමත් වී තිශබ වා. එශසේ අසමත් වීශේ ප්රතිඵකය
කුමක්ව? 2000 වර්ෂශේදී අප ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කතා කර
ශකොට අශප් රශේ පැවැති ආර්ක කශේ ස්වභාවයත්, 2019 වර්ෂය
සඳහා අය වැය ශල්ඛ ය ඉදිරිපත් කර විට තිශබ ස්වභාවයත්
ගත්ශතොත්, ඉදිරිගාමි දි ාවට ය වා ශවනුවට ඉතාම පසුගාමි, කඩා
වැටුණු ආර්ක කයක් අපි , ර්මාණය කර දී තිශබ වා. ඒ , සා ශේ
ආර්ක ක උරශකන්, තමුන් ාන්ශසේකා අවුුදු ගණ ාවක් තිස්ශසේ
අනුගම ය කරමින් තිශබ වැරැදි දි ා තියක් සහිත ආර්ක ක
ගමශ න්, තීරණාත්මක ශකස ශේ රට මුවා ගන් සමත් වන්ශන්
ැත් ේ ශේ ආර්ක ක අර්බුවය තවදුරටත් තීව්රතාවකින් යුතුව
වර්ධ ය ව වා හැුණු විට එය සම ය ශ ොව බව ේ ඉතාම
පැහැදිලියි. අපි අශප් රශේ , ෂ්පාව ය ඉස්සරහට ගන්ශන්
ශකොශහොමව? අපි අශප් රශේ , ෂ්පාවකයා ආරක්ෂා කර ගන්ශන්
ශකොශහොමව? අපි අශප් රශේ , ෂ්පාවකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
අව ය ව නීති පද්ධතිය සකස් කරන්ශන් ශකොශහොමව? හැබැයි
මංගක සමරවීර අමාතයවරයා අය වැය ශල්ඛ ය ඉදිරිපත් කර
විට ඉතාම හර බරව සහ වටි ා ශකස ඉදිරිපත් කළ අවහස තමයි,
අශප් රශේ ආණ්ඩුව තවදුරටත් ලිහිල්කරණ ප්රතිපත්තිශේ තමයි
ඉදිරියට යන්ශන් කිය එක. ශේ ලිහිල්කරණ ප්රතිපත්තිය අවුුදු
40කට වඩා වැඩි කාකයක් ගත කරමින් තිශබ වා. ශේ
ලිහිල්කරණ ප්රතිපත්තිය අපට අත් පත් කර දී තිශබන්ශන් ආර්ක ක
ව ශයන් අති ය වි ා කාරි, කටුක අත්වැකීේ. ඒ , සා
තීරණාත්මක ශකස ආර්ක කය ව දි ාවකට ශමශහයවීම සඳහා
වැක්මක් ශහෝ වුවම ාවක් ශේ පාකකයන්ට ශ ොමැති බව
පැහැදිලියි.
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කියකා. වුවාට ඉගැන්වීම සඳහා වි ාක වැය බරක් වරන්
පවුකකට සිදු වී තිශබ වා. අව අධයාප ය පාසල් අධයාප ය
එළිශයන් ගන් සිදු වී තිශබ වා. පාසල් අධයාප ය වි ාක කඩා
වැටීමකට භාජ් වී තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , 2017 වසර ශග බකන් .
2017 වසශර් පළමු වසරට එකම ළමයකුවත් ඇතුළත් ශ ොවුණු
පාසල් 433ක් තිශබ වා. පළමුව වසරට එක ළමයකු විතරක්
ඇතුළත් වූ පාසල් 137ක් තිශබ වා. පළමුව වසරට ළමයින්
ශවශව කු ඇතුළත් වූ පාසල් 138ක් තිශබ වා. එශහම
තත්ත්වයක් තිශබ අතශර් පාසල් 36කට ඉල්ලුේ පත්ර කක්ෂයක්
එ වා. ශේ අර්බුවයට විසඳුේ ශසොයා තිශබ වාව? ශේ අර්බුවයට
තිශබ විසඳුම කවරක්ව? අශප් රශේ පාසල් පද්ධතිය වීකරණය
කරකා පාසශල් අධයාප ය ශකශර් වුවන් තුළ තිශබ වි ්වාසය
සහතික කිරීම සඳහා පාසල් අධයාප ය ශසේවාවක් හැටියට
වර්ධ ය කළ යුතුව තිශබ වා. ප්රවාහ ය ශසේවාවක් හැටියට
වර්ධ ය කළ යුතුව තිශබ වා. ශසෞඛයය ශසේවාවක් හැටියට
වර්ධ ය කළ යුතුව තිශබ වා. ආර්ක කය සැබැවින්ම වර්ධ ය
ව වා ේ, ජ් තාවට තමන්ශක ශසේවා ඉතාම කාර්යක්ෂමව සහ
පහසුශවන් කබා ගැනීශේ හැකියාව තිශබන් ඕ ෑ.
ඒ කිසිවක් ඇතිශකොට ැහැ. ඒ , සා ආර්ක කය තවතවත් තීව්ර
කර , අර්බුවයකට ශගශ
පාක යක් හා වැක්මක් හැුණු විට,
ශව විකල්ප ආර්ක ක උපාය මාර්ගයක් ශහෝ සැකැස්මක් ශේ
පාක සමශේ ආණ්ඩුවට ශ ොමැති බව තමයි ශමම අය වැය
ශල්ඛ ශයනුත් ශපන්නුේ කරමින් තිශබන්ශන්, ගු , ශයෝජ්ය
කථා ායකතුම, .
මට ශේ අවස්ථාව කබා දීම සේබන්ධශයන් ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ව වා.

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු නිවය නය කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට තවත් වි ාඩි 2ක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු අනුර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , ශේ රට ගමන් කරමින්
තිශබ
ආර්ක ක උපාය මාර්ගය ශව ස් කිරීශේ දි ාවට
හැශරන්ශන් ැතිව ශේ රශේ ජ් තාවට ශසේවා සපයන්ශන්
ශකොශහොමව? අව අශප් රශේ ප්රවාහ ශසේවශයහි වි ාක අර්බුවයක්
, ර්මාණය වී තිශබ වා, ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, .
ජ් තාවට තමන්ශක කාකශයන් වැඩි කාකයක් බස් රථශේ,
දුේරිශේ ගත කරන් සිදු වී තිශබ වා. එන් එන් ඒ කාකය අඩු
ව වාව, වැඩි ව වාව? 2000 වර්ෂශේ තිබුණාට වඩා අව මි, සුන්
බස් එශක් සිටි
කාකය වැඩි වී තිශබ වා; 2000 වර්ෂශේ
තිබුණාට වඩා අව මි, සුන් දුේරිශේ සිටි
කාකය වැඩි වී
තිශබ වා. 2000 වර්ෂශේ තිබුණාට වඩා අව මි, සුන්ට මහ මඟ
රස්තියාදු වීමට සිදුව තිශබ කාකය වැඩි වී තිශබ වා. සැබෑ
සංවර්ධ ය ේ, ශේ ශසේවා හරහා ජ් තාවට ප්රතිකාභ කැබිය
යුතුයි. මුත්, කවර ශසේවාව කැබී තිශබන්ශන්?
ගු , ශයෝජ්ය කථා ායකතුම, , පාසල් අධයාප ය ශග
බකන් . වැන් සමීක්ෂණවලින් ඔප්පු වී තිශබ වා, අ.ශපො.ස.
උසස් ශපළ හවාර සෑම වුවකු ශවනුශවන්ම පවුකකට ආසන්
ව ශයන් ුපියල් 13,000ක වැය බරක් වරන් සිදු වී තිශබ වා

(The Hon. Deputy Speaker)

පස් වු 1.30 වක්වා සභාශේ වැඩ කටයුතු තාවකාලිකව
අත්හිටුව වා.

රැසානවීම ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අ හිටුවන ලදින්, අ.භා.
1.30
නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා (ගරු වසාල්වම්
අවඩක්කලනාදන් මහතා වප සාභාපති වවයන් නැවත පව වන
ලදී.

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மைிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு
மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] in the Chair.

[பி.ப. 1.31]

ගරු ඩපලසාන වද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கலள,
2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத் திட்டம் ததாடர்பில்
எனது
கருத்துக்ககளயும்
ததாிவிப்பதற்கு
வாய்ப்பு
வைங்கியகம குறித்து முதலில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்
தகாள்கின்லறன்.
எமது
மக்கள்
எட்ட
நின்று
பார்கவயார்களாகப்
பார்த்துவிட்டு, ஒரு தபருமூச்சிகன தவளிப்படுத்திவிட்டுச்
தசல்லக்கூடிய தவறும் வகரபுகளாக மாத்திரலம இந்த
நாட்டின் வரவு தசலவுத் திட்டங்கள் காைப்படுகின்றனலவ
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தவிர, அவற்றின் மூலமாகக் கூறப்படுகின்ற விடயங்களின்
நகடமுகறச் சாத்தியம் என்பது தவறும் பூச்சிய நிகலயில்
இருந்து வருவதாகலவ எமது மக்களால் ததாடர்ந்தும்
கைிக்கப்தபற்று வருவகத நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலல
குறிப்பிட்டாக லவண்டும்.
குறிப்பாக, கடந்த வருடம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட வரவு தசலவுத்திட்ட வகரபிலல 'நல்லிைக்கம்' என்ற
தகலப்பின்கீழ் வடக்கு, கிைக்கு சார்ந்து கிட்டத்தட்ட 20
விடயங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன. இந்த 20 விடயங்களில்
கடந்த ஆண்டு அல்லது இதுவகரயில் எந்ததந்த விடயங்கள்
நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டு, நிகறலவற்றப்பட்டுள்ளன என்ற
லகள்வி எமது மக்களிகடலய எழுகின்றது. வடக்கு, கிைக்கு
மாகாைங்களில் தசங்கல் மற்றும் ஓடுகள் தகாண்ட 50,000
வீடுகள் அகமக்கப்படும் எனக் கூறப்பட்டது. அப்படி ஏலதனும்
வீடுகள்
அகமக்கப்பட்டனவா
என்பது
பற்றி
எமது
மக்களுக்குத் ததாியாது. இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தில்
'நல்லிைக்கம்' எனும் தகலப்பிலிருந்து 'சமூகப் பராமாிப்பு
முன்தனடுப்புகள்' என்ற தகலப்புக்கு மாற்றி, 2019ஆம் ஆண்டு
வடக்கு,
கிைக்கு
மாகாைங்களில்
15
ஆயிரம்
தசங்கற்களினாலான
வீடுகளின்
நிர்மாைப்
பைிகள்
ஆரம்பிக்கப்படும் என்றும் இதற்காக 4,500 மில்லியன் ரூபாய்
ஏற்கனலவ ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் லமலும் 5,500
மில்லியன் ரூபாய் தபற்றுக் தகாடுக்கப்படும் என்றும்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகலயில் வடக்கு, கிைக்கில்
வீடகமப்புத்
திட்டத்திகன
லமற்தகாள்வதற்தகனத்
திகறலசாியில் நிதி இல்கல என்லற கடந்த பல மாதங்களாகக்
கூறப்பட்டு வந்துள்ள நிகலயில், ஏற்கனலவ ஒதுக்கப்
பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகின்ற அந்த 4,500 மில்லியன் ரூபாய்
எங்லக இருக்கின்றது என்ற லகள்வி எழுகின்றது. அலதலநரம்,
இங்லக பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள 'லஹாம் ஸ்வீட் லஹாம்',
'சிஹின மாளிகா' - 'கனவு மாளிகக' லபான்ற வீடகமப்புக்
கடன் திட்டத்கதப்லபால், யுத்தம் காரைமாக இடம்தபயர்ந்து
பாதிக்கப்பட்டுள்ள
மக்களுக்கும்
லதசிய
வீடகமப்பு
அதிகாரசகபயின் ஊடாகலவா அல்லது லவறு ஏதாவது அரச
நிறுவனங்களின் ஊடாகலவா வீடகமப்புக் கடன் திட்டத்கத
இரட்டிப்பாக
வைங்கக்கூடிய வைிவகககள்
ததாடர்பில்
ஆராய்வதும்
எமது
மக்களுக்கு
வசதியாக
அகமயும்
என்பகதயும் இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்லறன்.
நுண்கடன் பிரச்சிகன காரைமாக மிகுந்த பாதிப்புக்ககள
எதிர்லநாக்கியிருக்கின்ற தபண்ககள அப்பிரச்சிகனயிலிருந்து
மீட்தடடுப்பது ததாடர்பில் கடந்த வரவு தசலவுத்திட்ட
வகரபில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது. கிராமியக் கூட்டுறவு
வங்கிகள், லசமிப்பு மற்றும் கடன் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின்
ஊடாக இவர்ககளக் கடன் தபாறியிலிருந்து மீட்பதற்கான
குகறந்த வட்டியிலான கடன் திட்டம் ஒன்று வடக்கு மற்றும்
வட மத்திய மாகாைங்களில் முன்லனாடியாக ஆரம்பிக்கப்படும்
எனக் கூறப்பட்டது. அது எந்தளவுக்குச் சாத்திமானது
என்பதற்கு எவ்விதமான தபறுலபறுககளயும் லமற்படி கடன்
சுகமகளுக்கு
ஆளாலனார்
மத்தியில்
காைக்கூடியதாக
இல்லாத நிகலயில், இம்முகறயும் படுகடன் நிவாரைத்
திட்டமானது கூட்டுறவு, கிராமிய வங்கிகள் மற்றும் சிக்கனக்
கடன் கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் ஊடாகத் ததாடர்ந்து
முன்தனடுக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
லமற்படி நுண்கடன் சுகம காரைமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள
மக்களுக்கு
லமலும்
கடன்ககள
வைங்கி
அதற்கான
நிவாரைங்ககள
வைங்குவது
என்பது
'மரத்திலிருந்து
விழுந்தவகன மாலடறி மிதித்த ககத'யாகலவ அகமயும்
என்பகத நான் ஏற்கனலவ சுட்டிக்காட்டியிருந்லதன். மத்திய
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வங்கியின்
கண்காைிப்பு
ஏற்பாடுகள்
வலுவுள்ளதாக
அகமந்திருப்பின் இத்தககய நிதி நிறுவனங்களால் இம்மக்கள்
இந்தளவு பாதிப்புககள எதிர்லநாக்கியிருக்க மாட்டார்கள்.
இந்த நிகலயில், ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் பிரதிநிதி Pablo
Bohoslavsky என்பவர் அரசாங்கத்தினால் கடுகமயானதும்
உறுதியானதுமான
கட்டகளக்
கட்டகமப்தபான்று
உருவாக்கப்படும் வகரயில் நுண்கடன்ககள மீளச் தசலுத்து
வகதத்
தற்காலிகமாக
இகடநிறுத்துமாறு
அறிவிப்
தபான்றிகன இலங்கக அரசு விடுக்க லவண்டுதமனக்
குறிப்பிட்டுள்ளார் எனத் ததாிய வருகின்றது. ஐக்கிய நாடுகள்
கவுன்ஸிலின் 40வது அமர்வில் அவர் சமர்ப்பித்துள்ள
அறிக்ககயில், அதிக வட்டியுடன்கூடிய நுண்கடன்ககள
வலுவிைக்கச் தசய்து, தாம் இதுவகர தசலுத்திய நிதியிகன
இைப்பீடு
என்ற
வககயில்
லகாருவதற்கு
பாதிக்கப்
பட்லடாருக்குச் சந்தர்ப்பம் வைங்கப்பட லவண்டும் என்றும்
அரச வங்கிகள் தமது நிவாரை ாீதியிலான கடன்
வைங்கல்ககள விாிவுபடுத்த லவண்டும் என்றும் அதில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக லமலும் ததாிய வருகின்றது. இது
இந்த நுண்கடன் பிரச்சிகனக்குச் சிறந்த ஒரு தீர்வாக
அகமயுதமன்லற கருதுகின்லறன். லவண்டுமானால் லமற்படி
நிதி நிறுவனங்கள் பாதிப்பகடயாத வககயில் நியாயமான ஒரு
தபாறிமுகறயிகன ஏற்படுத்தவும் முடியும். குறிப்பாக, நிதி
நிறுவனங்களால் வைங்கப்பட்டுள்ள கடன் ததாகககளுக்கு
எமது மக்களால் தாங்கிக்தகாள்ளக்கூடிய ஒரு நியாயமான
வட்டியிகன உறுதி தசய்து, கடனுடன் லசர்த்து அதகன
அறவிட்டுக் தகாள்வதற்கும் அதகன மீறிய வககயில்
அறவீடுகள் இடம்தபற்றிருக்கின்ற நிகலயில், அத்ததாகக
யிகன
பாதிக்கப்பட்லடாருக்கு
மீள
வைங்குவதற்கும்
நடவடிக்கக
எடுக்க
இயலும்.
இதகனக்
கடன்
தசலுத்திலயாருக்கும் தசலுத்த இருப்லபாருக்குமான ஏற்பாடாக
முன்தனடுக்க
லவண்டும்.
அலதலநரம்,
கடன்ககளச்
தசலுத்தலவண்டி
இருப்லபாாில்
கடன்ககளச்
தசலுத்த
இயலாத நிகலயில் இருப்லபாருக்தகன ஒரு நிவாரைத்
திட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டு, அவர்களது கடன்ககள அரசு
ஏற்கக்கூடிய ஓர் ஏற்பாடும் அவசியமாகும் என்பகத இங்கு
வலியுறுத்த விரும்புகின்லறன்.
அடுத்ததாக, தநடுந்தீவு மற்றும் கிளிதநாச்சிப் பகுதிகளில்
உைவு பதனிடும் நிகலயங்கள் அகமப்பதாகக் கடந்த வரவு
தசலவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது. அது எந்தவககயில்
சாத்தியமாயிற்று என்பது ததாியவில்கல. அச்சுலவலிக்
ககத்ததாைிற்
லபட்கடயின்
அபிவிருத்தி
ததாடர்பில்
பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டது. லமற்படி ககத்ததாைிற்லபட்கடக்குச்
தசல்கின்ற பாகத இன்னமும் மிகுந்த பாதிப்புகளுக்கு
உட்பட்லட காைப்படுகின்றது. யாழ்ப்பாைத்தில் நவீன
தபாருளாதார
கமயதமான்று
ஆரம்பிக்கப்படுதமனக்
குறிப்பிடப்பட்டது.
அதன்
நிகலகம
என்னதவன்று
ததாியவில்கல. ஆனால், இம்முகறயும், மத்திய தபாருளாதார
கமயதமான்றுடன்
இகைக்கப்பட்ட
10
துகைப்
தபாருளாதார நிகலயங்கள் வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில்
உருவாக்கப்படும் என்றும் லமலும், காங்லகன்துகற, மாந்கத
கிைக்கு, பரந்தன், தகாண்டச்சி, கிண்ைியா, சம்மாந்துகற,
திருலகாைமகலயில் ககத்ததாைிற் லபட்கடகள் அகமக்கப்
படவுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் யுத்தம் மற்றும் இன
முறுகலினால்
பாதிக்கப்பட்ட,
கைவன்மாகர
இைந்த
தபண்களுக்கும், முன்னாள் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கும்
வாழ்வாதார உதவிகள் வைங்கப்படுதமனக் குறிப்பிட்டப்
பட்டிருந்தது. புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட முன்னாள் இயக்க
உறுப்பினர்களில் வாழ்வாதார வசதிகள் இல்லாலதாருக்கு
அவர்களது திறன்களின் அடிப்பகடயில் லதசிய ததாைில்சார்
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ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

தகககமச் சான்றிதழ்கள் வைங்கப்படுதமன்றும் இதற்தகன
நடமாடும்
லசகவ
ஒன்று
ஆரம்பிக்கப்படும்
என்றும்
கூறப்பட்டது. அதன் நிகலகம என்னதவன்று ததாியவில்கல.
லமலும், குகறந்தபட்சம் 5 முன்னாள் இயக்க உறுப்பினர்
ககளத் ததாைிலுக்காகச் லசர்த்துக் தகாள்கின்ற தனியார்
நிறுவனங்களுக்கு ததாைிலாளர் ஒருவருக்கு தலா 10,000 ரூபா
வீதம் 50 வீதமான ஊதிய மானியம் தபற்றுக் தகாடுக்கப்படும்
எனவும் கூறப்பட்டது. இகவ எல்லாம் எந்தளவுக்குச்
சாத்தியமான தசயற்பாடுகளாகச் சமூகத்தில் நகடமுகறப்
படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது இன்னமும் லகள்விக்குறியாகலவ
இருக்கின்றது.
தாங்கள் கூறித்தான் கடந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தில்
வடக்கு, கிைக்கு ததாடர்பில் பல்லவறு விடயங்கள் உள்ளடக்
கப்பட்டன எனக் கூறி, இந்த ஆட்சிகயக் தகாண்டுவந்ததாக
மார்தட்டிக்தகாண்டு வந்த தமிழ்த் தரப்பினர், உள்ளடக்கப்
பட்ட
விடயங்கள்
தசயற்படுத்தப்பட்டனவா?
என்பது
ததாடர்பில் அக்ககறயின்றி தமௌனமாகலவ இருந்துவிட்டு,
இந்த முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்கதயும் நம்புகின்லறாம்
எனக்
கூறிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள்.
அந்த
வககயில்
பார்க்கின்றலபாது வரவு தசலவுத்திட்ட வகரவுகளும், இந்தத்
தமிழ்த்
தரப்பு
அரசியல்வாதிகளும்
எமது
மக்ககளப்
தபாறுத்தவகரயில் ஒன்லற என்றுதான் ததாிய வருகின்றது.
அதாவது, தவறும் வாய்ப்லபச்சு மாத்திரம்தான். அதுவன்றி
தசயலில் ஒன்றுலம இல்கல!
அலதலநரம், இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாகத்
லதாட்டத்ததாைிலாளர்களது நாளாந்த ஊதியத்திற்தகன 50
ரூபாய் ஒதுக்கப்படுதமனக் கூறப்பட்டு வந்துள்ள நிகலயில்,
லதாட்டத்
ததாைிலாளர்களது
ஊதியப்
பிரச்சிகனக்குத்
லதயிகலச் சகபயுடன் கலந்துகரயாடி, உடனடித் தீர்வு
எட்டப்படுதமனக் குறிப்பிட்டுள்ளதுடன் லவறு எவ்விதமான
குறிப்புகளும் அது ததாடர்பில் இல்கல.
அத்துடன், “பகன நிதியம்” என்றததாரு விடயம் இம்முகற
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்தகன 2,500 மில்லியன் ரூபாய்
முன்தமாைியப்பட்டுள்ளதாகத்
ததாிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்குப் பங்களிப்புச் தசய்யுமாறு நலன்விரும்பிகள், தகாகட
வள்ளல்கள்
மற்றும்
விலசஷமாக
புலம்தபயர்
மக்கள்
ஆகிலயாருக்கு
அகைப்பும்
விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த
நிகலயில், இச்தசயற்பாடானது நிகலலபற்கறக் தகாண்டதா?
என்தறாரு
சந்லதகத்கதலய
ஏற்படுத்துவதாக
உள்ளது.
இத்தககயததாரு நிதியம் திகறலசாியினால் நிர்வகிக்கப்
படுகின்ற நிகலயில், இதற்குப் பங்களிப்பு வைங்குவதற்தகன
எவரும்
முன்வருவார்களா?
என்பது
சந்லதகமாகலவ
இருக்கின்றது.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கலள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு
நிமிடம் இருக்கின்றது.

ගරු ඩපලසාන වද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

நான் லமலதிகமாக மூன்று நிமிடங்கள் லகட்லடன்.
தமாத்தம் 12 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. என்னுகடய லநரக்
கைிப்பின்படி இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் இருக்கின்றன.

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

உங்களுக்கு 12 நிமிடங்கள்தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ගරු ඩපලසාන වද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ஆம்! எனக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்ககள கூடுதலாகத்
தருமாறு லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.
ஏற்தகனலவ
வடக்கு,
கிைக்கு
மாகாைங்களின்
வீடகமப்புத் திட்டத்திற்தகன ஒதுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட
நிதிலய இல்கல எனத் திகறலசாி ததாிவித்ததாகக் கூறப்பட்ட
நிகலயில், இது ஒரு லகள்விக்குறியான நிகலகமயிலேலய
காைப்படுகின்றது
என்பதால்,
இத்திட்டத்தின்கீைான
ஏற்பாடுகள் ததாடர்பில் நாம் தபாறுத்திருந்லத பார்க்க
லவண்டியுள்ளது. அலதலநரம், “பகன நிதியம்” என்கின்ற
தபயர்
எமது
பகுதியிகன
அகடயாளப்படுத்துவதாக
அகமந்திருப்பது வரலவற்கத்தக்கது. எனினும், பகன வளத்
ததாைில் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வாதாரங்ககள உயர்த்துகின்ற
திட்டங்களும் அதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க லவண்டும்.
இத்தககய ஏற்பாடுகள் மாகாை ாீதியில் நிர்வகிக்கப்படக்
கூடிய நிகலகமககளக் தகாண்டிருப்பின், அவற்றுக்கான
பங்களிப்புககளச் சமூகம் சார்ந்த பலாிடமும் எதிர்பார்க்கக்
கூடியதாக இருக்கும்.
அடுத்து,
நல்லிைக்கம்
ததாடர்பில்
கடந்த
பல
வருடங்களாகப் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டு, அதற்தகன பல்லவறு
நிதி
ஒதுக்கீடுகளும்
லமற்தகாள்ளப்பட்டு
வருவதாகக்
கூறப்படுகின்றது. இந்தச் தசயற்றிட்டங்களினூடாக இன்று
இந்த
நாட்டில்
நல்லிைக்கம்
என்பது
எந்தளவுக்கு
வலுப்தபற்றுள்ளது? என்பது லகள்விக்குறிலயயாகும். அந்த
நிகலயில், இங்லக பிரதமாின்கீழ் இயங்கும் நல்லிைக்கப்
தபாறிமுகற
ஒருங்கிகைப்புச்
தசயலகத்தின்மூலமாக
விைிப்புைர்வு மற்றும் ததளிவுபடுத்தல் நிகழ்ச்சிக்காக 200
மில்லியன்
ரூபாய்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகக்
குறிப்பிடப்
படுகின்றது. அலதலநரம், ககல மற்றும் கலாசாரத்தினூடான
சமாதானத்திற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் எனக் கூறப்பட்டு,
லமலுதமாரு ததாகக நிதி லதசிய ஒருகமப்பாடு மற்றும்
நல்லிைக்கத்திற்கான
அலுவலகத்திற்கு
ஒதுக்கப்
பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அலதலநரம், வடக்கு
மாகாைத்தில்
நிகலலபறான
வாழ்வாதாரத்திகன
ஏற்படுத்தவும், நல்லிைக்கத்திகன உறுதிப்படுத்தவும் "கடந்த
காலத்கத மறப்லபாம் - எதிர்காலத்கதக் கட்டிதயழுப்புலவாம்"
என்றததாரு திட்டம் ததாடர்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காலத்திலிருந்து இந்த நாடு பாடம் படித்துக்
தகாள்ளாத நிகலயிலல, கடந்த காலத்கத மறப்லபாம்
என்பகத எமது மக்கள் ஏற்றுக்தகாள்ளப்லபாவதில்கல
என்பகதலய நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட லவண்டியுள்ளது. இந்த
நாட்டில் கடந்த காலங்களில் இடம்தபற்றுள்ள பாதிப்புகள்
ததாடர்பில் பல்லவறு ஆகைக்குழுக்கள் அகமக்கப்பட்டு,
பல்லவறு பாிந்துகரகள் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கலள, உங்களது உகரகய
முடித்துக்தகாள்ள லவண்டும்.
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ගරු ඩපලසාන වද්වානන්දා මහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் லதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

நன்றி! எனது உகரயின் எஞ்சிய பகுதிகயச் சகபக்குச்
*சமர்ப்பிக்கின்லறன்.

[අ.භා. 1.44]

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා (සාංවර්ධාන උපාය
මාර්ග සාහ නාතයන්තර වවවළඳ නිවය නය අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ - அபிவிருத்தி
உபாயமுகறகள் மற்றும் சர்வலதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of
Development Strategies and International Trade)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , 2019 වසර සඳහා
ඉදිරිපත් කර ඇති අය වැය ශල්ඛ ය සේබන්ධශයන් අවහස්
වක්වන් අව ප්රථම වතාවට මට අවස්ථාව කැබීම ගැ මම සතුටු
ව වා. විශ ේෂශයන්ම ගු මංගක සමරවීර ඇමතිතුමා ඉදිරිපත්
කළ ශේ අය වැය සංවර්ධ ය හා සුබසාධ ය කිය කුණු
ශවකම කැටි කර ගත්, ශකටි කාලී , මධය කාලී සහ දිර කාලී
ආර්ක ක ඉකක්ක කරා රට ශයොමු කර , ඉතාම ප්රගතිීයලී අය
වැයක් ශකස අපිට හඳුන්වන්
පුළුවන්. සමහර ශවකාවට,
විපක්ෂශේ මන්ත්රීවු එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය ධ වාදී පක්ෂයක්
ශකස හඳුන්ව වා; ඒ තුළ සිටින්ශන් ධ වාදී ආර්ක කයක් ශමශහය
ව පිරිසක්ය කියා කිය වා. හැබැයි, ශේ අය වැය දිහා බැලුවාම,
එය ධ වාදී අය වැයක් කියා අපිට කියන් බැහැ. සුබසාධ ය
කැටි කර ගත්, පහළ මේටශේ සිටි
දුී  දුප්පත් ජ් තාව
ශවනුශවන් වැඩි අවධා යක් ශයොමු කළ, සෑම තරාතිරමකම,
සමාජ් මේටමකටම අය ආකර්ෂණය කරගන් පුළුවන් ප්රගතිීයලී
අය වැයක් විධියට මට ශමවර අය වැය හඳුන්වන් පුළුවන්. ඒක
තමයි, අපි වකි ශව ස.
ශේ අවුුදු තු හමාර, හතර ඇතුළත අපි අය වැය ශල්ඛ
කීපයක්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒ හැම එකක්ම හැම තිස්ශසේම ජ් තා
සුබසාධ ය කැටි කරශග
ඉදිරිපත් කළ අය වැය ශල්ඛ
හැටියට හඳුන්වන් පුළුවන්. ශේ අවුුදු තු හමාර තුළ අපි
ඇතිකළ ශව ස දිහා බැලුවාම, ශමය සමාජ්වාදී ආණ්ඩුවක්ව
කියකා අපිට හිශත වා.
අපි අවුුදු හතළිස් ගණ ක් තිස්ශසේ ජ්ාතික ඖෂධ ප්රතිපත්තිය
ගැ කථා කළා. හැම වසරකම අශප් ායකයන් ශසේ ක බිබිශල්
මහත්මයාශක රණ සැමුේ උත්සව පැවැත්වූවා. හැබැයි,
එතුමාශක රණ සැමුම පවත්ව වවසට විතරයි රාජ්ය ඖෂධ
ප්රතිපත්තිය ගැ කථා කශළේ. එය රියාත්මක කශළේ ැහැ. ඒක
රියාත්මක කරන් බැරි වුශණ් ශමොකව? ශකෝකශේ තිශබ
බහුජ්ාතික සමාගේවකට යට වුණු පාකකයන් ශමච්චර කාකයක්
අශප් රශේ හිටියා. ඖෂධ මාෆියාවට යට වුණු, බහුජ්ාතික
සමාගේවකට යට වුණු ශසෞඛය ඇමතිවු ශමච්චර කාකයක් අශප්
රශේ හිටියා. හැබැයි, මට මතක විධියට 2016 අවුුද්ශද් ශේ
ජ්ාතික ඖෂධ ප්රතිපත්තිය රියාත්මක කරන් අපිට පුළුවන් වුණා.
ඒ සේබන්ධශයන් අපි සතුටු ව වා. අව ශසෞඛය ක්ශෂේත්රශේ
වැවැන්ත ශපරළියක් සිදුශවකා තිශබ වා; වි ාක ශව සක් ශවකා
තිශබ වා. ඖෂධ ගණ ාවකම මික වි ාක ව ශයන් අඩුශවකා
තිශබ වා. ඒ වාශකම ප්රමිතිශයන් වැඩි ඖෂධ, උපකරණ අව අශප්
රටට ශගශ
වා. මම ශහොඳ උවාහරණයක් කියන් ේ. ශසෞඛය
ඇමති රාජිත ශසේ ාරත් මැතිතුමා ඊශේ කිේවා, අව අපි හෘවය
ශරෝග ශවනුශවන් පාවිච්චි කරන්ශන් ඇශමරිකාශේ තිශබ
ශහොඳම stent එකයි කියා.

—————————
* පුසානතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ශඩො ල්්ඩ ට්රේප් මහත්මයාට ශහට හෘවයාබාධයක් හැදුශණොත්,
එතුමාට පාවිච්චි කරන්ශන්ත් අශප් රශේ ශරෝී න් සඳහා අව
පාවිච්චි කර stent එකමයි. ශේක තමයි, අපි ඇති කළ අලුත්
ශව ස. ශසෞඛය ක්ශෂේත්රය ඒ තැ ට ශගශ න් අපට පුළුවන්
වුණා. ඒ විතරක් ශ ොශවයි, ගු හර්ෂ ව සිල්වා ඇමතිතුමා
රියාත්මක කළ "සුවසැරිය" වයාපෘතිය ගැ බකන් . ශේවා
ධ වාදී වැඩ පිළිශවළවල් ශ ොශවයි. ශේවා සමාජ්වාදී වැඩ
පිළිශවළවල්. ශේවා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය ප්රමුඛ ශේ ආණ්ඩුවයි
රියාත්මක කශළේ. අපිට මතකයි, ඒ කාකශේ සමහර සංවිධා කියූ
ශද්වල්. ශකළින්ම කිය වා ේ GMOA එක, විපක්ෂශේ අය
කිේවා, "ඉන්දියානු RAW ඔත්තු ශසේවය එ වා; ඉන්දියාශවන්
ෛවවයවුන් එ වා; ඉන්දියාශවන් ශහව සහායිකාවන් එ වා;
driversකා එ වා" කියා. තවදුරටත් එශහම කිය වාව කියා මම
අහ වා. Ambulanceවකට ගල් ගහන් ය කිේවා. තවදුරටත් ඒ
මතය වර වාව කියා මම අහ වා. එක්ශකශ ක් ශහෝ ඒ මතය
වර වා ේ, ැඟිටකා කියන් . ශකොළ පාට ඉර තිශබ , ඒ සුදු
පාට වෑන් එක අව ගශේ සාමා ය සරක වර් යක් බවට පත්
ශවකා තිශබ වා. ඉස්සර සුදු පාට වෑන් විතරයි තිබුශණ්. ඒශක්
ශකොළපාට ඉරි තිබුශණ් ැහැ. ඒශක් අරශග ගිශේ ශරෝී න්
ශ ොශවයි. ඒ වෑන් එක මරණය කරායි ගිශේ. අව බකන් ,
ශව ස. ශේවා තමයි අපි කළ ශව ස්කේ. අශ කුත් සියලුම
ක්ශෂේත්රවක ඒ වැවැන්ත ශව ස ශවකා තිශබ වා.
"ගේශපරළිය" වැඩසටහ ශවස බකන් . ුපියල් ශකෝටි
8,000ක මුවකක් කංකාව පුරා විසිුණු ගේමා සියල්කටම ශවන්
කර තිශබ වා. ුපියල් ශකෝටි 8,000න් කරන් පුළුවන් ශව
වැඩ විධියට තිබුශණ් ශමො වාව? රාජ්පක්ෂ මහත්මයා කළ වැඩත්
එක්ක සංසන්ව ය කරකා මම කියන් ේ ශකෝ. ශකොළ ශ ළුේ
කුලු
තිශබ වා ශන්. ශ ලුේ කුලුනු
වයක් ශේ ශකෝටි
8,000න් හවන් පුළුවන්. කටු ායක-ශකොළ අධිශේී  මාර්ගය
ඉදිකිරීමට වැය වුශණ් මිලිය
45,000යි; ශකෝටි 4,500යි.
කටු ායක-ශකොළ අධිශේී  මාර්ග ශවකක් සෑදීමට වැයව මුවක
අපි ගශේ සංවර්ධ ය ශවනුශවන්, ගශේ සුබසාධ ය ශවනුශවන්,
දුප්පත් ජ් තාව ඟා සිටුවීම ශවනුශවන් ශවන් කර තිශබ වා.
ශේවා තමයි අපි කළ ශව ස්කේ.
ගිය අවුුද්ශද් "ගේශපරළිය" වැඩසටහ කඩාකප්පල් කළා,
වවස් පණස්ශවශක් කුමන්ත්රණය සිදු කරකා. ඒ කැබි ේ
මණ්ඩකශේ පළමුවැ,  රැස්වීශේදීම "ගේශපරළිය" වැඩසටහ
ැවැත්වූවා. ශේවා ගැ කථා ැහැ. ඖෂධ මාෆියාව රියාත්මක
කළ කේටිය, ශකටි කාකයක් -වවස් 52ක්- සිටි ශසෞඛය
ඇමතිවුන් සහ ඊ, යා අගමැතිතුමා හේබ ශවන් ගිහින් තිශබ
බව අපට ආරංචියි. අශප් ශසෞඛය ඇමතිතුමා සියලුම බීම වර්ග
සඳහා colour code එකක් වැේමා; "traffic light" වැේමා. වැඩිම
සී,  ප්රමාණයක් තිශබ ඒවාට රතු පාට, ඊළඟ එකට කහ පාට සහ
සී,  අවම මේටශේ තිශබ ඒවාට ශකොළ පාට ශයදුවා. ශේ , සා
වසරකට ුපියල් බිලිය 4ක් ශේ ඊ, යා සමාගේවකට අහිමි
ශවකා තිශබ වා. ශමොකව, "traffic light" වැේමාට පසුව ඒවාශේ
මික අඩු වුණා. වවස් පණස්ශවශක් ආණ්ඩුව පැවැති කාකශේ ශේ
අය ගිහිල්කා ඊ, යා අගමැතිවරයාව හේබ ශවකා තිශබ වා. එශසේ
හේබ ශවන්
ගිහිල්කා, "අපිට වි ාක ප්ර ් යක් තිශබ වා.
වාර්ෂිකව බිලිය 4ක් අහිමි ශව වා, ශේ , සා අශප් බිස් ස්
කඩා වැටී තිශබ වා, අපිට උවේ කරන් " කියා කිේවා ලු. "එක
වසරක බිලිය
හතර මම ශවන් ේ, ඊට පසුව හැම වාම
ඔබතුමන්කාට ඒ බිලිය හතශර් ආවායේ කබන් පුළුවන්" කියා
ඊ, යා අගමැතිතුමා කිේවා ලු. ඔන් , තත්ත්වය. ඔන් , වවස් 52
තුළ කරන් හැදූ ශද්වල්.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , අපි කියන්ශන් ශේකයි.
අපි කළ ඒ වැවැන්ත ශව ශසේ ප්රතිඵක අව ජ් තාව ුකක්ති විඳි වා.
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පාර්ලිශේන්තුව
ලින් බණ්ඩාර ජ්යමහ මහතා]

සංවර්ධ
උපාය මාර්ග සහ ජ්ාතයන්තර ශවශළඳ , ශයෝජ්ය
අමාතයතුමා විධියට මම කියන් කැමැතියි, අපි සතියකට කලින්
බිංගිරිශේ අප ය සැකසුේ කකාපයක් පටන් ගත් බව. එය,
අක්කර 1,200ක් වක්වා වර්ධ ය කරන්
පුළුවන්. එය
අ ාගතශේදී වැවැන්ත ආශයෝජ් යක් බවට පත් ශව , රැකියා
අවස්ථා 75,000ක් බිහි ශව
වැවැන්ත අප ය
සැකසුේ
කකාපයක්. පළමුවැ,  වවශසේම ආශයෝජ්කශයෝ -රශේ සහ
ජ්ාතයන්තරශේ ප්රමුඛ ආයත - ශවොශළොස්ශවශ ක් ආවා. අවුුදු
15කින් අශප් රශේ අප ය සැකසුේ කකාපයක් ඉදිශවකා ැහැ.
ශේ ශතොරතුු වැක්කාම අපට ඔළුශේ අත ගසා ගන් හිතුණා.
2004දී තමයි අන්තිමට අප ය සැකසුේ කකාපයක් ඉදිශවකා
තිශබන්ශන්. රාජ්පක්ෂ මහත්මයාශක කාකශේදී ශ ොශයක්
මාදිලිශේ ඇමතිවුන් සිටියා. හැබැයි, එක අප ය සැකසුේ
කකාපයක් බිහි කරන් බැරි වුණා. අන්තිමට බිහි කළ අප ය
සැකසුේ කකාපය තමයි මිරිේජ්වික අප ය සැකසුේ කකාපය.
මිරිේජ්වික අප ය සැකසුේ කකාපශේ අක්කර 600ක් තිශබ වා.
හැබැයි, 2015 ව ශතක් එය හිස් භූමියක් විධියටයි තිබුශණ්.
2004දී හැදූ අප ය
සැකසුේ කකාපයවත් පුරවා ගන්
එතුමන්කාට බැරි වුණා. එතශකොට ශමො වාව, ශේ ශගොල්කන්
කරකා තිශබන්ශන්?
රටක් විධියට ඉස්සරහට යන්
ේ, අශප් අප ය වර්ධ ය
ශවන්
ඕ ෑ.
ැත් ේ අපිට ඉස්සරහට යන්
බැහැ. එවා
බිංගිරියට ආපු ශවකාශේ ගු අගමැතිතුමා කිේවා, "වියේ ාමශේ
අප ය සැකසුේ කකාපය 350කට වැඩි ප්රමාණයක් තිශබ වා.
අක්කර 250,000කට ආසන් ප්රමාණයක අප ය සැකසුේ
කකාප තිශබ වා." කියා. අපි ශකොශහේව ඉන්ශන්? අප ය ශයන්
ශතොරව අපට රටක් විධියට ඉස්සරහට යන් පුළුවන්ව? වැන් අපි
ඒ වාශක වැවැන්ත වැඩකටයුතු ගණ ාවක් ආරේභ කර තිශබ වා.
මශක බිංගිරිය ආස ශේ වැඩකටයුතු ආරේභ කළා. අපි ශහටඅ, ද්වා ව ශකොට කළුතර මිල්ක, ශේ අප ය සැකසුේ කකාපය
ආරේභ කර වා. එශතක්-ශමශතක් අශප් රටට ආපු ශකොකුම
ආශයෝජ් ය තමයි, හේබන්ශතොට ශතල් පිරිපහදුව. වටි ාකම
ශඩොකර් බිලිය 4යි. ශේ මාසශේ 24වැ,  වා එහි වැඩ පටන්
ගන් වා. මාර්තු 24 කියන්ශන් ඉතා වැවගත් වවසක්. අශප්
අගමැතිතුමාශක 70 ව උපන් දි ය සමර වවස. එවාට අශප්
අමාතයාං ශයන් තෑගි එකක් ශ ොශවයි, ශවකක් ශව වා. එකක්
තමයි, ශඩොකර් බිලිය 4ක ශතල් පිරිපහදුව. අශ ක් එක තමයි,
ශඩොකර් මිලිය 75ක සිශමන්ති කර්මාන්ත ාකාව. ශේ ශවශක්ම
අපි එවාට වැඩ පටන් ගන් වා. මුල්ගල් තබ වා ශ ොශවයි. ඒක
ශහොඳට මතක තබා ගන් . එවායින් පස්ශසේ දිගටම වැඩ සිදු
ශව වා. වැ ටත් මූලික කටයුතු ආරේභ ශවකා තිශබ වා.
මාර්තු 24 වැ,  වා කටයුත්ත ගැ ගු මලික් සමරවිරම
මැතිතුමා, සජිත් ශප්රේමවාස මැතිතුමා ඇතුළු අපි වැනුත් සාකච්ඡා
කරයි ආශේ. අශප් වයාපෘති ශවකකට විතරක් ශඩොකර් බිලිය
4.5ක ඍජු විශද් ආශයෝජ් යක්. 2018 අශප් සමස්ත ඍජු විශද්
ආශයෝජ්
ප්රමාණය ශඩොකර් බිලිය
2.37යි. ඒකත් 2017ට
සාශප්ක්ෂව සියයට 40ක වර්ධ යක්. අපි 2019 මාර්තු මාසශේ 24
වැ,  වා වයාපෘති ශවකකින් විතරක් ශඩොකර් බිලිය
4.5ක
ආශයෝජ් යක් ශගශ
වා. ගු දිලිප් ශවවආරච්චි ඇමතිතුම, ,
මාර්තු 24 වැ,  වා හේබන්ශතොට දිස්ත්රික්කශයන් ශේ වැඩ
කටයුත්ත ආරේභ වීමත් සමඟම රැකියා 10,000කට වැඩි
ප්රමාණයක් බිහි ව වා. ශේවා තමයි අපි කරපුවා. වවස් 52ක ඊ, යා
ආණ්ඩුවක් කරපු අයශගන් අපි ශමය අහන් කැමැතියි. ඒ වවස් 52
ඊ, යා ආණ්ඩුශේ එක ශවයකට මම සතුටු ශව වා. අශප් බන්දුක
රණවර්ධ මහත්මයා තමයි අශප් අමාතයාං ය භාර ඇමතිවරයා

විධියට හිටිශේ. ශමොකක්ව? එතුමාශගන් මාධයශේදීන් අහපුවාම ශ්රී
කංකා-සිංගප්පූු , වහස් ශවශළඳ ගිවිසුමට ශමොකව කරන්ශන්
කියා. එතුමා කිේවා, "ශමො වා කරන් ව? ශේක ඉතා ශහොඳ
ගිවිසුමක්. අපි ශේක ඉස්සරහට අරශග ය වා." කියා. "කිේශේ
ැහැ." කිය වාව? ශමොකව කියන්ශන්? ඒක තමයි ඇත්ත. අපි
කරපු වයාපෘති සේබන්ධව ශේ ආණ්ඩුවට විුද්ධව යේකිසි
ශචෝව ාවක් කළා ේ, එම ශචෝව ා අසතය බැවින් දි 52 කශළේ,
එම ශචෝව ා ඉවත් කර ගැනීමයි. එතුමන්කා ශබොුවට තමන්ශක
විශරෝධය පළ කළා.
අශප් රශේ අප ය ආර්ක කය දිහා බක ශකොට වැවගත්
කථාවක් කියන් තිශබ වා. අපට මතකයි 80 ව කශේ මුල්
භාගශේ -අපි පාසල් ගිය කාකශේ- අශප් ප්රධා අප ය ශභෝග
ශකස සඳහන් කශළේ, ශත්, ශපොල් හා රබර්. අව අශප්
අප ය වලින් සියයට 7යි ශත්වලින් තමයි ආවරණය ශවන්ශන්.
ශපොල්වලිනුත් ඒ හා සමා ප්රමාණයක්. ශත්, ශපොල් හා රබර්
කිය ශභෝග තුශ න්ම සියයට 20කට අඩු ප්රමාණයක් තමයි අශප්
අප ය යන්ශගන් ආවරණය වන්ශන්. ඒ කියන්ශන් ශත්, ශපොල්
හා රබර් අප ය ය අඩු ශවකා ශ ොශවයි. හැබැයි, දිවංගත ආර්.
ශප්රේමවාස මැතිතුමා 80 ව කශේ අශප් රටට ඇඟලුේ කර්මාන්තය
හඳුන්වා දුන් ා. අව අශප් අප ය ආවායශමන් සියයට 63ක්
කැශබන්ශන් ඇඟලුේ කර්මාන්තශයන්. සමහු ශේකට හි ා
වුණා. එවා 80 ව කශේදී ශප්රේමවාස ජ් ාධිපතිතුමා ඇඟලුේ
කර්මාන්ත ාකා 200ක් ආරේභ කළා. එවා හි ා වුණා, ශේකර්
සාප්පු වම වා කියා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකයි තිශබන්ශන්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට වි ාඩි 15ක් තිශබ වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

No, no. You have only two minutes.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (කර්මාන්ත හා වාණින ක යුතු
නිවය නය අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரை - ககத்ததாைில் மற்றும் வாைிப
அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Buddhika Pathirana Industry and Commerce)

Deputy Minister of

මශගන් වි ාඩි පහක් ශවන් ේ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ශමතුමාශගන් වි ාඩි පහක් කැශබ වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

කවුව ශවන්ශන්? ගු , ශයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් කථා කරන්
ඕ ෑ ශන්.
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ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ඔබතුමා මට වි ාඩි
කීපයක් ශවන් .
එවා 80 ව කශේ ඇඟලුේ කර්මාන්ත ාකා ආරේභ කර ශකොට
සමහු කිේවා, "සුද්දියන්ට ජ්ංගි මහ වා." කියා. [බාධා කිරීමක්]
අව අශප් රශේ අප ය ආවායමට සියයට 63ක් එන්ශන් ඇඟලුේ
කර්මාන්තශයන්.
ශප්රේමවාස
ජ් ාධිපතිතුමා
ඇඟලුේ
කර්මාන්ත ාකා ආරේභ කිරීශේදී ඒවා බස් ාහිර පළාශත්
ශකොළ , ගේපහ දිස්ත්රික්කවකට පමණක් සීමා කශළේ ැහැ. එතුමා
කළ වැවගත්ම ශද් තමයි, මැවවච්චිශයත් කර්මාන්ත ාකා හැදුවා;
අේපාර, නුවරඑළිය හා මඩකකපුශවත් හැදුවා. ඒ විතරක්
ශ ොශවයි, ආශයෝජ්කශයෝ දිරිමත් කරන් අව ය කර හැම
කටයුත්තක්ම කළා. ඊශේ-ශපශර්වා අගමැතිතුමා මා , ශයෝජ් ය
කර බිංගිරිය ආස යට ආපු ශවකාශවත් කිේවා, "අපට ශේ
විධියට සමච්චල් කළාට අව අපි ඉන්ශන් ශේ තත්ත්වශේ." කියා.
මම වැක්කා ඊශේ-ශපශර්වාත් ශේ ජ්ංගි කථාව අල්කාශග
අගමැතිතුමාට අපහාස කර වා. හැබැයි ශේ අය එශකස අපහාස
කරන්ශන් කේජ්ාවටයි, ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, .
අශප් අප ය ගත්තාම සියයට 63ක් කැශබන්ශන් ඇඟලුේ
කර්මාන්තශයන්. අව ශකෝකශේ ශහොඳම ඇඟලුේ අශප් රශටන්
අප ය ය ව වා. අශප් වුශවෝ විශ ේෂශයන්ම අශප් කාන්තාශවෝ
එශහම
ැත් ේ තුණිශයෝ තමයි ශේකට වායකත්වය
වක්වන්ශන්. අව අශප් රශේ තුණියන් සේබන්ධශයන් තිශබ
තැ ශමොකක්ව? ඔවුන්ට ගරහ පුද්ගකශයෝ සිටි වා. මම ේ
කියන්ශන් අශප් රශේ වැවගත්ම පිරිස තමයි අශප් රශේ අප ය
ක්ශෂේත්රශේ ශසේවය කර තුණියන්. ඒ අයශගන් සියයට 63ක්
අශප් ආර්ක කයට වායකත්වයක් කබා ශව වා. එශහම ේ, අපි ශේ
අප ය ක්ශෂේත්රශේ ශසේවය කර තුණියන්ට මීට වඩා වැඩි
සැකකිල්කක් වක්වන්
ඕ ෑ. මම හිත වා, අපි පුව පූජ්ා
පවත්වන්
ඕ ෑ; අපි ඒ අයට ගු සේමා ශවන් ඕ ෑ කියා.
ඒ තත්ත්වයට අප ය ක්ශෂේත්රශේ වැඩ කර තුණියන්ව පත්
කරන් ඕ ෑ. ඒක තමයි කළ යුත්ශත්. ශමොකව, ඒ තරේම ශකොකු
ශසේවයක් අප ය
ක්ශෂේත්රශේ තුණියන්ශගන් රටට
සැකශස වා, ඒ වායකත්වය කැශබ වා. මුත්, අපි රටක් විධියට
ඒ තුණියන්ට දීකා තිශබ තැ ශමොකක්ව? අපි සමාජ්යක්
විධියට තුණියන්ට දීකා තිශබ තැ ශමොකක්ව? මම ඒක ශේ
ගු සභාශවන් අහන් කැමතියි. මම පැහැදිලිවම කිය වා,
ශමවර අය වැය තුළින් ඉදිරියට රට අරශග යන් පුළුවන්
තැ ට ශග ැල්කා තිශබ බව. අව විපක්ෂය භය ශවකා තමයි
ඉන්ශන්. අලුශතන් ප්රතිකාභීන් කක්ෂ හයකට සමෘද්ධිය ශව වා
කිය ශකොට, ශේ අය තක්බීර් ශවකා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශහොම ස්තුතියි ගු , ශයෝජ්ය අමාතයතුමා. ශේකාව
අවසා යි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , මශක කථාව අවසන්
කරන් මට තත්පරයක කාකයක් කබා ශවන් . ශේ ශගොල්කන්
භය ශවකා. අපි පැහැදිලිවම කිය වා, අපි ශමවර අය වැය
ශග ැල්කා තිශබන්ශන් ඡන්වයක් ඉකක්ක කරශග ශ ොශවයි
කියා. ශකටි කාලී , මධය කාලී , දිර කාලී ආර්ක ක සැකසුේ

සමඟ රශේ දුප්පත් ජ් තාවට සහ ශවන් යි, ඒ අය සංවර්ධ ය
කරන් යි, ඒ අය ඟා සිටුවන් යි ශමවර අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිශබන්ශන් කිය එක මම ශේ අවස්ථාශේදී ප්රකා කර වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශහොඳයි. මීළඟට, ගු ශරෝහිත අශේරණවර්ධ

මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා.1.59]

ගරු වර හිත අවේගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு லராஹித அலபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , විශ ේෂශයන්ම අය වැය
ශවව
වර කියවීශේ විවාවශේ ඡන්වය පවත්වන්
කලින්
, ශයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කර ශකොට මට මතක් වුණා ත්රිශරෝව
රථවක පිටුපස ගහකා තිශබ ශහොඳ කියමන්. ත්රිශරෝව රථයක
ගහකා තිබුණා, "කථාව ැශවන් - අශත් හබකක්වත් ැහැ."
කියාා. වැන් ඒ වාශක තමයි ශමතුමා කථා කශළේ. ' ැේ ශටෝක්'
තමයි ශවන්ශන්. පදින් හබකක් ැහැ. එතුමා කථා කරශග
ය ශකොට මම හිතුශේ,
ත්තල් පප්පාශක
ංගිශක පුතා
පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්කා කියා. ගු , ශයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුම, , ශේ කියපු ශද්වල් ටික ශ්රී කංකාව තුළ , වැරදිව
සිද්ධ වුණා ේ, 2018 ශපබරවාරි 10 ශව, වා එක්සත් ජ්ාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව පළාත් පාක මැතිවරණශයන් අන්ත පරාජ්යට
පත් වන්ශන් ැහැ. එශහම ේ දි න් ඕ ෑ ගු , ශයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුම, .

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Member?

ගරු වර හිත අවේගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு லராஹித அலபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , මශක ශවකාව මට
ශවන් .

ගරු නලින් බණ්ඩාර නයමහ මහතා

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අශප් ශබොශහොම උගත්, බුද්ධිමත් මිත්රයාශගන් මම අහ වා.
ඊශේ ශපශර්වා ඔබතුමා කළුතර ශහොරණ ප්රශද් ශේ ටයර්
කර්මාන්ත ාකාව පැත්ශත් ශපෝඩඩක් ගිශේ ැද්ව?

ගරු වර හිත අවේගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு லராஹித அலபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

එතැ ටත් එන් ේ. ශවන් එපායෑ උත්තරය. වාඩි ශවකාම
අහශග ඉන් . ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ශේ අය
වැයට ඉස්ශසල්කා 2015, 2016, 2017, 2018 අය වැය හතරක්
ඉදිරිපත් කළා. ශේ ආණ්ඩුශේ අවසා අය වැය ශමයයි. ශේ මරණ
මංචකශේ අය වැය. හැබැයි, ශේ මරණ මංචකශේ අය වැය
ඉදිරිපත් කර ශකොට -2019 අය වැය ඉදිරිපත් කර ශකොට-
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[ගු ශරෝහිත අශේරණවර්ධ

පාර්ලිශේන්තුව
මහතා]

මංගක සමරවීර ඇමතිවරයාට මතක ැහැ, ඊට ඉස්ශසල්කා
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය හතශර් තිබුණු ශද්වල් රියාත්මක කළාව
ැද්ව කිය එක. මුලින් ඒවා රියාත්මක කරන් ඕ ෑ කියා අපි
ශබොශහොම පැහැදිලිව කිය වා. ශේ ආණ්ඩුව බකයට පත්
ශව ශකොට ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , අපි වැක්කා පුංචි
වාහ යක් පිළිබඳව ශබොශහොම පැහැදිලිව කිය වා. ශේ රශේ
සිටි හැම ශක ාටම, හැම පවුකකටම තමන්ට පුංචි වාහ යක්
ශබොශහොම අඩුවට ගන් පුළුවන්කමක් කබා ශව වා කිේවා. අපට
මතකයි 2015 එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශයන් ශවශළඳ වැන්වීමක්
වැේමා, පුංචි කාර් එකක් සහිතව. ංගි ශකශ ක් ශතමීශග
එ වා. වැන් මුළු රශේම මි, ස්සු ඒ ශතමිච්ච ංගිව ශහොය වා.
ශමොකව, ශහේතුව? ශකොශහන්ව ඒ පුංචි කාර් එක ගන් තිශබන්ශන්
කියා අහන් . ශේ අය වැයට කලින් ගිය අවුුද්ශද් ශග ාශේ නීක
හරිත අය වැයක් කිේවා. ඊළඟට කිේවා, "2025 දී ශගශ
හැම
වාහ යක්ම පරිසර හිතකාමි වාහ . ඒවාට භාවිත කරන්ශන්
ඉන්ධ ශ ොශවයි." කියා. එශහම කියපු ආණ්ඩුව අව බදු ගහකා
තිශබ වා. ශේ රශේ සුශඛෝපශභෝී  ශ ොව වාහ ගණයට අයිති
ශවන්ශන් "WagonR" ශපොඩි වාහ යයි, "Alto" එකයි, "Maruti"
එකයි විතරයි.
සියලුම වාහ වකට බදු ගහකා. බදු ගැීමම තුළ වාහ යක්
ගන් වා ශ ොශවයි, මනුෂයයකුට වාහ යක් ගැ හිතන් වත්
බැරි තත්ත්වයකට පරිවර්ත ය ශවකා තිශබ වා. එවා අශප් මහින්ව
රාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමාශක කාකශේ push bicycle එකක් තිබුණු
ශක ා ශමෝටර් සයිකකයක් ගත්තා; ශමෝටර් සයිකකයක් තිබුණු
ශක ා three-wheeler එකක් ගත්තා; Three-wheeler එකක්
තිබුණු ශක ා කාර් එකක් ගත්තා; කාර් එකක් තිබුණු ශක ා වෑන්
එකක් ගත්තා; වෑන් එකක් තිබුණු ශක ා බස් එකක් ගත්තා. වැන්
බස් එකක් තිබුණු මනුෂයයා බස් එක විකුණකා push bicycle
එකක් අරශග . ඇයි? ශගවා ගන් විධියක් ැහැ.
ඊළඟට, මශක මිත්ර ගු මුවල් ඇමතිතුමා ශබොශහොම උජ්ාුවට
කිේවා, රැකියා කබා දීම ගැ . අශන්! එතුමාට අමතක වුණු, අපට
මතක් වුණු, රටටත් අමතක ශ ොවුණු ශද් මතක් කරන් මම වැන්
කැහැස්තියි. ර, ල් විරමසිංහ අගමැතිවරයා කිේවා, වස කක්ෂයක්
රැකියා ශව වා කියකා. එක අවුුද්වකට රැකියා කක්ෂ ශවකයි. ගු
, ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ගණන් හවකා බකන් . 2019
ජ් වාරි 08 වැ, වාට ශේ ආණ්ඩුවට අවුුදු 4ක් ඉවරයි. එශහම
ේ රැකියා කක්ෂ 08ක් දීකා තිශබන් ඕ ෑ. එක්සත් ජ්ාතික
පක්ෂය , ශයෝජ් ය කර අයශගන් මම අහ වා, රැකියා කක්ෂ
08 දුන්ශන් ශකොශහේව කියකා. රැකියා කක්ෂ 08ක් ශ ොශවයි, තිබුණු
ආයත ත් වැන් වහකා. වැන් මශගන් අහ වා, "ශහොරණ තිශබ
කර්මාන්ත පුරශේ ටයර් ෆැක්ටරිය වැක්ශක්
ැද්ව?" කියකා.
අන් , රබර් ගස් වැේමාම, ටයර් පැටවු ගහ වා. මම කළුතර,
ශහොරණ. රබර් ගහ අරශග ගිහිල්කා වම වා. වැේමාට පස්ශසේ
"ටාං, ටාං" ගාකා ටයර් පැටවු ගහ වා. වැන් ශකොල්ශකෝ ටයර්
තල්ලු කරශග ය වා. එන් , බකන් . ගු , ශයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුම, , ඔබතුමාත් එන් .

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක් පමණයි තිශබන්ශන්.

ගරු වර හිත අවේගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு லராஹித அலபகுைவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)

මළ ශකළියයි! සමා ශවන් . [බාධා කිරීමක්] ශමතුමා මශක
ශවකාව කෑවා.[බාධා කිරීමක්] ටයර් ෆැක්ටරි මතක් ශව වා, ශේ
ශගොල්කන් ඉතිහාසශේ තුණයන්ශක ශබල්කට ටයර් වමාපු අය.
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ඊළඟට, ශේමාශක ශකොලුවා කිය වා, ශේ රශේ පාසල් ය
හැම වුවකුටම කිරි වීදුුවක් කබා ශව වා කියකා. ගු
, ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ශේකට මට පිළිතුරක් අරශග
ශවන් . තමුන් ාන්ශසේශගන් තමයි ඉල්කන්ශන්. වැන් ශේ
ශගොල්කන් පාසල් ය වුවන්ට කිරි වීදුුවක් ශවන් හව වා.
රජ්ශේ ශසෞඛය අමාතයාං ය ශමන් ශේ වාශක ශපෝස්ටරයක්
එවා තිශබ වා. ඒශක් සඳහන් ශව වා, "ප්රශේසේ වන් ! කිරිපිටි
භාවිතශේ ඔබ ශමශතක් කල් ශ ොවැ සිටි අන්තරායයන් 21ක්"
යනුශවන්. ශමො වාව ඒ යටශත් තිශබන්ශන්? ඇදුම, අසාත්මිකතා,
කශන් ආසාව , අධි ුධිර පීඩ ය සහ හෘවය ශරෝග, ්වස
ආසාව , බුද්ධි මේටම අඩුවීම, දියවැඩියාව ආදී ව ශයන් ශරෝග
21ක් ගැ සඳහන් කර තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , එක පැත්තකින් රශේ
අය වැය ඉදිරිපත් කරකා මුවල් ඇමතිවරයා කිය වා, කිරි වීදුුවක්
අශප් රශේ අ ාගත වුවාට ශවන් කියකා. අශ ක් පැත්ශතන්
රජ්ශේ ශසෞඛය අමාතයාං ය කිය වා, කිරි පිටිවලින් ශමවැ, 
ශරෝග 21ක් හැශව වා කියකා. අේමාපල්ක, ඒ කිරි ටික
ශපොවන් ඕ ෑ ශමන් ශේ ශ්ඩට. එතශකොට ශේ ශරෝග 21
හැශව වා. ශේශක් ඇත්ත ශමොකක්ව කියකා අපට කියා ශවන් ,
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, . ශේ ශහොයන්ශන් ශවන්
හව කිරි වීදුුශේ තිශබ ළමයාට අව ය ශපෝෂණය ශ ොශවයි;
කිරිපිටි සමාගේවකට අව ය ශපෝෂණයයි. වැන් ශබොශහොම
පැහැදිලිව ශපශ
වා, ශේ අය වැය තුළින් ශේ රශේ මි, සුන්
අන්තිම අගාධයට ඇව වමා තිශබ වායි කිය කාරණය.
රාජ්ය ශසේවකයාට ුපියල් 2,500ක් ජූලි මාසශේ ඉඳන් ශව වා
කිේවා. හැබැයි, මාර්තු 05 ඉඳකා බදු වැඩි ශව වා. ගහපු බදු ටික
මාර්තු 05 සිට එකතු කර වා. රාජ්ය ශසේවකයාශක ුපියල් 2,500
ජූලි මාසශේ සිටයි ශවන්ශන්. අය වැය කියකා කියන්ශන් ශේකව?
ශේක අය වැයක් ශ ොශවයි. ශේ අය වැය ගැ අහකා රශේ
මි, සුන්ශක අවයව ගැකවිකායි තිශබන්ශන්. ගු , ශයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුම, , ඔබතුමා අපහසුතාවට පත් කරන්ශන් ැතුව මම
ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කර වා, අවසා ව ශයන් "Home
Sweet Home" ගැ ත් වච කිහිපයක් කියකා මශක කථාව
තර කරන් ට. වැන් තුණ තුණියන්ට කසාව බැඳපු ගමන්ම
'ශවයියශන්' කියකා "Home Sweet Home" ණය ශයෝජ් ා රමය
යටශත්, ුපියල් ශකෝටියක මුවකක් හේබ ශව වා. අලුත්
ශගවරකට ගිහිල්කා ශජ්ෝඩුවට ශජ්ොලිශයන්, කේ කර කර ඉන්
පුළුවන්. ඉතින් ශේකට ආවර් යක් ශවන් එපායැ. කසාවයක්
බැඳකා, "Home Sweet Home" අලුත් ශගවරක ඉන් ආවර් යක්
ශවන්
ඕ ෑ. ඒ , සා අපි විපක්ෂය හැටියට ගු මුවල්
ඇමතිවරයාට ශයෝජ් ා කර වා, පළමුශවන්ම ඒ ආවර් ය ශවන්
කියකා. කසාවයක් බැඳකා, ුපියල් ශකෝටියක මුවක අරශග ,
"Home Sweet Home" එකට ගිහිල්කා තමන්ශක වයාබර බිරිඳ
සමඟ -ශපේවතිය සමඟ එශහම ැත් ේ ශපේවතා සමඟ ශහෝ
කමක් ැහැ.- ඒ ආවර් ය ශපන්වන් .
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ශේවා අසතය; ශේවා
ශවන් බැහැ. අව සවස 5.00ට ඡන්ව විමසීම සිදු ශව වා. ගු
කථා ායකතුමා මූකාස යට එ වා.
තමුන් ාන්ශසේකාශක ටීඑන්ඒ පක්ෂශයන් තමයි, ශේ සභාශේ
ශේ අය වැය පිළිබඳව දි
වාව, ැද්ව කියකා තීන්දු කරන්ශන්;
ඔබතුමන්කා තමයි තීන්දු කරන්ශන්. එශහම
ැත් ේ ශේ
ආණ්ඩුවට ක්තියක් ැහැ; ආණ්ඩුවට බහුතරයක් ැහැ. ටීඑන්ඒ
එක ඡන්වය දුන්ශ ොත් තමයි, අය වැය සේමත ශවන්ශන්. හැබැයි,
ශේ අය වැය පරාව කරන් අපි අශප් උපරිම උත්සාහය වර වාය
කිය කාරණය මතක් කර වා.
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ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ඔබතුමාට ශබශහවින්ම
ස්තුතිවන්ත ව වා, ශේ අවස්ථාව කබා දීම සේබන්ධශයන්. මම අව
දි සහභාගි වන්ශන් මශක පාර්ලිශේන්තු දිවිශේ හතරවැ,  අය
වැය විවාවයටයි. 'අන්තිම එක' කියකා විපක්ෂශයන් කිය වා.
මුත්, ඉදිරිශේදී බකමු, අන්තිම අය වැය ශවයිව, තව කීපයක් ඔය
විධියට ඉස්සරහට යයිව කියකා; තව හයක් විතර යයිව වන්ශන්
ැහැ.
මට වි ාඩි 15ක් තිශබ වා ශන්ව, ගු , ශයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුම, ?

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

You have 14 minutes. වි ාඩි වහහතරයි.

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

මි, ත්තුවක් කපකා තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , පළමුව කියන් ඕ ෑ,
මීට ශපර කථා කළ අශප් ගු මන්ත්රීතුමා -හිටපු අමාතයතුමා,පරණ
ැේවක වැඩ කරපු ශකශ ක් කිය
කාරණය. ගු
මන්ත්රීතුම, , වැන් තිශබ
ැේවක ේ හබල් ැහැ; ඔුවක
තමයි හබල් තිශබන්ශන්. ශේ අය වැය ගැ විපක්ෂය කථා කශළේ
පරණ ැේවක ඉඳශග ම තමයි. අලුත් ැේ තිශබ වා. ඒ , සා
අලුත් ැේවක ැඟකා, ශකෝකය දිහා බකකා කථා කරන් කියකා
විශ ේෂශයන්ම එතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කර වා.
රශේ ජ් තාව ශවනුශවන් රියාත්මක කළ හැකි ශයෝජ් ා
ඉදිරිපත් කර ඇති , සා, ඉතිහාසශේ මම දුටු ශව ත් අය වැයවකට
වඩා ශමවර අය වැශේ සුවිශ ේෂත්වයක් තිශබ බව මම වකි වා.
අපි ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්කා කථා කරන්
ඕ ෑ, රශේ ජ් තාවට අපි ශමො වාව කශළේ, ශමො වාව කරන්ශන්
කිය
කාරණා සේබන්ධශයන්. රශේ ආර්ක කය
ක්තිමත්
කරන් , රශේ යටිතක පහසුකේ ටික හවන් , සමාජ්යීය,
සංස්කෘතික, ආගමික ව ශයන් රට ඉස්සරහට ශග යන්
ඒ
වාශකම ජ්ාතයන්තර ව ශයන් ශ්රී කංකාව සේබන්ීනකරණය කරකා,
ශ්රී කංකාව ජ්ාතයන්තරශේ දිදුක රටක් හැටියට පත් කරන්
අව ය කර වැඩ පිළිශවළ තමයි ශේ අය වැය තුළ තිශබන්ශන්.
ශේ රශේ වැසිකිළි ැති කක්ෂ ගණ ක ජ් තාවක් ඉන් වාය
කිය
කාරණය සේබන්ධශයන් අපි, තමුන් ාන්ශසේකා
සියලුශව ාම පළමුශවන්ම කේජ්ාවට පත් ශවන්
ඕ ෑ. ඒ
වාශකම, වැසිකිළියක් හවාගන්
බැරි ජ් තාවක් ශේ රශේ
ඉන් වා
ේ, තමුන් ාන්ශසේකා, අපි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
ඉඳශග ශමො තරේ කයිවාු ගැහුවත්, අපි ශමො වාව කශළේ
කියකා ආපහු හැරිකා අපි දිහාම බකන් ඕ ෑ. ඒ , සා, ශේ රශේ
ජ් තාව ශවනුශවන් වැඩ කටයුතු කිරීශේ වි ාක වැවගත්කමක් සහ
වගකීමක් අපට පැවරී තිශබ වා. ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන් තමයි,
ගු මුවල් අමාතයතුමා 2019 වසශර් ශේ අය වැය ශේ උත්තරීතර
සභාවට ඉදිරිපත් කරකා තිශබන්ශන්. ශේ මාසය ඇතුළත ශේ අය
වැය ශේ උත්තරීතර සභාශේදී අපි අනුමත කර, ඉන්පසුව ශේ රශේ
වැඩ කටයුතු කරද්දී, ග්රාමීය ව ශයන්, පළාත් ව ශයන්, ඒ වාශකම
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දිස්ත්රික්ක ව ශයන් ගත්තාම ශමො වාව කළ යුත්ශත් කිය
කාරණය අපි වන් වා. ඒ කටයුතුත් ශේ අය වැයත් එක්ක
සේබන්ීනකරණය කරකා; බද්ධ කරකා වැඩ පිළිශවළක් සකස්
කරකා තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ප්රථමශයන්ම ශේ
කුණ මම කියන් ඕ ෑ. එක් එක් දිස්ත්රික්කවක තිශබ සේපත්
ටික හරියට හඳු ාශග , ඒ සේපත් ටික ශ්රී කංකාශේ ආර්ක කය
ක්තිමත් කරන්
හසුුවන්ශන් ශකොශහොමව, ජ්ාතයන්තර
ව ශයන් ශවශළඳ ශපොළවල් , ර්මාණය කරගන්ශන් ශකොශහොමව
කිය කාරණය සැකකිල්කට ගත යුතු ව වා. විශ ේෂශයන්ම
අප ය ය වැඩි කිරීමට අව ය කර වැඩ පිළිශවළ තුළ කෘෂි
කර්මාන්තය මූලික කරශග ශගොවි ගේමා , පළතුු ගේමා
ඇති කළ යුතු ව වා. ඒ හා සමා ව ශේ රටට කීර්තියක්
ශගශ
, ශේ රශේ , පවව අශ කුත් ධා ය වර්ග සියල්කම
, ෂ්පාව ය කර ගේමා , ර්මාණය කරකා, ඒ ගේමා වලින්
අප ය ශභෝග , ෂ්පාව ය කිරීම, එශසේ කරමින් ආ ය ය අඩු
කරකා, අප ය ය වැඩි කරකා, ශේ රටට ආවායේ කබාගන්
අව ය කර වැඩ පිළිශවළ සකස් කර තිශබ වා. ඒ වැඩ
පිළිශවළ සඳහා විශ ේෂ මුවල් ප්රමාණයක් ශේ අය වැය තුළින් ශවන්
කර තිශබ වා.
පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවුන් හැටියට අශප් වගකීම තමයි, ශේ
අය වැශයන් ශවන් කර තිශබ මුවල් හරියාකාරව වියවේ කිරීම
සහ ශේ අය වැශයන් බකාශපොශරොත්තු වුණු ශයෝජ් ාවන් , වැරැදි
ආකාරයට, සැකසුේසහගතව, , ර්මාණීයලීව රශේ සමස්ත
ජ් තාව ශවනුශවන් ශේ රට තුළ රියාත්මක කිරීම. එය
රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය කර වැඩ පිළිශවළ අපි සකස්
කරද්දී අපි විපක්ෂශයන් බකාශපොශරොත්තු වන්ශන්, ශේ හා
සේබන්ධව ඔබතුමන්කාශක ශචෝව ා සහ ශයෝජ් ායි. මඩ ගහ
එකට වඩා, එශහම ැත් ේ කුකප්පු කර එකට වඩා, එශහමත්
ැත් ේ සමහර ශවකාවට පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්කා එක එක
මන්ත්රීවරයාශක ශපෞද්ගලික ජීවිතයට අ ව ය විධියට ඇඟිලි
ගහ
විධියට ප්රකා
, කුත් කර වාට වඩා ශහොඳයි,
තමුන් ාන්ශසේකා වන් ා ශයෝජ් ා ටික ඉදිරිපත් කිරීම.
තමුන් ාන්ශසේකා කාකයක් තිස්ශසේ ශහොඳ වැඩකාරශයෝ හැටියට
හිටියා. ඒ කාකයක් තිස්ශසේ කරපු වැඩවලින් තමුන් ාන්ශසේකාශක
ශයෝජ් ා ටික ඉදිරිපත් කරන් පුළුවන්,"ශමන් ශමතැ අඩු
පාඩුවක් තිශබ වා. ශමතැ යේ කිසි ප්ර ් යක් තිශබ වා, අපි
එකට එකතු ශවකා ශේක විසඳමු" කියකා.
අව අපි රාජ්ය ශසේවයට -විශ ේෂශයන් හමුවාවට, ශපොලීසියට,
රාජ්ය ශසේවකයන්ට- වි ාක මුවකක් ශවන් කර තිශබ වා. ශේ අය
වැය ශල්ඛ ශයන් පු රාවර්ත
වියවේ හැටියට වැඩිම
ප්රමාණයක් මුවල් ශවන් කර තිශබන්ශන් වැටුප් වැඩි කිරීම
සේබන්ධවයි. ශේ අවස්ථාශේදී රාජ්ය , කධාරින්ශගන් අපි
බකාශපොශරොත්තු ශව වා, ඒ අය ශේ රට ශවනුශවන් වි ාක වැඩ
ශකොටසක් කරයි කියකා. ඒ අය ණය ගැතියි විතරක් ශ ොශවයි.
අප හා සමා වම ඒ සියලු ශව ාම පාවිච්චි කරන්ශන් ශේ රශේ
සමස්ත ජ් තාවශක ජීව කඳුළු ටික; වහඩිය ටික; ශල් ටික. එම
, සා ශේ රශේ ජ් තාව ශවනුශවන් මීට වඩා වැඩි වැඩ ශකොටසක්
සිද්ධ කිරීමට රාජ්ය ශසේවශේ සියලු ශව ාටම යේ කිසි බැඳීමක්
තිශබ වා; වගකීමක් තිශබ වා.
මා විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන් ට ඕ ෑ කාරණයක්
තිශබ වා. මශක පුත්තකම දිස්ත්රික්කශේ මශක ආස ය ගත්තාම
වැසිකිළි ැති පවුල් තුන්වාහක් ඉන් වා. ඒ සේබන්ධශයන් මශක
කාර්යාකශේ ශේ ශව ශකොට සංඛයාශල්ඛ තිශබ වා. ඒ අය
සමහර ශවකාවට මට ඇවිත් ඒ අයශක අපහසුතාවන් කියා
තිශබ වා. උශද් අවදිශවකා වුවන් පාසල් යන් සූවා ේ ව
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විට ඒ අයට වැසිකිළි පහසුකේ ැති , සා, ඒ කර්තවයය කර
ගන්
බැරිව අල්කපු ශගවර ශකේටුව අරි
තුු සමහර
ශවමේපියන් වුවනුත් අරශග ඇවිත් බකාශග ඉන් වා. එශහම
බකාශග ඉන් ශකොට ශකොච්චර අපහසුතාවන්ට කක් ශව වා
ඇද්ව? ඒ වුවන්ට එක පැත්තකින් ශසෞඛය ප්ර ් ; එක පැත්තකින්
මා සික ව ශයන් පීඩාව. ඒ අයශක අව යතා අපි සේපූර්ණ කශළේ
ැති , සා විශ ේෂශයන් පරිහා, යට පත් ශවන්ශන් අශප් රශේ
ජ් තාවයි. ඒ , සා තමයි අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ සකස් කශළේ. එශසේ
ේ වැසිකිළියක් හවාගන් බැරි විධිශේ ජ් තාවක් ශේ රශේ
ඉන් වා ේ ඒ අය ඟා සිටුවීම සඳහා තමයි අපි සමෘද්ධි
වයාපාරය සඳහා තවත් කක්ෂ 6ක්
ැත් ේ කක්ෂ 8ක්
බකාශපොශරොත්තුශවන් මුවල් ශවන් කර තිශබන්ශන්. ශේ මුවල්
ප්රතිපාව කබා ශවද්දී එක පණිවුඩයක් කබා ශවන් අපි සූවා ේ.
ශද් පාක ය කර , සමෘද්ධි දීම ාව කබා ගන් සුදුසුකේ ැති
අය සමෘද්ධි වැඩසටහශන් ඉන් වා ේ කුණාකර ඒ අය අයින්
ශවන් සූවා ේ ශවන් ඕ ෑ. ශමොකව, අහිංසක දුප්පත් ජ් තාව
ඟා සිටුවීශේ වැඩසටහ යි අපි රියාත්මක කරන් ට
බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ශකටි කාකයක් තුළදී ශේ අය ඟා
සිටුවන් ට අව ය මුවල් ප්රතිපාව කබා ශව වා හා සමා වම ශේ
අයට වැනුම, ඒ වැනුමත් එක්ක අශපන් කැබිය යුතු සහශයෝගය ඒ
වාශකම රජ්ශයන් කබා දිය යුතු අශ කුත් යටිතක පහසුකේ
සියල්ක එකට එකතු කර වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන් ට අපි
බකාශපොශරොත්තු ශව වා.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , අලුශතන් විවාහ ශව
ශජ්ෝඩුවකට කබා ශව , වාස ණය සේබන්ධව ශේ අය කථා කළා.
ඒ අය , වාස ණය ගත්තාට පස්ශසේ ණය වාරිකය ශකොශහොමව
ශගවන්ශන් කියා ඇහුවා. හත්ශවයියශන්! ශේ අයට ශේ ගැ
හිතාගන්
ශමොළයක්
ැහැශන්. පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවුන්
හැටියට ශේ අය හිතන්
ඕ ෑ, ඒ මුළු ණය මුවකම අරශග
ශකොකු මාළිගාවක් හවන් අව ය
ැහැ කිය එක. පුංචි පැකක්
කස්ස ට හවා ගන් ට අව ය කර මුවකක් ගන් පුළුවන්;
තමන්ශක ණය මුවක අඩු කර ගන් පුළුවන්; කැමති විධියට ණය
මුවක අඩු කර ගන් ට පුළුවන්. අලුශතන් විවාහ ශව යුවළකට
තමන්ට කැමති ආකාරශයන් , වසක් හවාගන් අව ය කර
සහශයෝගය, ක්තිය සහ මග ශපන්වීමයි අපි කබා දී තිශබන්ශන්.
රජ්යක් හැටියට ඒක අශප් වගකීම. වැසිකිළි
ැති ශක ාට
වැසිකිළි හවා ශව වා ේ, ආවායේ අඩු ශක ාට සමෘද්ධි දීම ාව
කබා ශව වා ේ, අලුශතන් විවාහ ශව යුවළකට ඒ අයශක
, වස හවා ගන් අවස්ථාව ශව වා ේ, ඒ අයට තමන්ශක
වයාපාර කර ගන් , තමන්ශක රැකියාව කර ගන් අව ය කර
ණය මුවක අඩු ශපොලියකට කබා ශව වා ේ මඟ ශපන්වීම අපි
කර තිශබ වා.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , ඒ වාශකම වුවන්ට
, වහස් අධයාප ය කබා ශවද්දී විශ ේෂශයන් "ළඟම පාසක ශහොඳම
පාසක" වැඩසටහ
යටශත් පාසල් වුවන්ට අව ය කර
පහසුකේ ටික කබා ශව වා ේ, ළමයින්ට රක්ෂණය කබා දී
ළමයින් රැක බකාගන් ා වැඩසටහ ඉෂ්ට කර වා ේ, ඒ
ළමයාව වහතුන්ව
වසර වක්වා ශග
ගිහින් විශ ේෂශයන්
වි ්වවිවයාක ප්රශේ ය කැබන්ශන් ැත් ේ, ඒ වුවන්ට අව ය
කර අශ කුත් වෘත්තීයමය සුදුසුකේ කබා දී මඟ ශපන්වා ඒ අය
යහමඟට ගන් වා
ේ තවත් ශමො වාව රජ්යක් හැටියට
කරන් ට තිශබන්ශන්? ශේ වැඩ පිළිශවළයි ශේ අය වැශයන්
විශ ේෂශයන් ශේ රටට ඉදිරිපත් කර තිශබන්ශන්.
ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , කුඩු ගැ , ගංජ්ා ගැ ,
මත් ද්රවය ගැ අපි කථා කර වා. අපි ඒ සඳහා වැන් විශ ේෂ වැඩ
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පිළිශවළක් සකස් කර තිශබ වා. මත් ද්රවය ගැ කථා කරද්දී සිර
ශගවල්වක ඉන් හිරකාරයන්ශක තිශබ සේබන්ධතාවය , සා
ශේ රටට මත්ද්රවය වැඩිශයන් එ වාය කිය එක අපි සිහිපත්
කරන් ට ඕ ෑ. සිර ශගවල්වක ඉන් සිරකුවන් ශවනුශවන්
විශ ේෂශයන්ම පු ුත්ථාප වැඩසටහ ක් අපි පටන් අරශග යි
තිශබන්ශන්. ශගොවිපළවල් සකස් කර ඒ අයශගන් ශේ ආර්ක කයට
ක්තියක් කබා ශවන් ශේ රජ්ය කටයුතු කර වා. ඒ අය ශව ත්
ශද්වල්වකට ශයොමු වීශේ අවස්ථාව ැති කර ආර්ක ක ක්තිය
කබා දීමට අව ය කර ශගොවිශපොළවල් , ර්මාණය කර, ඒ සඳහා
අව ය යටිතක පහසුකේ ටිකයි, මුවල් ප්රතිපාව ටිකයි කබා දී ඒ
අයව අපි හව වා. ඒ අය හව ශකොට තමන්ශක පිටස්තරව ජීවත්
ව සියලු ශව ාත් එක්ක පවුකක් හැටියට ශහොඳ යහතින් ජීවත්
ශවන් ඒ අයට අවස්ථාව සකස්ව වා. ඒ වාශකම රශේ යේ වැරදි
වැඩ පිළිශවළක් සිද්ධ ශව වා ේ ඒ අයට අවස්ථාව කැශබන්ශන්
ැහැ, ඒ වැරදි වැඩ පිළිශවළට සේබන්ධ වන් .
ඒ , සා ඒකට අව ය කර වැඩ පිළිශවළත් ශේ අය වැශේ
තිශබ වා. ශමම වැඩ පිළිශවළත් එක්කම අපි සමෘද්ධි වැඩ
පිළිශවළ ගැ කථා කරද්දී, අපි එය ශද් පාක සංවිධා යක්
ශකස ගන් බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ැහැයි කිය එක
විශ ේෂශයන් සිහිපත් කරන් ඕ ෑ. පසුගිය ආණ්ඩු සමෘද්ධි
වයාපාරය ශද් පාක
සංවිධා
හැටියට තියාශග
අහිංසක
දුප්පත් ජ් තාව පාගකා, පාගකා හැමවාම කශළේ, තමුන්ශක ඡන්ව
ශගොඩ වැඩි කරගන් , එශහම
ැත් ේ බඩ ශගෝස්තර
ශද් පාක ය ක්තිමත් කරගන් සමෘද්ධි දීම ාව දීකා ඒ අය
එතැ ම තැබීමයි. විශ ේෂශයන්ම සමෘද්ධි දීම ාව කබා දීකා
රජ්යක් හැටියට අපි බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, සමෘද්ධිමත් රටක
ජීවත් කරවීම සඳහා ඔවුන්ශක ආර්ක ක තත්ත්වය ඟා සිටුවීමයි.
ඒ වාශකම ඔවුන්ව ඉදිරියට ගන් , උඩට ගන් . උඩට අරශග
ඊට පස්ශසේ ඒ අයට සමෘද්ධි දීම ාව ශව එක තර කරන්
පුළුවන්. හැබැයි, අපි සමෘද්ධි දීම ාවම දීකා, ඒක වවාශග
කාකා, ඒ පවුල් සියල්කම
ැති කරකා, ඒ අයශක ආර්ක ක
තත්ත්වය එකම තැ ක තබ වා ේ, ඒක ශේ රටට වි ාක
ප්ර ් යක්.
ශේ අවස්ථාශේදී විශද් රැකියා පිළිබඳවත් විශ ේෂශයන් මතක්
කරන් ඕ ෑ. ශමොකව, අපි විශද් රැකියා ගැ කථා කරද්දී,
විශ ේෂශයන්ම ගෘහ ශසේවිකාවන් පිට රට යව වා ශවනුවට ශමම
වැඩ පිළිශවළ යටශත් වෘත්තීය පුහුණුව කබා ගත් අය අපට පිට රට
යවන් පුළුවන්කම තිශබ වා. ශේ වැඩ පිළිශවළ යටශත් ව
13වැ,  වසර වක්වා ව අධයාප රමයත්, ඒකට සේබන්ධ වුණු
අශ කුත් වෘත්තීය පුහුණු ආයත සියල්කත් ඒකරාශි කරකා, ඒ
සේබන්ීනකරණයත් එක්ක විශ ේෂශයන්ම පිරිමි පක්ෂශයන් පුහුණු
ශ්රමිකයන් පිරිසක් අපි හව වා. කාන්තාවන්ට පිට රට යන්
අව ය
ේ, විශ ේෂශයන්ම පුහුණු ශ්රමිකයන් හැටියට අපි ඒ
අයවත් පුහුණු කර වා. එම , සා පුහුණු ශ්රමිකයන් හැටියට එක
පැත්තකින් අපි ඔවුන්ව වැනුශමන් ශපෝෂණය කර වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

විශ ේෂශයන්ම ඒ අයව වැනුශමන් සන් ද්ධ කරකා ශ්රී
කංකාශේ කීර්තිය ආරක්ෂා කර ග, මින් ඔවුන්ව පිට රටවකට
යවන්
අපි බකාශපොශරොත්තු ශව වා. ඒ හා සමා වම ශ්රී
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කංකාශේ ආර්ක කය ක්තිමත් කරන් අව ය කර විශද්
වි, මය කබා ගත හැකි වැඩසටහ ක් රියාත්මක කරන් ත් අපි
බකාශපොශරොත්තු ශව වා.
අවසා ව ශයන් මම ගු මුවල් අමාතයතුමාට ශයෝජ් ාවක්
කරන් බකාශපොශරොත්තු ශව වා. විශ ේෂශයන්ම 2008 වසරට
ශපර ශ්රී කංකා ශර්රව හරහා භාණ්ඩ ශගන්ව විට සිදු වූ ශහොරකේ
වි ාක ප්රමාණයක් තිශබ වා. ඒ අවස්ථාවක බදු ශගවීම වි ාක
ව ශයන් පැහැර හැරකා තිශබ වා. කාරණා ශවකක් පිළිබඳව මම
ශේ අවස්ථාශේ සිහිපත් කර වා. ඒ ශවකාශේ ඩයශකොක සමාගම
ශේ රටට CDMA දුරකථ ශහොශරන් ශග ැල්කා අහුශවකා
තිශබ වා. ඊට පස්ශසේ එම CDMA දුරකථ ශගන්වීම තර
කළාට පස්ශසේ ඒවාට බදු සහ දීකා තිශබ වා. හැබැයි, එතැ දී
අහු වුණු දුරකථ සඳහා ශ්රී කංකා ශර්රව CBCU/2008/11 යටශත්
ඩයශකොක ආයත යට ුපියල් බිලිය 4.4ක බද්වක් , යම කරකා
තිශබ වා. හැබැයි, ඒ මුවක තවම ශගවකා ැහැ; මඟ හැරකා
තිශබ වා. ශමොකව, එවා තිබුණු ආණ්ඩුශේ ඇමතිවුත් එක්ක
සේබන්ධ ශවකා තමයි ශේ ශහොරකම කරකා තිශබන්ශන්. ශේ
ශහොරකම සේබන්ධශයන් ශගවන් , යම කළ මුවල් ප්රමාණය
ශගවකා ැහැ. ඒ හා සමා වම ශ්රී කංකා ශටලිශකොේ ආයත ය
කළ ශහොරකමකුත් CBCU/2008/2 ලිපිය මඟින් ශපන්වා දී
තිශබ වා. ශ්රී කංකා ශටලිශකොේ ආයත ශේ වංචාව විධියට
බිලිය 1ක් තිශබ වා. ශේ හා සමා වම ශර්රව මඟින් , යම කළ
වඩ මුවල් ශගවීම පැහැර හරි කව වි ාක පිරිසක් ඉන් වා. අපි අය
වැය ගැ කථා කරද්දී,-

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ශවන් කළ කාකය වැන් අවසන්.

ගරු වහක් ර් අප්පුහාමි මහතා

(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

මට තව තත්පර කිහිපයක් ශවන් ගු , ශයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුම, . මුවල් අමාතයතුමාශගන් ඉතාම කුණාශවන්
ඉල්කා සිටි වා, ශද්ීයය ආවායේ ශවපාර්තශේන්තුවට ශකොකා
ශපන්වකා බදු ශ ොශගවමින් හැංගිකා සිටි
කණ්ඩායමත්
අල්කාගන් කියා. අපි ළඟ සංඛයා ශල්ඛ තිශබ වා. ඉදිරිශේදී
අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරන්
බකාශපොශරොත්තු ශව වා. ඒ හා
සමා වම ශර්රව මඟින් වඩ මුවල් ගහපු අයශක මුවල් ටිකත් එකතු
කරගන් කියකා විශ ේෂශයන්ම අපි ගු මුවල් අමාතයතුමාශගන්
ඉල්ලීමක් කර වා. එම ඉල්ලීම කරමින් සමස්ත ශ්රී කංකා
ජ් තාවට ජ්ය ශේවා කියා ප්රාර්ථ ා කරමින් මා , හඬ ශව වා.
ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගු පවිත්රාශද්වි වන්, අරච්චි
මහත්මිය.
[අ.භා. 2.21]

ගරු පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, , යහ පාක ආණ්ඩුශේ
අවසා කාකශේ; ස්වභාවිකව මිය ඇශවමින් තිශබ යහ පාක
ආණ්ඩුශේ අවසා අය වැය පිළිබඳ විවාවය අවස්ථාශේ වච
කිහිපයක් කථා කරන් ට කැබීම ගැ මම ශබොශහොම සන්ශතෝෂ
ශව වා.
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විශ ේෂශයන්ම අපට මතකයි, ර, ල් විරමසිංහ මැතිතුමා එක්
මැතිවරණයකට ඉස්ශසල්කා ශේ රශේ තුණයින්ට කිේවා,
රත්තරන් ශේස්කේ ශව වා කියකා.
ශ්රී කාංකීය තුණයාශක හවවත වර්තමා අගමැතිවරයාට
හඳු ා ගැනීමට බැරි වී තිශබ වා. එතුමා ඉන්ශන් තවමත් එතැ .
රත්තරන් ශේස්කේ තුණයන්ට ශව වා කිේවාට, අශප් රශේ
තුණයන් ඒක වි ්වාස කශළේ ැහැ. එතුමා ඒ මැතිවරණශේදී
පරාජ්යට පත් වුණා. මුත්, අවත් එතුමා එතැ ම ඉඳශග
ශ්රී
කාංකීය තුණයාට ැවතත් ශපොශරොන්දු ශගොන් ක් දීකා, ශ්රී
කාංකීය තුණයා විහිළුවකට කක් කිරීමට කටයුතු කර බව
තමයි අපට ශපශ න්ශන්. එතුමන්කා ශේ රශේ ජ් තාවට කිේවා
free Wi-Fi ශව වා කියකා. ශේ රශේ තුණයන් ටවුන්වකට
ගිහිල්කා ඔවුන්ශක smartphone එශක් ර, ල් විරමසිංහශක ම
ගැහුවාම smartphone එක මැද්ශද් තිශබ ශබෝකය කැරශක වා
මිස free Wi-Fi කැබුශණ් ැහැ කියකා ඔවුන් අපට කිය වා.
උගස් කර කව රත්තරන් බඩුවක බැංකු ශපොලිය සේපූර්ණශයන්
කපා හැර, රත්තරන් බඩු , වහස් කර ශව වා කියකා ශේ රශේ
කාන්තාවන්ට කිේවා. ඒ අය වැය ශපොශරොන්දු එකක්වත් ශේ රශේ
ඉෂ්ට වුශණ් ැහැ. විශ්රාමිකයන්ට ශ ොමිශල් ගමන් පහසුකේ කබා
ශව වා කිේවා. ඒ විතරක් ශ ොශවයි, ශගොවීන්ශක සියලු ණය කපා
හරි වා කිේවා. ගැබිණි මාතාවකට ුපියල් 20,000ක ශපෝෂණ
මල්කක් ශව වා කිේවා. අව මට කලින් කථා කළ මශක සශහෝවර
මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශක, ශේ රශේ තුණ තුණියන්ට
ශ ොශතමී යන් වාහ කබා ශව වා කිේවා. අපට එක කුණක්
ගැ බය තිශබ වා. ශේ අවුුදු හතර පුරා ශග ා අය වැයවකදී
ශ ොශයකුත් ශබොු ශපොශරොන්දු කබා දුන් ා වාශකම, දිගටම ශේ
රශේ තුණයන් රැවටීම , සා ඔවුන්ශක බකාශපොශරොත්තු බිඳ
වැටුශණොත්, අවසා ශේ ශේ රශේ බටකන්වක් , ර්මාණය
කරන් ත් අශප් අගමැතිතුමා බකාශග ඉන් වාව වන්ශන් ැහැ.
ශේ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කර තිශබ අය වැශයන් ශමො වාව ශේ
රශේ ජ්ාතික ආර්ක කය ක්තිමත් කිරීමට ඉදිරිපත් කර තිශබ
සාධනීය ශයෝජ් ා? අය වැයක් කියන්ශන් රශේ අ ාගතය
සේබන්ධශයන් තිශබ
ප්රතිපත්ති ප්රකා ය; මූකය ප්රතිපත්ති
ප්රකා ය. ශේ රශේ ආර්ක කය
ක්තිමත් කිරීමට, ශද්ීයය
කර්මාන්තකුවක් දිරිගැන්වීමට, ශද්ීයය සුළු කර්මාන්තකුවන්
දිරිගැන්වීමට, ශේ රටට ආශයෝජ්
ශග
ඒමට, ශේ රශේ
ජ් තාවශක ජීවිත ක්තිමත් කිරීමට ඔබතුමන්කාශක ශේ අය වැය
තුළ ශමො වා ශහෝ සාධනීය ශයෝජ් ා තිශබ වාව? ගසකින්
ඵකයක් කබා ගන්
ේ, ඒ සඳහා පැළයක් හිටවන් ඕ ෑ;
ශපොශහොර වමන්
ඕ ෑ; වතුර වමන්
ඕ ෑ; අව ය පසුබිම
හවන් ඕ ෑ. එශහම කශළොත් තමයි අපට ඵකයක් කබා ගැනීමට
හැකි වන්ශන්. මුත් අව සිද්ධ ශවකා තිශබන්ශන් අවුුදු හතරක්
පුරාවට ශේ රශේ ජ් තාව රවේටමින් ශපොශරොන්දු කබා දීම
පමණයි. මශක සශහෝවර ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්රීවු කිය වා, ශේ
අවුුදු හතර ඉවර ශව ශකොට "අපි අහවල් වැඩ පිළිශවළ පටන්
ගන් වා" කියකා. ජ් ාධිපතිවරණයට තිශබන්ශන් තව මාස
හතයි. වැන් ශේ ශේ වැඩ පිළිශවළ පටන් ගන් වාය කිය වා. ඒ
, සා ඔබතුමන්කාශක ආණ්ඩුවට ශේ රශේ ආර්ක කය ක්තිමත්
කිරීමට , වැරදි වෘෂ්ටියක් ැහැ.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු මන්ත්රීතුමිය, ඔබතුමියට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගරු පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික මහ මිය

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி)

ඔබතුමන්කා සරණ ය ඒ රටවල් අශප් රට සූරාශග කෑවා
මිස, කවවාවත් අශප් රශේ ආර්ක කය ක්තිමත් කිරීමට කටයුතු
කරපු රටවල් ශ ොශවයි. විශ ේෂශයන් ශේ රශේ ජ් තාවශගන්
එකතු කර බදු මුවල් තමයි, ඔබතුමන්කා ශේ රශේ ආර්ක කය
ක්තිමත් කිරීමට පාවිච්චි කරන්ශන්.
අව හැම අං යකටම බදු ගහකා තිශබ වා. අශප් ආණ්ඩුව
කාකශේ රශේ ජ් තාවශගන් වැඩිශයන්ම බදු එකතු කරපු
වර්ෂශේත් ුපියල් බිලිය 1,000යි එකතු කශළේ. ඔබතුමන්කාශක
ආණ්ඩුව ආවාට පස්ශසේ සෑම අං යකටම බදු ගහකා, අව එකතු
කර බදු ප්රමාණය ුපියල් බිලිය 2,000ක් බවට පත් ශවකා
තිශබ වා. ඒ , සා අව ශේ රශේ මි, සුන්ට ජීවත් ශවන් බැහැ. අව
ශේ රශේ මි, ස්සු යේකිසි මුවකක් අතට ගත්තාම, සති ශවකක්
ය ශකොට ඒ මුවක ඉවරයි. ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ගැකරිශේ ඉන්
මාධයශේදීන් වන් වා, අශප් රශේ ඉන්
සාමා ය ජ් තාව
වන් වා, ඔවුන්ට කැශබ වැටුශපන් සති ශවකකට වඩා ජීවත්
ශවන් බැහැ කියකා.

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

වැන් කථාව අවසන් කරන් , ගු මන්ත්රීතුමිය.

ගරු පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ශේ රශේ ජ් තාව එයට විුද්ධව ප්රතිචාර වක්වා තිශබ වා. ඒ
ශවනුශවන් ශේ රශේ ජ් තාව ශපළ ගැසී සිටි බව මතක් කරමින්
මශක කථාව අවසන් කර වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

මීළඟට, ගු තුෂාර ඉඳු, ල් අමරශසේ
කරන් .

මන්ත්රීතුමා කථා

[අ.භා.2.30]

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසාේන මහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன)

ඒ විතරක් ශ ොශවයි, මහ බැංකු ශකොල්කය , සා ශේ රශේ
ශපොලී අනුපාත වි ාක ප්රමාණයකට වැඩි ශවකා තිශබ වා. ත, 
ඉකක්කශේ තිබිච්ච ශපොලිය අව ශේ රශේ ජ් තාවට වරා ගන්
බැරි තත්ත්වයට වැඩි ශවකා තිශබ වා. ඔබතුමන්කා ආර්ක කය
ක්තිමත් කර වා කියන්ශන්, ශේ රටට ආවායේ එන් තිබුණු
වරායවල් විකුණා වැමීමත්, ශේ රශේ තිශබ සේපත් විකුණා
වැමිමත්, ජ් තාවට ශපොලී එකතු කිරීමත් විතරයි. ඒ
හැර
ඔබතුමන්කාශක ආණ්ඩුශවන් ශේ මේබිශේ ආර්ක කය ක්තිමත්
කර රටට හරිය , වැරැදි වෘෂ්ටියක් සහිතව,-

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගු මන්ත්රීතුමියට , යමිත කාකය වැන් අවසා යි.

ගරු පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ඔබතුමන්කා ඡන්ව ඉකක්ක කරශග ශේ රශේ ජ් තාවට
bracelets ශව වා කිේවා; free Wi-Fi ශව වා කිේවා.
කාන්තාවන්ශක රත්රන් බඩුවකට අය කර තිශබ ශපොලිය අයින්
කර වා කිේවා. රාජ්ය ශසේවකයන්ට ශ ොමිශල් බයිසිකල් ශව වා
කිේවා. වැන් ශේ අය වැශයන් සිහි මාලිගා ශව වාය කිය වා.
ඉතිහාසය පුරාවටම එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය ජ් තාවට ශබොු
ශපොශරොන්දු දීකා, යමක් කරගන්
බැරි ශවච්ච , සා ශේ
අවුුද්ශද්ත් ශේ දීකා තිශබන්ශන් ශපොශරොන්දු පමණයි කිය එක
ශේ රශේ සාමා ය ජ් තාවට ශත්ුේ ගිහිල්කා තිශබ වා. ඒ , සා
ශේ රටට අව ය ශව වා, ක්තිමත්
ායකත්වයක් සහිතව
, වැරැදි වෘෂ්ටියක් තිශබ
ආණ්ඩුවක්. විධායකශේ සිට
වයවස්ථාවායකශේ සිට මුළු මහත් කංකාව පුරාම රාජ්ය පාක ය
ගම වක්වා ගිහින් ශේ මේබිම ැඟිේටවන් පුළුවන් , වැරැදි
ායකත්වයක්, ක්තිමත් ායකත්වයක් තිශබ පාක යක් ශේ
රටට අව යයි. ජ් තාව තකා ශපළා බදු ගහ , රශේ සේපත්
විකුණ පරගැති ආණ්ඩුවක් ශේ රටට අව ය ැහැයි කිය එක
සඳහන් කරන් ඕ ෑ. ශේ ආණ්ඩුව පරාජ්ය කිරීමට ශේ රශේ
ජ් තාව පසුගිය පළාත් පාක මැතිවරණශේ ප්රතිඵකත් එක්ක
ශපළ ගැසී ඉන් වා. මුත් ශේ ආණ්ඩුව අව ප්රජ්ාතන්ත්රවාවය
උල්කංඝ ය කරමින් ඡන්ව කල් වමමින් ඉන් වා.

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගු , ශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුම, .
මංගක සමරවීර මැතිතුමා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශේ, අශප් ත, 
ආණ්ඩුවකින් ඉදිරිපත් කරපු මංගක අය වැය ශවනුශවන් කථා
කරන් ට අවස්ථාවක් කැබීම පිළිබඳව සන්ශතෝෂයට පත් ශව වා.
අශප් පවිත්රා වන්, ආරච්චි මන්ත්රීතුමිය ප්රකා කරපු විධියට
ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේ කිසිම ශවයක් ැහැ. එශහම තමයි
එතුමිය කිේශේ. ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේ වැක්මක් ැහැ කියකා
තමයි එතුමිය කිේශේ. ශමශතක්, වසර හතරක කාකසීමාවක් තුළ
ආපු දුර පිළිබඳවත්, ඒ කාකසීමාව තුළ සිද්ධ වුණු ශද්වල්
ශමො වාව කිය එකත් එතුමිය කිේවා. අශප් , වාස සංවර්ධ
වයාපෘතිය යටශත් "ගේඋවාව" වයාපෘතිය ශේ ව විට ගේමා
2,500කට ආසන් ප්රමාණයක් සකස් ශවමින්, වැන් 176වැ, 
ගේඋවාවත් ජ් තා අයිතියට පත් ශවමින් ය බව මම එතුමියට
කියන් කැමැතියි. ඒ වාශකම, මධයම අධිශේී  මාර්ගශේ මීරිගම
ඉඳකා කුුණෑගක වක්වා ශකොටශසේ වැන් සියයට 80ක් වැඩ
අවසන් ශවකා තිශබ වා.

ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Bimal Rathnayake to the Chair?
ගරු මවන ගවන්සාන් මහතා (නාතික ඒකාබද්ධාතා, රානය
භාෂා, සාමාන ප්රගති සාහ හින්ු  ආගමික ක යුතු
අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு மலனா கலைசன் - லதசிய ஒருகமப்பாடு,
அரசகரும தமாைிகள், சமூக லமம்பாடு மற்றும் இந்து சமய
அலுவல்கள் அகமச்சர்)

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

I propose that the Hon. Bimal Rathnayake do now
take the Chair.
ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව ගරු නිවය නය කාරක සාභාපතිතුමා මූලාසානවයන්
ඉව වුවයන්, ගරු බිමල් ර නායක මහතා මුලාසානාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள்
தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair.

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසාේන මහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
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ගම ගියා මිසක් ඔවුන්ට එක තුේටු ශවකක් කබා දුන්ශන් ැහැ.
හැබැයි, අශප් රශේ සමස්ත රණවිුවන් ශවනුශවන් අපි වි ාක
වැටුප් වැඩි කිරීමක් කරකා තිශබ වා. කමාන්ශඩෝ දීම ාව
ුපියල් 1,000 සිට 5,000 වක්වා වැඩි කරකා තිශබ වා. ශගවල්
කුලී දීම ාව සියයට 200කින්, , ක ඇඳුේ දීම ාව, රණවිු
දීම ාව වැඩි කරකා තිශබ වා. අපි රණවිුශවෝ කශර් තියාශග
ගිහිල්කා, ඒ ගංගාශවන් එශගොඩ ශවකා අශප් ශද් පාක ගම
යෑම ශවනුවට රණවිුවන්ට ක්තියක් කැශබ විධියට ශේ අය
වැය ශල්ඛ ය තුළින් ඔවුන්ට සහ ශවන් අවස්ථාව අපට
කැබිකා තිශබ වා.

අපි බිංගිරිශේ ශේ ඊශේ-ශපශර්වා කර්මාන්තපුරයක් ආරේභ
කළා. අශප් රශේ තිශබ ශබොශහෝ ශබෞද්ධ ආගමික ස්ථා වකට
වැවැන්ත සංවර්ධ යක් කිරීශේ අරමුණින් මුවල් ශවන් කරකා
තිශබ වා. ශරෝහල් සඳහාත් අපි මුවල් ශවන් කරකා තිශබ වා.
"ශහොඳම පාසක - ළඟම පාසක" වැඩසටහ යටශත් පාසල් 7,000
ගණ කට ශේ ව
විට ත,  මහල් ශගොඩ ැගිලි, ශවමහල්
ශගොඩ ැගිලි, තුන්මහල් ශගොඩ ැගිලි වාශක විවිධාකාර පහසුකේ
කබා දීකා තිශබ වා. පාරවල්වක ය ශකොට ශේවා
තමුන් ාන්ශසේකාට ශබෝ්ඩවලින් බකාගන් පුළුවන්. ඒ , සා අපි
ශේ ඉදිරිපත් කරපු අය වැය වැක්මක් ඇති අය වැයක් මිස, වැක්මක්
ැති අය වැයක් ශ ොශවයි කිය එක මම විශ ේෂශයන්ම කියන්
ඕ ෑ. අපි ශේ අය වැය තුළින් සමෘද්ධිකාභින් කක්ෂ හයකට
සමෘද්ධිය කබා ශවමින්, දුගියා පිළිබඳවත් අපි අවධා ය ශයොමු
කරකා තිශබ වා.

විශ ේෂශයන්ම ශපොලීසිය ගැ ත් කියන් ට ඕ ෑ. අපි 2016
වසශර්දී සියයට 40කින් ශපොලීසිශේ වැටුප් වැඩි කළා. 2016දී
ශපොලීසිශේ සියලු ශව ාශක සංයුක්ත දීම ාව අපි වැඩි කළා,
තෘප්තිමත් ශපොලීසියක් , ර්මාණය කිරීම සඳහා. අතිගු
ජ් ාධිපතිතුමා ශේ වවස්වක ශපොලිස් ශවපාර්තශේන්තුව භාරශග
මත්ද්රවය ඇතුළු සියලු අපරාධ වැළැක්වීම සඳහා ශපොලීසිය
ශමශහයවමින් ඉන් වා. ඒ එක්කම මම ශමතැ දී ශපොඩි
ශයෝජ් ාවකුත් කරන්
කැමැතියි. අපි ශපොලීසිශයන් උසස්
ශසේවයක් බකාශපොශරොත්තු ශව වා
ේ, අපි තෘප්තිමත්
ශපොලීසියක් , ර්මාණය කරන් ඕ ෑ. ශපොලීසිය ගැ අපට
අහන් කැශබ කථා සමහර ශවකාවට ශහොඳ ැහැ. පගාව;
අල්කස්; ජ්රාව ගැනීම ගැ අහන් ට කැශබ වා. මූකාස ාරූඪ
ගු මන්ත්රීතුම, , අපි තෘප්තිමත් ශපොලීසියක් , ර්මාණය
ශ ොකිරීම , සායි එශහම සිදු වන්ශන්.

ශමශතක් කාකයක් රණවිුවන් පිළිබඳව ප්ර ස්ති ගයමින්
සිටියා මිසක් ඔවුන්ට කිසිම සහ යක් සැකසුශේ ැති ආණ්ඩු
තිශබද්දී, අපි ශේ පාර රණවිුවන් ගැ , විශද් ශ්රමිකයන් ගැ ,
වයාපාරිකයන් ගැ , වුවන් ගැ කල්ප ා කරකා ශයෝජ් ා
ඉදිරිපත් කරකා තිශබ වා. මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්තයා කසාව
බඳි ශජ්ෝඩුවකට කසාව බඳි ගාස්තුව ුපියල් 1,000 සිට 5,000
වක්වා වැඩි කළා. එශහම කටයුතු කරපු මහින්ව රාජ්පක්ෂ
මහත්මයාට කිසිම සවාචාරයක් ැහැ, අලුත් ශජ්ෝඩු ගැ ; ශේ
විවාහ වීේ ගැ කථා කරන් . ුපියල් 1,000ට තිබුණු විවාහ
ශරජිස්ට්රාර් ගාස්තුව ුපියල් 5,000ක් වක්වා වැඩි කළා, මහින්ව
රාජ්පක්ෂ මහත්මයා. විවිධ ක්ශෂේත්ර පිළිබඳව අවධා ය ශයොමු
කරපු අය වැයක් හැටියට මට ශේ අය වැය ශල්ඛ ය හඳුන්වන්
පුළුවන්. ශේක මහා සිහි
සිතුවිල්කක්; සිහි
චින්ත යක්,
විකාරරූපී ලියවිල්කක් හැටියටයි හඳුන්වන්ශන්. එවැ,  ලියවිලි අපි
වැක තිශබ වා.

සාමා ය ශපොලිස් , කධාරි මහත්මශයක් සිතාසියක් හරි,
කටඋත්තරයක් ගන් හරි ගමකට එන්ශන් තමන්ශක ශමෝටර්
සයිකකශයන්. තමන්ශක අතින් ශපේරල් ගහශග
එන්ශන්.
පහසුකේ ැහැ. ඒ ගේවක ඉන් වැවගත් අයට ශපොලීසිය අව ය
ශවන්ශන් ැහැ. ඔවුන්ට ශපොලීසිය අව ය ශවන්ශන් ැති වුණාට
ශපොලීසිය අව ය ශව මි, ශහක් ගශේ ඉන් වා. ගශේ ඉන්
වැඩිශයන්ම අපරාධ කර , කසිප්පු විකුණ , අරක්කු විකුණ
මි, හාට තමයි ශපොලීසිය වටින්ශන්. "ආ! එන් සර්. ශකොශහොමව
සර්, වාඩි ශවන් සර්." කියකා කථා කරන්ශන්. ශරද්ව එළකා,
එශහම තමයි ශපොලීසිය පිළිගන්ශන්. අන්තිමට ඒ ශපොලිස්
, කධාරියා ශගවරින් ආපසු ය ශකොට ගශහේ තිශබ ශවහි ශගඩි
ටිකක් හරි කමක් ැහැ කඩකා දීකා තමයි ඒ , කධාරියා පිටත්
කරකා යවන්ශන්. ශපොලීසිය ජ්රාවට හුුවන්ශන් එශහමයි.
හැබැයි, තෘප්තිමත් ශපොලීසියක් තිශබ වා ේ, සියලු අව යතා
සේපූර්ණ කරපු ශපොලීසියක් තිශබ වා ේ, ශපොලිස් , කධාරින්ට
රශජ්ක් වාශක ගමට එන් පුළුවන්; වැවගත් විධියට ගමට එන්
පුළුවන්. ඒක , සා මම ජ් ාධිපතිතුමාට කියන්ශන්, ශපොලිසිශයන්
වැඩ ගන් වා වාශකම තෘප්තිමත් ශපොලීසියක් , ර්මාණය කරන්
කිය
එකයි. ශපොලිස් , කධාරින්ශක තිශබ
අපහසුකේ,
දුෂ්කරතා මැඩ පවත්වන් කටයුතු කරන් කිය එකයි. ඒ
එක්කම "මතට තිත" ගැ කථා කර ශකොට, කථා ශ ොකරම
බැරි තව එක ශවයක් තිශබ වා. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, ,
මත්ද්රවය ගැ කථා කර ශකොට ඒක අව අශප් රශේ වි ාක සමාජ්
ප්ර ් යක්. මත්ද්රවය කිය ඒ, පිළිකය අපි තුරන් කළ යුතුයි.
හැබැයි, ශේ අය වැය ශල්ඛ ය තුළ මත්ද්රවය සඳහා
බන්ධ ාගාරගත වූවන්ට එළිමහන් කඳවුු ශවකක් සඳහා මුවල්
ශවන් කරකා තිශබ වා.

"මහින්ව චින්ත ය" කියකා ලියවිල්කක් අපි වැක්කා. ඒක
මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්මයා සහ එතුමාශක පවුශල් ශකොේපැ, ය
විසින් හවපු එතුමාශක චින්ත ය. චින්ත ය පිළිබඳව ලියවිල්ක අපි
වැක්කා. ඒ ලියවිල්ක තුළ තිබුණු ශද්වල්වලින් අවුුදු 10ක් මහින්ව
රාජ්පක්ෂ මහත්මයා රට පාක ය කළා ශන්. ඒ, "මහින්ව
චින්ත ය" තුළ ලියවිකා තිබුණු ශද්වල්වලින් සියයට කීයක්ව ඉෂ්ට
කශළේ කිය කාරණය ගැ කථා කර වා ේ, ශේ වාශක
මාතෘකා පිළිබඳව කථා කරන් අව ය ශවන්ශන් ැහැ. "මහින්ව
චින්ත ය" තුළින් එම අවුුදු 10 තුළ සියයට කීයක්ව ඉෂ්ට කරනු
කැබුශේ? තමන්ශක කුණු තියාශග ශව ත් කුණු ගැ කථා
කර එක ක ගාගටුයි.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , පසු ගිය ආණ්ඩු කාකශේ
සේපූර්ණශයන් මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු ඔය
කණ්ඩායම රණවිුවන්ව කශර් තියාශග , පිශේ තියාශග තමයි
තමන්ශක ශද් පාක ගම ගිශේ. ශබොු වච වාකා, ශබොු අං
තේටු වාකා, ශබොුවට වර්ණ ා කරකා, මුුංගා අතුවක තියකා,
රණවිුවන් පාවිච්චි කරමින් ඔවුන්ශක කර මතින් ශද් පාක

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මම මශක උපාධියට කශළේ,
අපරාධ විවයාව සේබන්ධවයි. අපරාධ විවයාව කරපු පුද්ගකයකු
හැටියට මා වන් වා, මත් ද්රවය යේතේ භාවිත කරකා රිමාන්්ඩ
බන්ධ ාගාරගත කර පුද්ගකයකු සති ශවකකින්, මාසයකින්
පසුව ආපසු එළියට එන්ශන් මත් ද්රවය පිළිබඳව ඩිප්ශකෝමාවක්
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මහතා]

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

අරශග යි කියකා. මත් ද්රවය පිළිබඳ උපාධියක් අරශග යි
එන්ශන්. ඒවා ශබවා හරි තැන්, ඒ ජ්ාකාවන්, විවිධ අයියකා, ඒ
පප්පකා, ඒ මහප්පකා සියලුශව ාම වැ හඳු ාශග යි එන්ශන්.
එය අශප් රශේ මත් ද්රවය ජ්ාකය වයාප්ත වීමට කාරණාවක් ව
, සා අපි එළිමහන් කඳවුු ශවකක් ඇති කරන් ශේ අය වැශයන්
ශයෝජ් ා කර තිශබ වා.
ඒ විතරක් ශ ොශවයි. මත්පැන් පිළිබඳවත් මා වච යක්
කියන් ට ඕ ෑ. සමහර විට ශේ කාරණය සමාජ්ය ශකොශහොම
ශත්ුේ ග, යිව කියා මා වන්ශන් ැහැ. ජ් ාධිපතිතුමා ප්රකා
කර වා, ශේ ශවසක් ශපොශහොය ව ශකොට අශප් රශේ මත් උවදුර
සේපූර්ණශයන් අවසන් කර වාය කියකා. එශහම කර එක
ශහොඳයි. අපි එය අගය කර වා. මත් ද්රවය සේපූර්ණශයන් අවසන්
කළ යුතුයි. හැබැයි ශවසක් ශපොශහොය ව ශකොට අශප් රටින්
සේපූර්ණශයන්ම මත්පැන් උවදුර තුරන් කර වම වා ේ, අශප්
රශේ තිශබ ආණ්ඩුශේ වගකීම සහිත, ආණ්ඩුව බදු අය කර
ගන් ා රට බීම තැබෑුේ - wine stores - සියල්ක වසා වමන් ය
කිය එකත් මා ජ් ාධිපතිතුමාට කිය වා. අශප් රශේ හැම
ගරයක්, ගරයක් ගාශන්ම තිශබ , ආණ්ඩුශේ අනුග්රහය කබ ,
ආණ්ඩුශේ අරක්කු කඩ ටිකත් වසා වමන් ය කියකා මා කිය වා.
ශමොකව, ආණ්ඩුව අරක්කු විකුණන් ශව ම කඩ වමන් උවවු
කරන් යි, permit ශවන් යි කටයුතු කරමින් ගශේ තිශබ ඒවා
අල්ක වා. ශේ අතර ශකොකු පරස්පරයක් තිශබ වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අඩියක් ගහන්ශන් ඇයි කියකා
මි, සුන්ශගන් ඇහුවාම එක එක කථා කිය වා ශන්. හිශත්
අමාුවට අඩියක් ගහ වා, ඇශේ අමාුවට අඩියක් ගහ වා,
ශමොශළේ අමාුවට අඩියක් ගහ වා, යාළුවාශක ප්ර ් යකට
අඩියක් ගහ වා කියකා කිය වා. එවැ,  ප්ර ් තිශබ වා. ඒ
ප්ර ් ය තිශබන්ශන් දුප්පත් මි, හාට විතරව? ශකොකු මි, හාට
ඇශේ අමාුවට අඩියක් ගහන්
ගරශේ තැබෑුම තිශබ වා.
ශකොකු මි, හාශක හිශත් අමාුවට, ශමොශළේ අමාුවට, සියලු
අමාුවකට අඩියක් ගහන් එතැ , ක ව ශයන් අරක්කු ටික
විකුණ වා. හැබැයි ගේවක ඉන් අහිංසක දුප්පතාට, කේකුවාට
තිශබ ඇශේ අමාුවට, හිශත් අමාුවට, වාහය , වා ගන්
අඩියක් ගැසීශේ වරප්රසාවය අහිමි කිරීම පිළිබඳව සමාජ්
විවයාත්මකව හිතන් අව ය ශව වා. අපි එශහම කර එක
වැරැදියි. ඇති ැති පරතරය ඒ තුළිනුත් ප්රකා ශව වා. ඒ , සා
මංගක සමරවීර ඇමතිතුමාට මා ශයෝජ් ා කර වා, අරක්කු
සේපූර්ණශයන් තහ ේ කර වා ේ කුණාකරකා ගරශේ
තිශබ අවන්හල් සියල්ශල් ඉඳකාම තහ ේ කරන් පටන්
ග, මු. ශපොඩි මි, හාට විතරක් ඒ වරප්රසාවය අහිමි කරන් එපා,
ශපොඩි මි, හාටත් යේකිසි වරප්රසාවයක් කබාශවන් . අව ය ේ
ප්රමිතියකින් යුක්ත, ශසෞඛය ආරක්ෂිත, පහළ මික මේටමක ගල්
අරක්කු ශබෝතකයක් අඩුම තරශේ ුපියල් 500කට ශහෝ ුපියල්
1,000කට කබා ශවන් . මා හිත
හැටියට එය ශහොඳ
ශයෝජ් ාවක්. මා ජ් ාධිපතිතුමාටත් ඒ ගැ කියන් ේ. අපි ශපොඩි
මි, සුන් ගැ එශහම හිතමු. සුරාව, සූදුව ගැ ශකොකු මි, හාටත්,
ශපොඩි මි, හාටත් නීති ශවකක් තිශබන් බැහැ. ඒ ගැ ත් මා ශේ
අවස්ථාශේදී විශ ේෂශයන් මතක් කර වා.
ඊළඟට, "සිහි මාළිගා" ණය ශයෝජ් ා රමය ගැ ශබොශහොම
අවඥා සහගතව කථා කළා. අශප් අහිංසක, දුප්පත් කාන්තාවන්
විශද් ගත ශවන්ශන් කර කියා ගන් කිසිම ශවයක් ැතිකම
, සායි. දුප්පත්කම ඉහ වහා ගියාම, තමන්ශක ස්වාමිපුරෂයා හේබ
කරන්ශන් ැති වුණාම, උපය මුවක ඒ පවුකට මදි වුණාම සිහි
මාළිගා රාශියක් හිශත් තබාශග , බකාශපොශරොත්තු රාශියක් හිශත්
තබාශග තමයි ඔවුන් විශද් ගත ශවන්ශන්.

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසාේන මහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

හැබැයි, ඔවුන් විශද් ගත වුණාම සමාජ්යීය ප්ර ් රාශියක්
ඇතිශව වා. වුවන් ටික න් ත්තාර ශව වා; ස්වාමිපුුෂයා
න් ත්තාර ශව වා. ඒ කාන්තාව ආපසු එ ශකොට සිහි
මාළිගා සියල්ක බිඳ වැටිකා තිශබ වා. අපි විශද් ශ්රමිකයින්ශගන්
වි ාක ආවායමක් උපයා ගන් වා ේ, ඒ අය ශවනුශවන් යේ
ශසේවයක් කරන් රජ්යක් හැටියට අපි බැඳිකා ඉන් වා. ශමශතක්
කාකයක් කිසිම රජ්යක් ඔවුන් ශවනුශවන් අවධා ය ශයොමු කශළේ
ැහැ. තමන්ශක පැල්ශකොශේ හවාගන් , තමන්ශක ගෘහය
හවාගන් , රජ්යක් හැටියට ශේ අය වැය ශල්ඛ ය යටශත් අපි
මැදිහත්ව බව මා කියන් ඕ ෑ.
ඒ විතරක් ශ ොශවයි. Enterprise Sri Lanka ණය වැඩසටහ
ගැ ත් කියන් ඕ ෑ. අපි ඉතාමත් ශහොඳ වැඩසටහ ක් හඳුන්වා
දීකා තිශබ වා. මංගක සමරවීර ඇමතිතුමාශක ඒ ප්රකා මා අගය
කර වා. හැබැයි ඒ ගැ මා සෑීමමකට පත් ශවන්ශන් ැහැ.
Enterprise Sri Lanka ණය වැඩසටහ
යටශත් ශමපමණ
ප්රමාණයක් ණය දීකා තිශබ වාය කියකා කිය වා. එශහම
කිේවාට Enterprise Sri Lanka ණය වැඩසටහ යටශත් ගේවක
ණය කබාගත් අය ඉතා අඩුයි. ශමොකක්ව සිද්ධ ශවන්ශන්? ශකොකු
ඉකක්කේ ටිකක් තිශබ වා. බැංකුකුවන්ශක ශපෞද්ගලික
හිතවතුන් ශේ Enterprise Sri Lanka කිය ශබෝර්්ඩ එක යටශත්,
රජ්ය කබාශව වරප්රසාව යටශත් ඒ ණය මුවල් ටික කබා ගන් වා.
ඊට පස්ශසේ මුවල් අමාතයාං යට ශබොු ඉකක්කේ සපය වා.
එශහම අය ශේ සභාශේත් ඇති. ඒ සියලු ශව ාටම මා ශචෝව ා
කර වා.
ඒක ශබොුවක්. ශබොු ඉකක්කේ තමයි සපයන්ශන්.
අන්තිමට අපි "එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී කංකා" යටශත් ශමච්චර ණය
දුන් ාය කිය වා. බැංකු , කධාරින්ශක හිතවතුන් පක්ෂ ශේවයක්
ැතිව, -ශපොඩි ගතම ාවකුත් අරශග - ඒ ණය වරප්රසාවය කබා
ගන් වා. ශේ රමය වැරැදියි. එම , සා, එය වහාම , වැරැදි විය
යුතුයි.
පුංචි කාර් සඳහා තිශබ බදු පිළිබඳවත් ශමතුමන්කා කථා
කළා. පසුගිය වවස්වක අශප් ුපියශල් අගය කඩාශග වැටුණාය
කියා අපි වන් වා ශන්. අශප් රශටන් ශඩොකර් පිටවීම වත්වා ගත
යුතුයි. ඒ වාශකම අපි ශේ වාහ තවබවයත් අඩු කර ගත යුතුයි. අපි
අව ඉකක්කේ පිටුපස හ ා ය වා; අලුත් numbers ශහොයාශග
ය වා. අශප් පරණ වාහ
ටික
ැවත
ැවත භාවිතයට
ගත්ශතොත් ශමොකව ශවන්ශන්? අලුත් වාහ ශසොය එවැ, 
රියාමාර්ග අෛධර්යවත් කරන් ගත්ත රියාමාර්ගයක් හැටියටත්
අපට ශේ ගැ හිතන් පුළුවන්.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , කාකය අවසා යි. කථාව අවසන් කරන් .

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසාේන මහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரலசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

මට තව
මන්ත්රීතුම, .

සුළු

ශවකාවක්

ශවන් ,

මූකාස ාරූඪ

ගු
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එම , සා තමුන් ාන්ශසේකා පුංචි කාර් ගැ ත් කකබක ශවන්
එපා. එය අශප් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන් , වාහ තවබවය අවම
කරන් , අශප් ුපියක ආරක්ෂා කර ගන් ගත්ත රියාමාර්ගයක්
හැටියට සකකන් ය කියා මම ඔබතුමන්කාශගන් ඉල්කා සිටි වා.
අප ශේ සමස්ත රියාවාමය පිළිබඳවයි අවධා ය ශයොමු කළ
යුත්ශත්. ශමම අය වැය ශල්ඛ ය පරදින් අප ඉඩ ශවන්ශන්
ැහැ. අපි අ, වාර්යශයන්ම ශමය ජ්යග්රහණය කර බව ප්රකා
කරමින්, මශක කථාව අවසන් කර වා. ස්තුතියි.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගු ජ්යන්ත සමරවීර මැතිතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි 5ක
කාකයක් තිශබ වා.

රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාශක සමශේ ුපියල් 225ක බද්වක් ගැහුවා.
මුත් ශමොකව වුශණ්? ර, ල් විරමසිංහ මහත්මයාශක ආණ්ඩුව
ආවා. පළමුවැ,  මාස හතර ය ශකොට ඒ ුපියල් 225ක බද්ව
ුපියල් 223 වක්වා අඩු කළා. එතශකොට ඒ සඳහා අය කර බද්ව
ුපියල් 2යි. ආ ය, ක කිරි පිටි සමාගේවලින් -ශෆොන්ශටරා
සමාගශමන් සහ ශ ස්ශල් සමාගමින්- ගන් තිබුණු ුපියල්
මිලිය 10,000ක බද්ව -ඒ අය අශත් තියාශග හිටපු සල්ලිතමුන් ාන්ශසේකා යළිත් ශෆොන්ශටරා සමාගමට සහ ශ ස්ශල්
සමාගමට දුන් ා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, ,
තිශබ වා.

ඔබතුමාට තව වි ාඩියක කාකයක්

[අ.භා. 2.44]

ගරු නයන්ත සාමරවීර මහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මීට ශපර කථා කළ ගු
මන්ත්රීතුමා "මහින්ව චින්ත ය" ගැ කිේවා. මම එතුමාට කියන්
ඕ ෑ, මහ බැංකුව මහ වවාශල් කඩ සැකසුම ගැ මහින්ව
චින්ත ශේ ලියැවිකා තිබුශණ් ැති බව. 30/1 ශයෝජ් ාව අත්සන්
කරකා, රණ විුවන් වං ශගඩියට යව සැකසුේ ගැ මහින්ව
චින්ත ශේ සඳහන් ශවකා තිබුශණ් ැහැ. හේබන්ශතොට වරාය
හව විධිය මිසක්, ඒක විකුණාශග කෑම පිළිබඳව ශ ොශවයි,
මහින්ව චින්ත ශේ ලියැවිකා තිබුශණ්. ශකොළ - වකුණ අධිශේී 
මාර්ගය හව
එක මිස, ඒවා බහු ජ්ාතික සමාගේවකට
විකුණාශග ක එක ගැ ශ ොශවයි, මහින්ව චින්ත ශේ
ලියැවිකා තිබුශණ්. ඒ වාශකම අගමැතිවු කවවාවත් ජ්ාතික ී යට,
"ජ්ාතික සින්දුව" කියා කිේශවත් ැහැ. මහින්ව චින්ත ශේ එශහම
ශවයක් ලියැවිකා තිබුශණත් ැහැ. අන් ඒ කාරණා ටිකත්
ඔබතුමන්කා මතක තියාගන් ඕ ෑ.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අය වැය ගැ කථා කළ
ආණ්ඩුශේ හැම මන්ත්රීවරයකුම වාශක අය වැය ගැ ශ ොශවයි,
එහි සිටි මැක්කා ගැ තමයි වැඩිපුරම කථා කශළේ. වැසිකිළි හැදීම
පිළිබඳව හැමශකශ ක්ම දිගටම කථා කළා. වැසිකිළියක් හවා
ගන් බැරි තත්ත්වයට ශේ රශේ ජ් තාව පත් කළා ේ එශහම
කශළේ, අපි අවුුදු 30ක් 40ක් තිස්ශසේ කර ගහශග ආව ව
ලිබරල්වාදී ශවශළඳ ශපොළ ආර්ක ක ගම විසින්මයි. යේ තරමකට
ශහෝ ඒශක් ශව සක් වුණා ේ, එශහම වුශණ් 2010 - 2014 කාක
වකවානුශේයි. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව එවා විකුණාශග
කාපු ආයත
ැවත ජ් තාව සතු කරකා; රට සතු කරකා; ජ්ාතිය
සතු කරකා ඒ ගම හරවන් ගත්ත උත්සාහය අව ැවත වතාවක්
තමුන් ාන්ශසේකා අශ ක් පැත්තට හරවා තිශබ වා.
එක
පැත්තකින් ශේ ආණ්ඩුව දුප්පත් ජ් තාවට බදු පිට බදු ගහකා, ඒ
අය කබශකන් ළිපට ඇව වමා තිශබ වා. දුප්පත් ජ් තාවට බඩු
ශවනුවට
බදු
කන්
බක
කරකා,
මහා
පරිමාණ
ශකොේපැ, කාරයන්ට විතරක් බදු පිට බදු සහ
කබා දීකා
තිශබ වා.
මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාශක සමශේ ශේ රටට වසරකට කිරි
පිටි ශමට්රික් ශටොන් 90,000 - 98,000ත් අතර ප්රමාණයක් ආ ය ය
කළා. එම කිරි පිටි ආ ය ය අෛධර්වත් කිරීම සඳහා කිරි පිටි
කිශකෝ එකකට ුපියල් 225ක බද්වක් ගහකා තිබුණා,
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, . අව සාකච්ඡාවක් තිශබ වා,
ආ ය, ක කිරි පිටිවක තිශබන්ශන් වස විස කියා. අව ඒක
ඔප්පුශවකා තිශබ වා. ඒ වස විස තිශබ වා කියකා ඔප්පුශවකා
තිශබ කිරි පිටි ආ ය ය කිරීම අෛධර්යවත් කරන් මහින්ව

ගරු නයන්ත සාමරවීර මහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ඒ සමාගේවකට ුපියල් මිලිය 10,000ක් ශව වා. අශ ක්
පැත්ශතන් දුප්පත් මි, ස්සුන්ට බදු ගහ වා.
මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාශක සමශේ ශේ රශේ ජ් තාව
හාල් ශමට්රික් ශටොන් 2,900,000ක් පරිශභෝජ් ය කළා. අව ව විට
එය ශමට්රික් ශටොන් වහ ව කක්ෂය වක්වා අඩු ශවකා තිශබ වා. ඒ
ජ් තාව කෑමට ගත්ශත් පාන් පිටියි. අව පාන්පිටි ශමට්රික් ශටොන්
වහ ව කක්ෂයක් කංකාවට ආ ය ය කර වා. ඒකට එවා බදු
ගැහුවා. හැම පාන්පිටි කිශකෝවකටම ුපියල් 22ක බද්වක්
ගැහුවා. තමුන් ාන්ශසේකා ආවා විතරයි, ුපියල් විසිශවශක් ඒ බද්ව
ඉවත් කර වැේමා. ප්රීමා සමාගමට බදු සහ දීකා, ුපියල් මිලිය
38,000ක් තමුන් ාන්ශසේකා සාක්කුශේ වමා ගත්තා. එක
පැත්තකින්, තමුන් ාන්ශසේකා ශෆොන්ශටරා සමාගමට, ප්රීමා
සමාගමට බදු සහ ශව වා. අ, ක් පැත්ශතන් දුප්පත් ජ් තාවට
බදු පිට බදු පටවකා, ශේ රශේ මි, සුන්ට බදු කන් කියා බක කර
තිශබ වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, . ඔබතුමාට , යමිත කාකය අවසා යි.

ගරු නයන්ත සාමරවීර මහතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

මට තව සුළු ශවකාවක් ශවන් .
2015 ජ් වාරි 08ව
වායින් පස්ශසේ රාජ්ය ශසේවයට
එකතුශව
කාටවත් විශ්රාම වැටුප
ැහැ. ශමතුමන්කා රණ
විුශවෝ ගැ උවන් අ
වා; ඒ අය ශවනුශවන් කථා කර වා.
මුත් රණ විුවන් හිශර් වම වා; බුද්ධි අං ශේ , කධාරින් හිශර්
වම වා. වසන්ත කරන් ාශගොඩ මහත්මයාට CID එක ඉස්සරහට
ගිහින් ඊශේ පැය අටක කාකයක් කට උත්තර ශවන් සිද්ධ වුණා.
ජ්ාතියක් විසින් රකින් ඕ ෑ රණ විුවන්ව තමුන් ාන්ශසේකා
හිශර් වමා තිශබ වා.
ශේ අය වැය සේමත කර ගන් බැරි බව එතුමන්කාට
ශත්ශර වා. ඒ , සා වැන් අය වැය සේමත කර ගන් හවන්ශන්
ශකොශහොමව? ශමතුමන්කාට ශේ අය වැය දි ා ගන් මන්ත්රීවු
113ශව ා ශහොයා ගන් බැහැ. ඒ 113ශව ා ශහොයා ගන් TNA
එක ඉස්සරහා වණ ගහ වා; ශවමළ ශබදුේවාදී වයාපාරය
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[ගු ජ්යන්ත සමරවීර මහතා]

ඉස්සරහා වණ ගහ වා. මාෛව ශසෝ. ශසේ ාධිරාජ්ා මන්ත්රීතුමා
කිය වා, අශප් ශකොන්ශද්සි ඉෂ්ට ශ ොකශළොත්, අය වැයට ඡන්වය
ශවන්ශන්
ැහැය කියා. තමුන් ාන්ශසේකා ශවමළ ශබදුේවාදී
වයාපාරය ඉස්සරහා වණ ගහකා තිශබ වා. ස්තුතියි.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana. You have eight
minutes.
[பி.ப. 2.50]

ගරු වසාේයිඩ් අලි සාාහිර් මවුලානා මහතා (සාමාන
සාවිබලගැන්වීම් රාේය අමා යතුමා)
(மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா வலுவூட்டல் இராஜாங்க அகமச்சர்)

சமூக

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana - State Minister of
Social Empowerment)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள, எமது
நல்லாட்சி அரசாங்கமானது, கடந்த வருடம் கம்தபறலிய எனும்
துாித
அபிவிருத்திப்
புரட்சிகயத்
ததாடக்கி
கவத்து
மக்களுக்குப் பாாிய லசகவககள வைங்குவதற்கு முன்னின்று
தசயற்பட்ட லவகளயிலலதான், லதசிய அரசாங்கத்தில் அங்கம்
வகித்த சிலர் அரசாங்கத்திலிருந்து விலகி அரசியலகமப்பிற்கு
முரைாக அரசாங்கம் ஒன்கற அகமத்து, எமது தபாருளாதார
அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுககள முடக்கிச் சுமார் 54 நாட்கள்
இந்த நாட்டிலல எந்த அரசாங்கமும் தசயற்படாத நிகலகய
உருவாக்கினார்கள். அந்தத் தீய சக்திகளுக்கு எதிராக மக்கள்
எம்முடன் இகைந்து தசயற்பட்டனர். நாங்கள் வன்முகறகய
நாடாது நீதிமன்றப் படிககள நாடிலனாம். எமக்கு நீதி
கிகடத்தது. பாராளுமன்றம் மீண்டும் உயிர்தபற்றது. முற்றான
அைிவிலிருந்து உருவாகிப் பறக்கும் பீனிக்ஸ் பறகவகள்
லபான்று மீண்தடழுந்து, எம்கம நம்பியிருக்கும் நாட்டு
மக்களுக்கு மகிழ்ச்சிதரும் வரவு தசலவுத் திட்டதமான்கற எமது
நல்லாட்சி அரசாங்கம் இப்லபாது முன்கவத்திருக்கின்றது.
நியாயபூர்வமாகக்
கூறுவததன்றால்,
குகறகூறமுடியாத
அளவுக்கு இருக்கின்ற இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்கத
எதிர்க்கட்சியினர் லதர்தல்கால வரவு தசலவுத் திட்டம் என
விமர்சிக்கின்றனர்.
அப்படியானால்,
இது
மக்ககள
நம்பகவக்கும், மக்களுக்கு நன்கம பயக்கும் வரவு தசலவுத்
திட்டம்
என்பதகன
மகறமுகமாக
அவர்கள்
ஏற்றுக்
தகாள்கின்றனர்.
'கம்தபறலிய'
லவகலத்திட்டத்தினூடாக
ஒவ்தவாரு
பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் 300 மில்லியன் ரூபாய்
வைங்கப்பட்டிருப்பது
மற்றுதமாரு
சிறப்பம்சமாகும்.
இத்திட்டத்தின் மூலமாகக் கிராமிய வீதிகள், பாலங்கள்,
வடிகால்கள், சிறுவர் பூங்காக்கள், விகளயாட்டு கமதானங்கள்
லபான்ற
இன்னும்
பல
அபிவிருத்தி
லவகலகள்
நகடதபறுவதுடன், முக்கியமாக பல் சமய மதத்தலங்ககளயும்
அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான வாய்ப்பு வைங்கப்பட்டிருப்பது
மிகவும் பயன்மிக்கதாகும்.
எமது ஆரம்பக் ககத்ததாைில், சமூக வலுவூட்டல்
அகமச்சின்மூலமாக,
மக்களின்
வாழ்க்ககத்தரத்திகன
உயர்த்துவதற்காகப் பல்லவறு அனுகூலங்கள் இவ்வரவு
தசலவுத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளகம இன்தனாரு
முக்கியமான அம்சமாகும். வறுகமக்லகாட்டின்கீழ் வாழ்கின்ற
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மக்களின் வாழ்வாதாரத்கத லமம்படுத்துவதற்காகச் சமுர்த்தி
பயனாளிகளாகச் சுமார் 6,00,000 குடும்பங்கள் இவ்வருடம்
புதிதாக
இகைக்கப்படவுள்ளனர்.
சமூக
லசகவத்
திகைக்களத்தினால்
அங்கவீனமுற்ற
லநாயாளர்களுக்கு
வைங்கப்படும் உதவிப் பைக் தகாடுப்பனவுகள் அதிகாிக்கப்
பட்டுள்ளன.
வறுகம
நிகலயிலுள்ள
குடும்பங்களுக்கு
வாழ்வாதார உதவிககள வைங்கி அவர்ககள வலுவூட்டு
வதற்கும் கிராமப்பகுதி மக்களின் அடிப்பகட வசதிககள
லமம்படுத்துவதற்குமான நடவடிக்கககள் இவ்வரவு தசலவுத்
திட்டத்தின்மூலமாக
ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளகம
பாராட்டத்
தக்கது. ஆரம்பக் ககத்ததாைில் அகமச்சின்மூலமாக, விவசாய
மற்றும்
நீாியல்
வளத்துகறகளில்
தபாருளாதார
அபிவிருத்திகய
லநாக்கமாகக்தகாண்டு
ததாைில்
முயற்சியாளர்களுக்கு
மானியம்
வைங்கி
அவர்ககள
ஊக்குவிப்பகதயிட்டு குறிப்பாக, கிைக்கு மாகாைத்தில்
பல்லவறு தசயற்திட்டங்கள் முன்கவக்கப்பட்டிருப்பகதயிட்டு
நாங்கள் இதகனப் பாராட்டுகின்லறாம்.
இந்த அரசாங்கம் சுகாதாரம், கல்வி லபான்ற துகறகளுக்கு
அதிகளவு நிதி ஒதுக்கீடுககளச் தசய்ததன்மூலமாக மக்களின்
ஆலராக்கிய வளர்ச்சிகயயும் அறிவுசார் வளர்ச்சிகயயும்
லமம்படுத்துவதில் முக்கிய காிசகன காட்டுகின்றது. நாட்டின்
சுகாதாரத் துகறயானது மிகவும் சிறப்பாக வைிநடாத்தப்பட்டு
வருவதுடன்
கல்வித்துகறயும்
சிறப்பாக
அபிவிருத்தி
தசய்யப்பட்டு வருகின்றது. “அருகிலுள்ள பாடசாகல சிறந்த
பாடசாகல”
என்ற
தசயற்திட்டமானது,
பாடசாகலக்
கட்டகமப்புக்கு வளம் லசர்க்கும் சிறப்பான தசயற்திட்டமாகும்.
வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களின் அபிவிருத்திக்குப் தபயர்
குறித்து நிதிதயாதுக்கீடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. வடக்கு,
கிைக்கில் யுத்தத்தால் அைிவகடந்த பகுதிககள அபிவிருத்தி
தசய்வதற்கு
நிதிதயாதுக்கீடுகள்
தசய்யப்பட்டுள்ளகம
வரலவற்கத்தக்கதாகும்.
வடக்கு
மாகாைத்திலிருந்து
இடம்தபயர்ந்த முஸ்லிம்ககள மீள் குடியமர்த்துவதற்காக
வளங்கள்
அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளகம
பாராட்டத்தகுந்த
இன்னுலமார் அம்சமாகும். இதகன நாங்கள் அகனவரும்
மிகவும்
மகிழ்ச்சியுடன்
வரலவற்கின்லறாம்.
கிைக்கு
மாகாைத்திலுள்ள குகறந்த வருமானம் தபறும் குடும்பங்கள்
ததாடர்பாக
விலசட
காிசகன
காட்டப்பட்டுள்ளது.
தமாத்தத்தில் வடக்கு, கிைக்கு மாகாைங்களில் வசிக்கும்
சிறுபான்கமயினருக்கு மிகவும் ஆறுதல் தருகின்ற வரவு
தசலவுத்
திட்டமாக
இவ்வரவு
தசலவுத்
திட்டம்
அகமந்துள்ளது.
அரச ஊைியர்களின் சம்பள உயர்வுக்காக நிதிதயாதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், ஓய்வூதியம் தபறுநர்களின் ஓய்வூதிய
முரண்பாட்டிகன
நீக்குவதற்காகவும்
நிதிகள்
ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளகம மிகவும் வரலவற்கத்தக்கதாகும்.
வருமானம்
குகறந்த
மட்டத்திலுள்ள
மக்களின்
அடிப்பகடத் லதகவககளக் கருத்திற்தகாண்டு மலசலகூடம்,
குடிநீர்த்திட்டம் லபான்ற அடிப்பகடத் லதகவககள நிகறவு
தசய்யவும் நிதிதயாதுக்கீடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன்
நாட்டின்
லபாக்குவரத்துத்
துகறகய
அபிவிருத்தி தசய்து லமலும் லமம்படுத்துவதற்காகப் பல்லவறு
லவகலத்திட்டங்கள் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
இலங்ககயின் அனர்த்த முகாகமத்துவ லவகலத்திட்டத்
திற்காகவும் தபருமளவு நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டுள்ளதால்
பல்லவறு அனர்த்தப் பாதிப்புக்களிலிருந்து நமது நாடும்
மக்களும்
விகரவாக
மீண்டுதகாள்ளக்கூடிய
வாய்ப்பு
அதிகமாகும்.
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Having said that, Hon. Presiding Member, I must say
that the Hon. Minister of Finance, the Hon. Mangala
Samaraweera, presented last week what has received
accolades far and wide as a clean, lean and forwardthinking Budget for the year 2019 in keeping with our
country’s commitment to attaining sustainable, holistic
and inclusive development for our populace along with
ensuring that Sri Lanka leads the charge in working
towards transforming the world by attaining the
Sustainable Development Goals set by the United Nations
by 2030.
The Hon. Mangala Samaraweera has gloriously set a
precedent for the future Ministers of Finance to follow by
breaking tradition and curbing expectation of the pundits
who heavily stipulated that the Budget, 2019 would be
nothing short of an election Budget. I am elated that it is
far from the same and laud his commitment towards the
creation of a new economic and social order for Sri Lanka
through meaningful growth.
Thank you very much.
ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you, Hon. State Minister. You saved some
minutes for us. මී ළඟට, ගු තිකංග සුමතිපාක මැතිතුමා.
ඔබතුමාට වි ාඩි 5ක කාකයක් තිශබ වා.
[අ.භා.2.57]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ශමෝ බුද්ධාය!
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශමම අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිශබ අවස්ථාශේ සුළුශවන් ශහෝ වච ස්වල්පයක් කථා කරන්
අවස්ථාවක් කැබීම ගැ මම සන්ශතෝෂ ව වා. මංගක සමරවීර
මැතිතුමා උත්සාහ ශග තිශබ වා, ශේ අය වැය කස්ස සිහි
මාළිගාවක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන් . ශමොකව, එතුමාට තිශබ
තත්ත්වයත් සමඟ; ආර්ක ක බකපෑමත් සමඟ මීට වඩා යමක්
කරන් පුළුවන්ය කියා කාටවත් හිතාගන් බැහැ. ඊට ශහේතුව,
එක් පැත්තකින් ශමවර අය වැශයන් සහ කබා ශවන් උත්සාහ
ගන් ගමන්, අ, ක් පැත්ශතන් ආශයෝජ්කයන්ට ශවන් තිශබ
සහ අඩු කර තිශබ වා. ශමවැ,  අභිශයෝගාත්මක තත්ත්වයකදී
මිශ්රණයක් විධියට තමයි, එතුමා ඒ පණිවුඩය යවා තිශබන්ශන්. අය
වැයකින් එක්ශකෝ සහ ාධාර දීකා, හැම මි, ශහකුටම උවේ
කරන්
පුළුවන් විධියට
ැතිබැරිකම -දිළිඳුකම- ශවනුශවන්
, ශයෝජ් යක් කරන් ඕ ෑ. එශහම ැත් ේ ශේ ආර්ක කය
ශේරා ගන්
ේ, ආශයෝජ්කයින්ට අව ය බදු සහ දීකා ඒ අය
ක්තිමත් කර අශප් ආර්ක කය සුරක්ෂිත කරන් ඕ ෑ. ශේ ශවක
මැව ශවෝක ය ශවමින් වැක්මක්, සැකැස්මක් ැති බව ශේ අය
වැශේ සමස්ත විග්රහය කියායි මට ේ ශපශ න්ශන්. ඒ වාශකම
ශමවර අය වැයට ශමතුමා පාවිච්චි කර තිශබ වච ශවස
බැලුවාම ශපශ න්ශන් ශමොකක්ව? ඔබ - අපට මතකයි, මංගක
ඇමතිතුමා කියන්ශන් කාට ශහෝ බැරි ේ, බැහැයි කියා ප්රචාරය
කරන් ශබොශහොම වක්ෂ ශකශ කු බව. වර්තමා අගමැතිතුමා
ව ර, ල්ට එවා බැහැයි කියා ශකොකු ප්රචාරයක් ශග ගිය අශප්
මංගක ඇමතිතුමා, ශේ වතාශේ සිහි මාළිගාව කිය මාතෘකාව
ශේ අය වැයට එකතු කරන් උත්සාහ ශග තිශබ වා. ඒ ශකශසේ

ශවතත් ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේ පරතරය බැලුශවොත් ආවායමට
වඩා වියවම වි ාක ව ශයන් වැඩි බව අපට ශපශ
වා. ශමහි
ුපියල් බිලිය 800ක වාශක ප්රමාණයක අය වැය පරතරයක්
තිශබ වා. එශහම ශවන්ශන්ත් අශප්ක්ෂිත ආවායේ ශේ අවුුද්ශද්
ශේ රජ්යට ආශවොත් පමණයි. මුත්, ශේ අවුුද්ශද් අශප්ක්ෂිත
ආවායේ එන් පුළුවන් තත්ත්වයක් කිසිශසේත්ම ැහැ. පසු ගිය
අවුුදු තු හතශර් පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අය වැයවක
අශප්ක්ෂිත ආවායමත් සියයට සියයක් ස්ථාපිත කර ැහැ. එම
, සා ශේ අවුුද්ව අවසන් ව ශකොට අඩුම තරමින් ඇශමරිකානු
ශඩොකර් බිලිය ශවකහමාරක්, තු ක් අලුශතන් ණය ගන් සිද්ධ
ව බව පැහැදිලියි. වැ ට අශප් සමස්ත ආවායශමන් -ඒ කියන්ශන්
අශප් වළ ශද්ීයය ආවායශමන්- සියයට 91ක් ණය ශගවන්
වැයව වා. ඒ අනුව, ශේ අය වැය අපට තවදුරටත් ණය කබා
ගන් සිද්ධ ව අය වැයක් කියා පැහැදිලියි. ශේ අවුුද්ව අන්තිම
ව ශකොට ශේ ආණ්ඩුව තිබුශණොත්, අ, වාර්යශයන්ම ශේ
ආණ්ඩුවට ැවතත් ණය ගන් සිද්ධ ව වා. එශහම ැත් ේ
රාජ්ය ආවායම පහත වැටී තිශබ , සා ශේ ආණ්ඩුවට රාජ්ය
ශසේවකයින්ශක පඩි ශගවා ගන් ත් බැරිව තවදුරටත් පවතින්
බැරිව වා. එශහම තත්ත්වයක් ඇති වුශණොත් ශේ සියයට 91 තව
ටිකක් වැඩිව වා. අපි අත් වැකීශමන් වැක්කා, ශේ විධියටම 2000
වර්ෂශේදී රට සෘණ ආර්ක කයකට තල්ලු වූ ආකාරය.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට
තිශබ වා.

තව

වි ාඩියක

කාකයක්

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මම කථාව පටන් ගත්තා පමණයි. මම හිතුශේ
මූකාස ශේ සිටි ඔබතුමා මට එශහම කරයි කියා.

ැහැ,

ශකශසේ ශවතත් ශේ ආර්ක කශේ ප්රධා කුණු ශවස බැලුවාම
එක ශවයක් ප්රකා කරන් මම කැමැතියි. ඒ තමයි, බදු රම.
වැ ට බදු වර්ග කීපයක් තිශබ වා. එ ේ, Income Tax,
Economic Service Charge, Value Added Tax, Nation
Building Tax, Stamp Duty Levy by CGIR, Stamp Duty Levy
by Provincial Councils, Crop Insurance Levy, Tourism
Development Levy, Telecommunication levy, Migration
Tax, Mineral Tax, Levy on Teledramas, films and TV
commercials, Cellular Tower Levy, Levy on rooms of fivestar hotels, Motor Vehicle Concessionary Levy, Debt
Repayment Levy, Levy on Mobile SMS, Luxury Tax,
Vehicle Entertainment Levy, Carbon Tax, Customs Duty,
Cess on Imports, Export Cess, Excise Duty, Excise Duty on
Special Provisions, Special Commodity Levy, Ports and
Airports Development Levy, Business Tax, Prize
Competition Tax and Entertainment Tax. ශේ විධියට බදු වර්ග
30ක් තිශබ වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුමා, කථාව අවසන් කළ යුතුයි.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ශහොඳයි.
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[ගු තිකංග සුමතිපාක මහතා]

ශේ බදු වර්ග 30ක් එක්ක බක ශකොට අපට ශපශ
වා, සරක
බදු රමයක් ැති එක මූලික ප්ර ් යක් බව. බදු ප්රතිපත්තියක් ැති
එක මූලික ප්ර ් යක්. ඒ , සා ආශයෝජ්කයන් කිසිශසේත් දිරිමත්
කරන්ශන්
ැති, ආශයෝජ්කයන්ව සේපූර්ණශයන් ප්රතික්ශෂේප
කර , ඔවුන් අෛධර්යවත් කර
අය වැයක ස්වරූපයක්
ගන් වා. ශේ බදු අන්තිමට අය කරන්ශන් අහිංසක
මහජ් තාවශගන්. ජ් තාවට බදු පිට බදු පටවකා තිශබ වා.
ශමො වච ශසේ එක වැේමත් අවසා ශේදී ඒ අය තෘප්තිමත්
ශවන්ශන් ැහැ. ඒ අය ශේ රජ්ශේ ගමන් මාර්ගය ප්රතික්ශෂේප
කර වා කිය එක පැහැදිලිව මා කියා සිටි වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට ස්තුතියි.
මීළඟට, ගු මහින්ව යාපා
අශේවර්ධ
ඔබතුමාටත් වි ාඩි 5ක් ශවන් කර තිශබ වා.

මන්ත්රීතුමා.

[අ.භා.3.02]

ගරු මහින්ද යාපා අවේවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அலபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අපි ශේ කථා කරන්ශන් ශේ
රජ්ශයන් ඉදිරිපත් කරපු හතරව අය වැය ශල්ඛ ය ගැ . හතර
වැ,  අය වැය ශල්ඛ ය ගැ කල්ප ා කරකා බක ශකොට,
පසුගිය අය වැය ශල්ඛ ගැ ත් අපට හිතන් ශව වා. ඒ අය
වැය ශල්ඛ තුළ ශේ රට සංවර්ධ ය කිරීම සඳහා ශේ උවවිය
ශයෝජ් ා කරකා තිබුශණ් ශමො වාව ? ඒ ශයෝජ් ා එකක්වත්
හරියට රියාත්මක ශකුවාව? ඒවායින් ශකොච්චර ප්රමාණයක්
අතහැර ගිහිල්කා තිශබ වාව? පසුගිය අය වැය ශල්ඛ වකදී මුවල්
ශවන් ශවකා තිශබ වා, "Develop Aruwakkalu waste disposal
and management site" ශවනුශවන්. මුත් ඒකට ශවච්ච ශවයක්
ගැ ආරංචියක් ැහැ. ඊළඟට, මුවල් ශවන්කරකා තිශබ වා,
"Concessional loans scheme to companies in agriculture,
agro-processing including drip irrigation, poultry, canning,
plantation and hotel industry, to generate electricity from
solar power for their own use". ඒ ගැ ත් කිසිම ආරංචියක්
ැහැ. කිසිම වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක ශවච්ච බවක් ගැ
ආරංචියක් ැහැ. මුවල් ශවන් ශවකා තිශබ වා, "Support the
ground water monitoring mechanism". ඒකත් එශහමමයි. ඒ
වාශකම මුවල් ශවන්ශවකා තිශබ වා, " Nilwala Eliya Model
Park" එකට. ඒකත් එශහමමයි. අපට ශප
විධියට කිසිම
ශවයක් ැහැ. ඊළඟ, මුවල් ශවන් ශවකා තිශබ වා, "Cleaning 10
lagoons". ඒවා ගැ
කිසිම කථාවක්
ැහැ. ඒවා ගැ
අව
ශව තුු ශමොකුත් ශවකා ැහැ. ඉතින් එශහම ේ, මූකාස ාරූඪ
ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ අය වැය ශල්ඛ ය ගැ කථා කරකා වැඩක්
තිශය වාව? ශේවා හැදුශවත් අශප් , කධාරි මහත්වු එකතු
ශවකා. වැන් ශේ අය වැය ශල්ඛ ය-[බාධා කිරීමක්] ඒක ඇත්ත.
කථා කරන් වි ාඩි 5ක් වැඩියි. පාර්ලිශේන්තුශේ Research Unit
එශකන් මම ශේ කාරණා ගත්ශත්. තව කැයිස්තුවක්ම තිශබ වා.
එශහම ේ ශේ අය වැය ශල්ඛ ගැ කථා කිරීම අශප් කාකය
ාස්ති කිරීමක්; ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ කාකය ාස්ති කිරීමක්.
පසුගිය අය වැය ශල්ඛ වක ඉදිරිපත් කළ ශයෝජ් ා
සේබන්ධශයන් කිසිම ශවයක් ශේ , කධාරි මහත්වු කරකාත්
ැත් ේ, ඒ මහත්වුන්ට කරන්
ශද්කුත්
ැත් ේ, ශේ
ආණ්ඩුව කරකාත් ැත් ේ අපි ශේ අය වැය ශල්ඛ යක් ගැ
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ශමො වාව කථා කරන්ශන්? රශේ කාකය
ාස්ති කර වා;
පාර්ලිශේන්තුශේ
කාකය
ාස්ති
කර වා; , කධාරි
මහත්වුන්ශක කාකය ාස්ති ශව වා. එශහම ැතුව ශමහි
කිසිම හරයක් ැහැ. වැන් ශමතැ දි කථා කළ ඒවා ගැ තව
කථා කර වා ේ, ශේ අය වැය ශල්ඛ ය ඇතුශළේ තිශබ තව
ශගොඩක් ශද්වල් ගැ කථා කරන් ඕ ෑ, මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, . එශහම ේ, "ශේවා අය වැය ශල්ඛ ව?" කියා
අහන් තමයි අපට සිද්ධ වන්ශන්. ශේ , කධාරි මහත්වුත්
කේජ්ා ශවන් ඕ ෑ, ශේ වාශක අය වැය ශල්ඛ ශපළක් ඉදිරිපත්
කරන් වායක වීම ගැ සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ
උවවියට තවදුරටත් කතා කරන් සිදු වීම ගැ .
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ ආණ්ඩුව කවවාවත්
ආර්ක ක සැකැස්මක් එක්ක බකයට ආශේ ැහැ; මහ ජ් තාව
අතරට ගිහින් "අපි ශේවා කර වා" කියා ශපොශරොන්දු ශවකා
බකයට ආශේ
ැහැ. උරල් අටවා, එවා මහින්ව රාජ්පක්ෂ
මැතිතුමාශක ආණ්ඩුවට විුද්ධව ගහන්
පුළුවන් සෑම
ශබොුවක්ම ගහකා අවසා ශේදී ජ් තාව මුළා කරකා බකයට
ආවා. එශහම බකයට ඇවිත් ජ් තාව ආකර්ෂණය කර ගැනීම
සඳහා ශයෝජ් ා වි ාක ප්රමාණයක් ඉදිරිපත් කළා. "ජ්ාතික
විධායක සභාව" කියා එකක් ඒ වවස්වක හැදුවා. හවකා කිේවා,
ශමය කැබි ේ මණ්ඩකයටත් වඩා ඉහළින් රශේ ප්රතිපත්ති
හැසිරවීම සඳහා සකස් කර කව ආයත යක් කියා. අව ඒ ජ්ාතික
විධායක සභාව ගැ කිසිම ආරංචියක් ැහැ. එයින් ශමොකවත්
ශවකා ැහැ. එය කරපු ශවයක් ැහැ. ශේ ආණ්ඩුවට ගැටලුව
ශවකා තිශබන්ශන්, "ඔළුවට තුවාකයක් කර ගන්ශන්
ැතිව,
ඇඟට පතට තුවාකයක් කර ගන්ශන් ැතිව ශේ අවුුද්ව ගත
කරගන්ශන් ශකොශහොමව?" කිය එකයි. ඒ , සා ශමය එවා ශේක
අය වැයක්. ශේ ආණ්ඩුව රැකශග යන් , ශේ වර්ෂය ගත
කරන්
විතරක් කරශග
ය
වැඩ පිළිශවළක් මිස ශමහි
අ ාගත වර් යක් ැහැ. ඒ හින්වා ආණ්ඩුව කරන් බැරි ේ
ශේ රට තවත් වි ා කරන්ශන් ැතිව ශේ ඩයම යා යුතුයි.
ශමතුමන්කා කරපු එකම ශද් තමයි, ශ්රී කංකා මහ බැංකුව මහ ගි, 
වවල් ශහොරා කෑම. එහි දුක තමයි අව ජ් තාවට විඳින් සිදු ශවකා
තිශබන්ශන්. ඒවා , සා තමයි අව ආර්ක කය පාක ය කරගන්
බැරි ශවකා තිශබන්ශන්. ශමය , ෂ්ඵක අය වැයක්. ශේ ගැ කතා
කිරීම , ෂ්ඵක වැඩක්. අශප් කාකය ාස්ති කළා, මුළු රශේම,
ජ්ාතිශේම ධ ය තවදුරටත් වි ා කළා කියා ප්රකා කරමින් මම
මශක වච ස්වල්පය හමාර කර වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි, , යමිත
ශවකාවට කථාව අවසන් කිරීම පිළිබඳව. මීළඟට, ගු
(මහාචාර්ය) ආ ස මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා. ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට
වි ාඩි 14ක කාකයක් ශවන් කර තිශබ වා.
[අ.භා.3.07]

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අශප් ගු මංගක සමරවීර
අමාතයතුමා විසින් ශග එ කව අ ගිභවනීය අය වැය පිළිබඳ
විවාවය අවස්ථාශේ කතා කරන් කැබීම ගැ මා සන්ශතෝෂයට
පත් ශව වා. ශමය අ ගි අය වැයක් කියා කියන්ශන් මා
ශ ොශවයි. ශමශහම කියන්ශන්, හිටපු මුවල් ඇමති ශරොනී ව මැල්
මැතිතුමායි. අව "රැස" පත්තරශේයි, එය සඳහන්ව තිශබන්ශන්.
එතුමා කිය වා, "මංගක ශග ාශේ අ ගි අය වැයක්" කියා. කංකා
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ඉතිහාසශේ වැඩිම අය වැය සංඛයාවක් ඉදිරිපත් කරපු -වැ ට අය
වැය 11ක් ඉදිරිපත් කර තිශබ ,- හිටපු මුවල් අමාතය ශරොනී ව මැල්
මැතිතුමා තමයි ශේ විශ ේෂ අය වැය සේබන්ධශයන් එතුමාශක
වැක්ම ඉදිරිපත් කරන්ශන්.

ගරු සී.බී. ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ඒ ඉස්සර.

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

එතුමා වක්ෂයි. එතුමා එවත් එශහමයි, අවත් එශහමයි. ඒ
වක්ෂකම , සා තමයි එතුමාට හැකියාවක් කැබුශණ් 11 වතාවක් ම
අය වැය ඉදිරිපත් කරකා කංකාශේ වාර්තාවක් තබන් . හැබැයි
ගු මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා ඒ වාර්තාව සම කරන් ගිය
සැශර් උත්සාහ කළා. මුත් බැරි වුණා, එතුමා අවුුදු ශවකකට
කලින් ශගවර ගිය , සා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මංගක සමරවීර අමාතයතුමා
ශග ආ ශේ අය වැය ගැ අව වවස ව විට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ
කතා කරපු මන්ත්රීවුන් -විශ ේෂශයන් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවුන්කියපු ශද්වල් ගත්තාම, විුද්ධ ශවන් ශවයක් ශසොයා ගන්
බැරිව වශේ වශේ අත ගාකා යමක් ශසොයා ගන් වා වාශක ශවයක්
තමයි අපට වැනුශණ්. අව ව විට ශේ අය වැය සේබන්ධශයන්
මාධයවලින් ශකශර සාධනීය ඉදිරිපත් කිරීේ වැඩියි. ඒ , සා ශේ
අය වැය පැහැදිලිවම ජ් තාවශක බකාශපොශරොත්තු ඉටු කර අය
වැයක් බවට පරිවර්ත ය ශවකා තිශබ වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අපි වි ්වාස කර වා,
ඔක්ශතෝබර් 26ව වා ශේ රශේ සිදු වුශණ් ශකෝකශේ සිදු වූ
, න්දිතම රාජ්ය විශරෝධි කුමන්ත්රණයයි කියා. ඒ රාජ්ය විශරෝධි
කුමන්ත්රණශයන් පසුව ඉදිරිපත් කර කව ශේ අය වැය හරහා
අපට හැකියාවක් කැශබ වා, ශේ රශේ ැති වී ගිය කීර්ති ාමය
කබා ගන් . මා ඇයි එශසේ කියන්ශන්? ශේ සේබන්ධශයන් ගු
මන්ත්රීතුමකු ශේ සභාශේ ප්ර ් යක් ඉදිරිපත් කර වා මම වැක්කා.
මා හිත විධියට අනුර කුමාර දිසා ායක මහත්මයා තමයි ඒ
ප්ර ් කිරීම කශළේ. මෑතකදී මහ බැංකුව විසින් අධික ශපොලියට
ISB - International Sovereign Bonds - , කුත් කිරීම පිළිබඳව
එතුමා ප්ර ් කළා. අප හැශමෝටම මතකයි වයවස්ථා විශරෝධි
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා දි 52ක් පැවැති බව. ඒ කාකය තුළ ඒ වයාජ්
ආණ්ඩුවට අප හැම විටම මතක් කළා, අපට ශවන් පුළුවන්
විපත්ති පිළිබඳව.
අපිට ජ්ාතයන්තර ආධාර කබා ශව ආයත ශේ සිදු වූ ශව ස
පිළිබඳව විමතිය පළ කළා. විශ ෂ
ේ ශයන් Millennium Challenge
Corporation ආයත ය වැඩ තර කළ බව ඔබතුමන්කාට මතක
ඇති. අපි කරපු කැප කිරීම තුළින් බිහි වුණු , ර්මාණීයලී ආණ්ඩුව
ශකශරහි අවි ්වාසය -අවි,  ්චිතභාවය- ඇති වුශණ් ශේ දි 52ක
කාකය තුළදීයි. ශකෝකශේ තිශබ රටවල්වක ආර්ක කයන් ගැ
ශශ්රේණිගත කිරීේ කර ආයත - Moody's, Fitch, Standard &
Poor's, S&P - ඔබතුමන්කා වන් වා. ශේ ශශ්රේණිගත කිරීේ කර
ආයත විසින් ශේ දි 52ක කාකය තුළදී ශ්රී කංකාශේ ශශ්රේණිගත
කිරීම පහළ වැේමා. එහි සෘණාත්මක ප්රතිඵකයක් ව ශයන් තමයි,
ISB ශපොලිය ඉහළ යෑම සිදු වුශණ්. ශේක භයා ක ප්රතිඵකයක්.
එවැ,  සෘණාත්මක ප්රතිඵක තිශබ ශකොටත් ශමවැ,  අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරන් අපිට හැකියාව කැබුණා. ISB ශපොලී ප්රති ත
ගැ
කිේශවොත් අවුුදු පහක International Sovereign
Bondsවකට 2018 අවුුද්ශද් ශපොලිය ව ශයන් තිබුශණ් සියයට
5.75ක්. ඒ ප්රමාණය අවුුදු 10ක් ව ශකොට සියයට 6.75ක් වුණා.
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මුත් ඔක්ශතෝබර් මාසශේ සිදු වුණු ශේ කාකකණ්ණි සිදුවීමත්
එක්ක ශේ රශේ අවුුදු පහක International Sovereign
Bondsවක ශපොලිය ගිය සතිශේ සියයට 6.85ක් - සියයට 1කින්වක්වා ඉහළ ගියා. ඒ වාශකම අවුුදු වහයක ISB ශපොලිය සියයට
7.85ක් වක්වා ඉහළ ගියා. ශේ රශේ සිද්ධ ශවච්ච අවාස ාවන්ත
සිද්ධිය තමයි ශේකට ශහේතුව වුශණ්. ශේවාට වග කියන් ඕ ෑ
කවුව? ශේවාට වග කියන් ඕ ෑ, ශේ දි 52 ආණ්ඩුශේ හිටපු
මුවල් ඇමතිතුමා සහ දි 52 ආණ්ඩුශේ හිටපු, වයාජ්ව ආරමණය
කරපු ශද් ශද්රෝහි ආණ්ඩුශේ ඇමතිවුයි. ශේ ඇමතිවු රියා
කරපු ආකාරය අපි වැක්කා. ඉතාම , න්දිත -පහත්- විධියට ඔවුන්
කටයුතු කරපු , සා ශේ රශේ තත්ත්වය පහතට වැටුණා.
ශේ කාරණය සේබන්ධශයන් ප්ර ්
කරපු අනුර කුමාර
දිසා ායක මන්ත්රීතුමාට මම කියන් කැමතියි, ශේ කාරණය
ගැ අවධා ය ශයොමු කරකා, දි 52 වකවානුශේ සිද්ධ ශවච්ච
ශද්වල් එක්ක ශේ විශේච ය සිද්ධ කරන් කියකා. ඒ වාශකම
තමයි, වසර 10කට ශපර ශ්රී කංකාශේ ආර්ක කය හා සමා
මේටමක ආර්ක කයක් පැවති ශකෝකශේ රටවල් ශබොශහොමයක්
ඔවුන්ශක ආර්ක කයන්ශක පැහැදිලි වර්ධ යක් ශමම ගත වූ කාක
සීමාව තුළ අත්පත් කරශග ඇති බව අපිට ඒ වත්ත පරීක්ෂා කිරීම
තුළින් පැහැදිලි ව වා. ඒ අනුව වළ ශද්ීයය , ෂ්පාදිතශේ
ප්රති තයක් ශකස සියයට 10කින් පමණ ඒ රටවල්වක ආර්ක ක
වර්ධ ය ශේගවත් කරශග තිශබ වා. ඒ අනුව වියවම ඵකවායී
අං ශවතට
ැඹුු කරමින්, ප්රාකධ
වියවේ වැඩි කරමින්
කටයුතු කර ඇති බව අපිට පැහැදිලි ව වා. මුත් පසුගිය වසර
10ක පමණ කාකය තුළ ශ්රී කංකාශේ රාජ්ය ආවායම, වළ ශද්ීයය
, ෂ්පාදිතයට සාශප්ක්ෂව එක තැ
පල් ව
ස්වභාවයක්
ශපන්නුේ කර වා. ශේ ශහේතුව , සාශවන් රජ්ශේ වියවේ සීමා
කිරීම වාශක වැඩ පිළිශවළවල් මත තමයි පසුගිය කාකය පුරාවටම
-අවුුදු 10 තිස්ශසේ- රජ්යන්ට කටයුතු කරන් සිදු වුශණ්.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශමම තත්ත්වය ශව ස්
කිරීමට ේ රාජ්ය ආවායම වැඩි කර ගත යුතු ව වා. සෑම
වසරකම අය වැය මඟින් රාජ්ය ආවායම ගැ පුශරෝකථ ය කරනු
කැබුවත්, එය වසර අවසා ශේදී ශකොතරේ සාර්ථක වූවාවැයි කියා
පරීක්ෂා කර රමශේවයක් තවමත් රට තුළ , සි පරිදි රියාත්මක
ශවන්ශන් ැහැ. පසුගිය සෑම වසරකදීම අශප්ක්ෂිත රාජ්ය ආවායම
අපිට කැබී ැහැ. එම , සා අශප්ක්ෂිත රාජ්ය වියවේ පියවා
ගැනීමට ශද්ීයය සහ විශද්ීයය ණය මුකාශ්ර මත යැපීමට රජ්යට සිදු
වුණු එක වළක්වා ගන් බැහැ.
මම ශේ කාරණයත් විශ ේෂශයන් මතක් කරන්
ඕ ෑ.
ආර්ක ක විශ ේෂඥයන් යැයි කියා ගන් ා සමහර ශපොශත් රරාකාට
-සමහර උවවියට- ශේ යථාර්ථය ගැ කථා කරන් ශත්ශරන්ශන්
ැහැ. ුපියල් 2,500කින් පවුකක් ඩත්තු කර ගන් පුළුවන්
කියකා ආර්ක ක ඔස්තාර්කා කියපු ආකාරය අපිට මතකයි.
ශේශගොල්කන්ටත් ශමම ප්ර ් ය විග්රහ කර ගන් ශත්ශරන්ශන්
ැහැ. ඒක තමයි ශේවනීය තත්ත්වය. ඒ , සා ශේ තිත්ත ඇත්ත
ගු සභාවට අපි වැනුේ ශවන් කැමතියි, මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, . අපි ශේ උත්තරීතර සභාව තුළ තර්ක විතර්ක
ඉදිරිපත් කරකා, ශයෝජ් ා ඉදිරිපත් කරකා, ඒවා සේමත කර
ගත්ශත් ශේ අය වැය, ශහොඳම අය වැයක් හැටියට -ශහොඳම ශද්රට හමුශේ තබන් ඕ ෑ , සායි. අශප් රශේ මිලිය 16ක් පමණ
ඉන් දුප්පත් ජ් තාවශක යහපත -අභිවෘද්ධිය- සඳහා රියාවට
ැංශව
වැඩ රාශියක් ශමවර අය වැශේ ඇතුළත්ශවකා
තිශබ වා. මුත් ශේ තීරණ ගැනීශේදී විශ ේෂශයන්ම රාජ්ය
, කධාරින්ශක යන්ත්රණය , සි පරිදි රියාවට ැශඟන්ශන් ැති
බව අපි ශසොයා ගත්තා. රශේ ආර්ක කය සහ ජ් තාවශක ජීව
තත්ත්වය උසස් ව වාට ශේ ගු සභාශේ සිටි ඔබතුමන්කා
වාශකම අපි සියලු ශව ාමත් එක පයින්ම කැමතියි.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු (මහාචාර්ය) ආ ස මාරසිංහ මහතා]

ශමම අය වැය ශල්ඛ ශයන් ශයෝජ් ා කර තිශබ ඒවාශේ
ප්රතිකාභ ජ් තාවට , සි පරිදි කැශබ වාව කිය එක අපි ශසොයා
බැලිය යුතුයි. ශේ සඳහා ගත යුතු රියාමාර්ග විශ ේෂශයන්
පාර්ලිශේන්තුශේ රියාත්මක ශව රජ්ශේ මුවල් පිළිබඳ කාරක
සභාව සහ අශ ක් කාරක සභා හරහා රියාත්මක කරන් අපි
බකාශපොශරොත්තු ශව වා. අය වැය මඟින් පුශරෝකථ ය කර ඇති
රජ්ශේ ආවායම ව ුපියල් බිලිය 2,077, -ට්රිලිය ශවකකට
ආසන්
මුවක- ශේ වසර අවසා ශේදී ළඟා කරගත හැකි
වැඩසටහ ක් ශේ රටට අව ය ශව වා.
මම විශ ේෂශයන් අගය කර වා, මංගක සමරවීර මුවල්
අමාතයතුමා ශේ අය වැය තුළම ශයෝජ් ාවක් විධියට අන්තර්ගත
කරකා තිශබ අීනක්ෂණ සහ ශමශහයුේ ඒකකය. මම එය ඉතාම
සතුටින් කියන්ශන්. Revenue Intelligence Unit එක මුවල්
අමාතයාං ය තුළ ස්ථාපිත කිරීශමන් අපිට හැකියාවක් කැශබ වා,
ශේ වසර තුළ අශප්ක්ෂිත රාජ්ය ආවායමට එක ුපියකක්වත් අඩු
ැතුව එකතු කරගන් . ශමම වගකීම තිශබන්ශන් මුවල්
අමාතයාං ය විසින් පිහිටුව එම ආයත යටයි; එම Unit එකටයි.
එ, සා මාස තු ක් ශගවී ඇති ශේ වසර තුළ ආර්ක කශේ සංවර්ධ
ඉකක්ක සපුරා ගැනීම තුළින් දිළිඳුබව සහ ආවායේ වයාප්තිශේ
විෂමතාව අඩු කරලීමටත්, විශ ෂ
ේ ශයන්ම රජ්ශේ සහ ාධාර කැබිය
යුතු තැ ැත්තන් හට ඒවා කබා දීම සඳහාත් ශේ තීරණය ඉතාම
වැවගත් ශව වා. ශමම ඒකකය මඟින් රාජ්ය ආවායම කැබීශේ
යන්ත්රණශේ පවති
සිදුු වසා වමා, රාජ්ය ආවායම බිලිය
තුන්වහසක් -ට්රිලිය තු ක්- වක්වා වර්ධ ය කරලීමට අව ය
පියවර ග, යි කියකා අපි වි ව
් ාස කර වා. ඒ වාශකම , වැරදි
ආර්ක ක වත්ත මත වි ්ශල්ෂණය කර වසර 2025 ව විට ශ්රී කංකාව
ඉහළ ආවායේ කබ
රටක් බවට පත් කර ගැනීමට මුවල්
අමාතයවරයා ප්රමුඛ අප රජ්යට හැකි බවත් සඳහන් කරන්
කැමැතියි. ශේක ඉතාම වැවගත් කාරණයක්. ශමොකව, විශ ෂ
ේ ශයන්
රජ්ශේ මුවල් පිළිබඳ කාරක සභාශේදී - Public Finance
Committee එශක්දී - අවුුදු තු ක් තිස්ශසේ අපි ශේ ගැ
පරීක්ෂණ කළා. අපි , තර කථා කර වා, ශේ රශේ බදු ආවායේ ඍජු බදු හා වර බදු- ගැ . අපි ඍජු බදු ශකළින්ම එකතු කර
ගන් ා රමශේවශේ වි ාක විෂමතා තිශබ වා. අව ව විට ශේ
රශේ ඍජු බදු ශගව පුද්ගකයින් ුපියල් මිලිය 2,900 ගණ ක
බදු ශගවිය යුතුයි.
මුත් ශගවා තිශබන්ශන්, මිලිය
125යි.
Assessment එශකන් පසුවත් මිලිය හාරසිය ගණ ක් විතරයි
ශගවන්ශන්. ඒක තමයි ශමහි සැබෑ තත්ත්වය. අපි ශේ වැඩ
පිළිශවළ හරහා ශේ බදු ශගවිය යුතු පුද්ගකයින්ශගන් බදු
හරියාකාරව කබා ශග , ශේ බදු විෂමතාවය අඩු කරශග
ජ් තාව මත වැ ට පටවා තිශබ බදු බර අයින් කරගන්
උත්සාහ කර වා.
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වි ාක විවාවයක් ශේ ව විට ශේ රශේ තිශබ වා. ජ් ාධිපතිතුමාත්
ශේ රශේ, ශේ ආණ්ඩුශේ ශකොටස්කාරශයක්. මම ශේ අවස්ථාශේ
මතක් කර ශවන් කැමැතියි, ගමරාළ හා එළශව ශක කථාව.
ගමරාළ එළශව ක් හව ශකොට, තණශකොළ කවා, ශපෝෂණය
කරකා ඔක්ශකෝම කර වා. ඒ වාශකම එළශව ශගන් ශවොවා
ගන් ා කිරි ටික, කබා ගන් ා ශගොම ටික ගමරාළට හිමි ශව වා.
හැබැයි, එළශව ට අව ය සියලුම පහසුකේ ටික -තණශකොළ ටික,
පුන් ක්කු ටික- දීකා අවසා ශේදී ශමොකව ශවන්ශන්?
ජ් ාධිපතිවරයා ළඟ තිශබ වා, ආරක්ෂක අමාතයාං ය, මහවැලි
අමාතයාං ය හා පරිසර අමාතයාං ය. ශේ සියලුම අමාතයාං
එතුමා යටශත් තබාශග අවසා ශේදී එතුමා විතරක් credit එක
ගන් ා රමය වැරැදියි. එළශව ට තණශකොළ ටික දීකා,
පුන් ක්කු ටික දීකා හව වා වාශකම, ඒ කීර්තියත් සම-සමව ශබදී
යා යුතුයි, ශේ ආණ්ඩුව තුළ. එශහම ැතුව "මම විතරයි ශේ
ආණ්ඩුශේ හරි" කිය ප්රකා ය කරන් ජ් ාධිපතිවරයා උත්සාහ
කර වා ේ, එම ප්රකා ය සේපූර්ණශයන් වැරැදියි. අපි පැහැදිලිව
විශේච ය කර වා, එතුමාශක රියා කකාපය. ඒ , සා එතුමාට
කිය වා, අව වවස ඇතුළත -[බාධාකිරීමක්] ශමොකක්ව, ඔබතුමා
කියන්ශන්? [බාධාකිරීමක්] හරශකක්-

[මූලාසානවේ අණ පරිදි ඉව කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

-ගැ කථා කළා විතරයි, ඒ වාශක කථා කළා. කමක් ැහැ.
ගමරාළ හා එළශව ශක කථාව මට මතක් ශවන්ශන් අන් ඒ
, සා තමයි, මන්ත්රීවු, . මම කියන්
කැමැතියි, ශේ
ජ් ාධිපතිතුමාට ැවත හැශරන් පුළුවන් බව. ශේ එළශව ශක
කිරි ටික, ශගොම ටික විතරක් ගන් එපා. ශේ එළශව ශපෝෂණය
කරන් අව ය තණශකොළ ටික ශවන් , පුන් ක්කු ටික ශවන්
එතුමාත් සහභාගි විය යුතුයි. එශහම වුශණ් ැත් ේ ශවන්ශන් ශේ
රශේ වගකීම, ශේ රශේ ජ් තාව ගැ හිත වගකීම එක්සත්
ජ්ාතික පක්ෂය පැත්ශතන් තබා, එතුමා ශේ අය වැය තුළ
වැඩිශයන්ම - ඉතිහාසශේ සිටි ජ් ාධිපතිවුන් ගැ 2012 සිට
වාර්තා සියල්ක මම ළඟ තිශබ වා.
අව ශ ොශවයි, මම ශහට ඒ ගැ කථා කර වා. මහින්ව
රාජ්පක්ෂ මහතා 2012, 2013, 2014 ශවන් කර ගත්තා වාශක
ශ ොශවයි, ඒ වාශක ශවරණයක් -බිලිය
13ක්- ශමවර අය
වැශයන් ජ් ාධිපතිවරයා ශවන් කරශග තිශබ වා. එය අපට
ප්ර ් යක්. ඒ ප්ර ් ය තමයි අශප් පසු ශපළ මන්ත්රීවුන්ශක හවවත්
තුළ ශවෝංකාර ශවන්ශන්. ඒ , සා, අපි ශේ ගැ ශහට වැඩිශයන්
කථා කරන් බකාශපොශරොත්තු ව වා. මංගක සමරවීර ඇමතිතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කර කව ශේ අ භිභවනීය අය වැය අපි කිසිම
සැක සංකාවක් ශ ොමැතිව අව සේමත කර ගන් ා බව අවසා
ව ශයන් පවසමින් , හඬ ව වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු සී.බී. රත් ායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි පහක්
ශවන් කර තිශබ වා.

(மாண்புமிகு (லபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

[අ.භා.3.20]

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අපි බකාශපොශරොත්තු ශව වා,
ශමම රියාවාම හරහා රශේ ප්ර ් විසඳා ශග ශමම වැඩසටහ
ඉදිරියට රියාත්මක කරන් .
ශේ අවස්ථාශේදී මම කථා කරන්
කැමැතියි, ගු
ජ් ාධිපතිතුමාශක වැය ීයර්ෂය ගැ . එතුමාශක අමාතයාං ගැ

ගරු සී.බී. ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගැ

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මට ශේ අවස්ථාව කබා දීම
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ව වා.
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අය වැය තුළ ගැේ වුණු කාරණා බක ශකොට අපට කියන්
තිශබන්ශන් "ශකෝශකට පරකාශසේ - ශගවරට මරගාශත්" කියකායි.
අවුුදු 20 ගණ ක් මාත් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ ඉඳකා තිශබ වා.
ශමතුමන්කාම තමයි කිේශේ, කැප්ශටොප් ශව වා කියකා. වැන්
"ශටොප් කැේ" ශවන් අව ය පසු බිම ශේ අය වැශයන් සකස්
කරකා තිශබ වා. ශමතුමන්කා තාුණය ගැ කථා කරමින්,
බල්කන් ගැ
කථා කරමින්, මිලිය
100, 100 ශවන් කර
තිශබ වා. ස්වාභාවිකවම වන්ධයාකරණය වුණු අය ශේ කැබි ේ
මණ්ඩකශේ ඉන් වා. ඒ අයට පුළුවන් බල්කන් වන්ධයාකරණය
කිරීම උගන්වන් ත්. මංගක සමරවීර ඇමතිතුමා වන්ධයාකරණය
පිළිබඳ වි ාරවශයක් හැටියට මා වකි වා. එතුමාට ඒ අවස්ථාව
සකසා ශවන් ඕ ෑ කිය එක තමයි මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන්
කරන්ශන්.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ණය ගැනීම සහ බදු වැඩි
කිරීම, විකිණීම, මුවල් අච්චු ගැසීම ශේ අවුුදු හතර පුරාවටම
ශමම ආණ්ඩුශේ කාර්යයක් බවට පත් ශවකා තිශබ වා. ශේ ණය
බර අශප් පරපුශරන් පරපුරට ය වා. අශප් වු පරපුරටම ශේ ණය
ශගවන්
සිද්ධ ව පසුබිම සකස් කර රජ්යක් හැටියට අපට
ශේ රජ්ය හඳුන්වන් පුළුවන්. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශ්රී
කංකාශේ ආර්ක කය පිළිබඳව 2014දී ශව ත් අය ශමො වාව
කිේශේ කියකා විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන් ඕ ෑ. ඒ, ශමන්
ශේවායි.
"ආසියාශේ සංවර්ධ ය ව
රටවල් අතරින් ශ්රී කංකාව
ීයඝ්රශයන් වර්ධ ය ශවමින් පවත් ා රටවල් අතරින් එකකි"
ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවක, ජූලි 29, 2014 - "කකාපීය
යටිතක පහසුකේවකට සමා මාර්ග සහ වරාය ඉදිකිරීශේ
වැවැන්ත වයාපෘතිය හරහා දියුණුවක් ශ්රී කංකාශේ ශපශන්"
Fitch Ratings, මැයි 2014 "අය වැය පරතරය අඩු ව වාත් සමඟම රාජ්ය මූකය
තත්ත්වය යහපත් ශවමින් පවතී"
ජ්ාතයන්තර අරමුවක, ජූලි 2014 "දුී භාවය අවම කර ගැනීම පිළිබඳව ශ්රී කංකාව සැකකිය
යුතු ප්රගතියක් ශපන්වා තිශබ වා"
Millennium Development Goals, UNDP "ජ්ාතයන්තර තරගකාරීත්වය සහ ඉහළ ඒක පුද්ගක
ආවායම හරහා ශ්රී කංකාශේ ආර්ක කශේ ක්තිමත්භාවය
පිළිබිඹු ව වා"
Moody's, ජූලි 2014 "ආසියාශේ වඩාත්ම තිරසාර ශකොටස් ශවශළඳ ශපොළ බවට
ශකොළ ශකොටස් ශවශළඳ ශපොළ අව පත් වී තිශබ වා"
මහ බ්රිතා යශේ Capital Finance International,
ශවසැේබර් 2014 "ශකෝකශේ ීයඝ්රශයන්ම වර්ධ ය ව
ගර 10 අතරට
ශකොළ
ගරය එක් ව වා"
Annual Travel Study of MasterCard 2014 එවා ශේ රශේ ආර්ක කය පිළිබඳව ශකෝකය කථා කශළේ ශමන්
ශේවා තමයි.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අව Moody's කිය වා,
"විශද්ීයය මූකයකරණය අවවා ේ තත්ත්වයකට පත්ව ඇති රටවල්
අතර ශ්රී කංකාව සිටී" කියකා.
අගමැති ර, ල් විරමසිංහ මැතිතුමා කිය වා, රජ්යට වැන් ණය
ශගවා ගන් අපහසු බව. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශේ , ශයෝජ්ය
ායක හා හිටපු මුවල් ඇමතිවරයා කිය වා, "ශේ රට
බංශකොශකොත් ව වා" කියකා. Standard & Poor's ප්රකා
කර වා, "ශ්රී කංකා මහ බැංකුශේ ණය අවවා ම ඉහළ මේටමක"
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කියකා. මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි ප්රකා
කර වා, "ශේ රට අව වුණු අවපාතයක" කියකා. විගණකාධිපති
ගාමිණී විශේසිංහ මහතා කිය වා, "රජ්ශේ දූෂණ මුළු ම, න්ම
ඉවත් කළ හැකි ේ රජ්ශේ වියවේවලින් සියයට 25ක් ඉතිරි කර
ගත හැකියි" කියකා. 2019 වර්ෂය සඳහා රජ්ශේ වියවම ුපියල්
බිලිය 4,500ක්. ජ්ර්මානු තා ාපති ශජ්ෝන් ශරෝේ්ඩ මහතා ප්රකා
කර තිශබ වා, "ශ්රී කංකාව කිසිම ආශයෝජ් යක් සඳහා සුදුසු
ශ ොශවයි" කියකා.
අව ශේ රටට අවකාව ඟ සමහර රටවල්, එවා අපට කථා
කරකා ප්ර ංසා කළා. ඒ රටවල් අව අපි ගැ කථා කරන්
සූවා ේ.
මම කෘෂිකාර්මික ප්රශද් යක ජීවත් ශව , එවැ,  ප්රශද් යක්
, ශයෝජ් ය කර පුද්ගකශයක්. එවා කිේවා කෘෂිකර්ම ක්ශෂේත්රය
සඳහා -එළවලු වගාව සඳහා- අව ය පහසුකේ ටික ශව වා කියකා.
Polytunnels වාශක ශද්වල් ශව වා, ශවශළඳ ආර්ක කය හවකා
ශව වා, ශපොශහොර සහ ාධාරය ශව වා, සහලින් ස්වයංශපෝෂිත
කර වා කියකා එවා කිේවා. අව ඒ පිළිබඳව කිසිම සඳහ ක්
කරන්ශන් ැහැ.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , වතු කේකු ජ් තාවශක
වැටුප සඳහා ුපියල් 900ක් ශවන් ේ කියකා අපි එවා කථා
කරගත්තා. මුත් ශමවර අය වැශයන් ඒ වැටුප ගැ සඳහ ක්
ැහැ. වැන් කිය වා, ශසස් බද්ශවන් ුපියල් 50ක් ශවන් ේ
කියකා සාකච්ඡා කර වා කියකා. ඒ කේකුවා ශේ රශේ ජ්ාතික
ධ යට වි ාක වායකත්වයක් කබා ශව වා. ඔවුන්ට ඒ වැටුප වැඩි
කරකා ශවන් ඕ ෑ.
අපි කිසි ශවකාවක හරි ශද් හරියි කියන් බය ශවන්ශන්
ැහැ; පැකිශළන්ශන් ැහැ. ශේක පුස් අය වැයක්.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට , යමිත කාකය අවසා යි.

ගරු සී.බී. ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ අවස්ථාව කබා දීම
පිළිබඳ මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ව වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා , යමිත ශේකාවට කථාව අවසන්
කළා, ශබොශහොම ස්තුතියි.
මීළඟට, ගු සුජීව ශසේ සිංහ ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි
15ක් ශවන් කර තිශබ වා.
[අ.භා. 3.26]

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා (විදයා, තාක්ෂණ හා
පර්වේෂණ කැබිනට් වනොවන අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க - விஞ்ஞான, ததாைில்நுட்ப
மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Non Cabinet Minister of
Science, Technology and Research)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශබොශහොම ස්තුතියි.

1161
[ගු සුජීව ශසේ සිංහ මහතා]

මංගක සමරවීර ඇමතිතුමාශක මංගක අය වැය ගැ
කරන් අවස්ථාවක් කැබීම ගැ මා සන්ශතෝෂ ව වා.

කථා

ශේ අය වැය ශහොඳ අය වැයක් කිය එක හැම තැ, න්ම
කියැශව වා. සී.බී.රත් ායක මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණය
සේබන්ධශයනුත් යමක් කිව යුතු ව වා. අපිත් හැම ශවශල්ම හරි
ශද්ට හරියි කිය , වැරදි ශද්ට වැරදියි කිය මන්ත්රීවු. අපිත්
පැකිශළන්ශන් ැහැ වැරදි ේ වැරදියි කියන් ත්, හරි ේ හරියි
කියන් ත්. හැබැයි, එතුමා කියපු කාරණා කීපයක් හරි. ඒ
අවස්ථාශේදී එශහම කියපු රටවල් තිබුණා, එශහම කියපු ආයත
තිබුණා. හැබැයි, ඔබතුමාට ශේ ණය කන්වරාව ගැ මතක ඇති.
ශමය
ට්රිලිය
අටහමාරක
වාශක
ණය
ප්රමාණයක්.
ඔබතුමන්කාශක පාක කාකය තුළ වි ාක ණය කන්වරාවක් එකතු
වුණා.

ගරු සී.බී. ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගු ඇමතිතුම, ,-

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා උත්තර ශවන් එපා. ඔබතුමාට මා බාධා කශළේ ැහැ.
[බාධා කිරීමක්] එශහම argue කරන් එපා. ඔබතුමා කිය ඒවාත්
අපි අහශග හිටියා ශන්. ඔබතුමා කියපු කථා ශගොඩක් වැරදි කථා.
මම ඒවාත් අහශග හිටිශේ මශක ශවකාශේදී උත්තර ශවන් යි.

ගරු සී.බී. ර නායක මහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ේ මා කිය

එක අහන්

එකක් ශ ොශවයි, [බාධා කිරීමක්] ඉතින් අහශග ඉන් ශකෝ,
කියවන්ශන් ැතිව. Verbal diary එක වාශක, ගිරශවක් වාශක
කියවන්ශන්
ැතිව ඉන් . කට විතරයි. මුහුණ විතරයි
ශපශ න්ශන් රැවුක එහාට ශමහාට ය වා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බාධා කරන්
ශවන් .

එපා. එතුමාශක කථාව කරශග

යන්

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි ඉතාම සාවධා ව ඔබතුමා කථා කර විට අහශග
හිටියා. ශපෝඩඩක් ඉශග
ගන් . ඔබතුමා
ශජ්යෂ්අ
මන්ත්රීවරශයක් ශන්. ඔබතුමා ලියකා දීපුවා ශන් කිශයේශේ. මම
ශේ කුණු ඔක්ශකෝම අධයය ය කරකා ආශේ. ඒ , සා අහශග
ඉන් . - [Interruption.] Listen to me, please. This is what the
"Daily FT" of 2nd January, 2019, says, not me. [Interruption] Listen to me. - [Interruption]. First, you
listen to me. Without listening how can you answer?

"Daily FT" states, I quote:

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

එශහම
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ඕ ෑ.

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒවා අහන් බැහැ. ට්රිලිය අටහමාරක් ණය තිශබ වා.
ඔබතුමා මහ බැංකුශේ වාර්තාව පරීක්ෂා කරකා බකන් . මාත්
එක්ක ඒ ගැ argue කරකා හරියන්ශන් ැහැ. 2015දී ට්රිලිය
අටහමාරයි. ට්රිලිය වහයහමාරයි වැන්. [බාධා කිරීමක්] අහගන් .
අහශග ඉන් . සාවධා ව අහශග ඉන් පුුදු ශවන් . [බාධා
කිරීමක්] කිය ශකොට රිශව වා. ශකොශහේව ගණන් වන්ශන්?

ගරු වකවහිතය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

කුමාරස්වාමිකා කිය වා-

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔේ,කුමාරස්වාමිකා, විගණකාධිපතිකා වැන් කථා කර වා. ඒ
වවස්වක කථා කශළේ ැහැ, කට පූේටු ශවකා හිටිශේ. ඒ වවස්වක
කථා කරන් බයයි. ඒ වවස්වක එක , කධාරිශයක් කථා කශළේ
ැහැ. එක්ශකශ ක් කථා කශළේ ැහැ. කථා කශළේ ැත්ශත්
ශමොකව කියකා ඔබතුමන්කා වන් වා. ඒ කථා කශළේ ැත්ශත්
මර්ව ය , සා. සුදුවෑන් ආවා, ගැහුවා, කුඩු කළා, මැුවා. ඒ , සා
කථා කශළේ ැහැ. වැන් අපි ප්රජ්ාතන්ත්රවාව ඇති කරකා තිශබ වා.
ඒ , සා අහගන් . "Daily FT" එශක් තිශබන්ශන්,- ශේ මම කිය

"It is reported that Sri Lanka will have $ 4.2 billion in debt service
payments in 2019, $ 3.7 billion in 2020, $ 3.3 billion in 2021 and $
3.7 billion in 2022, adding up to a total of $ 14.9 billion during the
four years."

ශේවා අපි ගත්ත ඒවා ශ ොශවයි. ශේ ගත්ත ණය ප්රමාණය
ආපහු ශගව
ආකාරය - debt service payments - අපි
කළම ාකරණය ගත් ආකාරය බකන් . ත්රිකුණාමක වරාය
හවන්
ණය ගත්තා ේ, තවත් ණය එකතු ශව වා. ආර්ක ක
වර්ධ ශේගයත් ඉහළින් ශපන්නුේ කර වා. ත්රිකුණාමක වරාය
හවන් කියකා අපි ශඩොකර් මිලිය 2ක්, 3ක් ණය ගත්තා ේ
ආර්ක ක වර්ධ ශේගය 6.5ක්,7.5ක් ශපන්නුේ කර වා.
ණය ගත්තාම, ඒ ණය ශගවීම ආර්ක ක වර්ධ ශේගශේ
ශපන්නුේ ශකශරන්ශන්
ැහැ. ආර්ක කයට වම
මුවල් ටික
ඔක්ශකෝම ආර්ක ක වර්ධ ශේගයට ගණ ය ශකශර වා. ඒ
වාශකම- [බාධා කිරීේ] අහගන් ශකෝ. I further quote:
"The major challenge in the New Year and years after is to
refinance large volume of foreign debt settlements because of
increasing Government’s debt refinancing cost of external sources
due to poor credit ratings and associated political risk."

ඔබතුමන්කා ඉදිරිපත් කළ කුණු සියල්ක ඔබතුමන්කාට වාසි
සහගත ශද්වල් පමණයි. තමුන් ාන්ශසේකා අවුුදු ශවකකට
කලින් ඡන්වයක් තිේශේ ශමොකව? ඇයි ඡන්ව පරදින්ශන්?
ඔබතුමන්කා කිය සුරංග ා ශකෝකය රශේ ඇත්තටම හවකා
තිබුණා ේ, අවුුදු ශවකකට කලින් ඉල්කාශග ටින් කිරි කෑශේ
ඇයි? ඉල්කා ශග ටින් කිරි කාකා වැන් විපක්ෂශේ ඉඳශග දුක්
ශවන්ශන් ඇයි? අවුුදු ශවකක් ශහොඳ "ෂපාන්" එශක් ඉන්
තිබුණා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේක තමයි මධයස්ථ
තත්ත්වය. The "Daily FT" also states, I quote:
"Sri Lanka’s economy grew only by around 3.1 % in 2017 well
below the envisaged levels of the Central Bank of Sri Lanka
(CBSL), as a result of disruptions from droughts and floods, and
policy tightening...."
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Why do we need policy tightening? That is because of
the huge debt incurred by the country. So, this is not
done for our private gains.
"...However, the CBSL expected the economy to be recovered in
2018 and will grow by 4.5 %."

- [බාධා කිරීේ] අත්තිවාරම වමකා තිශබන්ශන්. ඒ අත්තිවාරම
අනුව- [බාධා කිරීේ] ඔබතුමායි, මායි පසුව හේබ ශවමු. ඔබතුමා
ශව ත් තැ කදී විවාවයකට එන් ශකෝ. Do not shout like a
child. If you do not agree, clarify it in your speech. Why are
you disturbing? I am making a decent speech and only your
mouth is working from the other side. Do not do that. Have
a little bit of decency to listen to other people. Listen to other
people also.

It further states, I quote:
"The economy is expected to grow by 4.5 and 4.3 % in 2019
according to the ADB and IMF’s forecasts respectively."

ශේ සියලු ශවයින් සඳහන් ශවන්ශන් ආර්ක ක වර්ධ ශේගය
ඇති කර ආකාරයයි. විශ ේෂශයන්ම මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා
උශද් Budget deficit එක ගැ
කථා කළා. ඔබතුමන්කාත්
අහශග හිටියා. 2015 Budget deficit එක කීයව? සියයට 7.6යි.
එතශකොට ශේ අවුුද්ශද් Budget deficit එක කීයව? [බාධා
කිරීමක්] මම අහන්ශන්, ඔබතුමාශගනුයි. ඔබතුමාට අවස්ථාවක්
ශවන් ේ. ඔබතුමා වන් වා
ේ කියන් . අ, වාර්යශයන්ම
ඔබතුමා වන්ශන් ැහැ. වට පිට බකන්ශන් ැතිව කියන් . [බාධා
කිරීමක්] මම ේ කරකා කිය වා, සී.බී. රත් ායක මන්ත්රීතුමා
උත්තරයක් ශවන් . [බාධා කිරීමක්] ශේ අවුුද්ශද් Budget
deficit එක කීයව?[බාධා කිරීේ] කවුුන් ශහෝ ලියා දුන්නු එකක්
ඇවිල්කා කියවන් පුළුවන්. හැබැයි, ප්ර ් යක් ඇහුවාම උත්තර
ශවන් බැහැ. ඒ , සා ආර්ක කය ගැ අවශබෝධයක් ැතිව කථා
කරන් එපා කිය එකයි අපි කියන්ශන්. ශේ අවුුද්ශද් Budget
deficit එක සියයට 4.4යි. ඊළඟ අවුුද්ව ව විට සියයට 3.3ට
ශගශ න් අපට පුළුවන්. දියුණු රටවල් ගත්ශතොත්, කැ ඩාශේ
ඍණ 2යි. ප්රං ශේ සියයට 3.1යි. ශකෝකශේ හැම රටකම
විශ ේෂශයන් ඇශමරිකාව, ජ්පා ය වාශක රටවක- [බාධා කිරීමක්]
Budget deficit එක ඍණ මේටශේ තිශබ වා. හැම රටක්ම
තමන්ශක ආවායමත් එක්ක වියවම ගණ ය කරන්ශන් ඒ
ආකාරයටයි. හැබැයි, ඒ රටවක ආවායම සහ වියවම වි ාක ශකස
ශව ස්. ඒ රටවල් අශප් රටත් එක්ක සන්සන්ව ය කරන් බැහැ.
2022 වසර ව විට අශප් අප ය ආවායම ශඩොකර් බිලිය
27 වක්වා වැඩි කරන් අපි බකාශපොශරොත්තු ශව වා. ශේ ව විට
අප ය ආවායම සියයට 30කින් වර්ධ ය ශවකා තිශබ වා.
ඇගලුේ කර්මාන්තය සියයට 30කින් වර්ධ ය ශවකා තිශබ වා.
[බාධා කිරීේ]

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

තිශබන්ශන් එකම note එක. උශද් මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්මයා
කථා කර ශකොට අපි වැ ගත්තා, ඒ note එක තමයි කියවන්ශන්
කියකා. විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමන්කාශක අවධා ය ශයොමු කර වා[බාධා කිරීේ] I will tell you. I will give you the figures year
by year. Just listen to me because I have only 15 minutes.
So, let me talk within that time.
මම වර් ක ටිකක් ඉදිරිපත් කරන් ේ. එකක් තමයි, Sri
Lanka moves up in the World Happiness Report. ශේශක්
තිශබන්ශන් ශේ රශේ ඇති ශවකා තිශබ තත්ත්වය. ඔබතුමන්කා
ඒක පිළිගන් වා. ඒක ඇති වුශණ් අශප් ආණ්ඩුව තුළින්.
යහපාක ආණ්ඩුව ශග ැල්කා, ඒ තුළින්- [බාධා කිරීේ]හරි. Sri
Lanka was placed in the 120th slot last year and has moved
up to 116th in the latest Global Happiness Index. ශේ අවුුදු
3 ඇතුළත රටවල් 20කින් ඉදිරියට ඇවිල්කා තිශබ වා. ඒක පිළි
ගන් වාව? මි, ස්සු සන්ශතෝෂශයන් ඉන් වා ේ, ආර්ක ක
වර්ධ ශේගය, අශ කුත් සමාජ් සුබසාධ කටයුතු සියල්ක
ශේකට අවාළ ශව වා. රශේ තිශබ , වහස, යහපාක ය, නීතිය
ශේ සියලු ශද්වල් අවාළ ශව වා. ශේවා , කේ ඇති වුශණ් ැහැ.
ජ් තාව ශේක අවශබෝධ කරශග යි ඉන්ශන්. ඒ වාශකම
Corruption Perception Index එක- [බාධා කිරීේ] ැහැ, ැහැ.
අහ ගන් . The website of the Transparency International
states, I quote:
“Since its inception in 1995, the Corruption Perceptions Index,
Transparency International’s flagship research product,...”

Sri Lanka scored 38 points out of 100 on the 2018
Corruption Perception Index and rank of Sri Lanka was 89.
Sri Lanka has improved from 105 to 89.
ශමන් ශේ කාකය
තුළ - [බාධා කිරීේ] ගු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ක මන්ත්රීතුමා
කියන් , Index of Economic Freedom කීයව කියකා. වන්ශන්
ැහැ ශන්ව? Sri Lanka has the 110th rank that is close to the
position of such countries as China. So, Sri Lanka has done
this. During the past three years, we have done tremendously
in those areas. The next one is Doing Business Index. [බාධා
කිරීේ] ශහොඳයි, මම එකක් අහන් ේ. අශප් රශේ Doing Business
Index rank එක කීයව කියකා ඔබතුමා පුළුවන් ේ කියන් .
ඔබතුමා වන් වා ේ කියන් . වැන් දිගටම මාත් එක්ක argue
කළා ශන්. අශප් රශේ Doing Business Index rank එක කීයව
කියකා ශකශහළිය රඹුක්වැල්ක මන්ත්රීතුමා කියන් . [බාධා කිරීේ]
ඔබතුමා හැම එකටම argue කර වා ශන්.
ගු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ක මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා වන් වා
ේ කියන් . [බාධා කිරීමක්] කන්සා මන්ත්රීතුමාට කියන්
කියකා කියන්
එපා. කන්සා මන්ත්රීතුමා ශකොශහොමව ඒවා
වන්ශන්. ඔබතුමා කියන් . කන්සා මන්ත්රීතුමා මශක යහළුවා.
එතුමා අමාුශේ වමන් එපා. Doing Business Index එක කීයව
කියන් ? ඊට කලින් කියන් , ගිය අවුුද්ශද් කීයව තිබුශණ්
කියකා?

ගරු මන්ත්රීවරවයක්

ශකොශහේව?

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

Hundred and twelve. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

ශේ රශේ; කංකාශේ. ඔබතුමන්කා පරීක්ෂා කර බකන් . මහ
බැංකු ගිණුේ පරීක්ෂා කර බකන් . එක එක්ශක ාශගන් අහශග
ඇවිල්කා ශමතැ කියවන් එපා. බන්දුක රණවර්ධ මහත්මයා
ලියා ශව ඒවා ශමතැ කියවන් එපා. ඔබතුමන්කා ඔක්ශකෝටම
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(An Hon. Member)

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වැරැදියි, වැරැදියි. No. It is wrong. It is 95. [බාධා කිරීමක්]
ඒක තමයි කියන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] අන්
එශහම හරි.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු සුජීව ශසේ සිංහ මහතා]

ඔබතුමන්කා කියපු ගිය අවුුද්ශද් ගණ ශපෝඩඩක් හරි. අපි කළ
කාර්ය භාරය , සා වැන් අනූපහට ඇවිල්කා තිශබ වා.
විශ ේෂශයන්ම Doing Business Index එක අපි රටවල් 15ක්
ඉක්මවා ගිහිල්කා තිශබ වා. චී ය 70යි. ශේ වාශක රටවල්
තිශබ වා. චී ය ළඟට එන් තමයි අපි උත්සාහ කරන්ශන්. 2022
ශව ශකොට අපි බකාශපොශරොත්තු ශව වා, 85ට එන් . [බාධා
කිරීමක්] හි හශවන් පුළුවන්; හි හශවන් පුළුවන්. වැන් 95ට
ඇවිල්කා තිශබ වා. මාස කිහිපයකට කලින් 100 වාර්තා කළා.
විශ ේෂශයන්ම, - [බාධා කිරීමක්] මම කිේවා කියකා ලියාගන් .
අපි සියලු රජ්ශේ ආයත computerize කළාම, ශේ අගය තවත්
10කින් විතර ඉස්සරහට එ වා, ශේ අවුුද්ව ඇතුළත. ශමන්
ශේක තමයි ශේ ආණ්ඩුව කශළේ. යහ පාක ය ශග ැල්කා, අපි
ශහොඳ අත්තිවාරමක් වැේමා. G7 countriesවක අය ඔබතුමන්කාශක
ජ් ාධිපතිතුමාව ළඟින් වාඩි කරවාශග
"Champion of
Democracy" කියකා කිේවා. ඔබතුමන්කා වැන් එතුමාශක ැේශේ
එල්ලිකා ඉන් වා. හැබැයි, ඒ වවස්වක ඔබතුමන්කා ශමොකක්ව
කිේශේ? එතුමාටත් බැන් ා. එතුමාටත් වැන් ඒවා අමතක වුණාට,
එතුමා අපිත් එක්ක ඉන්
ශකොට තමයි "Champion of
Democracy" කියකා එතුමාව G7 countriesවක අය ළඟින්
වාඩිකරවා ගත්ශත්. ඒ අත්තිවාරම තුළ තමයි අපි ශේ සංවර්ධ ය
කබා ගන්ශන්.
විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමාට මම ඉදිරිපත් කර වා ශභෝගයන්ශක
වර්ධ ය. ශේ අවුුදු ශවශක් කෘෂිකර්මය,-

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මට disturb කළා ශන්, මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, .
ඒ වාශකම, ආවායම සේබන්ධශයන් බන්දුක රණවර්ධ
මහත්මයාශක,-

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මශක ශවකාශවන් එතුමාට
වි ාඩි ශවකක් කබා ශව වා.

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Thank you very much. I am getting two minutes.

ඒ වාශකම, රය ක්තිය සේබන්ධශයන් කිව යුතුයි. 20132014 ආවායම තිශබ වා. ගෘහ ඒකකයක මාසික ආවායම,
ුපියල් 45,878යි. ශේ අවුුදු තු ඇතුළත අශප් ආණ්ඩුව
සියයට 104කින් සියලු ශව ාශකම පඩි වැඩි කරකා තිශබ වා.
ඔබතුමන්කා ඒ ගැ , කේ හිතකාවත් තිබුශණ් ැහැ. සියයට
104කින් පඩි වැඩි කර තිශබ වා. ඔබතුමන්කා වත්වපු තැ
ඉඳකා, ුපියල් 45,000ක් වූ පවුකක ආවායම, වැන් ුපියල්
62,237ක් ශවකා තිශබ වා. ඒ වාශකම වියවම ුපියල්
54,000යි.
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ගරු මන්ත්රීවරවයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ශඩොකර් එක කීයව?

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ශඩොකර් එක කීයව කියකා කියන් ේ. ඒකත් අපි වන් වා. ශේ
අන්තිම මාස කිහිපය තුළ ශඩොකර් එකට සාශප්ක්ෂව අශප්
ුපියශල් අගය සියයට 6කින් වැඩි වුණා. ඒ කියන්ශන් ශඩොකර්
එකට ශගවිය යුතු මුවක ුපියල්3කින් අඩු වුණා. එශහම වුශණ්,
අප ය වැඩි වුණු , සා. විශ ේෂශයන් ඇඟලුේ කර්මාන්තය
සියයට 30කින් වැඩි ශවකා තිශබ වා. මත්සය කර්මාන්තය
සියයට 15කින් වැඩි ශවකා තිශබ වා.
ගු සී.බී. රත් ායක මැතිතුම, , ඔබතුමා ඕ ෑම රූපවාහිනී
විවාවයකට එන් . මම ඔබතුමාශක ඕ ෑම අභිශයෝගයක් භාර
ගන් ේ. එශහම ශ ොවුශණොත්, මම මන්ත්රීකශමන් ඉල්කා අස්
ශව වා. [බාධා කිරීමක්]ශපෝඩඩක් ඉන් . සී.බී. රත් ායක
මැතිතුම, , ඔබතුමා පුළුවන් තරේ පාඩේ කරකා එන් , මා සමඟ
රූපවාහිනී විවාවයකට. මම හිත විධියට අවුුදු පහක් විතර යයි
පාඩේ කරන් , ශමොකව ඔබතුමා ශමො වාවත් වන්ශන් ැති
, සා . එවැ,  කාකයක් වුණත් මම ඉන් වා. අවුුදු පහකින් හරි
ඔබතුමා එවැ,  විවාවයකට එයි කියකා බකාශපොශරොත්තු ශව වා.
විශ ේෂශයන්ම, රබර් , ෂ්පාව ය ශකශරහි ඔබතුමාශක
අවධා ය ශයොමු කර වා. , ෂ්පාව ය සියයට 5.1කින් වර්ධ ය
ශවකා තිශබ වා. රබර් අප ය ය සියයට 6.6කින් වර්ධ ය
ශවකා තිශබ වා. ඒ වාශකම සුළු අප ය ශභෝග සියයට 31කින්
වර්ධ ය ශවකා තිශබ වා. ශසෝයා ශබෝංචි , ෂ්පාව ය සියයට
80කින් වැඩි ශවකා තිශබ වා. පසුගිය කාකශේ තිබුණු ඉශඩෝරය,
ගංවතුර සියල්ක එක්කත් ශමවැ,  තත්ත්වයක් වාර්තා කරකා
තිශබ වා. විශ ේෂශයන්ම, ඔබතුමාශක අවධා ය ශයොමු කර වා,
unemployment පිළිබඳව. අශප් ජ් ාධිපතිතුමා, ඒ වාශකම තව
මන්ත්රීවරශයක් මට කිේවා, ශපෞද්ගලික අං ශේ රැකියා වි ාක
ප්රමාණයක් ඇති ශවකා තිශබ වා. ඒක , සා - [බාධා කිරීමක්]
ආණ්ඩුවට එන් බැහැ කියකා. ශපෞද්ගලික අං ශේ රැකියා වැඩි
ශවන්ශන්ත් අපි වැඩ කළ , සායි. 2015දී 4.7 per cent
unemployment rate එකක් තිශබ වා. වැන් කීයව? සියයට 4.2යි.
බින්දුවයි ව ම පහකින් අඩු ශවකා. ශමන් ශේ අමාුම කාකය
තුළ, ට්රිලිය 10ක් ණය අරශග තිශබ කාකශේ ඒ ණය ශගව
අතර ශේ සංවර්ධ ය සිදු කර තිශබ වා. ශේ අත්තිවාරම උඩ,
ඉදිරි අ ාගතශේ දී වි ාක සංවර්ධ යක් කරන්
අපි
බකාශපොශරොත්තු ව වා.
ඇඟලුේ කර්මාන්තය විතරක් ශ ොශවයි. මශක අමාතයාං ය
ගැ
මට කථා කරන්
අවස්ථාවක් කැබුශණ්
ැහැ. අශප්
අමාතයාං ශේ වැය ීයර්ෂය දි ශේ දි මම ඒ ගැ කථා කරන් ේ.
විවයා, තාක්ෂණ හා පර්ශේෂණ අමාතයාං ය තුළින් ගු
(මහාචාර්ය) ආ ස මාරසිංහ මැතිතුමාත් අීනක්ෂණ මන්ත්රීවරයා
ව ශයන් කටයුතු කරමින් අපි වි ාක වැඩ ශකොටසක් කරශග
ය වා. ආණ්ඩුවට බර වමන්ශන් ැතිව, ශපෞද්ගලික අං ශේ
වායකත්වය කබා ග, මින් "ශිල්ප ශසේ ා" කියකා වැඩසටහ ක්
අපි දියත් කර වා. එය මහශපොක, ගේඋවාවට වඩා ශකොකු
වැඩසටහ ක්. ඒ තුළින් ආර්ක කයට ශඩොකර් බිලිය
5ක
වායකත්වයක් බකාශපොශරොත්තු ශව වා. ශමතුමා IT industry
එශක් ආර්ක කයට කර වායකත්වය ශඩොකර් බිලිය යක් ශව වා.
තව අවුුදු ශවකක් ය විට IT industry එශක් ආර්ක කයට කර
වායකත්වය ශඩොකර් බිලිය
5 වක්වා වැඩි කරන්
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බකාශපොශරොත්තුව වා. ඒ සේබන්ධ growth of indicatorsවක
වත්ත මා ළඟ තිශබ වා. ඒ අනුව IT industry එශකන් ශඩොකර්
බිලිය 5ක් බකාශපොශරොත්තු ව වා. ඒ වාශකම විවයා, තාක්ෂණ
හා පර්ශේෂණ අමාතයාං ය තුළින් ශඩොකර් බිලිය
5ක
සංවර්ධ යක් සහ වර්ධ යක් ඉදිරි අ ාගතශේ දී අපි
බකාශපොශරොත්තු ව වා.
ඒ තාක්ෂණ වැනුම අපි ජ් තාව අතරට ශග යන් ඕ ෑ. ශේ
වාශක වැඩකටයුතුවකට ශපෞද්ගලික අං ය සේබන්ධ කර ගන්ශන්
විශ ේෂශයන්ම මශක ායකත්වය යටශත්යි. මට තිබුශණ් රාජ්ය
අමාතය ුරරයක්, foreign trade සේබන්ධශයන්. එහිදී ශකෝක
බැංකුව සහ ITC ආයත ය මාව navigator හැටියට පත් කළා.
ඒශක්දී අපට කක්ෂ 6,000ක් -ණය ශ ොශවයි.- තෑගි ව ශයන්
කබා දී රශේ ජ්ාතික අප ය ප්රතිපත්තියක් හැදුවා. ඒක අපි
ත, වම හැදුශේ ැහැ. ශපෞද්ගලික අං යත්, ආචාර්යවු සහ
මහාචාර්යවුනුත් එකතු කර ශග , Chambers ටිකත් එකතු කර
ශග
අප ඒ ප්රතිපත්තිය රියාත්මක කළා. ඒ තුළින් ශේ
ශව ශකොට වි ාක ප්රගතියක් කබා තිශබ වා. ගු මන්ත්රීතුම, ,
අපි ශකොපමණ විවාව කර ගත්තත් අපි සියලුශව ාම එක රශේ
පුරවැසිශයෝ ශන්. ශේ සංවර්ධ ය අපිට විතරක් ශ ොශවයි,
ඔබතුමන්කා සියලුශව ාටම අයත් ශව වා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්කා ඔක්ශකොම යූඑන්පී එශක් හිටපු,- [බාධා කිරීේ]
ආණ්ඩුව පැත්ශත් හිටියා ේ ශමතැ ඉඳශග කෑ ගහ වා ශන්.
වැන් විුද්ධ පක්ෂය පැත්තට ගිහින් කෑ ගහ වා. එශහම කරන්
එපා. [බාධා කිරීමක්] බකන් , ගාමිණී ශකොකුශක මන්ත්රීතුමා
ශකොච්චර කස්ස ට ශේ ශද්වල් අහශග
ඉන් වාව කියා.
අහශග ඉඳකා ශේවාට උත්තරයක් ශව එක ශව ම ශවයක්.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩියක කාකයක් තමයි
තිශබන්ශන්.

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Thank you. - [Interruption.] Do not disturb me.

ගු ජ් ාධිපතිතුමාටත් තව මාස 8ක පමණ කාකයක් තමයි
තිශබන්ශන්. ඒ කාකය තුළ අපි ශහොඳ "ශකමක් " දීශග යි
යන්ශන්. ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා ඒකට ඊර්ෂයා කරන් එපා.
[බාධා කිරීමක්] ගු ජ් ාධිපතිතුමාට අපි කියන්ශන්, ශේ කණු
ශව
පිරිසට අහු ශවන්ශන්
ැතිව ඉන්
කියායි.
ජ් ාධිපතිතුමාශක කලින් කථාවකදී එතුමා කියා තිශබ ශවයක්
මම අව උශද් වැක්කා. 'සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමායි,
ජ් ාධිපතිතුමායි, චන්ද්රිකා කුමාරතුංග මැති, යයි ජීවිතක්ෂයට පත්
ශවන්ශන් ශකොශහොමව එතුමා පරාජ්ය වුශණොත්' කියා
ජ් ාධිපතිවරණය කාකශේ එතුමා කළ කථාවකදී කියා තිශබ වා.
එතුමාට ඒක ශපෝඩඩක් මතක් කරගන් ශවයි. එතුමාශක වශේ
ඉන්ශන් ශකශහසි පහසු කේටියක් ශ ොශවයි ශන්. ශකොයි ශවකාශේ
"ශකම" ශවයිව වන්ශන් ැහැ. ගු ජ් ාධිපතිතුමාශගන් අපි
ශමන් ශේ ඉල්ලීම කර වා. අව අශප් රට ශහොඳ තැ ක
ඉන් වා. අපි ඒ සඳහා ශහොඳ අත්තිවාරමක් වමා තිශබ වා. ශමම
අත්තිවාරම මත සිටිමින්, රට සංවර්ධ ය කිරීම සඳහා, ඔබතුමා
ුරර කාකය වර අන්තිම මාස කිහිපශේදීත් අපිත් එක්ක එකතු
ශවන් . මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මට කාකය කබාදීම
පිළිබඳව ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්, මශක කථාව අවසන්
කර වා.
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ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශහොඳයි. ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි. The next speaker is
the Hon. Angajan Ramanathan. You have four minutes. [Interruption.] Order, please!

ගරු වකවහිතය රඹුක්වැල්ල මහතා

(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

Sir, all I need is 20 seconds because -

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

No, Hon. Member, we do not have time. Please
understand, we do not have time. I cannot allow that. Order,
please! ශේ අවස්ථාශේදී කවුුන් ශහෝ ගු මන්ත්රීවරයකු
මූකාස ය සඳහා ගු මයන්ත දිසා ායක මන්ත්රීතුමාශක ම
ශයෝජ් ා කරන් .

ගරු මවන ගවන්සාන් මහතා (නාතික ඒකාබද්ධාතා, රානය
භාෂා, සාමාන ප්රගති සාහ හින්ු  ආගමික ක යුතු
අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு மலனா கலைசன் - லதசிய ஒருகமப்பாடு,
அரசகரும தமாைிகள், சமூக லமம்பாடு மற்றும் இந்து சமய
அலுவல்கள் அகமச்சர்)

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

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , "ගු මයන්ත දිසා ායක
මන්ත්රීතුමා වැන් මූකාස ය ගත යුතුය" යි මම ශයෝජ් ා කර වා.

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ගරු බිමල් ර නායක මහතා මූලාසානවයන් ඉව
වූවයන්, ගරු මයන්ත දිසාානායක මහතා මූලාසානාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க அவர்கள்
தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and
THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Angajan Ramanathan, you may start your
speech now.
ගරු අංගනන් රාමනාදන් මහතා

(மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்)

(The Hon. Angajan Ramanathan)

Thank you, Hon. Presiding Member, for giving me
this opportunity to share my analysis and opinion on the
Proposals of the Budget, 2019. - [Interruption.]
ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!
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පාර්ලිශේන්තුව

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, what is your point of Order?

ගරු සුජීව වසාේනසිංහ මහතා

(மாண்புமிகு சுஜீவ லசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, the Hon. Angajan Ramanathan is speaking. So, let
him speak. After that, when they speak, I will disturb.
ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Please do not disturb. You may continue, Hon.
Member. - [Interruption.] Order, please! Hon. Keheliya
Rambukwella, Hon. Senasinghe, will you yield? [Interruption.]
[3.43p.m.]
ගරු අංගනන් රාමනාදන් මහතා

(மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்)

(The Hon. Angajan Ramanathan)

Sir, the Budget has been themed “Enterprise Sri Lanka
- Empowering the People and Nurturing the Poor”, a
visionary theme. However, based on our historical
experiences of unsatisfactory implementation of the past
few Budgets of this Government, I would like to consider
the new Proposals as more of a political mission than a
vision-based plan.
These actions make us believe that the fiscal strategy
of the Government remains unrealistic, boosted
expenditure and trying to reach the ambitious fiscal
deficit of 4.4 per cent of GDP given in Budget, 2019 is a
challenging uphill task and an attempt to woo the voters.
Also, I would like to remind that the Budget Deficit in
2018 was also targeted at 4.8 per cent, but finally reached
5.3 per cent.
Though I have multiple concerns on the Proposals, in
the interest of time, I am planning to discuss only two
areas of concern. One area of concern is, the tertiary
sector which comprises of over 50 per cent of GDP,
especially the tourism sector, which remains a significant
contributor and has the potential to grow exponentially.
With little support from the Government, the so-called
“informal sector”, on its own, supported by the internet
platforms has shown tremendous growth and is earning
foreign income for the country.
Apart from incentifying specifically the import of gokarts, which benefits only a small segment of the industry,
it is disappointing to note that the Government has not
proposed anything meaningful or sustainable towards
long-term development of the tourism industry. I believe
that the Proposal to only allow online booking of lodging
with more than five rooms, if the same are registered with
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the SLTDA is not only a mistake, but also an attempt to
discourage the new entrants to the industry. Apart from
discouraging them, what is the purpose of that Proposal?
I am sure all the micro and small operators would want to
know that. The added administrative work as a result of
this Proposal may discourage the micro and small
entrepreneurs and it will eventually place another tax
burden on the resource-strapped micro, small and
medium-sized homestay operators. Listening to the Hon.
Minister’s Proposal, I understood that this Government is
more interested in jumping into regulate the informal
tourism industry which came into life, not because of the
efforts of the Government, but because of the internet
booking platforms and the citizens of this country with
entrepreneurial spirit.
Sir, if regulation, at this point, is a must and if a Sri
Lankan entrepreneur has the ability to receive a direct
booking to a room in his house from a foreigner through
the internet and then receive the payment in US Dollars,
can we at least make life of that budding entrepreneur a
little bit easier by letting him register his small business
through the internet, encouraging his work instead of
making him waste time doing administrative work?
Another area that concerns me is the "Gamperaliya"
Programme. I wish to believe that "Gamperaliya" has
significant potential to uplift the rural economy and
livelihoods, but, unfortunately, in my opinion, the
functional mechanism of this programme has been
designed with an election-oriented political motivation. It
simply lacks transparency in the processing of qualifying
projects. There is no clear mechanism in place for the
selection and vetting of suitable projects and it lacks
accountability and transparency. If the objective of the
programme is rural development, it must become
apolitical and the funds should be directed towards
projects based on the needs of the people, not of political
authorities. In my opinion, the process can create
divisions and disparity at village level, electoral level and
will eventually reflect at the country level as well.
Therefore, I would like to propose that the programme
selection to be based on the needs of the electorates and
the merits of the proposal to be in relation with the
programme's vision.
ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up. The time is up.

ගරු අංගනන් රාමනාදන් මහතා

(மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்)

(The Hon. Angajan Ramanathan)

Please give me ten seconds more, Sir.

So, a programme which talks of nationwide rapid
development should not be politicized for short-term
gains.
In the interest of time, I am concluding my speech.
Some of my concerns will, however, follow in the
coming days at the Committee Stage Discussion on the
Votes of Ministries. Thank you.
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ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar. You
have 14 minutes.
[பி.ப. 3.48]

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Thank you, Sir.

இன்று 2019ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்ட
விவாதத்திலல கலந்துதகாண்டு எங்களின் கருத்துக்ககளயும்
முன்கவக்க வாய்ப்பு வைங்கியகமக்கு அகவத் தகலவர்
அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்தகாண்டு, ஒரு சில விடயங்ககள
இங்லக பகிர்ந்துதகாள்ள விரும்புகின்லறன்.
முதலாவதாக, நிதி அகமச்சர் தகௌரவ மங்கள சமரவீர
அவர்களினால் முன்கவக்கப்பட்ட இந்த வரவு தசலவுத்
திட்டத்கத, இதுவகர ஐக்கிய லதசிய முன்னைி அரசாங்கத்
தினால் முன்கவக்கப்பட்ட வரவு தசலவுத் திட்டங்கலளாடு
ஒப்பிடும்லபாது, இந்த நாட்டின் அகனத்துப் பிரலதசங்ககள
யும் அகனத்து மக்ககளயும் உள்ளடக்கியவாறு மிக நன்கம
பயக்கும் விதத்தில் இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம் தயார்
தசய்யப்பட்டிருப்பகதக் காை முடிகின்றது. ஆகலவ, இந்த
வரவு தசலவுத்திட்டத்கத நாங்கள் தவகுவாக வரலவற்பலதாடு,
இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தின் ஊடாகக் கிகடக்கக்கூடிய
அகனத்து அனுகூலங்ககளயும், மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற
வககயில் நாங்கள் எங்களது பிரலதசங்களுக்குக் தகாண்டு
தசல்வது எமது தபாறுப்பு என்பகதயும் நான் இந்த இடத்திலல
பதிவு தசய்ய விரும்புகின்லறன்.
வரவு தசலவுத் திட்டத்கதப் தபாறுத்த அளவிலல, ஆளும்
தரப்பினாலல முன்கவக்கப்படும் எவ்வித முன்தமாைிகவயும்
அது நன்கமயாக இருந்தாலும் சாி, தீகமயாக இருந்தாலும் சாி,
எதிர்ப்பதுதான் எமது வைகம என்ற நிகலப்பாட்டில்
எதிர்க்கட்சிகள்
இருந்து
தசயற்படுவகத
நாங்கள்
தபாதுவாகலவ பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. லநற்று
இந்தச் சகபயிலல ஓர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் லபசும்லபாது
இந்த வரவுதசலவுத்திட்டத்திலல மிக அைகான வசனங்கள்
உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இலக்கங்களின் எண்ைிக்கக,
அதாவது ததாகக, அதிகாிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார்.
நல்லததாரு வரவு தசலவுத் திட்டம் முன்கவக்கப்படும்லபாது
அைகான வார்த்கதப் பிரலயாகங்கள் உள்ளடக்கப்படுவதும்
எண்ைிக்ககயிலல அதிகாிப்பு ஏற்படுவதும் இயல்பானது.
அதுதான் மக்களுக்குப் பயனுள்ள வரவு தசலவுத் திட்டமாக
இருக்க முடியும். ஆகலவ, அகதக்கூட விமர்சனம் தசய்வதில்
ஒரு தனி சுகத்கத எதிர்த் தரப்பினர் அனுபவிப்பகதக்
காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எது எப்படியிருந்தாலும் அது
எமக்குப் தபாருத்தமானதல்ல.
இந்த நாட்டிலல 15 இலட்சம் இந்திய வம்சாவளி மக்கள்
வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த 15 இலட்சம் மக்களின்
மத்தியிலல 10 வீதமாலனார், அதாவது 1 ½ இலட்சம் லபர்
மாத்திரலம இப்தபாழுது லதாட்டங்களிலல ததாைிலாளர்களாக
வாழ்ந்துவருகிறார்கள்; ததாைில் தசய்கின்றார்கள் என்று
தசால்லப்படுகின்றது. அப்படிதயன்றால் லதாட்டங்களிலல
ததாைில் தசய்பவர்கள் தவறுமலன 10 வீதம் மாத்திரம்தான்.
இதற்குப் புறம்பாக அதாவது 90 வீதமான எமது மக்கள்
லதாட்டப்புறங்களுக்கு தவளிலய வாழும் மக்கள் கூட்டமாக
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இருக்கிறார்கள். இவ்வாறு லதாட்டங்களுக்கு தவளிலய வாழும்
எமது மக்கள் கூட்டத்கத பல்லவறு பிரச்சிகனகளுக்கு
முகம்தகாடுக்கும் மக்கள் கூட்டமாக அகடயாளப்படுத்த
முடியும். ஏதனனில், ததாைில்வாய்ப்பு, லதசிய நீலராட்டத்தில்
இகைந்து தசயற்படும் வாய்ப்பு அலதலபால் கல்விக்கான
சாியான அடித்தளம் இல்லாகம, ஏகனய மக்கள் அனுபவித்து
வருகின்ற உாிகமககள தாமும் அனுபவிப்பதிலல இருக்கும்
தகடகள்
என்று
எமது
மக்கள்
கூட்டம்
பல்லவறு
பிரச்சிகனகளுக்கு முகம்தகாடுக்கும் மக்கள் கூட்டமாக
இருக்கிறார்கள்.
ஆகலவ,
இவர்களின்
நலன்ககளக்
கவனிப்பதிலும் லபைிப் பாதுகாப்பதிலும் அந்த மக்களின்
பிரதிநிதிகள்
என்ற
வககயிலல
எங்களுக்குப்
பாாிய
தபாறுப்பிருக்கின்றது. அந்தப் தபாறுப்பிலிருந்து நாங்கள்
இம்மியும் விடுபட முடியாது. ஆனால், கடந்த காலங்ககளப்
தபாறுத்தளவிலல, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவ்வாறு மக்கள்மீது
காிசகன தகாண்டு தசயற்பட்டார்களா என்ற லகள்விகய
எழுப்பினால்
அதற்கும்கூட
விகட
பூஜ்ஜியமாகலவ
இருக்கின்றது. ஆனால், எம்கமப் தபாறுத்தவகர நாம்
அவ்வாறல்ல. இந்த ஐக்கிய லதசிய முன்னைி ஆட்சிக்கு
மகலயக
மக்கள்
ஒட்டுதமாத்தமாக
வாக்களித்தார்கள்.
அகனத்து மகலயக மக்களின் வாக்குகளும் ஐக்கிய லதசிய
முன்னைிகய ஆட்சிக் கட்டிலிலல அமர கவப்பதற்குத்
துகைநின்றது. ஆகலவ, இந்த அரசாங்கத்தின் ஊடான எமது
மக்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது; அதிலல
எவ்வித தவறும் இல்கல. அலதலநரம் கடந்த 3½ வருட
காலகட்டத்திலல இந்த அரசாங்கத்தினூடாக மகலயக மக்கள்
பல்லவறு அனுகூலங்ககளப் தபற்றிருக்கிறார்கள் என்பகத
யும் நான் இந்த இடத்திலல மிக மகிழ்ச்சிலயாடு பதிவுதசய்ய
விரும்புகின்லறன்.
இந்த அரசாங்கத்தினால் முதன்முதலாக மகலயகத்திற்கு
என மகலநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள்
மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அகமச்சு உருவாக்கப்பட்டது.
அதற்குப் பிறகு படிப்படியாக பல்லவறு நல்ல நிகழ்வுகள்
இடம்தபற்றன. உதாரைமாக, நுவதரலியா மாவட்டத்திலல 4
புதிய பிரலதச சகபகள் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த நாட்டிலல
லவதறந்தப் பிரலதசத்திலும் இவ்வாறு 4 புதிய பிரலதச
சகபகள் ஏற்படுத்தப்படவில்கல. அது எமது மக்களுக்காக
ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது உண்கமயிலல வரலவற்கப்படக்
கூடிய ஒரு விடயமாகும். இதற்கு அடுத்தபடியாக இப்தபாழுது
புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மகலயகத்திற்கான அபிவிருத்தி
அதிகாரசகப
இந்த வருடத்திலல முழுகமயாக இயங்கும்
நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இகவ அகனத்கதயும் எமது
மக்களுக்கு நன்கமககளக் தகாண்டுவரும் விடயங்களாகலவ
நாங்கள் பார்க்கின்லறாம்.
அலதலநரத்தில் இப்தபாழுது மகலயகம் சார்பான ஓர்
அகமச்சு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு எனது தகலவர் தகௌரவ
இராதாகிருஷ்ைன் அவர்களுக்கு வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அது விலசட பிரலதசங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சு ஆகும். இந்த
அகமச்சின் தசயற்பாடுகளும் மகலயகத்கதச் சார்ந்ததாகலவ
இருக்கப்லபாகின்றது. அதாவது, முற்றிலும் மகலயகத்திற்கு
அபிவிருத்திககள லமற்தகாள்ளும் ஓர் அகமச்சாக இந்த
அகமச்சு இயங்கப் லபாகின்றது. அந்த வககயில், மகலநாட்டு
புதிய கிராமம் என்ற ஓர் அகமச்சு, இதற்குப் புறம்பாக விலசட
அபிவிருத்திக்கான
இன்னுலமார்
அகமச்சு,
மகலயக
அபிவிருத்தி அதிகாரசகப மற்றும் புதிய பிரலதச சகபகள்
என்று ஒவ்தவான்றாக ஒன்றுலசர்ந்து, அகவ கமயப்படுத்தப்
படும்லபாது, அதனூடாகப் பல்லவறு அனுகூலங்கள் மகலய
கத்கதப்லபாய் லசரும் என்பதிலல எவ்வித சந்லதகமும்
இல்கல. இந்த இலக்கக லநாக்கித்தான் நாங்கள் லபாய்க்
தகாண்டிருக்கின்லறாம்.
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அலதலநரத்தில், மிகவும் லமாசமான வறுகம நிகலயிலுள்ள
மக்கள் கூட்டமாக மகலயக மக்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த
நாட்டிலல வறுகமக் லகாட்டுக்குகீலை உள்ளவர்களில் மிக
அதிகமானவர்கள் யார் என்று லகட்டால் எடுத்த எடுப்பிலலலய
அது மகலயக மக்கள் என்று நாங்கள் தசால்ல முடியும். இதிலல
மாற்றுக் கருத்துக்கு இடம் கிகடயாது. எவரும் இகத
மறுதலித்துப் லபசவும் முடியாது. அதாவது, "நிகலகம
அவ்வாறானதல்ல! தபாய்யான விடயங்கள் முன்கவக்கப்படு
கின்றன" என்று எவருலம இதகன மறுதலித்துப் லபச
முடியாது. உண்கமயிலலலய, இந்த நாட்டிலல மிக லமாசமான
வறுகமகயச் சந்திக்கும் மக்களாக லதாட்டப்புற மகலயகத்து
வாழ் மக்கள் மாத்திரலம காைப்படுகின்றார்கள். ஆகலவ,
இம்முகற தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கள் 600,000 லபருக்குப்
புதிதாக சமுர்த்தி நிவாரைம் வைங்குவதற்கு லமற்தகாண்டிருக்
கின்ற நிதி ஒதுக்கீட்டின் 10% ஆவது, அதாவது, 60,000
லதாட்டப்புற மக்களுக்காவது இந்த நன்கம லபாய்ச்லசர
லவண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலல லகட்டுக்தகாள்ள
விரும்புகின்லறன். இன்னும் 600,000 மக்களுக்கு சமுர்த்தி
நிவாரைம் வைங்குககயில் லதாட்டப்புறங்ககளச் சார்ந்தவர்
களும் உள்வாங்கப்படுவது ஒரு நன்கம தரும் விடயமாக
இருப்பது மாத்திரமன்றி, வறுகமக் லகாட்டிற்குகீழ் இருக்கும்
மக்ககள உண்கமயிலலலய அகடயாளங்கண்டு, அவர்களுக்கு
இந்த நிவாரைம் வைங்கப்பட்டதாக வரலாற்றிலும் பதிவு
தசய்யப்படுதமன நான் இந்த இடத்திலல கூறிக்தகாள்ள
விரும்புகின்லறன். இவ்வாறு இந்த வரவு தசலவுத்திட்டத்தின்
ஊடாகக் கிகடத்திருக்கும் ஏகனய அகனத்து நன்கமகளும்
லதாட்டப்புறங்களுக்கும் தகாண்டுதசல்லப்பட லவண்டும்.
இதில்
பல்லவறு
அகமச்சுக்களுக்குப்
பல்லவறு
நடவடிக்கககளுக்காகப் தபருந்ததாககயான நிதி ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இவ்வாறு
நிதி
ஒதுக்கீடு
தசய்யப்படும்லபாது, அந்த அகமச்சுக்களின் தசயற்பாடு
களிலல இந்தப் பிராந்தியத்திற்கு இவ்வளவு, இந்த மக்களுக்கு
இவ்வளவு, இந்த மாகாைத்திற்கு இவ்வளவு என்தறல்லாம்
புறம்பாக நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்படுவதில்கல. அகமச்சுக்கான
நிதி ஒட்டுதமாத்தமாக ஒதுக்கீடு தசய்யப்படுகின்றது. ஆகலவ,
மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வககயிலல அந்தப் பைத்கத அந்த நிதியிகன எவ்வாறு ஒவ்தவாரு அகமச்சிலுமிருந்து
தபற்றுக்தகாண்டு, எமது மக்களின் அபிவிருத்திக்காகக்
தகாண்டுதசல்ல முடியும் என்பகத நாங்கள் ததாிந்துதகாள்ள
லவண்டும்; புாிந்து தகாள்ள லவண்டும். "மயிலல மயிலல இறகு
லபாடு" என்று தசான்னால் எந்ததவாரு மயிலும் இறகு
லபாடாது. மயிலின் இறகு லதகவதயன்றால் அகத நாங்கள்
பிடுங்கித்தான்
எடுக்க
லவண்டும்.
குறித்த
ஒவ்லவார்
இடத்திலுமிருந்தும் நிதிகயப் தபற்று எமது மக்களின்
அபிவிருத்திக்காகக் தகாண்டு தசல்ல லவண்டுதமன்றால்,
அதகனக் கறக்கும் யுக்திகய நாங்கள் ககயாள லவண்டும்;
கறக்கும் பாைிகயக் ககயாள லவண்டும். அவ்வாறு தசய்தால்,
உண்கமயிலல எமது மக்களின் பிரச்சிகனககள நாங்கள்
தவகுவாகத் தீர்ப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். அதகனலய நான்
தசய்துதகாண்டிருக்கின்லறன்.
எங்தகங்கிருந்ததல்லாம்
நிதிககளப்
தபற
முடியுலமா,
எங்தகங்கிருந்ததல்லாம்
நிதிககளக்
கறக்க
முடியுலமா
அவற்கறக்
கறக்கும்
தசயற்பாட்டிலல நான் இம்மியும் பின்னிற்காமல் தசயற்பட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்லறன்.
இவ்வாறு
தசயற்படுவதனூடாக
மக்களின் பிரச்சிகனககள ஏலதா ஒரு மட்டத்திற்குத் தீர்க்க
முடியும் என்ற நம்பிக்கக - விசுவாசம் இருக்கின்றது.
இந்த வரவு தசலவுத்திட்டம் பல்லவறு தரப்பினருக்கும்
நன்கம பயக்கும் வரவு தசலவுத் திட்டமாக இருக்கின்றது.
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அலதலநரம்
லதாட்டத்
ததாைிலாளர்களின்
சம்பளம்
ததாடர்பாக இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் பிரஸ்தாபிக்கப்
படவில்கல
என்று
ஒரு
சிலர்
தசால்கின்றார்கள்.
உண்கமயிலல அது இங்கு பிரஸ்தாபிக்கப்படவில்கல.
ஆனால், அரச நிதியில் ஏலதா ஒரு வககயிலல லதாட்டத்
ததாைிலாளர்களுக்கு ஒரு நாகளக்கு 50 ரூபாய் என்ற
அடிப்பகடயில் வைங்குவதற்கான நடவடிக்கக இப்தபாழுது
லமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகலவ, தபருந்லதாட்டக்
ககத்ததாைில் அகமச்சர் தகௌரவ நவின் திஸாநாயக்க
அவர்களும் அலதலபால் ததாைிற்றுகறக்குப் தபாறுப்பான
அகமச்சர் தகௌரவ ரவீந்திர சமரவீர அவர்களும் எம்லமாடு
கலந்து லபசியதன் ஊடாக - தமிழ் முற்லபாக்குக் கூட்டைிப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கலளாடு ததாடர்ந்து லமற்தகாண்ட
லபச்சுவார்த்கதகள் ஊடாக அந்த இலக்கக நாங்கள்
இப்லபாது அகடந்திருக்கின்லறாம். ஏலதா ஒரு வககயில்
லதாட்டத் ததாைிலாளர்களுக்கு நன்கமபயக்கும் வண்ைம் ஒரு
நாகளக்கு 50 ரூபாய் என்ற வககயிலல லதாட்டத்
ததாைிலாளர்களுக்குக்
தகாடுப்பனவு
வைங்குவதற்கான
ஏற்பாடுகள் இப்தபாழுது லமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.
ஆகலவ, அகதயும்கூட இன்னுதமாரு நல்ல அம்சமாக நான்
பார்க்கின்லறன். எமது மக்களின் உகைப்கப விஞ்சுவதற்கு
இந்த நாட்டிலல எவருலம கிகடயாது. அவர்கள் மிகக்
கடினமான உகைப்பாளிகள்; மிக அதிகமாக உகைக்கும்
பாைிகயக் ககயாள்பவர்கள். இந்த நாட்டிலல காகல முதல்
இரவு வகர ததாைில் தசய்யும் ததாைிலாளர்கள் என்றால், அது
லதாட்டத் ததாைிலாளர்கள் மாத்திரலம. அவர்களது அந்த
உகைப்கபக் தகாச்கசப்படுத்தி ஏளனமாகப் பார்க்க முடியாது.
ஆகலவ, இந்த அரசாங்கத்திற்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு அந்த
அரசாங்கத்தின் நிதியிலலயிருந்து ஒரு நாகளக்கு 50 ரூபாய்
என்ற வககயிலல சம்பள உயர்தவான்று கிகடப்பததன்பது
உண்கமயிலல அவர்கள் அளித்த வாக்குகளுக்குக் கிகடத்த
பயன் என்பகத நான் இந்த இடத்திலல பதிவுதசய்ய
விரும்புகின்லறன்.
இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாக முழு நாடும்
சுபிட்சமகடயும்வண்ைம்
திட்டங்கள்
தயாாிக்கப்பட்டு
முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்தத் திட்டங்கள் ஊடாகவும்
நிதிதயாதுக்கீட்டின்
ஊடாகவும்
இந்த
நாட்கட
வளப்படுத்துவதற்கு, இந்த நாட்டின் முன்லனற்றத்திற்கு, இந்த
நாட்டின் நல்ல எதிர்காலத்திற்காக நாங்களகனவரும் இன,
மத,
தமாைி
லபதங்ககள
மறந்து
சமத்துவத்லதாடு
ககலகார்த்துச் தசயற்பட லவண்டுதமன்று லகட்டுக்தகாண்டு,
சந்தர்ப்பமளித்த தகௌரவ அகவத் தகலவர் அவர்களுக்கு
மீண்டும் நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்லறன். வைக்கம்.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you. The next speaker is Hon. Prasanna
Ranaweera. You have four minutes.
[අ.භා.4.01]

ගරු ප්රසාන්න රණවීර මහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ ආණ්ඩුශේ පස්වැ,  අය
වැය වාශකම වර්තමා මුවල් අමාතයවරයාශක ශවවැ,  අය වැය
ඉදිරිපත් ශකොට, ඒ පිළිබඳ ශවශව, වර කියැවීම පිළිබඳ විවාවය
පවත්ව ශමොශහොශත් මම කියන් ට ඕ ෑ, පසුගිය වසර හතශර්දී
වාශකම ශමවර අය වැයත් සුන්වර වච ටිකක් වාකා ඉදිරිපත් කර
තිශබ කථාවක් බව. ශේ ශගොල්ශකෝ ආණ්ඩු බකයට පත්ව
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ශවකාශේ දි 100න් අලුත් රටක් හව වා කියකා තමයි ආශේ.
හැබැයි, දි 100න් රටට ශමොකුත් ැති වුණත්, මතක් ශවන් එක
ශවයක් කළා. එවා මහ වවාශල් ශේ රශේ මහ බැංකුව මං ශකොල්ක
කෑවා. ඊට පස්ශසේ ශේ වාශකම ඇවිල්කා "මාස 60කින් අලුත් රටක්
හව පංච විධ රියාවලිය" ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ශසේ 2014
ශවසැේබර් 19වැ,  වා දි 100 වැඩ පිළිශවළ ඉදිරිපත් කළා. 2015
ජුලි 23වැ, වා "මාස 60කින් අලුත් රටක් හව පංච විධ රියාවලිය"
ඉදිරිපත් කරකා, 2015 ශ ොවැේබර් 5වැ, වා රට හව ආර්ක ක වැඩ
පිළිශවළ ඉදිරිපත් කළා. 2016 ජ් වාරි 29වැ, වා "ශමගාශපොලිස්
සංවර්ධ වැඩ සටහ " ඉදිරිපත් කළා. 2017 දී රජ්ශේ ආර්ක ක
සැකැසුේ ප්රකා ය ඉදිරිපත් කළා. ඊට පස්ශසේ 2017 දී "තිරසාර
යුගයක් සඳහා ව ආර්ක ක සැකැස්ම" ඉදිරිපත් කළා. ඊළඟට 2018
අශගෝස්තු මාසශේදී "තුන් අවුුදු සංවර්ධ ආර්ක ක සැකැස්ම"
ඉදිරිපත් කළා. 2018 සැප්තැේබර් 4වැ, වා "2025 දී ශපොශහොසත්
රටක්" කිය
හත් අවුුදු සැකැස්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒවාශේ
ශබොශහොම සුන්වර වච ටිකක් තිබුණා. වසකක්ෂයක් රැකියා,
ආර්ක ක සංවර්ධ
අධිකකාප 45ක්, කර්මාන්ත හා තාක්ෂණ
සංවර්ධ අධිකකාප 11ක්, සංචාරක සංවර්ධ අධිකකාප, කෘෂි
සංවර්ධ
අධිකකාප, ීනවර ආර්ක ක අධිකකාප, ගමට රටක්,
ශපොකුු ගේමා 2,500ක්, ශේ ආදී විධියට තමයි මූකාස ාරූඪ
ගු මන්ත්රීතුම, , වැඩ පිළිශවළවල් ශග ාශේ. වැනුත් ඒ වාශකම
වැඩ පිළිශවළක් ශග ැල්කා තිශබන්ශන්. ඒක අලුත්ම concept
එකක්. පුංචි කාර් සිහි කබා දීකා එවා තුණ තුණියන්ව
රැවැේටුවා වශක, අව තුණ යුවළ සඳහා "Home Sweet Home"
කියකා ණය කබා දීශේ වැඩ පිළිශවකක් ශග ැල්කා තිශබ වා.
එවා අය වැය කථාශේදී කිේශේ ශකොශහොමව? එම ණය මුවක
ශවන්ශන්, සියයට 6 ශපොලියට අවුුදු 25කින් ශගවන් කියකා
කිේවා. හැබැයි, ආණ්ඩුව ශපොලිය ශගවන්ශන් අවුුදු 5ක් කියකා
තමයි අය වැය ඇතුශළේ තිශබන්ශන්. ණය මුවක කබා ගන් ා
ණයකාරයා අවුුදු 20ක්ම ශපොලිය ශගවන් ඕ ෑ. හැමවාම
රැවැේටුවා වශක තමයි ශමවරත් රවේටකා තිශබන්ශන්.
ඊළඟට කිය වා, පුහුණු ශ්රමිකයන්
ැති , සා තුණ
තුණියන්ව පුහුණු කරන් ඕ ෑ කියකා. ඒ සඳහා අය වැශයන්
ශවන් කරකා තිශබන්ශන් කීයව? ුපියල් මිලිය 100යි. බල්ශකෝ
වඳ කරන් ත් ුපියල් මිලිය 100ක් ශවන් කරකා තිශබ වා.
ශකොල්කන්ව බල්ශකෝ ගා ට වාකාව, බල්කන්ව ශකෝල්ශකෝ ගා ට
වාකාව කිය එකයි ශමතැ තිශබ ප්ර ් ය. ශේ ආණ්ඩුව අව
බල්ශකෝ, ශකොල්ශකෝ එක ගා ට වාකා තිශබ වා. හැබැයි,
ශකොල්කන්ට කැමැති ආණ්ඩුව ශේ විධියට ශකොල්කන්ට
සකකන්ශන් ඇයි කිය එක මට ප්ර ් යක්.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට ශවන් කළ කාකය වැන් අවසන්.

ගරු ප්රසාන්න රණවීර මහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

එම , සා අපි කිය වා, ශේ ලියවිල්කත්, කලින් ඉදිරිපත් කළ
ලියවිලි හා ප්රකා වශක ශබොු ලියවිල්කක් විතරයි කියකා. කිසිම
ආර්ක ක සැකැස්මක්, තුණ තුණියන්ට රැකී රක්ෂා දීශේ වැඩ
පිළිශවළක්, ඒ කිසිදු ශවයක්
ැහැයි කිය
එක ශබොශහොම
පැහැදිලිව ප්රකා කරන් ඕ ෑ.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගු අජිත් පී. ශපශර්රා අමාතයතුමා.
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ගරු අජි පී. වපවර්රා මහතා (ඩිජි ල් යටිතල පහසුකම්
හා වතොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් වනොවන අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபலரரா - டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு
வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததாைில்நுட்ப அகமச்சரகவ
அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith P. Perera - Non Cabinet Minister of Digital
Infrastructure and Information Technology)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අය වැය ශවවැ,  වර
කියැවීශේ විවාවශේදී මටත් කථා කරන් කැබීම සතුටක්. මම
පළමුශවන්ම ශේ අය වැශේ ඇති මා ශපෞද්ගලිකව එකඟ ශ ොව
එක් කුණක් ගැ කියන් ට අව යයි. ඒ තමයි කාබන් බද්ව
පිළිබඳ කාරණය. මම ඒ පිළිබඳව අය වැශයන් පසු කළ සාකච්ඡා
අනුවත්, ඉන් පසුව , කධාරින් සමඟ කළ සාකච්ඡා අනුවත් ශපනී
ය වා, යේ ආකාරයක ධ ාත්මක ප්රතිඵක සහිත පිළිතුරක්
කැශබයි කියකා. ජ් තාවශක හඬ ඉදිරිපත් කර
අප වැ, 
ඇමතිවුන් ශකශරහි සංශේදී වීම පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත
ශව වා.
ඒ, අශප් ආණ්ඩුශේ ස්වභාවය. ඒ, අශප් ආණ්ඩුශේ විකාසය. ඒ
වාශකම යේ විකල්ප මත ප්රකා කරන් ට අපට අවකා
තිශබ වා. ඒ විකල්ප මතයට ගු කිරීම ශේ රජ්ය තුළ
කැශබ වා. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ අය වැශේ
තිශබ ඉතාම වැවගත් ශයෝජ් ා කිහිපයක් පිළිබඳව විපක්ෂශේ
මන්ත්රීවු සැහැල්ලුශවන් කථා කර වා. ශේ රටට අව ය විශද්
වි, මය අරශග
එ , ශේ රශේ ආර්ක කය
ක්තිමත්ව
පවත්වාශග යන් ට අපට වායක ව ඒ සුවිශ ේෂ විශද් ගත
ශ්රමිකයන් පිළිබඳව අශප් රජ්ය වි ාක සැකකිල්කක් වක්ව වා.
අශප් රශේ ආර්ක කය ශගොඩ ඟ ශේ රශේ අ ාගතය ශකශරහි
වි ාක වායකත්වයක් වක්ව ශේ විශද් ගත ශ්රමිකයන් ශකශරහි
කිසිම රජ්යක් මිට කලින් ප්රමාණවත් සැකකිල්කක් වක්වා තිබුශණ්
ැහැ.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , සිහි මාලිගා , වාස ණය
ශයෝජ් ා රමය යටශත් විශද් ගත ශ්රමිකයන්ට 3.46ක වාර්ෂික
ශපොලී අනුපාතයකට - මාසයකට ශ ොශවයි, වාර්ෂිකව.- ුපියල්
කක්ෂ 100ක් වක්වා , වාස ණය කබා ගැනීමට අවකා
කැශබ වා.
එය, තමන්ශක දූ වුවන්, අවාරණීය බිරිඳ, ස්වාමි
පුුෂයා, ෑවෑ හිත මිතුරන් ැතිව අශප් රශටන් ඈත රටක සිට
තම ආර්ක කය ශගොඩ ැඟිමට ශල් වහඩිය ශහකමින් ඒ දුක් විඳි
මි, සුන් ශවනුශවන් ශේ රජ්ය කබා ශවන්ශන් වටි ාම සහ යක්.
"පවුශල් සමීපයන් අතහැර ඇයි ඔබ විශද් ගත ශවන්ශන්?" කියා
අපි ඇහුශවොත්, ශබොශහෝ ශවශ ක් කියන්ශන් ශගයක් හවා ගන්
මුවකක් ශහොයාගන් විශද් ගත ව බවයි. එම , සා පළමුවැ, 
වතාවට, මධයම පාන්තික , වසක් සාවා ගැනීමට ප්රමාණවත් ව
මුවකක් - 3.46ක වාර්ෂික ශපොලියකට කක්ෂ සියයක ණය මුවකක්,
- කබා දීමට එතුමා වැක් වූ සංශේදීභාවය පිළිබඳව මම ගු
මංගක සමරවීර ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශව වා.
ඒ වාශකම අශප් විශ ේෂ අවධා යට කක් වී තිශබ තවත්
, වාස ණය ශයෝජ් ා රමයක් තමයි "Home Sweet Home"
, වාස ණය ශයෝජ් ා රමය. ශේ ණය ශයෝජ් ා රමය යටශත්
අලුත විවාහ වූ මධයම පාන්තික තුණ තුණියන්ට සහ ණය
මුවකක් කබා ගැනීමට අවස්ථාව කැශබ වා. ශේ ණය මුවශල්
වාරික ශගවීම මුල් කාකශේ තමයි අමාු ශවන්ශන්. , වස
හව ශකොට ඒක අමාුයි. අශ ක, ජීවිතශේ මුල් කාකශේ
අමාුයි. ඒ , සා ශේ සහ ය කබා දීශේදී මුල් වසර ගණ ාව
සඳහා විශ ේෂිත සහ යක් කබා දී තිශබ වා. ඒ , සා තමයි ශේ
ණය විශ ේෂිත වන්ශන්.
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[ගු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා]

මූකාස ාරූඪ ගු සභාපතිතුම, , ශමම අය වැය තුළ කාරණා
කිහිපයක් ගැ විශ ේෂ අවධා ය ශයොමු වුණා. මහින්ව යාපා
අශේවර්ධ හිටපු ඇමතිතුමා අුවක්කාලු කසළ රඳව ය පිළිබඳ
ශබොශහොම හාසයශයන් සඳහන් කළා. මම එතුමාට අභිශයෝග
කර වා; ශයෝජ් ා කර වා, අුවක්කාලුවකට ගිහින් බකන්
කියකා. ශේ කසළ රඳව ශේ කටයුතු වැන් සේපූර්ණශයන්ම වාශක
අවසන්. ශකොළ
කුණු ශකොශකොන් ාශේ ශගොඩ ගහකා,
ශකොශකොන් ාශේ මි, සුන්ට, වි ා ය, දුක, මරණය අත් කර ශව
ශගෝඅා රමශේවය ශවනුවට, ශේ රශේ කුණු ප්ර ් ය සවාකාලිකව
විසඳන් ා වූ පරිසර හිතකාමි විසඳුමක් අුවක්කාලු කසළ
රඳව ය මඟින් ශේ වසර අවසන් ව විට අපි අත් කර ශව වා. ඒ
ප්රශද් වක ජ් තාවශක කුණුත්, ශකොළ කුණුත් , සි රමශේවයට
ආරක්ෂිතව රැඳවීමට ශමය සමත් ශව වා. අපි ස්ක රසාර විසඳුමක්
ඉදිරිපත් කර තිශබ වා. සැක කර වා ේ බකන් යන් එන්
කියා මම අභිශයෝග කර වා.
ඊට අමතරව විදුලිබක අමාතයවරයා හැටියට විදුලිබක
අමාතයාං ශේ ත තුු වරපු කාකශේ ශකෝකයම පිළිගත්
රමශේවයක් ව කසළවලින් විදුලිය , ෂ්පාව ය කිරීම - waste-to
-energy - පිළිබඳ අපි කල්ප ා කළා. අපි ශේ සඳහා
ශකරවකපිටිශේ ශමගාශවොේ 10ක කසළවලින් විදුලිය , ෂ්පාව ය
කිරීශේ බකාගාරයක් හවකා තිශබ වා. ශේ වසර අවසා ය ව
විට එහි කටයුතු ආරේභ කරන් පුළුවන්. ඒ වාශකම පිළියන්වක
කරදියාශන් කසළවලින් විදුලිය , ෂ්පාවය කිරීශේ බකාගාරයක්
හවකා තිශබ වා. ශේ බකාගාර ශවශක් විදුලිය , ෂ්පාව ය කිරීම
සඳහා දි කට කසළ ශටොන් 1,200ක වාශක ප්රමාණයක් අව ය
ශව වා. බස් ාහිර පළාශත් සේපූර්ණශයන් එකතු ව කසළ
ප්රමාණය අුවක්කාලු අරශග
යන්
ශවන්ශන්
ැහැ,
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, . ඒවා ශමම බකාගාර ශවක සඳහා
අව ය ශව වා.
අපි තුන්වැ,  බකාගාරයක් පිළිබඳ ශයෝජ් ා කළා. මුත්
ශබොශහෝ වි ්ශල්ෂකයන් කියන්ශන් කසළ මඟින් විදුලිය
, ෂ්පාව ය කර තුන්වැ,  බකාගාරයක් අව ය ශව එකක්
ැහැ; ශමොකව, වැ ට බස් ාහිර පළාශත් තිශබ කසළ සඳහා
ශේ බකාගාර ශවක ප්රමාණවත් කියකා. එශහම වුශණොත් අපට
අුවක්කාලුවකට අරශග යන් ශවන්ශන් අළු ටික පමණයි. ඒ
, සා ශමම වසර අවසා ය ව විට බස් ාහිර පළාශතත්, මුළු
රශේමත් කසළ බැහැර කිරීම පිළිබඳ ශකෝකයම පිළිගත්,
විවයානුකූක දියුණු වැඩ පිළිශවළක් රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට
අපි කටයුතු කර වාය කිය කාරණය මම කියන් කැමතියි.
ශේ ව විට ඉදිශවමින් පවති ඒ බකාගාර , රීක්ෂණය
කිරීමට පැමිශණ ශකස මහින්ව යාපා අශේවර්ධ මැතිතුමාට මම
ආරාධ ා කර වා. හැම ශද්ම "වුශණ් ැහැ, වුශණ් ැහැ" කියකා
කියන් එපා. ඒ වාශකම පු ර්ජ් නීය බක ක්තිය පිළිබඳ එතුමා
අභිශයෝග කළා. ඔබශක රජ්ය කාකශේ
සූර්ය බකශයන්
, ෂ්පාව ය කශළේ ශමගාශවොේ 32ක විදුලිය ප්රමාණයක් පමණයි.
අශප් රජ්ය කාකය තුළ 'සූර්ය බක සංග්රාමය' වයාපෘතිය යටශත් අව
ව විට ශමගාශවොේ 200කට වැඩි විදුලි ප්රමාණයක් වහකය මත
සවි කර සූර්ය බකය , ෂ්පාව ය කිරීශේ බකාගාර හරහා අපි
ජ්ාතික පද්ධතියට කබා ශව වා. ඒ වාශකම වාණිජ්මය ව ශයන්
ශමගාශවොේ 50ක බකාගාර අපි ඉදි කරකා තිශබ වා.
ඒ වාශකම, ශමගාශවොේ එක බැගින් වූ බකාගාර 60ක්,
ශමගාශවොේ එක බැගින් වූ බකාගාර 90ක් ව ශයන් තවත් බකාගාර
සඳහා අපි , යමිත තරගකාරී ශටන්ඩර් රමශේවය හඳුන්වා දීකා,
සුපිරිසිදු වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරකා තිශබ වා. ඒ වාශකම,
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තවත් ශමගාශවොේ 10 බැගින් වූ සූර්ය බකාගාර ශවකක් අපි
ශටන්ඩර් කළා. ශමගාශවොේ 20ක් සඳහා වූ තවත් සුළං බකාගාර
ශටන්ඩර් කරකා, දූෂිත බකපත්ර රමශේවය ශවනුවට තරගකාරී
මිකට ඒ අවස්ථා කබා දීකා තිශබ වා. මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, , ඒ අනුව පු ර්ජ් නීය බක ක්තිය තහවුු කිරීම
සඳහා අපි ,  ්චිත වැඩ පිළිශවළක් ශග ගිහිල්කා තිශබ වා. ඒ
, සා, "ශේවා වුශණ්
ැහැ; වුශණ්
ැහැ" කියකා කිය
ඒ
සටන්පාඅ ශවනුවට, කුණාකරකා ඇස් ශවක ඇරකා බකන් .
ශේ රමය පවත්වාශග යාම සඳහා , සි රමශේවයක්, යහ පාක
රමශේවයක් අපි හඳුන්වා දීකා තිශබ වා. මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, , ඒ වාශකම ශේ අය වැශේ තිශබ
සුවිශ ේෂී
කක්ෂණයක් තමයි, ශේ රශේ ආර්ක කය ඩිජිටල්කරණය කිරීම
සඳහා විවිධ ශයෝජ් ා ගණ ාවක් රියාත්මක කිරීම ශවනුශවනුත්
වි ාක මුවල් ප්රමාණයක් අපට ශවන් කරකා තිබීම. ශේ රශේ
පවති ආර්ක කය වීකරණයට කක් කරකා, ඩිජිටල්කරණයට
කක් කරකා, වැඩිම ත් ආවායමක් උපයා ගැනීමට අව ය උපාය
මාර්ග හඳු ා ගැනීම සඳහා ශේ පිළිබඳව මකයාසියානු රජ්යටත්
උවේ කරපු McKinsey & Company හරහා අපි විශ ේෂඥ
වාර්තාවක් කබා ගත්තා. වැන් සති ශවකකට කලින් අමාතය
මණ්ඩකය ඒ McKinsey වාර්තාශේ තිශබ ශයෝජ් ා රියාත්මක
කිරීම සඳහා වු ප්රතිපත්තිමය අනුමැතිය කබකා දුන් ා. වැන්
තිශබන්ශන් ඉදිරිපත් කිරීම; ඒවා රියාත්මක කිරීම.
අශප් රශේ පවති කර්මාන්ත සඳහා ඩිජිටල්කරණය හරහා
අපට අලුත් මුහුණුවරක් කබා ශවන් පුළුවන්; ඔවුන්ශක කාභය
වැඩි කරකා ශවන් පුළුවන්; කාර්යක්ෂමතාව ළඟා කරකා ශවන්
පුළුවන්. ඒ වාශකම, ශ්රී කාංකික , ෂ්පාව සඳහා අලුත් මුහුණුවරක්
අපට කබා ශවන් පුළුවන්කම කැශබ වා. ඒ , සා අපි ඉතාම
සතුටු ශව වා, ශේ McKinsey වාර්තාව මත පව ේ ශවකා ශේ
රශේ පවති ආර්ක කය ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා වූ වැඩ
පිළිශවළ ගැ . මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඒ වාශකම අපට
තව අභිශයෝගයක් තිශබ වා. ඒ තමයි, අශප් රාජ්ය තන්ත්රය
වීකරණය කිරීම. මිලිය 21ක්වූ ජ් ගහ ශයන් මිලිය 1.4ක්
රජ්ශේ ශසේවකයන් ඉන් වා. ජ් ගහ යට සාශප්ක්ෂව වි ාක
රාජ්ය වයුහයක් අපට තිශබ වා. ශේ රාජ්ය වයුහය ඩිජිටල්කරණය
කළශහොත්, ජ් තාව සතුටින් තැබීමට ඉවහල් ව ආකාරයට
ශහොඳ ශසේවයක් කබා ශවන් අපට පුළුවන්. ඒ වාශකම, ාස්තිව
මුවල්, දූෂණයට වැය ව මුවල් ශේ රශේ ඉතිරි කර ගැනීමට අපට
හැකියාවක් කැශබ වා. ඒ ඉතිරි කර මුවල් ජ් තාව ශවනුශවන්
වඩාත් ශහොඳ අරමුණු කරා ශයොවවන් ට අපට අවකා
කැශබ වා. ඒ , සා ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳව ගු අග්රාමාතය
ර, ල් විරමසිංහ මැතිතුමා බරපතළ කැපවීමකින් කටයුතු
කර වා. ඒ වාශකම, මුවල් අමාතය ගු මංගක සමරවීර
මැතිතුමාත් ශකොකු කැපවීමකින් කටයුතු කර වා. ඒ වාශකම,
කංකාවට පරිගණක තාක්ෂණය පිළිබඳ මූකධර්ම හඳුන්වාදීමට
ඉවහල් වුණු ICTA එශක් පළමුවැ,  සභාපතිවරයා ශවච්ච, ශේ
රශේ ඩිජිටල්කරණය පිළිබඳ ශතොරතුු තාක්ෂණ විෂය
හඳුන්වාදීම පිළිබඳව පුශරෝගාමිශයක් ශවච්ච මුවල් රාජ්ය අමාතය
ගු ඉරාන් විරමරත්
මැතිතුමාත් ශේ සභාශේ ඉන් වා.
එතුමාශගනුත් වි ාක සහශයෝගයක් අපට කැශබ වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඒ වාශකම, ආචාර්ය හර්ෂ ව
සිල්වා මැතිතුමාත් ඒ ක්ශෂේත්රය පිළිබඳව වැවැන්ත උ න්දුවක්
වක්ව වා. ඩිජිටල්කරණය සහ
වී
ශකෝකශේ තාක්ෂණය
භාවිතය පිළිබඳව පුළුල් වැනුමක් තිශබ මැති ඇමතිවුන් අශප්
රජ්ය තුළ සිටීම අපට වාස ාවක්. ඒ , සා ශේ ඩිජිටල්කරණය
සඳහා අව ය වන් ාවූ ඒ තාක්ෂණික වැනුම කබා ගැනීමටත්, ඒ
තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමට අව ය කර
ආශයෝජ්
කබා
ගැනීමටත් අපට හැකි ශව වා කිය වි ්වාසය තිශබ වා. ඒ
පිළිබඳව මශක විෂය පිළිබඳ විවාවශේදී වැඩිම ත් කුණු
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වක්වන් ේ.
මුත්, ශේ අය වැය මඟින් ඒ වක්වකා තිශබ
ප්රමුඛතාව අගය කිරීමට මම ශමය අවස්ථාවක් කර ගන් වා. ඒ
වාශකම, ශේ තරේ අමාු කාකයක, ඉතිහාසශේ වැඩිම ණය මුවල්
ශගව කාකයක ශේ රශේ ආර්ක කය වීකරණය කරන් ත්,
රාජ්ය තන්ත්රය වීකරණය කරන් ත් කර ශේ කැපවීම ගැ
අගය කරන් මම ශමය අවස්ථාවක් කර ගන් වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , විශ ෂ
ේ ශයන්ම බකන් ඕ ෑ
කාරණයක් තිශබ වා. ශේ රශේ සංචාරක කර්මාන්තය ශවනුශවන්
"මුකුත් වුශණ් ැහැ; මුකුත් වුශණ් ැහැ"යි කියකා කිය වා.
කියන්
ශකශහසියි. හැබැයි මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, ,
ශකෝකය අපි ශවස බකන්ශන් ශකශසේව? අපි ශද් පාක වාසි
උශවසා අපි එකිශ කාට ශචෝව ා කර ගන් වා.
මුත් කංකාව දිහා ශකෝකය බකන්ශන් ශකශසේව? ශකෝකශේ
ප්රමුඛතම සංචාරකයන් සඳහා මගශපන්ව
"Lonely Planet"
සඟරාව 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්රී කංකාව ශකෝකශේ අංක එශක්
ගම ාන්තය බවට ේ කර තිශබ වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි ශවකක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු අජි

පී. වපවර්රා මහතා

(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபலரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඒක ශේ ආණ්ඩුව ශවනුශවන් කරපු ශවයක් ශ ොශවයි. කංකාව
ශකෝකශේ ශ ොේමර එශක් සංචාරක ගම ාන්තය ශකස ේ
කරන්ශන්, අශප් රශේ සංචාරය කර සංචාරකයන්, ඒ වාශකම,
සංචාරක කර්මාන්තශේ ශයශව ඒ හා සමා ආයත විසින්
කබාශව අවහස් අනුවයි. ඒ , සා අපි ශමො කථා කිේවත්, අශප්
රට 2019 වසශර් ශකෝකශේ ශ ොේමර එශක් සංචාරක
ගම ාන්තය බවට පත් ශවකා තිශබන්ශන්, අශප් රජ්ය විසින්
අනුගම ය කරපු ශේ යහපත් ප්රතිපත්තිවක ප්රතිඵකයක් විධියටයි.
අශප් රශේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කර ගන් තව ශබොශහෝ
ශද්වල් කරන්
තිශබ වා. McKinsey Report එක අනුව
ඩිජිටල්කරණය හරහා අපි බකාශපොශරොත්තු ශව වා, ඒ සංචාරක
ක්ශෂේත්රශේ වී තාවක් ඇති කරන් ; වැඩි කාභයක් කබන් . ඒ
සඳහා ශයෝජ් ා ශේ අය වැශේ සඳහන් කරකා තිශබ වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමාට තව මි, ත්තුවක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු අජි

පී. වපවර්රා මහතා

(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபலரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කංකාව ශකෝකශේ ශ ොේමර එශක් ගම ාන්තය බවට පත්
ශව එක අපට ආඩේබරයක්. ඒක අශප් ආණ්ඩුශේ වක්ෂකමක්.
ඒක අශප් ආණ්ඩුශේ හපන්කමක්. ශේ තත්ත්වය ඉස්සරහට
අරශග ය එක සහ දිගින් දිගටම ශේ ස්ථා ශේ රැඳී සිටීම සඳහා
අපි කටයුතු කළ යුතු ශව වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අවසා
ව ශයන් ශේ
කාරණය කියන් ඕ ෑ. වැන් ශේ ආණ්ඩු ශපරළන්
කථා
කර වා. ගු ජ් ාධිපතිතුමාශක ඉඳකා විපක්ෂ ායකතුමා වක්වා,
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ඒ වාශකම විපක්ෂශේ ඉන් මන්ත්රීතුමන්කාත් වවස පුරා කථා
කරන්ශන් ආණ්ඩුව පරාජ්යට පත් කරන් යි. මුත් ශමොකක්ව ශේ
අය වැය විවාවය තුළ තිශබ තත්ත්වය? විපක්ෂශේ මන්ත්රීවුන්
සේපූර්ණශයන් , දිමත ස්වභාවශයන් පසුගාමීව බකාශපොශරොත්තු
අත්හැරකා ඉන් ස්වභාවයක් ශපශ න්ශන්. අශප් ශජ්යෂ්අ හිටපු
ඇමති ගාමිණී ශකොකුශක මැතිතුමා ශහොඳටම , දි. [බාධා කිරීමක්]
වැන් ඇහැුණා. ඒ වාශකම, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවු ඉන්ශන් කී
ශව ාව? එකයි, ශවකයි, තු යි, හතරයි, පහයි, හයයි, හතයි, අටයි,
වයයි. විපක්ෂය පැත්ශත් ඉන්ශන් මන්ත්රීවු වයයි. ඒක තමයි
තත්ත්වය.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශේ අය වැයට විපක්ෂශයන්
ඡන්වයක් ඉල්ක වා ේ -මම හිත වා, ඉල්ක එකකුත් ැහැ
කියකා.- අන්ත පරාජ්යක් අත් ශව වා. ශේ රශේ තිශබ
ශද් පාක
යථාර්ථය ඒකයි. තව මාස කිහිපයකින් ප්රධා
මැතිවරණයක් එ වා. ඒ මැතිවරණශේදී සියලු ප්රජ්ාතන්ත්රවාදී,
ජ් තා හිතවාදී බකශේග එකතු කරකා සැබෑ යහපාක රජ්යක්
ශගොඩ ඟන් ට අපි එකතු ශව වා. ඒ හරහා වැවැන්ත
ජ්යග්රහණයක් කබා ගන් වා. ශේ අය වැය හරහා ඇති ශවකා
තිශබ ධ ාත්මක තත්ත්වය තුළ ශේ රට ඉදිරියට යන් අපට
ක්තිය කැශබ වා. අපි ශේ අය වැය දි
වා වාශකම, ශේ
ආර්ක කය පිළිබඳව ඇති ශවකා තිශබ ගැටලු කළම ාකරණය
කරශග රට ඉදිරියට ශග ය වාය කිය කාරණයත් මම
විශ ේෂශයන් සඳහන් කරන් කැමැතියි.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට ගු දුශන්ෂ් ගන්කන්ව මන්ත්රීතුමා - [සභා ගර්භය තුළ
ැත.]

ගු , මල් කන්සා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මි, ත්තු හතරක්
තිශබ වා.
[අ.භා.4.22]

ගරු නිමල් ලාන්සාා මහතා

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா)

(The Hon. Nimal Lanza)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අය වැය ශල්ඛ ය ගැ කථා
කරන් මට වි ාඩි හතරයි තිශබන්ශන්. ඒ , සා ඉතා ඉක්ම, න්
කථා කරන් ශවයි. අය වැය ශල්ඛ ශේ අපි වැකපු සුවිශ ේෂ
කක්ෂණය ශමයයි. ආවායම 2018 වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව සියයට
100කින් වැඩි කරශග තිශබ වා. ශේ ආවායම වැඩි ශවකා
තිශබන්ශන් , ෂ්පාව ය වැඩි ශවකා ේ, ශේ ආවායම වැඩි ශවකා
තිශබන්ශන් අප ය ය වැඩි ශවකා ේ, ශේ ආවායම වැඩි ශවකා
තිශබන්ශන් ආශයෝජ් වැඩි ශවකා ේ කිසිම ප්ර ් යක් ැහැ.
හැබැයි, ශේ ආවායම වැඩි කරශග තිශබන්ශන් ශකොශහොමව? ශේ
ආවායම වැඩි කරශග තිශබන්ශන් ශේ රශේ ජ් තාව එදිශ වා
පාවිච්චි කර භාණ්ඩ හා ශසේවාවකට වර බදු ගහකා. එශහම
ැත් ේ සෘජු බදු ගහකා. ශේ විධියට ආවායම සියයට සියයකින්
වැඩි කර ගත්තාම ශේ රශේ ජ් තාවට මාර්තු 1වැ,  වායින් පස්ශසේ
වි ාක ප්ර ් යකට මුහුණ පාන් සිදු ශව වා. ශමොකව, සියයට
35කින් ශේ රශේ භාණ්ඩ හා ශසේවාවක මික ඉහළ ය වා.
එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශේ ගු මන්ත්රීවු කිේවා, ශේ අය වැය
ශල්ඛ ය ඉතාම ශහොඳ අය වැය ශල්ඛ යක්, ශේක ඉතාම
ශහොඳට හවපු අය වැය ශල්ඛ යක් කියකා. ශේ අය වැය ශල්ඛ ය
හවන් ආර්ක ක ඔස්තාර්කා ඕ ෑ ැහැ, ටිකිරි ශමොළයක් තිබුණා
ේ ඇති. ශේ අය වැශයන් කරකා තිශබන්ශන්, ශේ රශේ පාවිච්චි
කර භාණ්ඩ හා ශසේවාවකට බදු ගහ එකයි. ශේ අය වැශේ
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු , මල් කාන්සා මහතා]

, ෂ්පාව ය වැඩි කරන් වැඩ පිළිශවළක් ැහැ, ආශයෝජ් ය
වැඩි කරන් වැඩ පිළිශවළක් ැහැ, ප්රතිපත්තියක් ැහැ. ශේක,
ඒ ශමොකුත් ැති අය වැයක්.
ආර්ක කය පිළිබඳව වැනුමක් තිශබ ශක කු ශේ අය වැය
හැදුවා ේ, ශේ රට යන් ඕ ෑ දි ා තිය ශතෝරාශග යන්
තිබුණාය කියකා මා හිත වා. අව ශේ පාර්ලිශේන්තුශේදීත් කථා
කළා, ඇඟලුේ
කර්මාන්තවලින්
අප ය ය
වැඩිශවකා
තිශබ වාය, "Victoria's Secret" ඇඳුේ අඳි ඒ පිරිමි තමයි ශේ
අය වැය හවකා තිශබන්ශන් කියකා. ශමොකව, එශහම ැත් ේ, ශේ
අය වැය තුළින් ශේ රශේ දුී  දුප්පත් ජ් තාව ශගොඩ ැඟීම සඳහා
මීට වඩා වි ාක කාර්ය භාරයක් කරන් තිබුණා. ඉතිහාසය තුළම
රාජ්ාණ්ඩු කාකශේ සිට ගත්තත්, පෘතුී සි, කන්ශද්සි, ඉංග්රීසි යටත්
විජිත කාකශේ සිට ගත්තත්, විවිධ ජ් ාධිපතිවු යටශත් ගත්තත්
පසුගිය කාකය පුරාම කරපු සංවර්ධ වයාපෘති, ආර්ක ක වර් ක
ආදී ශේ සියල්කක්ම ශහොඳට තිබුණාය කියකා අපි වන් වා. හැබැයි
ශේ සභාශේ කථා කළ කිසිම මන්ත්රීවරශයක් පසුගිය අවුුදු 4 තුළ
කරපු කාර්යභාරය ගැ කිේශේ ැහැ. "ඉදිරිශේදී අපි කර වා.
අපි කැබි ේ පත්රිකා ඉදිරිපත් කර තිශබ වා. ඉදිරිශේදී අපි ඒ
කටයුතු ආරේභ කර වා, ඉදිරිශේදී අපි ඒ කටයුතු අවසන්
කර වා"යි කිය
එක තමයි එතුමන්කා කිේශේ. ශේ
පාර්ලිශේන්තුවට එතුමන්කාශක පස්ව
අය වැය ශල්ඛ ය
ඉදිරිපත් කර අවස්ථාශේදී, එතුමන්කාට බය ැතුව කියන්
පුළුවන් ශන්, පසුගිය අවුුදු හතශර්දී ජ් තාවට කර තිශබ වැඩ
කටයුතු පිළිබඳව. හැබැයි එකක්වත් කරකා ැහැ. එතුමන්කාට
කියන් ශවයක් ැහැ. ආර්ක ක වර් ක සියල්කම පහළට ගිහින්
තිශබ වා. ශසේවා වියුක්තිය එන් -එන් වැඩිශවකා තිශබ වා.
රැකියා වස කක්ෂයක් ශව වාය කියකා තමයි ශේ ආණ්ඩුව බකයට
පත්වුශණ්. ශේ ආණ්ඩුව බකයට පත්වුණාම ශච්න් ශවන් ේ
කිේවා, බයික් ශවන් ේ කිේවා, ශමෝටර් රථ ශවන් ේ කිේවා,
ේශර්ස්කේ ශවන් ේ කිේවා, සාක්කු පුරව වා කිේවා. ශේ
ආණ්ඩුවට ඒ එකක්වත් කරගන් බැහැ. කරපු ශවයක් කියන්
බැරි , සා, අවසා
අවුුද්ශද්ත්, හුස්ම ය
අවුුද්ශද්ත් ශේ
ආණ්ඩුව කියන්ශන් ශමොකක්ව? "අපි ඉදිරිශේදී කර වා"යි
කියකායි කියන්ශන්.
ශේ අය වැය ශහොඳ ේ, පසුගිය කාකශේ වැඩ කළා ේ, ඇයි
ශවවියශන් මැතිවරණයට බය? බය
ැතුව මැතිවරණයකට
ඉදිරිපත් ශවන් පුළුවන් ශන්. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂය තරේ
මැතිවරණයකට බය පක්ෂයක් ඉතිහාසශේ වැකකා ැහැ. එක්සත්
ජ්ාතික පක්ෂශේ හිටපු ායකශයෝ, ශේ.ආර්. ජ්යවර්ධ , ආර්.
ශප්රේමවාස හිටපු ජ් ාධිපතිතුමන්කා වැඩ කළා. මහින්ව රාජ්පක්ෂ
මැතිතුමා ශේ රට භාර ගත්තාට පස්ශසේ, අවුුදු 30ක් තිස්ශසේ
අවසන් කරන් බැහැයි කියපු යුද්ධය අවසන් කරකා, ශේ රශේ
තිශබ සියලු සාර්ව ආර්ක ක වර් ක සියල්කම ඉදිරියටම ශග ාවා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමාට තව මි, ත්තුවක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු නිමල් ලාන්සාා මහතා

(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா)

(The Hon. Nimal Lanza)

මා එක කාරණයක් , වැරැදි කරන් ඕ ෑ. මීට ශපර කථා කළ
ගු මන්ත්රීවරශයක් කිේවා, වයාපාර කිරීශේ පහසුව වැඩිශවකාය
කියකා. හැබැයි ඒක වැඩිශවකාව? ඒ වර් කශේ අපි 180ට ගිහිල්කා
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තිශබ වා. ඒක අපහසුතාවට පත්ශවකා. අපි ආර්ක ක , වහස
පිළිබඳ වර් කශේ - Index of Economic Freedom - 112ට
ගිහිල්කා. අපි මා ව සංවර්ධ ය පිළිබඳ වර් කශේ - Human
Development Index - 73 සිට 76 වක්වා ගිහිල්කා. අපි ශගෝලීය
තරගකාරිත්වය පිළිබඳ වර් කශේ 68 සිට 85ට ගිහිල්කා. අපි දූෂණ
ප්රතයක්ෂතා වර් කශේ- Corruption Perceptions Index - 85 සිට
89 වක්වා ගිහිල්කා. ශේ තුළින් ශපන්වා තිශබන්ශන් ශමොකක්ව?
ශේ තුළින් ශපන්වා තිශබන්ශන්, මහින්ව රාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමා
ශේ රට භාර දුන් ාට පස්ශසේ පසුගිය අවුුදු 5ක කාකය තුළ ශේ
රට ශමපමණ පහළට යැේවාය කිය එකයි. ඒ , සා ජ් තාව
ශවනුශවන් අපි ශේ අය වැයට විුද්ධව ඡන්වය ශව වාය කිය
එක ප්රකා කර වා.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ඊළඟට එස්. වියාශල්න්දිරන් මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට වි ාඩි 4ක කාකයක් තිශබ වා.
[பி.ப. 4.26]

ගරු එසාන. වියාවල්න්දිරන් මහතා
(மாண்புமிகு ச. வியாலைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள,
இன்கறய
வரவு
தசலவுத்திட்ட
விவாதத்திலல
லபச
வாய்ப்பளித்தகமக்கு நன்றி கூறுகின்லறன். உண்கமயிலல,
கடந்த 3 தசாப்த காலமாக யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்
கின்ற, அைிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளாக,
ஒைிக்கப்பட்ட
ஒரு
சமூகத்தின்
பிரதிநிதிகளாக,
காைாமலாக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு
சமூகத்தின்
பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற நாம், எங்களுகடய கிைக்கு
மகாைத்திலலயிருக்கின்ற
தமிழ்
மக்கள்
வாழ்கின்ற
பகுதிகளுக்குத்
லதகவயான
பல்லவறு
தசயற்திட்ட
முன்தமாைிவுககள 2015இலிருந்து 2016, 2017, 2018 என
ஒவ்தவாரு வருடமும் அரசிடம் முன்கவத்திருக்கின்லறாம்.
தசயற்திட்ட முன்தமாைிவுககள முன்கவத்தது மாத்திரமல்ல,
அந்த
வரவு
தசலவுத்திட்டங்கள்
உட்பட
பல்லவறு
விடயங்களுக்கும்அரசாங்கத்திற்கு
ஆதரவுககள
வைங்கி
வந்திருக்கின்லறாம். ஆனால், 2015இல் தசால்லப்பட்ட
விடயங்கள் 2016இலல நகடதபறவில்கல. 2016இலல
தசால்லப்பட்ட விடயங்கள் 2017இல் நகடதபறவில்கல.
அதுலபால், 2017இல் தசால்லப்பட்ட விடயங்கள் 2018இல்
நகடதபறவில்கல. இவ்வாறுதான் இப்லபாது தசால்லப்படு
கின்ற விடயங்கள் 2019இல் நடக்கப்லபாவதில்கல. அகவ
2019இல் தசால்லப்படுகின்ற விடயம் 2020க்குள் நடக்குமா
என்ற சந்லதகம் இருக்கின்றது. இவ்வாறு ததாடர்ச்சியாகக்
கிைக்கு மாகாைத்திலிருக்கின்ற எமது மக்கள் ஏமாற்றத்திற்
குள்ளாகின்ற ஓர் சமூகமாகலவ காைப்படுகின்றார்கள்.
ஒவ்தவாரு விடயத்திற்கும் வீதியிலல இறங்கிப் லபாராடித்
தங்களுகடய வாழ்க்கககயக் தகாண்டு நடாத்தலவண்டிய
மிகப் பயங்கரமான ஒரு துன்பியல் நிகழ்வுக்குள் அவர்கள்
தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இன்று கிைக்கு மாகாைத்கத
எடுத்துக்தகாண்டால், ஒவ்தவாரு விடயத்திலும் எங்களுகடய
மக்கள் பாரபட்சமாகக் கருதப்படுவதுடன், எங்களுகடய
பகுதிகளிலல
லமற்தகாள்ளப்படுகின்ற
அபிவிருத்திகளும்
தவறும்
தவற்றுப்
லபச்சுக்களாகத்தான்
இருப்பகதக்
காைமுடிகின்றது.
அங்கு யுத்த காலத்திலல அைிக்கப்பட்ட பல்லவறு
ததாைிற்சாகலகளில் ஒரு ததாைிற்சாகலகூட இந்த அரசின்
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காலத்திலல
புனரகமப்புச்
தசய்து
திறக்கப்படவில்கல.
மட்டக்களப்பிலிருக்கின்ற 4,000 லபருக்கு லவகல தகாடுத்த
வாகைச்லசகனக் காகித ஆகல ததாடர்பாக எத்தகன
தடகவகள் நாங்கள் லபசியிருக்கின்லறாம்!
ஒவ்தவாரு
முகறயும்
வாக்குறுதிகள்
தரப்பட்டன.
வாக்குறுதிகள்
வாக்குறுதிகளாக இருக்கின்றனலவ ஒைிய, இன்னும் அந்தத்
ததாைிற்சாகலககளத் திறப்பதற்கான எந்த நடவடிக்கககளும்
முன்தனடுக்கப்படவில்கல.
இந்த
வரவு
தசலவுத்திட்ட
அறிக்ககயில்கூட,
வாகைச்லசகனக்
கடதாசி
ஆகல
ததாடர்பாக எந்தவிதமான முன்தமாைிவுகளும் இல்கல.
மட்டக்களப்கப
எடுத்துக்தகாண்டால்
வாகைச்லசகனக்
கடதாசி ஆகல, ஓட்டுத் ததாைிற்சாகல, அாிசி ஆகல, அரச
அச்சகம்
என்று
கிட்டத்தட்ட
ஆறுக்கு
லமற்பட்ட
ததாைிற்சாகலகள்
காைப்படுகின்றன.
அவற்றில்
ஒரு
ததாைிற்சாகலகயக்கூடத்
திறப்பதற்கான
எந்த
முன்
தமாைிவுகளும் இல்கல. ஆகலவ, இந்த நிகலயிகனப்
பாருங்கள்!
அண்கமக் காலங்களில் இந்த அரசின் பல அகமச்சர்கள்
அங்கு வந்து பாலங்களுக்காக அடிக்கற்ககள நட்டார்கள்.
ஆனால், கற்கள் கற்களாகத்தான் இருக்கின்றன. அவர்கள்
வந்து கற்கள் கவத்த இடங்களிலல நாங்கள் ததன்னம்
பிள்களககள
நாட்டியிருந்தால்,
இன்று
அந்தத்
ததன்கனகளிலல நாங்கள் இளநீர் குடித்திருக்க முடியும்.
அவ்வாறு எந்தலவார் அபிவிருத்தித் திட்டமும் எங்களுகடய
பகுதிகளிலல லமற்தகாள்ளப்படாத நிகலகம காைப்படு
கின்றது.
கிைக்கு மாகாைத்திலுள்ள அதிகளவான பண்கையாளர்
கள் இன்று தங்களுகடய வாழ்க்கககய இைந்து வீதிகளிலல
நிற்கின்றார்கள்.
மாடுகள்,
ஆடுகள்
கவத்திருப்பவர்கள்
கூடுதலான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியிருப்பதால், அவர்கள்
தங்களது வாழ்வாதரத்கத இைந்து நிற்கின்றார்கள். லநற்கறய
தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலல பாாியளவில் குடிநீர்
தட்டுப்பாட்கட எதிர்லநாக்குகின்ற மக்கள் வீதியிலல இறங்கிப்
லபாராடினார்கள். இவ்வாறன நிகலகமலய எங்களுகடய
பிரலதசத்தில்
காைப்படுகின்றது.
இவ்வாறு
பல்லவறு
விடயங்களிலும்
அவர்கள்
கஷ்டங்ககள
எதிர்லநாக்கு
கின்றார்கள்.
கல்முகன தமிழ் பிரலதச தசயலகப் பிாிகவத் தரம்
உயர்த்துவது
ததாடர்பில்
2015ஆம்
ஆண்டிலிருந்து
தபாய்யான வாக்குறுதிகள் தரப்படுகின்றலத ஒைிய, அது தரம்
உயர்த்தப்படவில்கல. நாங்கள் கல்முகன பிரலதச தசயலகம்
ததாடர்பான விடயத்கதப் லபசும்தபாழுது, அதிலல ஓர் இன
ாீதியான
பாரபட்சம்
காட்டப்பட்டு,
அந்த
விடயம்
முடக்கப்படுகின்றது. ஒரு நீதியான, நியாயமான, தரலவண்டிய,
தரப்படலவண்டிய விடயங்ககளப் பற்றிப் லபசும்தபாழுது,
அதற்கு
இனவாத
முத்திகர
குத்துகின்ற
தசயற்பாடு
நிறுத்தப்பட லவண்டும். கல்முகன தமிழ் பிரலதச தசயலகம்
தரம் உயர்த்தப்படாவிட்டால், பாாிய லபாராட்டங்ககள
நாங்கள் முன்தனடுப்லபாம் என்பகத இந்த இடத்திலல
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்லறன். நன்றி!

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. K. Kader Masthan. You
have four minutes.
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[பி.ப. 4.30]

ගරු වක්. කාදර් මසානතාන් මහතා

(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்)

(The Hon. K. Kader Masthan)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள,
இலங்கக வரலாற்றில் பல வரவு தசலவுத்திட்டங்கள்
கடந்துள்ள நிகலயில், வரவு தசலவுத் திட்டம் என்பது ஒரு
கண்துகடப்பு என்று எண்ணும் அளவுக்கு இந்த அரசாங்கம்
வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் தவற்று வாக்குறுதிககளயும் பசப்பு
வார்த்கதககளயும்
உள்ளடக்கியுள்ளகம
மிகவும்
கவகலக்கிடமான விடயமாகும். தமது ஆட்சிக் காலத்தில்தான்
இந்த நாடு அாிசி உற்பத்தியில் தன்னிகறவு அகடந்ததாக
அகமச்சர் கூறினார். அது முழுகமயான ஒரு தவறான
கூற்றாகும்.
அாிசியில்
தன்னிகறவு
பற்றிய
புள்ளிவிபரங்களின்படி, 2005ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2015ஆம்
ஆண்டுவகரயான 10 வருடகாலப் பகுதியில் நாம் அாிசியில்
தன்னிகறவு கண்டிருக்கின்லறாம். 2007ஆம் ஆண்டில் நாட்டில்
ஏற்பட்ட வரட்சி நிகல காரைமாக, எமது அாிசித் லதகவயில்
96 வீதத்கதலய நாம் உற்பத்தி தசய்லதாம். நிகலகம
இவ்வாறு இருக்க, இந்த அரசாங்கம் அாிசியில் தன்னிகறவு
அகடந்துள்ளதாகக்
குறிப்பிட்டாலும்,
அாிசி
இறக்குமதியானது நாளாந்தம் அதிகாித்லத வருகின்றது.
2006ஆம் ஆண்டில் 11,500 தமற்றிக் ததான்னாக இருந்த
அாிசி இறக்குமதி, 2017ஆம் ஆண்டில் 748,000 தமற்றிக்
ததான்னாக அதிகாித்துள்ளது. அதாவது, 65 மடங்கு
அதிகாித்துள்ளது. இந்த வருடம் பல விவசாயிகளுக்கு நல்ல
விகளச்சல் இருந்தாலும், அாிசி இறக்குமதி ததாடர்ந்தும்
இடம்தபற்று வருகின்றது. எமது பகுதியில் விவசாயிகள்தான்
கூடுதலாக
இருக்கின்றார்கள்.
அவர்களுக்குப்
பாதிப்பு
ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த அாிசி இறக்குமதி இருக்கிறது.
எனலவ, அதகன உடனடியாக நிறுத்தலவண்டும் என்று நான்
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் லகட்டுக்தகாள்கின்லறன்.
நாட்டின் வரவு தசலவுத் திட்டத்தில் துண்டுவிழும் ததாகக
அதிகாிப்பதற்குப்
பிரதான
காரைங்களாக
இருப்பது
முகறலகடான வியாபாரமும் அரச வாி லமாசடிகளுமாகும்.
அரச
ஆவைங்ககளத்
தவறாகப்
பிரலயாகித்து
லமற்தகாள்ளப்படும் தகாட்கடப் பாக்கு மற்றும் மிளகு
வியாபார லமாசடி காரைமாக நாடு பல லகாடி ரூபாகய
இைந்திருக்கிறது. அத்துடன், எமது லதசிய உற்பத்திப்
தபாருட்களுக்குச் சர்வலதச சந்கதயில் இருந்த நற்தபயரும்
இைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் லதசத்துலராகச் தசயல்ககள
நிறுத்தி, லதசியப் தபாருளாதாரத்கத லமம்படுத்தும் திட்டங்கள்
இந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்தினூடாக முன்தமாைியப்
பட்டிருக்க லவண்டும். ஒரு வரவு தசலவுத் திட்டமானது
தபறுலபற்கற இலக்காகக் தகாண்டதாக இருக்கலவண்டும்.
அதன்
முன்தமாைிவுகள்
தனிநபாிலும்
சமூகத்திலும்
கிராமத்திலும்
நகரத்திலும்
நாட்டிலும்
மாற்றங்ககள
ஏற்படுத்துவலதாடு, குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால
மாற்றங்ககளயும்
ஏற்படுத்துவனவாக
இருக்கலவண்டும்.
ஆனால், இன்று நிதி அகமச்சர் குறிப்பிடும் விடயங்களில்
அபிவிருத்திக்கான முன்தமாைிவுகளில் எத்தகன விடயங்கள்
அகமயப் தபற்றுள்ளன என்பதகன ஆராய்ந்து, அதன்
உண்கமத்
தன்கமகய
இந்த
உயாிய
சகபக்குத்
ததாியப்படுத்துவதற்கான ஒரு தபாறிமுகற இந்த நாட்டில்
இல்லாகமயால், இந்த வரவு
தசலவுத்திட்டம் மக்களின்
நம்பிக்கககய இைந்த, தவற்று
உறுதிதமாைிகளாகலவ
இருக்கின்றன.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු ශක්. කාවර් මස්තාන් මහතා]

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கலள,
2018ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் வன்னி
அபிவிருத்திக்காக
முன்தமாைியப்பட்ட
அபிவிருத்தித்
திட்டங்களுள் மன்னார் மாவட்டத்தில் தவள்ளிமகலயில் 200
மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் புதிய மீன்பிடித் துகறமுகம் ஒன்று
அகமக்கப்படும்
என்று
கூறப்பட்டிருந்தது.
அது
நகடதபறவில்கல அதுலபால், மன்னார் மாவட்டத்தில் 250
மில்லியன் ரூபாய் தசலவில் நீாியல்வள ககத்ததாைில்
பூங்காக்ககள அகமத்தல் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
அதுவும் நகடதபறவில்கல. அவ்வாலற, தாழ்வுபாடு கலாசார
நிகலயத்கதப் புனரகமப்புச் தசய்வதற்கு 25 மில்லியன் ரூபாய்
ஒதுக்கப்பட்டது. இதுவும் நகடதபறவில்கல. இவ்வாறான
முன்தமாைிவுகள்
கடந்த
வரவு
தசலவுத்
திட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டு இருந்தாலும், அகவ எமது மக்களுக்குக்
கிகடக்கப்தபறவில்கல. அல்லிக் லகாட்கடயும் தாழ்வுபாடு
கலாசார நிகலயமும் இன்றும் அலத இடிபாடுடன்கூடிய
நிகலயில்தான் காைப்படுகின்றன.
அலதலபால,
உள்நாட்டில்
இடம்தபயர்ந்தவர்ககள
மீள்குடிலயற்றுவதற்காக முகறயான சுகாதார வசதிகள்,
சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் மின்சாரம் என்பவற்றுடன் மன்னார்
மற்றும் முல்கலத்தீவு மாவட்டங்களில் 20,000 வீடுகள்
நிர்மாைிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. இன்றுவகர
அது
நிகறவு
தபறவில்கல
என்பகத
இங்லக
கூறிக்தகாள்கின்லறன். எனலவ, ததாடர்ச்சியாக மக்ககள
ஏமாற்றும் விதமாக இல்லாமல், அந்தப் பகுதியில் மிகவும்
கஷ்டத்லதாடு
வாழுகின்ற
மக்களுகடய
கஷ்டங்ககள
நிவர்த்திதசய்யும் விதமாக இந்த வரவு தசலவுத் திட்டம்
அகமயவில்கல என்பகத இங்லக கூறலவண்டிய சூழ்நிகல
இருக்கின்றது
எனத்
ததாிவித்து,
எனது
உகரகய
நிகறவுதசய்கின்லறன்.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you.

මීළඟට, ගු හරින් ප්ර ාන්දු ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි
20ක කාකයක් තිශබ වා.
[අ.භා. 4.36]
ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා (විු ලි සාංවද්ශ්, විවද්ශ් රැිරයා
සාහ ක්රීඩා අමාතයතුමා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து - ததாகலத்ததாடர்புகள்,
தவளிநாட்டு லவகலவாய்ப்பு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற
அகமச்சர்)

(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication,
Foreign Employment and Sports)

මුකසු ශහොබව ගු මන්ත්රීතුම, , මා ක්රීඩා ඇමති ුරරයත්
වර , සා අය වැය ගැ කථා කරන් ඉස්ශසල්කා, ක්රීඩාශවන්
මශක කථාව ආරේභ කරන් ේ. පසුගිය කාකශේ මට බකන්
හේබවුණා, "Fire in Babylon" කියකා චිත්රපටයක්. ඒ කාකශේ
බටහිර ඉන්දීය ශකොශවේ කණ්ඩායම මුලින්ම රිකේ ගහ ශකොට
එංගකන්තශයන් වි ාක ප්රහාර එල්ක වුණා. අශප් කංකාශේ රිකේ
කණ්ඩායම ඕස්ශේලියාවට ගියාම ශබෝක ඔළුව උඩින් ය වා,
ඇශේ වදි වා, ඇඟ තුවාක ශව වා, අත් කැශඩ වා. ඒ වවස්වක
බටහිර ඉන්දීය ශකොශවේ කණ්ඩායමටත් ඒ වාශකම ප්ර ් යක්
තිබුණා. ඔවුන් දිගින්-දිගටම පරදි වා, මි, ස්සු ඔවුන්ට උසුළුවිසුළු කර වා, ශ ෝක්කාඩු කිය වා, ඒ රටවක මාධය ඔවුන්ට
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බණි වා. ශේ සියලු ශද් සිදුශවමින් පැවතුණා. මුකසු ශහොබව
ගු මන්ත්රීතුම, , ඒ කාකශේ සිටියා, Clive Lloyd කියකා රිකේ
ායකශයක්. එතුමා ශමොකක්ව කශළේ? එතුමා ශකශසේ ශහෝ බටහිර
ඉන්දීය ශකොශවේ කණ්ඩායමටත්, ශහොඳට රිකේ ගහන් පුළුවන්,
ශහොඳට හයිශයන් ශබෝකය විසි කරන් පුළුවන්, ශහොඳට හයිශයන්
bat කරන් පුළුවන්, ශහොඳට field කරන් පුළුවන් කණ්ඩායමක්
ශසොයා ගත්තා. අවුුද්වක් ගතවුශණ්
ැහැ, ශේ කණ්ඩායම
එංගකන්තයට දුවන් ගැහුවා. ඊට පස්ශසේ ශකෝක කුසකා යත්
දිනුවා. ඊට පස්ශසේ බටහිර ඉන්දීය ශකොශවේ -West Indiesකණ්ඩායමට "රන් කිුළ දි
කණ්ඩායම" කියකා මකුත්
කැබුණා.
ශේ කථාව තුළින් මා ගත්ත ආරේභය ශමොකක්ව? අපිත් අවුුදු
තු ක් ආණ්ඩු කළා. අපටත් ප්ර ් තිබුණා. වැටුණු wicket,
හිල්වුණු wicket තිබුණා. ශබෝකය ඇහැට එ වා, ඇහැට ගහ වා,
උඩින් ය වා, අත් කැශඩ වා, ඉස්පිරිතාශල් ය වා. අපටත්
එශහම වුණා.
ශමොකව, කාකා ගිය pitch එකක තමයි අපට bat කරන්
හේබ වුශණ්, එශහම ැත් ේ ක්රීඩා කරන් ; ශසල්කේ කරන්
හේබ වුශණ්. ශේශක් ක්රීඩා කර ශකොට අවුල් ශගොඩක් තිබුණා.
වැන්. Pitch එක තකකා, bat කරකා, හිල් ටික වහකා හවාශග
එ ශකොට තමයි ශේමාශක පුතා අය වැයක් ඉදිරිපත් කරකා
තිශබන්ශන්. ශමොකව, ශේමාශක පුතාව ප්ර ් යක් කරශග
තිශබ වා ශන්. ශේමාශක ශකොලුවා ශහොඳ ශකොල්ශකක්. ශමොකව,
මි, ස්සු ගැ ආවරයක් තිශබ , මි, ස්සු ගැ කැක්කුමක් තිශබ
ශහොඳ අය වැයක් ඉදිරිපත් කරකා තිශබ වා.
මූකාස ාරූඪ
ගු
මන්ත්රීතුම, ,
සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ.
කන් ංගර මැතිතුමා , වහස් අධ්යාප ය ශේ රටට ශග ාවා.
පාර්ලිශේන්තුශේ පැය හයහමාරක කථාවක් කරන් ට වුණා,
කංකාශේ , වහස් අධ්යාප ය ස්ථාපිත කර ගන් ට. ශගවර
ශ ොශවයි, පාර්ලිශේන්තුව තුළ. අපි වැලි පීල්ශකන් ගල් කෑල්කට
එ ශකොට මි, ස්සු විුද්ධ වුණා. ගල් කෑල්ශකන් ශකොපි ශපොතට
එ ශකොට මි, ස්සු විුද්ධ වුණා. වැන් ශකොපි ශපොශතන් iPad
එකට ය ශකොට මි, ස්සු විුද්ධ ශව වා. ඒක සාමාන්ය ශවයක්,
විපක්ෂය කර ශවයක්.
මම ගු කර හිටපු ජ් ාධිපති මහින්ව රාජ්පක්ෂ මැතිතුමා
කිය වා මම අහශග හිටියා, අප ය
ැහැලු; ආර්ක කයක්
දියුණු ශවන් ට අප ය
ැහැලු. ස්වාසිකන්තයට අප ය ය
කරන් ට බැහැ. අප ය ය කරන් ට ශවශළඳ ගිවිසුේ ඕ ෑ.
ශවශළඳ ගිවිසුමක් ගහපුවාම සිංගප්පූුව එක්ක; ශවශළඳ
ගිවිසුමක් ගහපුවාම චී යත් එක්ක, බුද්ධිමත් රටවල් එක්ක
ශවශළඳ ගිවිසුේ ගහ ශකොට සරම උස්සාශග රට වශේ දුව වා,
ශමන් රට පාවා ශව වා කියමින්. මම කලින් කිේව විධියට,
කාකා තිබුණු pitch එකක තමයි අපට ශසල්කේ කරන් ට වුශණ්
කිය එක මතක තියා ගන් .
හැබැයි, අපි ශමොකක්ව කශළේ? අශප් මිත්රයාව වකි වකි
පාරට අශප් ගේවක මි, ස්සුන්ට මතක් ශවන්ශන් ශමොකක්ව? හර්ෂ
ව සිල්වාට ඕ ෑම ගමක ඡන්වය ඉල්කන් පුළුවන්. ඇයි ඒ? "සුව
සැරිය" වැඩසටහ
, සා. ඒ, "සුව සැරිය" වැඩසටහශ න්
ශමොකක්ව වුශණ්? මම ශබොුවට ශ ොශවයි කියන්ශන්,
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, .
ඔබතුමාට, ශේ කාටත්
තමන්ශක ආස වකට ගියාම ඒක ශප් වා. ශකශඩක් ශේරා
ගන් ; ශකශඩකුට ජීවත් ශවන් අවස්ථාව කබා ශවන් ; අශප්
අේම තාත්තාව ශේරා ගන් වි ාඩි පහකින් එ ගිකන් රථයක්
තිශබ වා ේ ඒක ශග ැල්කා දුන්ශන් ශේ ආණ්ඩුව. ඒකට වහස්
වාරයක් පින් කැශබ වා, කැශබ වා, කැශබ වාමයි. , කේ
හිතකා බකන් , පපුශේ අමාුවක් හැදු ාම ශකොශහේව දුවන්ශන්?

1187

2019 මාර්තු 12

ඌව පළාශත්, බදුල්ක දිස්ත්රික්කශේ මහ ශරෝහශල් Cath lab
එකක් තිබුශණ් ැහැ. ශසෞේය, ශපෝෂණ හා ශද්ීයය ෛවද්ය
අමාත්යතුමා අපට Cath lab එකක් දුන් ා, kidney ඒකකයක්
දුන් ා. වැන් මුළු පළාශත් තිශබ උසම building එක ශවන්ශන්
ඉස්පිරිතාශල්.
වැන් අශපන් අහ වා ශේ අය වැශයන් ශමොකක්ව වුශණ්
කියකා. ශේක election budget එකක් කිය වා. [බාධා කිරීමක්]
Election budget එකක් ශවන්ශන් ශකොශහොමව? ශේක election
budget එකක් ශ ොශවයි හවවත අල්කපු budget එකක්. එක
මන්ත්රීවරශයක් කිය වා මම අහශග හිටියා, "home sweet
home, home sweet home." කියකා. "rain sweet rain, rain
sweet rain" කියකා අපටත් කියන්
තිබුණා. අපි එශහම
කියන්ශන් ැහැ. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , උසුළු විසුළු
කරන් ට
රකයි. ගේවක ශවමවුපියන්ට තිශබ
ශකොකුම
ප්ර ් ය ශමොකක්ව? තමන් ජීවත් ශව ශගවර ළමයි තුන් හතර
ශවශ ක් කසාව බැඳශග වු පවුල් හවාශග ඉන් වා. අේම,
තාත්තා ජීවත්ශව කේ මැරි මැරී ඉපශව වා, ළමයින්ට ශගවල්
හවකා ශවන්ශන් ශකොශහොමව කියකා. ඊශේ ශපශර්වා තව ශකශ ක්
කිය වා මම වැක්කා, විජ්ාතික බකශේගයක්ලු ශේක කරශග
එන්ශන් කියකා. ශේ ඉඩේ ටික දීකා, ඊට පස්ශසේ ඉඩේ ටික
බැංකුවට අල්කා ගන් වා ලු. ශේ වාශක මහා පච කිය මි, ස්සු
ඉන්ශන්. හැබැයි, ශේ කිය
ශක ාට උප්පැන්
ශවකක්
තිශබ වා; කිය ශක ාට උප්පැන් ශවකක් තිශබ වා. එයාශක
අයියා ශකශ කුත් ඉන් වා, එයාශක මල්ලි ශකශ කුත් ඉන් වා.
ඉතින් මි, හාට ණය ශවකක් ගන් පුළුවන්, ඇත්තට බැලුශවොත්.
ශේ මි, සුන්ව රවට කථා ගැ අපට ප්ර ් යක් තිශබ වා,
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, .
ශේ අය වැශේ වැවගත්ම ශයෝජ් ාව ශමොකක්ව? මම වැකපු
විධියට ශේ අය වැශේ තිශබ වැවගත්ම ශයෝජ් ාව ශමොකක්ව
වන් වාව? අශප් ජීවිතශේ අපි මූලිකවම බකාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් ශමො වාව? ශබොන් වතුර ටිකක්. ඊට පස්ශසේ කන්
ආහාර ටිකක්. ඊළඟට, විළි වහ ගන් ඇඳුේ ටිකක්. ඊළඟට,
ජීවත් ශවන් , වසක්. ශමොකක්ව ශේ අය වැශයන් ඒ සඳහා කරකා
තිශබන්ශන්? ශේකට ශහොඳ , වසු ක් හැටියට ඌව පළාතම
ගන් ේ. 2015 අශප් ආණ්ඩුව එ ශකොට පයිප්පයකින් වතුර
කැශබ - ළ ජ්කය තිශබ - ශගවල් තිබුශණ් සියයට 20ක්
විතරයි. ශමවා පාර මි, ස්සුන්ට ළ ජ්කය ශවන් විතරක් ුපියල්
බිලිය 45ක් ශවන් කරකා තිශබ වා. හිතන් , උශද්ට ැඟිටකා
ශගවර පයිප්පයකින් මුහුණ ශහෝවගන්
තරේ පහසුකමක්
ැත් ේ ශමොකක්ව තත්ත්වය කියකා.
ශේ පාර්ලිශේන්තු
මන්ත්රීවුන් 225 ශව ාශකම ශගවර වතුර තිශබ වා ශන්.
හැබැයි, අශප් පළාශත් ඒ පහසුකේ තිබුශණ් සියයට 20කට
පමණයි. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඌව පළාශත් වැන්
සියයට 37කට එම පහසුකේ කැශබ වා.
2020 ශව ශකොට
සියයට 60ක් වක්වා එම ේයාපෘතිය ක්රියාත්මක කර වා. වැන්
සියයට 40කට
ළ ජ්කය කබා දීකා තිශබ වා. උශද් පාන්වර
කරාමය ඇරපුවාම ාන් පුළුවන්, ළමයා ඉස්ශකෝශල් යන්
ඉස්ශසල්කා ාවන් පුළුවන්, රෑට වතුර තිබහක් ඇති වුණාම
කරාමය ඇරකා වතුර ටිකක් ශබොන් පුළුවන්. ඒ වාශකම, ාන්
ඕ ෑ වුණාම ළිඳට, ඇළට, පහළට කළුවශර් යන් ඕ ෑ ැහැ,
සර්පශයෝ කවාගන් . වතුර ටික ශගවර තිශබ වා. ශහොඳ ැද්ව
ශවවිශයෝ! ශේක ශ ොශවයිව ශහොඳ? ශේක ශ ොශත්ශර
ඊර්ෂයාකාරශයෝ ශමතැ ඉඳශග කෑ ගහ ශකොට ේ අපට
මතක් ශව වා, අතීතශේ සුදු වෑන් ආපු ආකාරය. අපි ඒවා වැක්කා
ශන්.
ඔබතුමන්කා එක ශවයක් අමතක කරන් එපා. ශේ ආණ්ඩුවට
කැබුණු ශහොඳම සහතිකය තමයි, අර දි 52ක කාකය තුළ සිදුවුණු
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ශද්වල්, මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, . ඒශකදි සතයය එළියට
ආවා. "අපි මරක දික්කසාව ශකශරේවා" කියා මහින්ව රාජ්පක්ෂ
මහත්මයා එක තැ කදී කියා තිශබ වා මම වැක්කා. ඒක
ඇත්තයි. මමත් ඒක පිළිගන් වා. මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්මයා
කාශක ශහෝ කණුවක් කාකා, එතුමාට යන් තිබුණු ශහොඳ ගම
කා ගත්තා. ඒ ශවකාශේ කුමාර ශවල්ගම මහත්මයා විතරයි
ශකළින් හිටිශේ. අ, ක් මි, ස්සු බක තණ්හාවට, කෑවරකමට
ඇමතිකේ ගන් එක එක පැත්තට පැන් ා. හැබැයි, අන්තිමට
ශමොකක්ව වුශණ්? මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා
වැක්කා ශන්, අ, ක් හැම ශවයක්ම මැඬශග රශේ ප්රජ්ාතන්ත්රවාවය
ඉස්සරහට ආපු බව. ශේක ර, ල් විරමසිංහ මහත්මයාටවත්,
ෛමත්රීපාක සිරිශසේ
මහත්මයාටවත්, මහින්ව රාජ්පක්ෂ
මහත්මයාටවත් කැබුණු ශවයක් ශ ොශවයි, මි, සුන්ට කැබුණු
ශවයක්. 2015දී අපි ශග ාපු ආණ්ඩුශේ වටි ාකම ඒ ශවකාශවදි
ශත්ුණා. ඒ කියන්ශන්, යහ පාක ශේ තිශබ
ශහොඳකම
ශත්ුණා.
ෛමත්රීපාක සිරිශසේ
මහත්මයාත්, ර, ල් විරමසිංහ
මහත්මයාත් එකතු ශවකා, "යහ පාක ය" කිය වුවා බිහි කළා.
මුත් මහින්ව මහත්මයා කිය විධියට ෛමත්රීපාක සිරිශසේ
මහත්මයා ඒශකන් දික්කසාව වුණා. අන්තිමට යහ පාක ය කිය
වුවා ර, ල් විරමසිංහ මහත්මයාට අයිති වුණා. Simple. ඔච්චරයි
වුශණ්. යහ පාක ය අයිති අපටයි.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , "සිහි මාළිගා" කියා ණය
ශයෝජ් ා රමයක් ශේ අය වැය තුළින් හඳුන්වා දී තිශබ වා. අශප්
අජිත් පී. ශපශර්රා ඇමතිතුමා ඒ ගැ කස්ස ට විස්තර කළ
ආකාරය මම වැක්කා. ඒ ශයෝජ් ා රමය ශකොච්චර වටි වාව?
ඒක, අශප් මුවල් ඇමතිතුමාට අපි ශග ආ ශයෝජ් ාවක්. එතුමා
එකශහළා ඒකට කැමැති වුණා. ඇයි, ඒ? හැම මි, ශහක්ම රට
යන්ශන් ශක හවාගන් ශන්. ශේවා පසුගිය ආණ්ඩුවලින් සිදු
ශ ොවුණු ශද්වල්. ඒ , සා ශේවා වරාගන් අමාුයි. ඒවා වරා
ගන් අමාුකමට ශමතුමන්කා ශ ොශයකුත් ශද්වල් කිය වා.
ආචාර්ය එන්.එේ. ශපශර්රා මහත්මයා 1964 ජුලි 30ව වා
අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. අවුුදු 17ක් ශද් පාක ය කරකා, එක
පාරට එතුමාට මුවල් ඇමතිකම හේබ වුණාම තමයි ශේ වැශ්ඩ
ශමො තරේ අමාුව කියා එතුමා වැ ගත්ශත්. එන්.එේ. ශපශර්රා
මහත්මයා, කිතුල් ගශහනුයි, ශපොල් ගශහනුයි රා මදින් පුළුවන්ය
කියා අය වැයට ශයෝජ් ාවක් ශග ආවා. මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, , ඔබතුමා වන් වාව, "වවස" පත්තශරන් ඒකට ගැහුවා,
“ශපශර් රා” කියා. එම , සා, ශේ විශේච කිය ඒවා සාමා ය
ශද්වල්. වින්ස්ටන් චර්චිල් මහත්මයා කිේවා, "බුර
බුර
බල්කාට ැවතිකා ගල් ගහන් ගිශයොත් තමන්ශක ගම ාන්තය
වක්වා යන් ශවන්ශන් ැහැ" කියා. මම ශ ොශවයි, වින්ස්ටන්
චර්චිල් මැතිතුමායි එශහම කිේශේ. හැබැයි, මම වි ්වාස කර වා,
ශේමාශක පුතාට ඒක ශත්ුණා කියා. ශේමාශක පුතා බුර
බල්කන්ට ගල් ගහන් ගිශේ ැහැ. “අශන්! උ බුර බුරා
හිටපන්; උ ඔතැ මයි” කියා එතුමා කිේවා. අපි හැම වාම
කිේශේ, “රැල්කට බය ේ වැල්කට එන්ශන් ෑ” කියායි. ඒ
කථාශේ ශත්ුම ශමොකක්ව? මම ඒ කථාව දි 51 කාකශේදී
කිේවා. රැල්ක වැල්කට ගහ වා. අපි වැල්ශල් හිටශග හිටිශයොත්
රැල්ක ගිහිල්කා ආශයත් වැල්කට එ වා. ඔය සමහර ශවකාවට
එක්ශකශ ක් ශවන්ශ ක් රැල්කට ගහශග
ය වා. එශහම
කීපශවශ ක් ගියා. වැන් සුළියට අහුශවකා ගිශකන් ඔන්
ශමන් තිශබ තත්ත්වයක තමයි ඉන්ශන්. හැබැයි, අපි ඉන්ශන්
වැල්ශල්; රැල්කට අ, වාර්යශයන් වැල්කට එන් ශව වා; අපි
එතැ දී මුණ ගැශහ වා. බය ශවන්ශන් ැතිව හරි ශවකාවට හරි
අය වැයක් ශගශ
වාය කියා ඒ , සායි අපි කිේශේ. අශප් මුවල්
අමාතයතුමා ඉතාම වක්ෂ විධියට, ශහොඳ අය වැයක් සකස් කරකා
ඉදිරිපත් කර තිශබ වා.
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[ගු හරින් ප්ර ාන්දු මහතා]

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , අය වැය ශල්ඛ යක්
කියන්ශන්, ආප්පශේ මික කීයව, ප්ශල්න්ටිශේ මික කීයව, බ, ස්
ශගඩිශේ මික කීයව කියකා කිය එකක්ව? ැහැ. ශේවා අපි හවකා
තිශබ ආකල්ප විතරයි. අව ශමොකක්ව ශවකා තිශබන්ශන්? රශේ
ළමයින් අවුුදු 13ක් තිස්ශසේ අධයාප ය කබ වා. කංකාශේ ළමයි
කක්ෂ හයක් O/Level විභාගයට ලිය වා. එයින් A/Level විභාගය
පාස් ශවන්ශන් කක්ෂ ශවකයි. කක්ෂ හතරක් මහ පාශර් රැකියා
ැතිව ඉන් වා. වුවන් තමන්ශක ළමා කාකශේදී පාසල්
ශ ොය එක තමයි, ජ් ාධිපතිතුමා කිය ශේ කුඩු ප්ර ් යට,
දූෂණ රියා සිදුවීශේ ප්ර ් යට, ගැන්සි ප්ර ් යට ශහේතුව. ශේ අය
වැශයන් වැඩිම මුවකක් ශවන් කර තිශබන්ශන් පාසල් අධයාප ය
සඳහායි.
අපි රැකියා සඳහා ශ්රමිකයන් පිටරට යව වා. අපි ඒ අය
යවන්ශන් කිසිම වැවගැේමකට ැති රැකියාවකටයි. මම ඒක
පිළිගන් වා. ගෘහ ශසේවිකාවන් හැටියටයි යවන්ශන්. ඇයි, ඒ? ශේ
ළමයි අවුුදු 16 ශව ශකොට ඉස්ශකෝශකන් අයින් ශව වා. විභාග
හරියට සමත් ශවන්ශන් ැහැ. ඉතින් ශගවර ගිහින් අවුුදු 17, 18
ශව ශකොට කසාවයක් බැඳ ගන් වා. ඊට පස්ශසේ වු මල්කන්
කශර් ගහගන් වා. ඊට පස්ශසේ ජීවත් ශවන් විධියක් ැහැ.
මුත් වුවා, තමන්ශක , යමිත වයශසේදී පාසල් ගියා
ේ
ශමොකක්ව, තිශබ වටි ාකම? ජීවිතශේ ශකොතැ ටව යන් ඕ ෑ
කියා ඒ වුවා වන් වා. ඒ සඳහා ඔහු වෘත්තීය සුදුසුකමක් හවා
ගන් වා. ළමශයක් පාසලින් එළියට එ ශකොට වෘත්තීමය
සුදුසුකමක් හවකායි අපි ඒ ළමයා මහ පාරට වමන්ශන්. අන් ඒකයි
ශව ස. ඉතින් ආප්පශේ මික කීයව, ප්ශල්න්ටි එකක කීයකින් වැඩි
වුණාව කියා අහ අතීතයක ේ අපි ඉන්ශන්, අපි හරියට ළිශඳේ
වැටුණු ශගේශබෝ ටිකක් වාශක තමයි.
ඔබතුමන්කා මතක තියා ගන් , ශේ අය වැශයන් ශසෞඛය
ශසේවය ශගොඩ ඟන් සෑශහ මුවකක් ශවන් කර තිශබ වා.
කංකාශේ, අවුුද්වකට කක්ෂයක පමණ පිරිසකශක ඇස් ශප්න්ශන්
ැතිව ය වා; අන්ධ ශව වා. අපි ඒ අයට කාච , කේ ශව වා.
ඇශමරිකාශේ අවුුද්වකට 45,000ක් මැශර වා, ශබශහත් ැතිව.
කංකාශේ මි, සුන් ශබශහත්
ැතිව මැශරන්ශන්
ැහැ. අපි
ශබශහත් ශ ොමිකශේ ශන්, ශවන්ශන්.
අශප් රශේ , වහස්
අධයාප රමයක්, , වහස් ශසෞඛය ශසේවාවක් රියාත්මක ශව වා.
බත් දුන් පියවු, ශපොත් දුන් පියවු වාශකම, ශේ රටට
ප්රජ්ාතන්ත්රවාවය දුන් ර, ල් විරමසිංහ කිය පියා ඉන්ශ ත් අපත්
සමඟය කිය එකත් ඔබතුමන්කා ශහොඳට මතක තබා ගන් .
මම, අවංකව කථා කර මි, ශහක්. මම කථා කරන් භය
ශවන්ශන් ැහැ. මට A/Level වකට තිබුශණ් "C" ශවකයි, "S"
ශවකයි.
ාමල් රාජ්පක්ෂත් එශහමයි. එතුමාට, ඒක
ැහැය
කියන් බැහැ. ශේවීපී එශක් කාල්කාන්තශක වුශවෝත්, අනුර
කුමාරශක වුශවෝත් එශහමයි. පිට රටවකට ගිහින් තමයි ඒ අය
ඉශග ගත්ශත්. අශප් ශවමේපියන්ශක වටපිටාවත්, ශමොකක් ශහෝ
විධියකින් අපට යමක් කමක් කර ගැනීමට තිබුණු හැකියාවත් , සා
තමයි අපි එශහම කශළේ. හැබැයි, අව ශමොකක්ව කර තිශබන්ශන්?
වි ්වවිවයාක වරේ ශ ොකබ හැම වුවකුටම ශමවර අය වැශයන්
ුපියල් කක්ෂ 11ක් වක්වා ණය මුවකක් ශව වා. ඒ, කංකාශේ
ශහෝ, පිට රටකට ශහෝ ගිහින් ඕ ෑම අධයාප කටයුත්තක් කර
ගන් යි. මම කිේවා ශන්, උසස් ශපළ විභාගයට මුහුණ ශව කක්ෂ
ශවකක පිරිශසන් වි ්වවිවයාකවකට යන්ශන් 25,000ක් බව. ශමරට
වි ්වවිවයාකයකට යන් වරේ ශ ොකබ වුවන්ට පිට රටකට
යන් ඉඩ ශව වා ේ, ශේ අය වැය ශහොඳ ැද්ව, ශවවියශන්!
ඊළඟට කාන්තාශවෝ ගැ කල්ප ා කර බකන් . අපි ඒ
ශගොල්කන් ගැ
ශසොයා බක වා මදියි කියායි මට
ේ
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හිශතන්ශන්. හැබැයි, ශේමාශක පුතා කාන්තාවන්ට මාස හතරක
ප්රසූත , වාඩු දීකා තිශබ වා. කාන්තාවන්ට සම අයිතිය ශගශ
වැඩ පිළිශවළක්, ශ්රම බකකායට කාන්තාව එකතු කර වැඩ
පිළිශවළක් ශේ අය වැශේ තිශබ වා. රටක විය යුත්ශත් ශේවා
ශ ොශවයිව? ශේ ශද්වල් ශහොඳ ැද්ව? මි, ශහකුශක ශපෞද්ගලික
ශද්වල්වකට කෑ ගහමින් ශමොර ශව ශේ වාශක අය පිරිමිත්
ශ ොශවයි, ගැහැනුත් ශ ොශවයි. ඒ අය ශමො වාශක අයව කියකා
කියන් මම වන්ශන් ැහැ. හැබැයි, එශහම කථා කර මි, සුන්ට
ශේමාශක පුතා ශහොඳ පිළිතුරක් ශවමින්, කාන්තාවන්ට සම අයිතිය
අරශග දීකා තිශබ වා. අන් ඒකයි වටින්ශන්. ශේ යහ පාක
ආණ්ඩුශේ ශපොඩි ශපොඩි අඩු පාඩු තිශබන් ඇති. කාන්තාවන්ට
සම , ශයෝජ් යක් ශවන් අපි උත්සාහ කශළේ ැද්ව? පළාත්
පාක මැතිවරණයට අපි ශේ වැඩ පිළිශවළ ශග ාශේ ැද්ව?
තවමත් පාර්ලිශේන්තුව , ශයෝජ් ය කරන්ශන් කාන්තාශවෝ කී
ශව ාව? ඒකයි, අපි කාන්තා “ඉන්ශඩක්ස්” වක ැත්ශත්. අපි ශේ
සඳහා වැඩ පිළිශවළක් ශග ාවා. එශහම වැඩ පිළිශවළක්
ශමතුමන්කාට තිබුණාව? ඉවසුවා ඇති ලු. ශ ොවකින් විතරක්! අපි
ේ කියන්ශන් ඉවසකා ඇතිම ඇති, යන් ම යන් කියායි. වැන්
ේ යන් කාකය හරියි කියායි අපි කියන්ශන්.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ශමවර අය වැශේ තිශබ
ශයෝජ් ාවක් අනුව, ශතෝරා ගත් විෂය ක්ශෂේත්ර සඳහා උසස් ශපළ
විභාගශයන් ඉහළම කකුණු ගන් ා ළමයි 14ශව ාට ඔක්ස්ෆර්්ඩ,
ශක්ේබ්රිේ, හාවර්්ඩ වැ,  වි ්වවිවයාකවට යන් වරේ කැශබ වා.
ඒ අනුව, අශප් සිරිශ ෝරිස්ශක පුතාටත් හාවර්්ඩ යන් අවස්ථාව
කැශබ වා; ශසෝමාවතී ැන්වාශක දුවට ශක්ේබ්රිේ යන් අවස්ථාව
කැශබ වා. ඔබතුමන්කා ශේවාට අකැමැතිව? පිට රට
වි ්වවිවයාකවකට යන් ඕ ෑ අශප් වුශවෝ විතරව? ඉතින් ශේ
අය වැය ශහොඳ ැහැ කියා කියා කියන් පුළුවන්ව? කට ශබොු
කිේවත්, දිව ශබොු කියන්ශන් ැහැ කියා කියන්ශන් ශේ , සායි.
මශක මිත්ර ාමල් රාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමාත් කිේවා, "ශේ අය
වැය ශහොඳයි, ශකශරයිව කියා වන්ශන් ැහැ" කියා. ශේ විධියට
හූල්කමින් බශකන් ආණ්ඩු ගන් ශකොට ශකශරන් විධියක් ැහැ
ශන්. රෑට ාන් ය ශකොට එක අගමැති ශකශ ක් ඉන් වා,
ාකා එ ශකොට තව අගමැති ශකශ ක් ඉන් වා. ඒ වාශක
"ශකේ" ගහ ශකොට රටක් සංවර්ධ ය ශවයිව? රටක
සංවර්ධ යක් තිශයයිව?
මට තිශබ අ, ක් ශකොකුම ප්ර ් ය ශමයයි. මම A/Level
කළාය කියා කලිනුත් මම කිේවා. මම ඊට පස්ශසේ තව තව ඒවා
කළා. හැබැයි, මට ශපශ
විධියට විපක්ෂශේ ඉන් අය ේ
ගණන් ශෆේල්. ශමොකව, "ශේක ඔබතුමන්කාශක අවසා අය වැය"
කියකා ශේ ශගොල්කන් කිය වා. ශේ අය වැය අවසා අය වැය
ශවන්ශන් ශකොශහොමව? 2020 වසශර් අශගෝස්තු මාසය ව ශතක්
ශේ ආණ්ඩුව තිශබ වා. ශේ අය ගණන් ශෆේල්. ශේ අයට ඇඟිලි
පහ ගණන් කරගන් ත් බැහැ. අවුුදු එකයි, ශවකයි, තු යි
කියකා ගණන් කරන්
බැරි ඔළශමොේටළශයෝ ටිකක් ශේ
ආණ්ඩුව භාර ගත්ශතොත්, ජ් තාවට බුදු සරණයි.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මට තව එක කාරණයක්
කියන් තිශබ වා. මහින්ව රාජ්පක්ෂ මහත්මයා අව උශද් කථා
කරද්දි කිේවා, ඒ ශගොල්කන් ආණ්ඩුව කශළේ වවස් 19යි, ඒ වවස්
19ට, ඔක්ශකොම වැරැදි ඔවුන් පිට වමන් එපාය කියා. එතුමා
අවසා
කැබි ේ රැස්වීම -වහොර කැබිශ ේටුව- පැවැත්වූශේ
කවවාව, SriLankan Airlines එකට සභාපතිවරශයක් පත් කශළේ
කවවාව, අවසා වතාවට ශහලිශකොප්ටරශයන් ගිශේ කවවාව, STF
එශක් 200ක්, 300ක් එක්ක අවසා යට පාශර් ගිශේ කවවාව කියා
එතුමාශගන් මම අහන් කැමැතියි. එම , සා, ඔබතුමන්කා අසතය
ශද්වල් කියන් එපා. ඔබතුමන්කා ශමන් ශේ කාරණය මතක
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තබාගන් . රටක් වි ා ශවන්
අව ය එක වැස්සයි. එක
වතාවක් මහා වැස්සක් වැස්ශසොත් රට සුශන් සුන්. පසුගිය දි වක
අන් ඒ වාශක අමුතු වැස්සක් වස්සකා වි ාක ව ශයන් ශේ රට
පසුපසට ශග ගියාය කිය එක අපට කවවාවත් අමතක කරන්
පුළුවන්කමක් ැහැ.
මම සංඛයා ශල්ඛ වකට යන් කැමැති ැත්ශත් මා මිත්ර හර්ෂ
ව සිල්වා ඇමතිතුමා ශේ සංඛයා ශල්ඛ ඉතා ශහොඳින් එක
එක්ශක ාට කියා දුන් , සායි. මුත්, ශේ ශගොල්කන්ට ඉන්
ආර්ක ක ඔස්තාර්කා කිය සංඛයා ශල්ඛ ශව ස්. මට මතකයි,
විමල් වීරවං මහත්මයා 2013 Budget එශක්දී ජ්යසුන්වර
මහත්මයාශක ශරදි ගැශකේව විධිය. "අවුුදු ශවකකට පස්ශසේ
ශ ොශවයි, පහකට පස්ශසේ ශේ කැසේ එක ආශයත් වමන් " කියා
එතුමා කිේවා. මම ඒ කැසේ එක එතුමාට ශව වා. එවා එතුමා
කිේවා, "ජ්යසුන්වරකා එක්ක ගිශයොත් ශේ රට ආශයත් වවසක
ශව ආණ්ඩුවකට කරන් ඉඩ තියන්ශන් ැහැ" කියා. අව ශවකා
තිශබන්ශන් ඒක ශ ොශවයිව? ශේ ශවකාශේ ශේ රශේ වැඩිම ණය
කන්වරාව ශගවන්ශන් අපි ශ ොශවයිව? ශේ අපි ගත් ණයව? ශේ
අයට වැසිකිළියක් හවන් බැරි වුණාට, වතුර ටිකක් ශවන් බැරි
වුණාට, වරායවල්, රවන් ශතොටුශපොළවල් හැදුවා. ඒවාශේ විපාක
සමහර තැන්වකට වැරදි විධියට ගිහිල්කා ඒවා කෑශේ අශප් රශේ
මි, සුන්. අශප් රශේ ආවරණීය ජ් තාවට මම එක ශවයක්
කිය වා. රශේ ජ් තාව ශේ අය වැය විවාවය බක වා ේ, එක
ශවයක් මතක තබා ගන් . ජ් තාවට මම කිය වා, ශේ අය
වැශයන් ප්ශල්න්ටි එශක් මික ගැ වැ ගන් බකාශපොශරොත්තු
ශවන් එපාය කියකා. ඔබ, අ ාගතය අල්කන්
ැඟිටින් .
ඔශේ වුවාට අධයාප ය කැශබ වා ේ, ඔබට අව ය මූලික
අයිතිවාසිකේ ටික කැශබ වා
ේ, , වහස් ශසෞඛය ශසේවාව
කැශබ වා ේ, තවත් ශව ශමො ශද්වල්ව අව ය වන්ශන්?
, කේ ශේ සූපින් ශද්වල්වකට, සතයට ශවකට ශව ශකොසින්ජ්ර
කන් තරේ ශමෝඩ ශවන් එපාය කියා කංකාශේ මි, සුන්ට මම
ැවත වතාවක් මතක් කර වා.
අශප් , වාස වැඩ පිළිශවළ ගැ ත් කියන් ඕ ෑ. ශේ රශේ
ශේ ව ශකොට , වාස වි ාක සංේයාවක් හැදීශග එ වා. ක්රීඩාව
පැත්ශතන් ගත්තත් දියුණුවක් වකින්
තිශබ වා. ක්රීඩා
අමාත්යාං ශේ වැය ීයර්ෂය ගැ
කතා කරද්දී මා ඒ ගැ
කියන් ේ. ක්රීඩකයන්ට ආවශරයි කියා මහා ශකොකුවට කයිවාු
ගැහුවාට එවා ක්රීඩාව ගැ බැලුශේ ැහැ. බශකන් ගිහින් හැම
ක්රීඩාවක්ම කළා. කංකාශේ synthetic track එකකට තිශබන්ශන්
සුගතවාස ක්රීඩාංගණය විතරයි. මහින්ව රාජ්පක්ෂ ක්රීඩාංගණය
කියා ම වමා ක්රීඩාංගණයක් හැදුවා. එහි track එකත් හිල්
ශවකා. මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ගු මංගක සමරවීර
අමාත්යතුමා අශප් හැම පළාතකටම කෘත්රිම track එකක් හවකා
ශවන් කටයුතු කර වා. ශබොරළු ශගොශ්ඩ දුවපු ළමයින් සුගතවාස
ක්රීඩාංගණයට ඇවිල්කා දුවද්දී, ශකොශහොමව timing එන්ශන්?
ශවසක් මාසශේ ගිහින් ශර්ස් පැවපු එක ශ ොශවයි එවා කරන්
තිබුශණ්. Racing car එශක් බද්ව අඩු කරන් ශ ොශවයි තිබුශණ්.
ඒවා ශ ොශවයි මහා ශකොකුවට කරන් තිබුශණ්. කරන් තිබුශණ්
ගශේ දුව ශකොල්කාට කෘත්රිම track එකක් ඔහුශක ගශේ හවා
ශව එකයි. එවා එශහම කශළේ ැහැ. මුත්, ඔන් අපි පළාත්
වශේම කෘත්රිම ධාව පථ වයක් හව වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඊර්ෂ්යාව, විශේච ය,
කුහකකම කියන්ශන් සාමාන්ය ශවයක්. "ඉවසුවා ඇති" කිය
එකයි ශමතුමන්කා කියන්ශන්. ඔේ, අපිත් ඉවසුවා ඇති. පවුල්
පාක යට, සුදු වෑන් සංස්කෘතියට, දූෂණයට, බක තණ්හාවට,
කෑවරකමට, ශපශර්තකමට, බකශේ රැශඳන් ඕ ෑකමට කරපු
ඒවා වැක වැක අපිත් ඉවසුවා ඇති. ඒ , සායි වැන් මා කියන්ශන්,
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"යන් කාකය හරි. ආශයත් ශද් පාක ය කරන් එපා." කියා.
ශව ත් මි, ශහකුට අවස්ථාව ශවන් . අර, කුමාර ශවල්ගම තමයි
ඉන්ශන්. ශවන් ශකෝ එතුමාට පක්ෂශේ ායකත්වය. එශහම දීකා
එතුමාව ඔසවාශග
යන්
ශකෝ. එක්ශකෝ මහින්වා න්ව
අලුත්ගමශකට ශවන් . එතුමා කටකාර, වැඩකාර, හැඩකාර
තුණයා. එතුමාට ශවන් . එතුමාට ඕ ෑ ශකමක් ගහන්
පුළුවන්. හැමවාම ශේක තියාශග ඉඳිමින් ඔබතුමන්කා ඉවසුවා
ඇති ශන්ව? ඔබතුමන්කාත් කතා කරන් . අපටම කියන් එපා
කතා කරන් කියා. අපිත් කතා කර වා. සමහර තැන්වකදී අපිත්
ඉවසුවා ඇති.

ගරු (වවදය රාජිත වසාේනාර න මහතා (වසාෞඛ්ය,
වප ෂණ හා වද්ීයය වවදය අමාතයතුමා
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித லசனாரத்ன
சுகாதாரம், லபாசகை மற்றும் சுலதச மருத்துவ அகமச்சர்)

-

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine)

එශහම කිේශේ රාජ්පක්ෂකාට විතරයි.

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ඔේ, රාජ්පක්ෂකාටයි එශහම කිේශේ.

ගරු (වවදය රාජිත වසාේනාර න මහතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித லசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ශගොල්කන්ට බැහැ එන් .

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු අමාතයතුමාට තවත් මි, ත්තු ශවකක කාකයක් තිශබ වා.

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මා අවසා ව ශයන් ශේ
කාරණයත් කියන් ඕ ෑ. ශේ අය වැශේ තිශබ දුර කල්ප ා
කර ඉතාම වක්ෂ ශකස හවපු වැඩ පිළිශවළ ගැ අවංක හවවතින්
කතා කරන් . මුත් ඔබතුමන්කා ැවත වතාවක් ශපශර්තකමින්
කිය වා ශන්, " ැහැ, ශේ අය පරද්වන් ඕ ෑ. ශේ අය ශගවර
යවන් ඕ ෑ." කියා. රශේ මි, ස්සුත් ඔබතුමන්කාට ශද්රෝහි ශේවි.
එශහම කියන් ශහේතුව මා කියන් ේ. නුවර රැස්වීශමන්ම ඒ
තත්ත්වය ශපෝඩඩ ශපෝඩඩ ශපශ
වා. නුවර රැස්වීමට ගියාම,
බඩු බ, ස් වීශග එ වා. හැබැයි, මහින්වා න්ව මන්ත්රීතුමා
ශබොක්ක වාකා වැඩ කශළේ. එතුමාශක රැස්වීේවක, සාමා යශයන්
ගශේ - ාවක පිටිශේ- රැස්වීේ පැවැත්වූවාම ඊට වඩා ශස ඟ
ඉන් වා. ශමොකක්ව ශවන් යන්ශන්? ඔන් ශපර , මිති පහළ
ශවමින් එ වා. "ඉවසුවා ඇති." කියා මි, ස්සු කිය වා. අන් ඒක
ශත්ුේ ගන් . මි, ස්සු ශටොකු අ, ද්දි ශත්ුේ ගන් .
ප්රජ්ාතන්ත්රවාවය වළ පල්කට වැමුවාම ව ශද් ශත්ුේ ගන් .
අපට ශකොකුම ජ්යග්රහණය කබා දුන් ඔබතුමන්කාට අය වැය
විවාවශේදී ශහෝ ස්තුතිවන්ත ශවන් ඕ ෑ. අශප් වැරැදි ශපන්වා
දීකා, අශප් ඇස් ඇරකා, ප්රජ්ාතන්ත්රවාවයට ගු කරපු මි, ස්සු අප
වටා ශරොක් වුණා. රට ශවනුශවන් හඬ ඟන් පුළුවන් පිරිසක් අව
රශේ බිහි වී තිශබ වා. ඒක තමයි ෛමත්රීපාක සිරිශසේ
මැතිතුමාත් ර, ල් විරමසිංහ මහත්මයාත් කසාව බැඳපු එශක්
ප්රතිඵකය වූ වුවා. මහින්ව මහත්මයා කියපු විධියට, දික්කසාව
කරපු , සා ඒ වුවා අව අපට අයිති වුණා.
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පාර්ලිශේන්තුව

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු අමාතයතුමාට තවත් මි, ත්තුවක කාකයක් තිශබ වා.

ගරු හරින් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , මා අවසා
ව ශයන්
වින්ස්ටන් චර්චිල් මහත්මයා කරපු ප්රකා යක් කියව වා. ශමය
කියවද්දී අශප් මුවල් අමාතයතුමා ශේ ගු සභාශේ සිටියා ේ මා
වඩාත් කැමැතියි. වින්ස්ටන් චර්චිල් මහත්මයා සඳහන් කර
තිශබ වා, “All great things are simple, and many can be
expressed in single words: freedom, justice, honour, duty,
mercy, hope.” කියා. මම හිත වා, අප ශේ රට ශවනුශවන් අව ය
සියලු ශද්වල් කර තිශබ වා කියා. අශප් ආණ්ඩුව, රශේ ජ් තාවට
අව ය , වහස, යුක්තිය, ගුත්වය, ශසේවය සහ වි ්වාසය ශේ රටට
කබා දුන් ආණ්ඩුවක්. ඉතින්, අපි වි ්වාස කර වා ශමවර අය
වැයට සහශයෝගය කැශේවි කියා. ශකොන්ව ශකළින් තියාශග
සිටි , කාටවත් කශ්ඩ ශ ොය අය ශමතැ සිටි වා ේ, අප ඒ
අයට කිය වා, ඡන්වය ශවන් බැරි ේ ශපෝඩඩක් එළියට ගිහින්
ශත් එකක් බීකා ආවාට අපට ප්ර ් යක් ැහැ කියා. හැබැයි ශේ
රශේ මි, සුන් ශවනුශවන්, රශේ අ ාගතය ශවනුශවන් හවපු අය
වැයට ඔබශක ක්තිය, වායකත්වය කබා ශවන් කියමින් මම
, හඬ ශව වා. ඔබ සියලුශව ාටම ශබොශහොම ස්තුතියි.

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළගට, ගු දිශන්ෂ් රණවර්ධ මන්ත්රීතුමා. ගු මන්ත්රීතුම, ,
ඔබතුමාට මි, ත්තු 18ක කාකයක් තිශබ වා.
[අ.භා.4.56]

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திலனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශේ
ායකත්වය යටශත් පවති ආණ්ඩුව හතරව අවුුද්වට පිවිස,
පස්ව අවුුද්වට පිවිශස අය වැය ශල්ඛ යක් ඉදිරිපත් කර
තිශබ වා. සමස්ත ව ශයන් අය වැය ශවස බකන් ට අප ශයොමු
වන් ඕ ෑ කිය කාරණාව මා පළමුශවන්ම සඳහන් කරන්
කැමැතියි. රජ්යක් අය වැය ශල්ඛ ශයන් අය වැය ශල්ඛ යට
පැමිණ පස්ව අවුුද්වට පිවිශසන්ශන් පස්ව අය වැය ශල්ඛ ය
ඉතාම සුවිශ ේෂ අය වැය ශල්ඛ යක් හැටියට වකින් යි. මුත්
එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂශේ පසු ගිය අය වැය ශල්ඛ ත් ශේ අය වැය
ශල්ඛ යත් අතර වේවැශල් පුරක් වාශක සේබන්ධයක් ැහැ.
කිසිම සේබන්ධයක්
ැති ගමන් මාර්ගයක යමින් තමයි
අමාතයවරයා යළිත් වරක් අය වැය ශල්ඛ යක් අපට ඉදිරිපත්
කරන්ශන්.
අව උශද් විපක්ෂ ායකතුමා කථා කළා. මම පළමුශවන්ම
සඳහන් කර වා. "ආණ්ඩුශේ ඉකක්ක වැරැදියි" කියා. ආණ්ඩුශේ
හාේපුතා ව
ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවකම තම වාර්තාශේ
කිය වා, "ශේ ආණ්ඩුවට සියයට හතරකට අඩු වර්ධ ශේගයක්
පමණයි කබා ගත හැක්ශක්" කියා. අපි සමස්ත තත්ත්වය අරශග
බැලුශවොත් ශමවැ,  අඩු වර්ධ ශේගයකින් වැන් කිය කතන්වර
ඔක්ශකොම කරන්
පුළුවන් කිය
මිථයාව වකින්
කැමැති
ශකොටසක් සිටීවී. එශහම මිථයාවක් අපි පසු ගිය අය වැය
ශල්ඛ වකදීත් වැක්කා. මුත් ඒ ඉකක්කවකට රට පැමිණිශේ
ැහැ. ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේදීත් අපි පැමිශණන්ශන් එවැ,  ඉතා
අඩු වර්ධ
ශේගයකට බව මම ක ගාටුශවන් වුණත් ශේ
අවස්ථාශේදී කියන් ඕ ෑ.

ශවවැ,  කාරණය ශමයයි. ශමය ඡන්වයට බකපා අය වැයක්
ශ ොශවයි කියන්
ආණ්ඩුව උත්සාහ වැුවාට, ශේ ආණ්ඩුව
ජ්ාතයන්තර මූකය අරමුවශකන් -ඔවුන්ශක හාේපුතාකාශගන්මඉල්කා සිටපු ශකොන්ශද්සිවලින් එකක් තමයි, "ඡන්වයක් තිශබ
, සා ශේ ණය ආදිය ශගවා ගන් , අභයන්තර ප්ර ් විසඳා ගන්
අපිට කල් ශවන් ." කිය කාරණය. ඇයි, එශහම ශකොශ ද්
් සි
ඉල්ලුශේ? ඒ, ඡන්වයකට මුහුණ ශවන් සිදුශවකා තිශබ , සයි.
ඒ හා සේබන්ධ ශයෝජ් ාවන්, විවිධ අලුත් ප්රකා
ඉදිරිපත්
කර අතශර් මම ක ගාටුශවන් වුණත් ශේ කාරණයත් කියන්
කැමතියි. ආණ්ඩුශේ මුද්රණාකය බිලිය ගණ, න් මුවල් ශ ෝේටු
අච්චු ගහ වා. ශේක තමයි යථාර්ථය -සතයය- වන්ශන්. මහ
බැංකුශේ අධිපතිතුමාට ඇත්ත කථා කරන් පුළුවන් ේ "ශේ
අවුුද්වට විතරක් ශකොපමණ මුවල් ශ ෝේටු අච්චු ගසා
තිශබ වාව?" කියා ප්රකා කරන් කියා මම එතුමාට අභිශයෝග
කර වා. උද්ධම ශයන් පිුණු කාක පරිශච්දවයකයි අපි වැන්
ගමන් කරන්ශන්. උද්ධම ශයන් පිුණු කාක පරිච්ශදවයක අපිට
ගමන් කරන් සිදුශවකා තිශබන්ශන් ඇයි? මූකාස ාරූඪ ගු
මන්ත්රීතුම, , එශසේ උද්ධම ශයන් පිුණු කාක පරිච්ශදවයක
අපිට ගමන් කරන් ට සිදුශවකා තිශබන්ශන් එක්සත් ජ්ාතික
පක්ෂයට ත, වම ආණ්ඩුවක් ශග,  යන් පාර්ලිශේන්තුශේ ඡන්ව
ැති , සයි. එය තමයි සතයය. එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂයට ත, 
ආණ්ඩුවක් තියා ගන් ඡන්වය ැහැ. ඒ වාශකම එක්සත් ජ්ාතික
පක්ෂයට සිදුවී තිශබ වා, ජිනීවා නුවරට ශගොස් අශප් රට යළිත්
වරක් පාවා ශව ගිවිසුමකට පිවිශසන් . ශේ ආකාරශයන් තමයි
ආණ්ඩුව අය වැය ශල්ඛ යක් සේමත කර ගැනීශේ උත්සාහශේ
ශයදී සිටින්ශන්. පසු ගිය කාක පරිච්ශදවශේ තිබුණු ජ්ාතික ආණ්ඩු
ගිවිසුම ඔක්ශතෝබර් මාසශේ හමාර කර, ඉන් පස්ශසේ
ජ් ාධිපතිතුමා විුද්ධ පක්ෂශේ ායකතුමාට ආණ්ඩුවක් බාර
ගන් ට ආරාධ ය කර, ආණ්ඩුවක් පිහිශටේවා. ඒ ආණ්ඩුශේ හා
රශේ කටයුතු යළිත් වරක් අඩපණ කශළේ තමුන් ාන්ශසේකා බව
අපි කිය වා.
මූකාස ාරූඪ ගු මන්ත්රීතුම, , ඒ ව විට අශප් රශේ ඇති වී
තිබුණු ආර්ක ක අර්බුවශේ වුණුකම පිළිබඳව අපි කවුුත්
වන් වා. එපමණක් ශ ොව, සැප්තැේබර් මාසය ව විට අශප්
විශද් ණයගැති භාවය ඉතා උග්රම තත්ත්වයකට පරිවර්ත ය වී
තිශබ වා. අපිට ශේ අවුුද්ශද් ශගවන්
තිශබ
ණය
ප්රමාණයත්, ඉදිරි අවුුදුවකදී ශගවන් තිශබ ණය ප්රමාණයත්
ශගවා ගැනීමට හැකි වන්ශන් විශද් වි, මය උපයා ගැනීශමන්
පමණයි. ශේ බව ශේ ආණ්ඩුව පත් වුණු ශවකාශේ ඉතා පැහැදිලිව
අපි ප්රකා කළා. ශත් සහ රබර්වලින් කබා ගන් ආවායම
අරශග බකන් . අව ශත්වලින් පමණයි වි ාක විශද් වි, මයක්
උපයා ගැනීමට පුළුවන් වී තිශබන්ශන්. අවුුදු හතරක ආණ්ඩු
වැඩ පිළිශවළ තුළ අව කුුඳු වැ,  අලුත් වගාවන් එකතු වී
තිශබ වා. එවැ,  ආවායේ මාර්ග හැර ශේ ව ශකොට තිශබන්ශන්
අශප් ආණ්ඩු කාකශේ වර්ධ ය කර කව ප්රධා ආවායම වූ,-

ගරු මූලාසානාරූඪ මන්ත්රීතුමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! ශේ අවස්ථාශේදී
මූකාස යට පැමිශණ වා ඇති.

ගු

කථා ායකතුමා

අනතුරුව ගරු මයන්ත දිසාානායක මහතා මූලාසානවයන් ඉව
වුවයන්, ගරු කථානායකතුමා මුලාසානාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலலவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்
தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair,
and THE HON. SPEAKER took the Chair.
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ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திலனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගු කථා ායකතුම, , අලුතින් විශද්
වි, මයක් උපයා
ගැනීමට හැකි ක්ශෂේත්රය ගැ
අවුුදු හතරහමාරක් තිස්ශසේ
කල්ප ා කරමින් ශේ ආණ්ඩුව කාකය ාස්ති කළා.
රශේ අ ාගතය පිළිබඳ සිතිය යුතු කාකය තමයි එශසේ ාස්ති
කශළේ. අශප් ශ්රී කාංකිකයන් මැව ශපරදිග ශේවා, වකුණු ආසියාශේ
ශේවා, වකුණු යුශරෝපශේ ශේවා, ැශඟ හිර ආසියාශේ ශේවා
ගිහින් උපය විශද් වි, මශයන් එදිශ වා ජීවිතය ගත කළ හැකි
තත්ත්වයක් තමයි අව ඇති ශවකා තිශබන්ශන්. ආර්ක කයට
පිවිශසන් ට පුළුවන් අලුත් ක්ශෂේත්රයක් ශේ ආණ්ඩුව ශගොඩ ඟා
ැහැ. ශේ අය වැය ශල්ඛ ශේත් අ ාගතය සඳහා වූ එවැ,  වැඩ
පිළිශවළක්, ආර්ක කයට අලුත් ආවායේ මාර්ග උපයා ගත හැකි
ක්ශෂේත්රයක් ප්රකා ශවන්ශන් ැහැ.
අපි වන් වා, පසුගිය කාක පරිච්ශදවශේ සිදු කර
කව
රියාවාමය සමඟ ආණ්ඩුශේ බදු ප්රතිපත්තිය තවම ශපොදු
ජ් තාවශක කරපිටට වැඩිශයනුත්, එ ේ අ, යේ බදු මගින්
වරප්රසාව කත් සුළු ශකොේඅාසයට සුළුශවනුත් ප ව බව. එම
ප්රතිපත්තිශේ ශව සක් ශේ වාරශේත් ඇති ශවකා ැහැ. ඒ වාශකම
අව සියයට 20ක් වූ වරප්රසාව කත් පන්තිය සියයට 50ට වඩා
ආවායමක් මුළු රශේම ශන්වාසික ආවායේවලින් ුකක්ති විඳි වා.
ශේ අසාධාරණය තමයි දිළිඳුභාවයට ශහේතු වී තිශබ බරපතළ
ප්ර ් ය. ඒකයි යථාර්ථය. මාත් එක්ක ශේ සේබන්ධශයන් ගු
මුවල් ඇමතිතුමා එකඟ ශ ොශේවි. මුත් දීර්ඝ කාකයක් හැම
ආණ්ඩු කාකයක්ම අපි පසු කරකා තිශබ වා. ආහාර, , වාස, වස්ත්ර
කිය මි, ස් මූලික ඉල්ලීේ තු සපුරාකන් ට බැරි තත්ත්වයකට
අශප් ආර්ක කය අව වැටී තිශබ බව මා යළිත් ප්රකා කර වා.
පසුගිය කාක පරිච්ශදවය තුළ උතුුකරශේ , වාස 50,000කට
වැඩිය ශගොඩ ැඟුශණ් ැහැ කියකා උතුශර්ම මන්ත්රීවුන් ප්රකා
කර වා. අවුුදු 4ක් පැවැති ශේ ආණ්ඩු කාකය තුළ ඒ , වාස
ශගොඩ ැඟීමට බැරි වුශණ්, ප්රධා ව ශයන් , වාස ශගොඩ ැඟීමට
බැරිකම , සා ශ ොශවයි, ඒ පිළිබඳව තිබුණු ගිවිසුේ හා ජ්ාවාරේවක
ඕ ෑකම , සායි. අව ව විට රාජ්ය මුවල් වි ාක ශකස
ාස්ති
කිරීමත්, වංචාවට ශගොදුු කිරීමත් , සා අශප් රශේ අපශත් ය
ජ්ාතික ධ ය සියයට 40කට කිේටු ශව
බව සියලු
විචාරකයන්ශක වාර්තාවලින් කියැශව වා.
ශේ අවස්ථාශේදී, ශත් කර්මාන්තශේ ඉදිරි ශපළින් සිටි
අයශක ප්රකා යක් කියවන් මා කැමැතියි. ඔවුන් කිය වා, 300
million kg ඉක්මවා ය
ඉකක්කය සපුරාක
අලුත් වැඩ
පිළිශවළකට පිවිශසන් තවම ශත් කර්මාන්තශේ අශප් තිශබ
ජ්ාතයන්තර කීර්ති
ාමය පාවිච්චි කරන්ශන්
ැහැ කියකා.
ශකන්යාව වාශක රටවල් වැන් ඒ ඉකක්ක පසුකර ගිහිල්කා
තිශබ වා. ඒ, අපට පසුව ශත් කර්මාන්තය ආරේභ කළ රටවල්.
එවැ,  අලුත් වැඩ පිළිශවළක් අප රට තුළ , ර්මාණය කර ගැනීශේ
ඕ ෑකම ශේ අය වැය ශල්ඛ ශයන් ඉදිරිපත් ශවකා ැහැ.
"ගේශපරළිය", "Enterprise Sri Lanka" ආදි වැඩසටහන්
ප්රකා යට පත් කළත්, ඒ සියල්ක ණය පිළිබඳ ප්රකා කර
කාරණායි ගු කථා ායකතුම, .
මට ශේකාව ැති , සා ශේ කුණු ශකටිශයන් සඳහන්
කරන් මා කැමැතියි. අශප් රටට පැමිණි එක්සත් ජ්ාතීන්ශක
, ශයෝජිත පැේශකො ශබොශහොස්කැස්කි -Pablo Bohoslavskyප්රකා කර තිශබ වා, ක්ෂුද්ර මූක ණය ශව ආයත සියල්ක
වහාම මධයම බැංකු පාක යට ගන්
කියකා. ශේක අලුත්
ප්ර ් යක් ශ ොශවයි. ගිය අවුුද්ශද් සිට වර්ධ ය ශවමින් තිශබ
උග්ර ප්ර ් යක්. ගු ඇමතිතුම, , ශේ ව විට ුපියල් බිලිය
263ක් ක්ෂුද්ර මූකයණය දී තිශබ වා, මිලිය 3ක් වූ ජ් තාවට.
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එයින් ුපියල් බිලිය 165කට වැඩි ප්රමාණයක් ක්ෂුද්ර මූකය ණය
ශගොඩට එකතු ශවකා තිශබ වා.
ගු කථා ායකතුම, , ක්ෂුද්ර මූකය ණය ශව ඒ ආයත
කිහිපය තවමත් පාක ය කර ගන් ට බැරි තත්ත්වශේ
තිශබන්ශන්. උතුශර් ණය කපා හැරීම සිදු ව ව වා. මධයම
බැංකුශේ හරියාකාරව ඉදිරිපත් ශවච්ච වාර්තා අරශග බැලුශවොත්
ශපශන්වි, ක්ෂුද්ර මූකය ණය ප්රමාණය බිලිය සියශයන් සියයට
84ක්ම අරශග තිශබන්ශන් කාන්තාවන් බව. ශගයින් ශගය ණය
වී තිශබ ශේ රටට අලුත් විසඳුමක් දීමට ඔබතුමන්කාශක අය
වැය ශල්ඛ යට බැරි වී තිශබ වා. "Enterprise Sri Lanka" ණය
වැඩසටහ ගැ , "ගේශපරළිය" ය ාදි ශයෝජ් ා ගැ ඔබ කථා
කර වා.
මුත්, අව ණයවක ගැටිකා, හිර ශවකා ඉන් සමස්ත
ජ් තාවට ඒ ණය බශරන් ශගොඩ එන් ට පුළුවන් මාර්ගයක්
ශවන්ශන් ැහැ. අව , ර්ශද් වී තිශබ ශේ මහා මංශකොල්කය
පාක ය කිරීමට
පියවර ගැනීම සඳහා වහාම අවතීර්ණ
ශ ොවුශණොත් අශප් රශේ ග්රාමීය ණයගැතිභාවශේ බරපතළම
ප්ර ් ය ශව වාටත් වැඩිය උග්ර ප්ර ් යක් බවට පත් ව වා. ඒ
සමඟම සමාජ් අසාධාරණකම, සමාජ් තර්ජ් වැඩි වී අශප් ග්රාමීය
හා අශ කුත් ප්රශද් වක ජීවත් ව ජ් තාවට සමාවා ශයන් ජීවත්
ශවන් ට බැරි අවි,  ්චිත ජීවිත තත්ත්වයකට පරිවර්ත ය වීශේ
භයා ක ක්ශෂේත්රයකට හැශර වා.
ගු ඇමතිතුම, , ණය දීශේ රමශේව පාක ය කර ගන් ට
අව ය පියවර ශ ොගත්ශතොත් ඔබතුමා විවිධ කාරණා කිේවාට
අශප් රට යළිත් වරක් පත් ශවන්ශන් දිළිඳුභාවය වැඩිවීශේ
අර්බුවයටයි. ඒ පිළිබඳව වැඩ පිළිශවළක් ශ ොමැතිව, ශේ රට
අර්බුවකාරී තත්ත්වයක තිබියදී, අපට ශේ අය වැය ශල්ඛ යට
පක්ෂ ශවන් කියකා කිය කථාශේ අර්ථය කුමක්ව කියකා අපි
අහ වා.
ඔබතුමන්කා රශේ සමස්තය දිහා ශ ොබකා ඉදිරිපත් කරපු හැම
අය වැය ශල්ඛ ශයන්ම විවිධ ශයෝජ් ා ඉදිරිපත් කළා. මම
ආණ්ඩුශවන් අහ වා, Sri Lanka Sustainable Development
Act, No. 19 of 2017 හි තිශබ නීති ප්රකාරවව, අමාතයාං වැඩ
කරන්ශන් කියකා. අමාතයාං වකට , යම කරකා තිශබ
ආකාරයටව කටයුතු කරන්ශන්? ශමම ප ශත් 12 ව වගන්තිය
උල්කංඝ ය කර ආකාරශේ බරපතළ තත්ත්වයකට පත් වී
තිශබ වා, ගු කථා ායකතුම, .

Section 12 of the Sri Lanka Sustainable Development
Act, No. 19 of 2017, states, I quote:
“12. (1) Every ministry, department, provincial council, provincial
ministry and department and local authority shall prepare the
Sustainable Development Strategy relevant to the scope of such
ministry, department, provincial council, provincial ministry and
department and local authority in accordance with the National
Policy and Strategy on Sustainable Development within a period of
one year from the date of approval under subsection (6) of section
11 by the Parliament.”

ශේ පිළිබඳ කිසිදු පැහැදිලි සඳහ ක් අය වැය ශල්ඛ ශයන්
ඉදිරිපත් කර ැහැ. ශමවර අය වැශයන් එශහන් ශමශහන් විවිධ
ශද්වල් ශබවා දීමට උත්සාහ වැුවත් පවති ප්ර ් යට විසඳුමක් දී
ැහැ. ඒශකන් ශපන්නුේ කරන්ශන්, විසඳුමක් ශවන් ට
හැකියාවක් ශ ොමැති අර්බුවයක ඉන් බවයි.
අශප් ආ ය
වැඩි වී තිශබ
ප්රමාණය බකන් . ගු
කථා ායකතුම, , 2017 ව
ශකොට යූඑස් ශඩොකර් මිලිය
21,000කට ආ ය වියවම ඉහළ ගිහින් තිශබ වා. ඒ අශප් රශේ
ආ ය ය වියවම. මුත්, අපට අප ය ය කර කබා ගන් ට
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[ගු දිශන්ෂ් රණවර්ධ

පාර්ලිශේන්තුව
මහතා]

පුළුවන් ශවකා තිශබන්ශන් එයින් හරි අඩක් පමණයි. අ ව ය
ද්රවය අශප් රටට ආ ය ය කිරීශමන් වටි ා විශද් වි, මය අපට
අහිමි ව වා. අය වැය සකස් කිරීශේදී ශේ සේබන්ධව හරියාකාර
වැඩ පිළිශවළක් ඉදිරිපත් කර ැති බව සඳහන් කරන් ඕ ෑ.
ඔබතුමන්කා ගශමන් ගමට ණය දීමට ශයෝජ් ා කර වා. විවිධ
ශද්වල්වකට ණය ශවන් ශයෝජ් ා කර තිශබ වා. මුත්, එහි
අවසා ප්රතිඵකය ශමොකක්ව? අපට ඇති ප්රධා අර්බුවය ව අශප්
ආ ය වියවම පියවා ගැනීම සඳහා ණය ගැනීමට සිදු ව වා.
ශේ අවුුද්ශවත් -2019දී- ආණ්ඩුවට වැවැන්ත ණය
කන්වරාවක් කබා ගන් සිද්ධ ව වා. එ අවුුද්ශද්දී -2020දීමීට වඩා බරපතළ තත්ත්වයකට ණය අර්බුවය පත් ව වා.
මශක හිතමිත්ර හිටපු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයකු වූ ඩිේ
රණශසේකර මැතිතුමාශක ලිපිය මට කියවන් ශවකාවක් ැහැ.
එම ලිපිය "ඇත්ත" පත්තරශේ පළ ශවකා තිශබ වා. එතුමා
ශමවර අය වැය හඳුන්වා තිශබන්ශන්, "ණය වැයක්" හැටියටයි.
එවැ,  ණය වැයකින් ශගොඩ එන් ට බැරි අර්බුවයකට අව අපි පත්
වී තිශබ වා. එම , සා ශේ අසාර්ථක අය වැය ශල්ඛ ය
ප්රතික්ශෂේප කිරීශමන්, -[බාධා කිරීමක්] අව, වවස ගණශන් ඇති
ශව ජීව වියවශේ වැඩිවීමට විසඳුමක් ැති බව ශඩොකරයට
ුපියක 180ට බාල්දුවීම ශේගශයන් ඔප්පු වී හමාරයි. අශප් විශද්
වි, මය සංචිතයට ඔශරොත්තු ශ ොශව අර්බුවයකට,ණය උරකකට
ශේ ආණ්ඩුව තව තවත් අශප් රට ශග ය වැඩ පිළිශවළක්
පමණයි ශමහි තිශබන්ශන්. අව ශද් පාක අස්ථාවරභාවයකට රට
පැමිණ තිශබ වා. ආණ්ඩුශේ අස්ථාවරභාවශයන් ශගොඩ එන්
ප්රජ්ාතන්ත්රවාවයට තර්ජ් ය කර තත්ත්වයකට පරිවර්ත ය වී
තිශබ වා. පාර්ලිශේන්තුව දිහා බැලුවත්, අව පාර්ලිශේන්තු
රැස්වීේවකට සහභාගි ශවන්ශන්
ැහැ. අව මහජ්
ඡන්වයක්
පවත්වන්ශන් ැති, පළාත් සභා රාශියක ඡන්වය පවත්වන්ශන්
ැති ආණ්ඩුවක් බවට ශේ ආණ්ඩුව පත් ශවකා තිශබ වා.
ප්රජ්ාතන්ත්රවාවයට ආයුශබෝවන් කියන්
සැරශස
බරපතළ
තර්ජ් යකට ආණ්ඩුව ගමන් කරන් ශපර, ආණ්ඩුව ශගවර යැවීම
සඳහා ශේ අය වැය ශල්ඛ ය ප්රතික්ශෂේප කිරීමට අපි කටයුතු
කරමුයි කිය එක මම සඳහන් කරන් කැමතියි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි ගු මන්ත්රීතුමා. මීළඟට, ගු මංගක
සමරවීර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට වි ාඩි 30ක කාකයක් තිශබ වා.
[අ.භා.5.14]

ගරු මංගල සාමරවීර මහතා (මුදල් අමාතයතුමා
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி அகமச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance)

ගු කථා ායකතුම, , අශප් දිශන්ෂ් රණවර්ධ මන්ත්රීතුමා
ඇත්තව ශයන්ම කථා කශළේ අවුුදු පහ හයකට කලින් මැරිකා
ඉපදුණු පුංචි බශබක් වාශකයි. විශ ේෂශයන්ම ශේ රශේ ක්ෂුද්ර මූකය
ණය මාෆියාව ඇති කරපු ඒ ආණ්ඩුශේ හිටපු ප්රබක ඇමතිවරශයක්
අව ක්ෂුද්ර මූකය ණය ශවනුශවන් කිඹුල් කඳුළු හක වා. මම ශේ
ගැ කියන් වැඩි ශවකාවක් ගන් කැමති ැහැ. අශප් ආණ්ඩුව
ක්ෂුද්ර මූකය ණය පාක ය කිරීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් ශේ
ශව ශකොටත් ආරේභ කරකා තිශබ වා. තමුන් ාන්ශසේකාශක
කාකශේ මහ බැංකුශේ අධිපතිව සිටි අජිත් , වා්ඩ කේරාල්
තමන්ශක ඥාති හිතමිත්රයන්ට, ශගෝකයන්ට ශේ අවස්ථාව කබා දීකා
ශේ රශේ ජීවත් ශව අහිංසකම කාන්තාවන් ඉතාමත්ම අසීු
තත්ත්වයකට වැේමා. ඒ , සා තමයි මීට මාසයකට පමණ
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ඉස්ශසල්කා අපි තීන්දුවක් අරශග පළමුශව,  අදියර හැටියට
, යඟය තිබුණ දිස්ත්රික්ක 13ක, විශ ේෂශයන්ම දිළිඳුම කාන්තාවන්
45,000කශක ණය අපි කපා හැරිශේ. තමුන් ාන්ශසේකා අවුුදු
10ක් ශේ රට පාක ය කළා. මම අහන් කැමතියි, ශේ වාශක
ශවයක් කරන් වත් ඒ කාකශේ තමුන් ාන්ශසේකා හිතුවාව කියකා.
ඒ වාශකම මම ක ගාටු ව වා, හිටපු මුවල් ඇමතිතුමා, ඒ වාශකම
අර දි 52දීත් බකහත්කාරශයන් ඇවිල්කා මශක පුටුශේ වාඩි වුණු
මුවල් ඇමතිතුමා -[බාධා කිරීේ] වර්තමා විපක්ෂ ායකතුමා, අර
බකහත්කාරශයන් අගමැති පුටුශේ වාඩි ශවච්ච මා මිත්ර -මම
ශබොශහොම ආවරය කර ශකශ ක්- මහින්ව රාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමා
කථා කර අවස්ථාශේ මට සභාශේ ඉන් බැරිවුණා. ඒක අඩුවක්.
අව කැබි ේ මණ්ඩක රැස්වීමක් තිබුණ , සා මම එතැ යි හිටිශේ.
ඇත්තව ශයන්ම දිශන්ෂ් රණවර්ධ මැතිතුමාශගන් මම ඉල්කා
සිටි වා මීට පස්ශසේ අශප් හිටපු ජ් ාධිපතිතුමාශක -වර්තමා
විපක්ෂ ායකතුමාශක- කථා එතුමාට කියවන්
ශවන්
ඉස්ශසල්කා ශහොඳට පරීක්ෂා කර බකන්
කියකා. ලියකා
ශවන්ශන් කවුව කියකා මම වන්ශන් ැහැ. ඔක්ශකෝම තිබුශණ්
එතුමාව අමාුශේ වාන් පුළුවන් පේටපල් ශබොු. [බාධා කිරීේ]
ඒ සඳහා කවුු හරි ශයොවවන් ඕ ෑ. ශමොකව, ඒක අපටත්
කේජ්ාවක්. අශප් වර්තමා විපක්ෂ ායකතුමා, ශමො වා වුණත්
ශේ රශේ අවුුදු 9ක් ජ් ාධිපති ශවකා හිටපු එතුමා හැමශද්ම
කිේශේ පටකවාශග යි. මම ඒ එකින් එකට උත්තර ශවන්
යන්ශන් ැහැ. උවාහරණයක් හැටියට කියන් ේ, ශේ රශේ
විරැකියාව වැඩි ශවකා ලු.
මුත්, මුලින්ම මම කියන් ේ ශසේවා , යුක්තිය ගැ . ශසේවා
, යුක්තිය 2015න් පස්ශසේ මිලිය හශත් සිට අටයි ව ම ගණ ක්
වක්වා වැඩි ශවකා තිශබ වා.
ඊළඟට රශේ සේපත් සූරා කාපු, තම සාක්කු පුරවා ගත්ත
ගජ්මිතුු කල්ලිශේ ායකශයෝ අව ඇවිල්කා කිය වා, ආර්ක ක
වාසි ගන් අපි රට පාවා දීකා, GSP Plus සහ ය යළි වතාවක්
කබා ගත්තා කියකා. ගු කථා ායකතුම, , සුදු වෑන් සංස්කෘතිය
වත්ව
එක රට පාවා දීමක්ව කියකා මම අහ වා.
ජ් මාධයශේදින් අමු අමුශේ මරණ එක ැවැත්වීම රට පාවා
දීමක්ව කියකා මම අහ වා. ශේ රශේ ශවමළ, මුස්ලිේ, සිංහක
ජ් තාවශක සමගිය ගැ කථා කිරීම රට පාවා දීමක්ව කියකා මම
අහ වා. ශමොකව, ශමතුමන්කා ැති කර ගත්ත ඒ GSP Plus
සහ ය අපට කබා ගන්
පුළුවන් වුශණ් අපි ශේ රටට
ප්රජ්ාතන්ත්රවාවය, සංහිඳියාව සහ සංවර්ධ ය ශග ාපු , සායි. අපි
කරපු එකකින්වත් යුශරෝපා සංගමශේ කාටවත් වාසියක් ශවකා
ැහැ. වාසිය කැබිකා තිශයන්ශන් අපටයි. උවාහරණයක් හැටියට
අපි 2015 ආණ්ඩුවට පත් ව ශකොට කංකාශවන් යුශරෝපයට
මත්සය අප ය ය කිරීම සේපූර්ණශයන්ම තහ ේ කරකායි
තිබුශණ්. මුත්, අපි සාකච්ඡා කරකා එය යළි කබා ගත්ත , සාම
ීනවර , ෂ්පාව ආ ය ශේ වසර තුශන්දී සියයට 143කින් වැඩි
ශවකා තිශබ වා. මම අහ වා මිත්රවු, , ීනවර ජ් තාවශක
එදිශ වා ජීවත් වීශේ රියාවලිය වඩාත් ක්තිමත් කිරීම රට පාවා
දීමක්ව කියකා. ඒ විතරක් ශ ොශවයි. පසුගිය කාකය තුළ පිට රටට
භාණ්ඩ අප ය ය කිරීම ඉතාම සාර්ථකයි. මට ශමතැ දී
ඉදිරිපත් කරන් සියලු සංඛයා ශල්ඛ
ැති වුණත්, පසුගිය
අවුුදු ශවක තුළදී විතරක් ජ්ර්ම, යට අප ය ය කිරීේ සියයට
14කින් වැඩි ශවකා තිශබ වා; ශ වර්කන්තයට අප ය ය කිරීේ
සියයට 17කින් වැඩි ශවකා තිශබ වා.
ගු කථා ායකතුම, , ඒ වාශකම තවත් විවිධ අවහස්,
ශයෝජ් ා, ශචෝව ා ශේ දි හය තුළදී ඉදිරිපත් කළා. ශයෝජ් ාවක්
වුණත්, ශචෝව ාවක් වුණත් පසුගිය 05වැ,  වා අය වැය ඉදිරිපත්
කළාට පසු ගත වුණු ශේ දි හය තුළදී ආණ්ඩු පක්ෂශේ සහ
විපක්ෂශේ අවහස් වැක්වූ සියලු ශව ාටම මම ස්තුතිවන්ත ශවන්
ඕ ෑ. මා එකින් එකට උත්තර ශ ොදුන් ත්, ශපොදු කාරණා
කිහිපයකට මම උත්තර ශවන් කැමැතියි.
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විශ ේෂශයන් ගු අනුර දිසා ායක විපක්ෂශේ ප්රධා
සංවිධායකතුමා -[බාධා කිරීේ]සමා ශවන් , හිටපු ප්රධා
සංවිධායකතුමා. වැන් කවුව? [බාධා කිරීේ] ඔබතුමන්කා සැරින්
සැශර්ට ශව ස් කර වාශන්. අශප් ජ් තා විමුක්ති ශපරමුශණ්
ායකතුමාත්, වවස් 52කට මශක පුටුශේ වාඩි වුණු මහින්ව
රාජ්පක්ෂ මැතිතුමාත් කියා තිබුණා, ශේ වතාශේ International
Sovereign Bond - ISB - එකට අපට තායිකන්තයටත්, ග්රීසියටත්
වඩා ශපොලිය ශගවන් වුණා කියකා. ඒශක් ශපොඩි ඇත්තක්
තිශබ වා. ශමොකව, මහින්ව රාජ්පක්ෂ උන් ැශහේශක බක
කෑවරකම , සා, අර වවස් 52 කුමන්ත්රණය , සා ජ්ාතයන්තර
ශශ්රේණිගත කිරීම තුළ කංකාව පහතට ශහළුවා.
Standard & Poor's, Fitch Group, Moody's කිය ආයත
තු ම, තමුන් ාන්ශසේකාශක ආණ්ඩුව, අර ශහොර ආණ්ඩුව,
කුමන්ත්රණකාරී ආණ්ඩුව ආපු විගස අශප් ratings පහළ වැේමා.
එශහම පහළට වමපු ගමන්, ණය ගන් ශපොලිය තිබුණාට වඩා
සියයට 3කින් විතර වැඩි වුණා. මුත්, අශප් රජ්ය යටශත් යළි
වතාවක් එය සාමා ය තත්ත්වයට ඇවිල්කා, ශේ ශව ශකොට
තිබුණු තත්ත්වයට වඩා සියයට එකහමාරක් විතර වැඩිශයන්
තිශබ වා. ඒ වවස් ප ස්ශවශක් කුමන්ත්රණය , සා
තමුන් ාන්ශසේකාශක බකශකෝභි, අවස්ථාවාදී කුමන්ත්රණය , සා
අශප් රටට බිලිය 6.4ක් වළ ව ශයන් අහිමි ශවකා තිශබ වා.
[බාධා කිරීමක්] ඔේ. හරි ේ, ඒ මුවක අය කරගන් ඕ ෑ. හරි
ේ අය කරගන් ඕ ෑ!
ඊට පස්ශසේ තවත් කාරණා කියා තිශබ වා. මම ඒ හැම එකක්
ගැ ම කියන් යන්ශන් ැහැ. හැබැයි, ශමතැ දී මම ශේ
කාරණය කිය වා. අවුුදු 9ක් තිස්ශසේ ආර්ක කය වි ා කරපු
අශප් විමල් වීරවං කථා කළා. "ආර්ක ක ඝාතකයා" කිය වච ය
එතුමා , ර්මාණය කළා. අන් ඒ ආර්ක ක ඝාතකශයෝ ඒ වවස්
ප ස්ශවශක්දී යළි වතාවක් ආර්ක කය ඝාත ය කරපු හැටි තමයි
මම ශපන්වා දුන්ශන්. හැබැයි, එතුමා වැන් ඇවිල්කා ශබොශහොම
කස්ස ට අපට බණ කිය වා.
ගු කථා ායකතුම, , ශමවර අය වැය ඉදිරිපත් කශළේ
''Vision 2025'' - ශපොශහොසත් රටක් ය ශත්මාව ය සමාජ්
ආර්ක ක සංවර්ධ වැක්මට අනුවයි. එහි තවත් ඉදිරි පියවර විධියට,
වයවසායක හැකියාශවන් යුක්ත ජ්ාතියක් ශකස ශ්රී කාංකිකයන්ශක
හැකියාවට අත්වැකක් සැපයීම තමයි අශප් ශේ වර් ය සහ අය
වැශේ ප්රධා අරමුණ ශවන්ශන්. පැහැදිලිව කිය වා ේ, ශේ
රශේ සමස්ත ජ් තාව රජ්ශේ ශහෝ ආණ්ඩුශේ යැශපන් න් බවට
පත් කරන්
අපට ඕ ෑකමක්
ැහැ. ඒ , සා තමයි, සෑම
පුද්ගකශයකුටම ස්වාීන ව ශගොඩ ැශඟන් අව ය පරිසරයක්
, ර්මාණය කරන් යි අපි උත්සාහ වරන්ශන්. ශමය කාට හරි
ශත්ුේ ගන් බැරි ේ, අපට කරන් ශවයක් ැහැ. මුත්, අප
රජ්ශේ වර් ය වී ඇත්ශත්, ශ ොමිශල් කෑමශේකක් දීකා ඔවුන්
සතුටු කර වා ශවනුවට, ඔවුන්ට ජීව මාර්ගයක් හවා දීකා යේ
හැකියාවක් කබා දීමයි.
රශේ ආර්ක ක සංවර්ධ ය පිළිබඳ කිසිම වැක්මක් ැති අය
කර ශචෝව ාවක් තමයි, ශමවර අය වැශේ සහ මල්කක්
ැහැයි කිය එක. ඔේ, ඇත්තටම ශේ අය වැශේ සහ මල්කක්
ැහැ. මට ඒ අයට කියන් තිශබන්ශන්, හාල් ශසේුවක් හරි,
ටකරමක් හරි දීකා ආර්ක කය ශගොඩගන් බැහැ කියකායි. අපි
අවුුදු හැත්තෑවක් තිස්ශසේ වැක්කා, ඒ හව වහල් මා සිකත්වය
, සා රට ශකොයිතරේ අගාධයට ගියාව කියකා. අපට වහල් හිමිශයෝ
ශවන්
ඕ ෑකමක්
ැහැ. අපි "Enterprise Sri Lanka"
වැඩසටහ
හඳුන්වා දුන්ශන් ශකොන්ව ශකළින් තියාශග ,
කාටවත් ශසකන්්ඩ ශ ොව , ශකෝකයාත් සමඟ ඉදිරියට යන්
පුළුවන් ශ්රී කාංකීය ජ්ාතියක් ඇති කරන් යි.
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විශ ේෂශයන්ම පටු ශගේබන්ශක මා සිකත්වශයන් රට
මුවාශග , පුංචි ළිශඳේ ඉන් මහ ශගේබාශක මා සිකත්වශයන්
රට මුවාශග , ශේ රශේ අශප් දූ වුවන්ට කැබිය යුතු වාස ාවන්ත
අ ාගතය කබා දීමයි ශේ අය වැශේ ප්රධා කාරණාව.
ඒ වාශකම, ශගොවීන්ට, කෘෂි කර්මාන්තයට, ීනවරයන්ට
කිසිවක් කබා දීකා ැහැ කියා තිබුණා. ශේ දි කිහිපය තුළ ශේ
කාරණය , තර , තර ශපොශහොේටුශේ මහත්වුන්ශගන් කියැවුණු
බව මම වැක්කා.
ඒශකන් කියන්ශන්, අඩුම ගණශන්
එශහම
කියන්
ඉස්ශසල්කා ශේ අය වැය ශල්ඛ ය කියවකාවත් ැහැ කිය
එකයි. ශමවර අය වැයශයන් කෘෂිකර්මාන්තය හා ීනවර කටයුතු
සඳහා බිලිය 87ක් ශවන් කර තිශබ වා. වාරිමාර්ග සංවර්ධ ය
සඳහා
එයින්
බිලිය
65ක
කබා
ශව වා.
මම
තමුන් ාන්ශසේකාශගන් අහ වා, ශේ තරේ මුවකක් ශගොවියාට
ශවන් කළ කාකයක් මීට ශපර තිබිකා තිශබ වාව කියකා.
තිශය වා
ේ, කුණාකර ශේ සභාවට ඇවිත් අපට ඒක
ශපන්වන් .
ඊට අමතරව සුළු පරිමාණශේ ශගොවීන්ට උසස් තත්ත්වශේ
ශභෝග වගාවට අවතීර්ණ වීම සඳහා අව ය තාක්ෂණය හා වැනුම
කබා දීම පිණිස ුපියල් මිලිය 250ක් ශවන් කර තිශබ වා.
ශමම ශගොවීන් සමඟ වි ාක සමාගේ සේබන්ධ කර අතර,
එමගින් එම , ෂ්පාව ශද්ීයය හා විශද්ීයය ශවශළඳශපොළට අශළවි
කිරීශේ හැකියාව ඇති කර වා. අශප් ආණ්ඩුව ඉදිරි කාකශේදී
මශ්ඩ ඉන්
ශගොවියශක ඒ මඩ ශසෝවා ජ්ාතයන්තර
ශවශළඳශපොශළේ වයවසායකශයක්, වයාපාරිකශයක් බවට පත්
කර බව කියන් ඕ ෑ.
අස්වනු ගබඩා කිරීමට පහසුකේ ශ ොමැතිව කෘෂිකාර්මික
, ෂ්පාව වි ා වීම , සා ශගොවීන්ට වි ාක ව ශයන් ආවායේ
අහිමි වීමක් සිදු ශව වා. රජ්ය විසින්, ශද් රණය පාක ය කළ
හැකි ගබඩා සැකසීම සඳහා ුපියල් බිලිය 400ක ආශයෝජ් යක්
සිදු කර අතර, ඒවා කළම ාකරණය සඳහා ශපෞද්ගලික අං යට
ආරාධ ා කර බව මම එවා අය වැය කථාශේදී කිේවා. එම , සා
ශගොවීන්ශක අස්වැන් වි ා ශ ොවීම ශහේතුශවන් අස්වැන් ට
ශහොඳ මිකක් කබා ගන් ට පුළුවන්.
එශසේම "Enterprise Sri Lanka" යටශත් කෘෂිකර්ම
ක්ශෂේත්රශේ ඉන්
ජ් තාවට ණය ශයෝජ් ා රම රාශියක්
තිශබ වා. ''රන් අස්වනු'' තුළින් සියයට 7 ශපොලියට වසර 7ක්
වක්වා ශගවීශේ කාකයට යටත්ව ුපියල් මිලිය 5 වක්වා ණය
කබා ශව වා. වයාපාරික කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා සියයට 7ක
ශපොලියට මිලිය 300 සහ මිලිය 750 වක්වා ණය මුවකක් වසර
7ක් වක්වා ශගවීමට අපි කබා ශව වා. ''ශගොවි ශවෝවා'' කුඩා
ණය ශයෝජ් ා රමශයන් ුපියල් කක්ෂ 5 වක්වා සියයට
තු හමාරක සහ ශපොලියක් මත කබා දීමට කටයුතු කර වා.
ශගොවි මහත්වුන්ශගන් අහ වා, තමුන් ාන්ශසේකාට මතක
කාකයක ශේ තරේ සහ කිසිම ආණ්ඩුවකින් කබා දුන් ාව
කියකා.
ීනවර වරායන් අලුත්වැඩියා කරන් බිලිය 1.3ක් -මිලිය
1300 ක්, ශප්දුුතුඩුශේ සහ ශප්සාශල් ව වරායන් ශවකක් සහ
මන්ඩතිේහි ව ැේ ැවතුේ ශතොටුශපොළක් ඉදි කර වා. ඒ
වාශකම RSW / CSW රම මගින් ීනවර කර්මාන්තශේ ශයශව
බහුදි ීනවර යාත්රා සඳහා උසස් තත්ත්වශේ මත්සය ගබඩා
ස්ථාප ය කිරීම හා යාත්රා අීනක්ෂණය කිරීශේ ආරක්ෂක පද්ධතිය
ස්ථාප ය කිරීම සඳහා රජ්ය සියයට 50 ක වායකත්වයක් වර වා.
ශේ සඳහා ුපියල් මිලිය 300ක් ශවන් කර බව එවා මම
ප්රකා යට පත් කළා.
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පාර්ලිශේන්තුව

[ගු මංගක සමරවීර මහතා]

ඒ වාශකම, වාහ මික ඉහළ යෑම ගැ ත් විවිධ ආකාරශේ
විග්රහ තිබුණා. අව සුශඛෝපශභෝගි වාහ වකට තමයි ශේ වැඩිම
බකපෑම සිදු වී තිශබන්ශන්. පසුගිය සමශේ ශපොඩි වාහ
'සු ාමියක්' වාශක කංකාවට ආවා. ඒ , සා traffic වැඩි වුණා.
අශප් මුවල් විශද් ශවත වැඩි වැඩිශයන් ඇදී ගියා. මුත්, වැඩිම
ශපෞද්ගලික රථ සංඛයාවක් මිකදී අරශග
තිශබන්ශන් අශප්
ආණ්ඩුව කාකශේ බව ශේ සංඛයාශල්ඛ වලින් ශපන්ව වා.
මුත් ඒ , සා ුපියකටත් යේ බකපෑේ ආවා. ඒ , සා සියයට
200ක cash margin එකක් වාන් සිද්ධ වුණා. මුත් මම සතුටුයි
කියන් , ඒ cash margin එක පසුගිය සිකුරාවා සිට යළි වතාවක්
සේපූර්ණශයන්ම අපි ඉවත් කර තිශබ බව.
ඒ වාශකම අපි වාහ permit සේබන්ධශයනුත් කියන්
ඕ ෑ. ඒ ශවකාශේ ුපියක පහත වැටීශේ ප්රවණතාව
වත්වාගන් ට permitවකට යේ තහංචියක් වැේමා. මුත්, එම
තහංචියත් අපි ඉවත් කරන් කැහැස්තියි. ශමොකව, ශේ ව විට
ුපියක ස්ථාවර ශවකා විතරක් ශ ොශවයි, යළිත් වතාවක් ුපියක
appreciate ශව වා. ශේ මාස ශවශක්දී විතරක් ුපියශල් අගය
සියයට ශවකහමාරකින් විතර වැඩි ශවකා තිශබ වා. අන් ඒ , සා
අපි වාපු තහංචිය,-

As our currency is stabilizing we have decided to relax
the restriction of importation of motor vehicles by public
servants under the concessionary permit scheme on the
following way. Retired public servants who have obtained
the concessionary permits will be allowed to import their
motor vehicles effective from 1st May.
විශ්රාමික permit holdersකාශක permits මැයි මාසශේ
පළමුවැ, වා සිට යළිත් වතාවක් රියාත්මකයි. ඒ වාශකම
රජ්ශේ ශසේවයන්ශක permits ගැ ත් කියන් ේ.
Public servants who have obtained the concessionary
permits will be allowed to import their respective motor
vehicles stage by stage on first come first out basis effecting
from 1st June of this year. In this regard my Ministry will
issue the guidelines before the end of this month, March
2019.
අන්තර්ජ්ාක ශවශළඳාම සඳහා සියයට 3.5ක බදු වැඩි කිරීම
ගැ ත් කියැවුණා. සියයට 3.5ක NBT අය කරනු කබන්ශන්
අන්තර්ජ්ාකය භාවිත කරමින් විශද් රටකින් භාණ්ඩ මිකදී ගැනීම
සඳහා පමණයි. උවාහරණයක් විධියට අන්තර්ජ්ාකය හරහා
චී ශයන් භාණ්ඩයක් මිකදී ගත්ශතොත්, එශහම
ැත් ේ
Facebook මඟින් ශවශළඳ වැන්වීේ ප්රචාරය කශළොත්, ශේ බද්ව අය
කර වා. මුත්, ශද්ීයය භාණ්ඩ මිකදී ගැනීශේ දී ශමම බද්ව
කිසිශසේත්ම අය කරන්ශන් ැහැ. උවාහරණයක් හැටියට කංකාශේ
තිශබ Takas.lk වැ,  ආයත ශයන් දුරකථ යක් ගත්ශතොත් ඒ
සඳහා ශමම බද්ව අය කරන්ශන් ැහැ. සියයට 3.5ක් ව ශමම
NBT බද්ව අය කරනු කබන්ශන්, වැ ට විශද් මිකදී ගැනීේ සඳහා
අය කරනු කැූ  සියයට 2.5ක මුද්වර ගාස්තුව ශවනුවටයි. එබැවින්,
ශමම බද්ව , සා credit cards මඟින් සිදු කරනු කබ විශද් මිකදී
ගැනීේ සඳහාත් ඇත්ශතන්ම වැඩි ශවන්ශන් සියයට 1ක් පමණයි.
ඒ වාශකම අපි කියන් ඕ ෑ, කංකාශේ Uber වශක taxi ශසේවා
තිශබ වා. Uber ටැක්සිවක ආවායම ශකළින්ම යන්ශන් පිට
රටවකට. කංකාශේ එවැ,  ආයත යක් තිශබන්ශන් PickMe
ආයත ය විතරයි. එම , සා පිට රට ය එම ආවායශමන් යේ
මුවකක් ශකළින්ම අශප් රටට කබා ගන් ට පුළුවන් ශව වා.
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කාමර 5කට වඩා වැඩි , වාස පමණක් වාතැන් සඳහා
අන්තර්ජ්ාකය ඔස්ශසේ සංචාරකයන්ට කබා දිය හැකි බව කිේවා.
සංචාරක ක්ශෂේත්රශේ සිදු කරනු කබ අවිධිමත්භාවයන් රමශයන්
විධිමත් කිරීම සඳහා උ න්දු කිරීමක් ශමම ශයෝජ් ාව මඟින් සිදු
කරනු කබ වා. 2020 අශප්රේල් මාසශේ දී කාමර 5කට වඩා
වැඩිශයන් තිශබ ශහෝටල් අන්තර්ජ්ාකය හරහා ශවන් කිරීම
සඳහා ශ්රී කංකා සංචාරක ප්රවර්ධ අධිකාරිශේ ලියා පදිංචි කරනු
ඇත. කාමර 5කට අඩු ශහෝටල් එශසේ ලියා පදිංචි කිරීමක් අව ය
ැහැ. ඒශකන් කියන්ශන්
ැහැ, ඒ ශගොල්කන්ට ඔවුන්ශක
ශහෝටල් කරශග යන් බැහැ කියකා. කාමර 5කට වඩා අඩු
ේ, සාමා ය පරිදි වයාපාර කරශග යන් පුළුවන්. [බාධා
කිරීමක්] ගු සුශේධා ජී. ජ්යශසේ මන්ත්රීතුමිය, , ඔබතුමියටත්
ශහොඳ කස්ස ශහෝටකයක් තිශබ වා. ඒ සඳහාත් අපි උවේ
කරන් ේ. Enterprise Sri Lanka හරහා එන් , අපි උවේ
කරන් ේ.
රජ්ශේ ශසේවකයන්ශක වැටුප් වැඩිවීම ගැ ශකොයි තරේ කථා
කළත් මදි. තමුන් ාන්ශසේකා ඒවා ගැ
වච යක්වත් කථා
කරන්ශන් ැහැ.
ශේ රශේ රජ්ශේ ශසේවකයන්ට තමන්ශක පඩිය සියයට
107කින් වැඩි වුණු තවත් යුගයක් තිබුණා ේ, කුණාකරකා
කියන් . වසර තු කදී සියයට 107කින් වැටුප් වැඩි වුණා. ඒ
සියයට 107 වැඩි කරකා, අලුත් ශකොමිෂන් වාර්තාව සකස් කර
සූවා ේ ව තුු, තවත් ුපියල් 2,500ක දීම ාවක් කබා ශවන්
අපි වැන් ශයෝජ් ා කර තිශබ වා. එවා මම කිේවා වාශක කාර්යාක
කාර්ය සහයක වැටුප ුපියල් 11,730 සිට 21,740 වක්වා අවුුදු
තු ක් ඇතුළත වැඩි වුණා. රුවරශයකුශක වැටුප ුපියල්
16,000 සිට ුපියල් 29,000 වක්වා අවුුදු තු ක් ඇතුළත වැඩි
වුණා. අමාතයාං ශල්කේවරශයකුශක වැටුප ුපියල් 40,000
පමණ සිට ුපියල් 88,000 වක්වා අවුුදු තු ක් ඇතුළත වැඩි
වුණා.
මම එවා කිේවා වාශක තමුන් ාන්ශසේකා අවුුදු වයක්ම
කශළේ තුන්ශේකටම හමුවාව විකුණාශග
කාපු එකයි.
තමුන් ාන්ශසේකාශක ආණ්ඩුව පැවතුශණ් හමුවාව විකුණාශග
කාකයි. අවත් විපක්ෂශේ තමුන් ාන්ශසේකා පැවශතන්ශන් ඒ අය
විකුණාශග කාකයි. හමුවාශේ කී ශවශ ක් එවකට සිටි ආරක්ෂක
ශල්කේවරයා හමුවී කී වතාවක් ඉල්ලුවාව, "අශන් සර්, අශප් ශේ
දීම ා ටික වැඩි කරකා ශවන් " කියකා. ඒ අයට ඒවා අමතක
ේ, ඒ අය හමු වුණු දි ටික ඉදිරිපත් කරකා මට තවත් වවසක
විවාවයක් කරන් පුළුවන්. අවුුදු 20ක් තිස්ශසේ කවුුවත් ශේ
අයට ඇහුේ කන් දුන්ශන් ැහැ. මුත්, මම එවාත් කිේවා වාශක
අව අපි කමාන්ශඩෝ දීම ාව ුපියල් 1,000 සිට 5,000 වක්වා,
ශගවල් කුලි දීම ාව සියයට සියයකින්, , ක ඇඳුේ දීම ාව
ුපියල් 255 සිට ුපියල් 600 වක්වා, රණවිු දීම ාව ුපියල්
175 සිට ුපියල් 350 වක්වා වැඩි කරන් ට ශයෝජ් ා කරකා
තිශබ වා. ශේවාට පිළිතුු ැති ශව ශකොට, ඊළඟට ශමොකක්ව
කිේශේ? මම මශක , ක කාමරශේ ඉඳශග තමුන් ාන්ශසේකාශක
කථා දිගටම වාශක අහශග සිටියා. සමහර අය කියන් පටන්
ගත්තා, "අශන්! ශපොලීසියට ශමොකුත් දීකා ැහැ ශන්" කියකා. ඊට
පසුව ශපොලීසිය ශවනුශවන් හශයන් අඬන් පටන් ගත්තා.
ශපොලීසියට ශේ වතාශේ දුන්ශන් ැහැ තමයි. හැබැයි, අපි 2016
වර්ෂශේ දී, වැ ට වසර ශවකකට ඉස්ශසල්කා ඒ අයශක වැටුප
සියයට 40කින් වැඩි කළා. ඒ වැඩි කශළේත් අපිමයි. ශව
කවුුවත් ශ ොශවයි. ඒ වාශකම 2016දී ශපොලීසිශේ
සියලුශව ාශකම සංයුක්ත දීම ාවත් වැඩි කළා.
" 'එන්ටර්ප්රයිස් ශ්රී කංකා' ණය දීශේ රමශේවයට කස්ස ,
ආකර්ෂණීය ේ ටිකක් වැේමා පමණයි. රශේ මුවල් ඇමතිවරයා
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ඉන්ශන් ණය ශයෝජ් ා රම හවන් ට ශ ොශවයි" කියකා ශේ රශේ
බිහි වුණු දූෂිතම මහ බැංකු අධිපති වූ කේරාල් කිය වා. දූෂිතම
කියකා මම කියන්ශන් කුණු ඇතිවයි. වැන් ඒ ගැ කථා කරන්
බැහැ. අව ය ේ අපි ඒ ගැ ත් ශවකාවක කථා කරන් විවාවයක්
ශවමු.
වයාපාර පටන් ගන්
ශපොලිය ඉතා ඉහළයි.
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වාණිජ් බැංකුවලින් ණය ගත්තාම

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ඇමතිතුම, , ඔබතුමාට තව වි ාඩි තු ක කාකයක්
තිශබ වා.

ගරු මංගල සාමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Sir, can I have another few more minutes, please?

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Do you want another ten minutes

ගරු මංගල සාමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Yes, thank you. ඒ වාශකම ශද්පළ ඇපයට තියකා තමයි ණය
ගන් ශවන්ශන්. ශබොශහෝ බැංකුවකට යන් ත් අශප් තුණයන්
බයයි. ඇතුල් වුණු ශේකාශේ ඉඳන් ඒ අයශක උත්සාහය
තිශබන්ශන් බැංකු ණය ශවන් ශ ොශවයි, ශ ොශවන් යි. අන්
ඒ , සා තමයි ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඒ වුවන්ශක ණය බරට කර
ගහන්ශන්. ශපොලිශයන් සියයට 100 සිට සියයට 75, සියයට 50
වක්වා කර ගහකා ශේ රට තුළ අලුත් වයවසායකයන් කක්ෂයක්
, ර්මාණය කිරීම වරවක්ව කියකා මම අහන් කැමැතියි.
වැසිකිළි ප්ර ් ය ගැ මම ැවත මතක් කරන්ශන් ැහැ. ඒ
තරේ දියුණු දිස්ත්රික්කයක කක්ෂයකට ආසන්
ප්රමාණයක්
වැසිකිළි
ැතිව ඉන් වා. අශප් හිටපු මුවල් ඇමතිතුමාශක
දිස්ත්රික්කය.
හේබන්ශතොට දිස්ත්රික්කයට බිලිය ගණ ක් වියවේ කළා.
මුත්, ඒවාට අපියි මුවල් ශවන් කර තිශබන්ශන්. මනුෂයයන් ජීවත්
ශව රටකට අ, වාර්ශයන්ම මහ පාරවල් ඕ ෑ, අධිශේී  මාර්ග
ඕ ෑ. මුත්, ඒ සියල්කටම ඉස්සර ශවකා සාමා ය මනුෂයයාශක
මූලික
පහසුකේ
ටික
කබා
ශවන්
ඕ ෑ.
බස්
ැවතුේශපොළවල්වක, දුේරිය ස්ථා වක තිශබ වැසිකිළිවකට
ගියාම ඒවා රකාදි වාශගයි. තමුන් ාන්ශසේකා, අපි ශගොඩක්
කාශකකින් බස්වක ගිශේ ැති , සා ශේවා ශත්ශරන්ශන් ැහැ.
මුත්, හැමවාම බස් එශක් ය මි, සුන්ට හදිසියකට තමන්ශක ඒ
අව යතාව ඉටුකරගන් යන් පුළුවන් තැ ක් ැහැ. අන් ඒ
, සා තමයි, බිලිය 9කට ආසන් මුවකක් ශේ සඳහා ශවන් කර
තිශබන්ශන්. ඒ කථාව ඇහුවාට පස්ශසේ, ඊශේ Bar Association
එශක් අලුත් සභාපති කාලිංග ඉන්ද්රතිස්ස මහත්මයාශක
, ශයෝජිතයන් ඇවිල්කා, ඒ අයශකත් ඉල්ලීමක් මට ඉදිරිපත් කළා.
ඒ අය කිය වා, "කංකාශේ උසාවිවක තිශබන්ශන්ත් ඔය
තත්ත්වයමයි" කියා. උසාවියකට ගිහිල්කා හිටශග
ඉන්
වුණාම හරි අපහසුයි. මම තවමත් කුුඳු ශපොලු ඩුවට මාස 3කට
සැරයක් උසාවියට ය , සා මම ඒ ගැ වන් වා. මම තවමත්
උසාවිශේ සාක්ෂි කූඩුවට ඟි වා. මම ේ ඒ වාශක වවස්වකට

Imodium අරවා ශේවා ඔක්ශකෝම ගහකායි යන්ශන්. ශමොකව,
වැරැදිකාවත් bathroom යන් වුශණොත් අමාුශේ වැශට වා.
අශප් සාමා ය ජ් තාව අව ශේ දුක විඳි වා. අශප් තකතා
අතුශකෝරක ඇමතිතුමිය මට අව මුළු කංකාශේම උසාවිවක
කැයිස්තුව දුන් ා. කාන්තාවන්ට, පිරිමින්ට සහ ආබාධිත
පුද්ගකයන්ට ආදී ව ශයන් ශව ශව ම ඒ උසාවිවකටත් ව
වැසිකිළි අපි ශේ එක්කම හව වා.
ඊළඟට, ක්රීඩා ක්ශෂේත්රය ගැ කථා කළා. පසුගිය අය වැය
විවාවශේදී මම කළ කථාශේ ශපොඩි අඩුවක් වුණා. ඒක අය වැයට
ඇතුළත් කරන් බැරි වුණා. ගු හරින් ප්ර ාන්දු ඇමතිතුමා
තමන්ශක කථාශේදී කිේවා, කංකාශේ පළාත් වයට ජ්ාතයන්තර
මේටශේ ක්රීඩාංගණ වයක් හව වාය කියා. ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ
සඳහා වැඩ පටන් ගන් විතරක් වැ ට මිලිය 300ක් ශවන් කර
තිශබ වා.
ශකොශකොන් ාශේ
වීරසිංහ
මල්ලිමාරච්චි
ක්රීඩාංගණයත්, මාතශල් බර් ා්ඩ අලුවිහාශර් ක්රීඩාංගණයත් ඒ
යටශත් සංවර්ධ ය ශව වා. ඊට අමතරව තවත් ුපියල් මිලිය
700ක් අපි කබා දීකා තිශබ වා. මුත්, ඒක කියැවුශණ් ැහැ.
ඊළඟට, ළමා ඉතිරි කිරීේ මත බදු අය කිරීම පිළිබඳවත් වැන්
කථා බහක් තිශබ වා. එම කථාවත් වි ාක ව ශයන් විකෘති
කරකා වැන් කිය වා, ළමා ඉතිරිකිරීශේ ගිණුේවකට; ුපියල්
5,000කට වැඩි ඒවාට ශපොලී අය කර වාය කියා. කංකාශේ ගිණුේ
ආ්රිත බදු ගණ ය කිරීම සිදු වන්ශන් මාසික ශපොලී ආවායම
ුපියල් 5,000ට වැඩි ේ විතරයි. මාසික ශපොලී ආවායම ුපියල්
5,000ට වැඩි ශවන්
ේ, ඒ account එශක් ඒ ගිණුශේ අවම
ව ශයන් ුපියල් කක්ෂ 12ක්වත් තිශබන්
ඕ ෑ. ශේක
ශපොශහොසත් බබාකාටයි බකපාන්ශන්. තමුන් ාන්ශසේකාශක
බබාකාශක
ේ ගිණුේවක මුවල් ඇත්ශත් ඇශමරිකන්
ශඩොකර්වලින් ශන්. මාසයකට ුපියල් 5,000කවත් ශපොලියක්
කැශබන්
ේ, බැංකු ගිණුශේ කක්ෂ 12කට වඩා තිශබන්
ඕ ෑ. ඒශකනුත් අශප් බදු රමය අනුව ඉතාම අඩු ශපොලියක්
පැ ශවන්ශන්. ශේ කථාව වැන් සේපූර්ණශයන්ම විකෘති කරකා
තිශබ වා. ශේ විධියට, තමුන් ාන්ශසේකා විවිධාකාර ශද්වල්
කිේවා.
මම මුලින් කිේවා වාශක, ශමතුමන්කා එල්ක කළ ශචෝව ා,
ඉදිරිපත් කළ ශයෝජ් ා ආදී සියල්කටම මම ස්තුතිවන්ත ශව වා.
තවත් සංශ ෝධ
කීපයක් අය වැය තුන්ව වර කියැවීශේ
විවාවශේදී ඉදිරිපත් කරන්
මම බකාශපොශරොත්තු ශව වා.
එශතක්, ශේ කථාවට සවන් පිළිබඳව තමුන් ාන්ශසේකා
සියලුශව ාටම මාශක ස්තුතිය පිරි මමින්, මශක වච ස්වල්පය
අවසන් කර වා.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ස්තුතියි. විසර්ජ්
වර කියැවීම, සභාව එකඟව?

ප ත් ශකටුේපත, 2019 ශවව

ගරු දිවන්ෂන ගුණවර්ධාන මහතා

(மாண்புமிகு திலனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Divide!

වබු ම් සීනුව නාද වී අවසාන් වුණා පසු பிாிவுமைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் At the conclusion of the division bell -
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පාර්ලිශේන්තුව

ගරු කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගු මන්ත්රීතුමන්කාට ඡන්වය දීම ආරේභ කරන් පුළුවන්.
ඡන්වය කබා දීමට අපහසුතාවක් තිශබ වා ේ කුණාකර අත
ඔසවන් . අපි ඒ සේබන්ධශයන් පහසුකේ කබා ශව වා.

(වම් අවසානථාවේදී ඡන්දය දීම ආරම්භ වකරිණි.)
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வாக்தகடுப்பு ஆரம்பமானது)
(At this stage, the Voting commenced.)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගු විමකවීර දිසා ායක මැතිතුමා.

ගරු ඩී.ටී.ඩේලිේ. විමලවීර දිසාානායක මහතා

(மாண்புமிகு டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர திசாநாயக்க)

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

විුද්ධයි.

ගරු කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

ගු පියල් ,  ාන්ත ව සිල්වා මැතිතුමා.

කුණාකර සියලු ශව ාම වාඩි ශවන් . ඡන්වය දීමට අපහසු
වුණු ගු මන්ත්රීතුමන්කා එක එක්ශක ා ඒ බව සඳහන් කරන්
ඕ ෑ. ගු සාලින්ව දිසා ායක මැතිතුමා.

ගරු ිළයල් නිශ්ාන්ත ද සිල්වා මහතා
(மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)

ගරු සාාලින්ද දිසාානායක මහතා

විුද්ධයි.

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சாலிந்த திசாநாயக்க)

විුද්ධයි.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ශජ්ොන්ස්ටන් ප්ර ාන්දු මැතිතුමා.

ගරු වනොන්සාන න් ප්රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு லஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගු පවිත්රාශද්වි වන්, ආරච්චි මැති, ය.

ගරු පවිත්රාවද්වි වන්නිආරචිික මහ මිය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராலதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

විුද්ධයි.

විුද්ධයි.

ගරු කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගු සේපන්වන් මැතිතුමා.

(The Hon. Speaker)

ගු ටී.බී. ඒක ායක මැතිතුමා.

ගරු රානවවර දියම් සාම්පන්දන් මහතා
(மாண்புமிகு ராஜவலராதயம் சம்பந்தன்)

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)
ஆம்.

(மாண்புமிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

විුද්ධයි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු එස්.එේ. චන්ද්රශසේ

මැතිතුමා.

(The Hon. Speaker)

ගු අනුර රියවර්

යාපා මැතිතුමා.

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා

ගරු එසාන.එම්. චන්ද්රවසාේන මහතා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

විුද්ධයි.

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரலசன)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

විුද්ධයි.

ගරු කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු කක්ෂ්මන් යාපා අශේවර්ධ

මැතිතුමා.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මුතු සිවලිංගේ මැතිතුමා.

ගරු ලක්ෂනමන් යාපා අවේවර්ධාන මහතා

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் யாப்பா அலபவர்தன)

විුද්ධයි.

(மாண்புமிகு முத்து சிவலிங்கம்)

ஆம்.
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(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මශක වේ පැත්ශත් ශව ත් ගැටලුවක් තිශබ වාව? ැහැ ශන්.
මශක වකුණු අත පැත්ශත් ඡන්වය දීමට බැරි වූ අය සිටි වාව?
ෆීල්්ඩ මාර්ෂල් ගු සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා.

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සාර

වෆොන්වසාේකා මහතා

(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்லசகா)

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka)

පක්ෂයි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ඩී.එේ. ස්වාමි ාවන් මැතිතුමා.

ගරු ඩී.එම්. සානවාමිනාදන් මහතා

(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

පක්ෂයි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ශක්.ශක්. පියවාස මන්ත්රීතුමා.

ගරු වක්.වක්. ිළයදාසා මහතා

(மாண்புமிகு லக.லக. பியதாஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

පක්ෂයි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ෆවුසි මැතිතුමා?

ගරු ඒ.එචි.එම්. ෆවුසි මහතා

(மாண்புமிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

පක්ෂයි.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු පියශසේ
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ගමශක මැතිතුමා.

ගරු ිළයවසාේන ගමවප මහතා
(மாண்புமிகு பியலசன கமலக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

පක්ෂයි.

ඡන්දය ප්රකාශ් ිරරීවමන් පසුවவாக்தகடுப்பின் பின் On conclusion of the Voting -

(වම් අවසානථාවේ පහත සාඳහන් නම් සාභා ගර්භවේ ඇති ඩිජි ල්
පුවරුවේ ප්රදර්ශ්නය වකරිණි.

( இவ்லவகளயில்,
கீழ்வரும்
தபயர்கள்
சபாமண்டபத்தின்
டிஜிற்றல் திகரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.)
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in
the Chamber.)

විදු ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්වවන පරිදි - පක්ෂව 114:
විරුද්ධාව 73 වැළකී සිටි 0 යනුවවන් වබු වණ්ය.
இலத்திரனியல் வாக்தகடுப்பு முகறக்கிைங்க பாராளுமன்றம்
பிாிந்தது: சார்பாக 114; எதிராக 73; விலகியிருந்லதார் 0.
According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 114:
Noes 73: Abstain 0.

G 001. Rauff Hakeem
G 002. Mangala Samaraweera
G 003. Gamini Jayawickrama Perera
G 004. John Amaratunga
G 005. Gayantha Karunatileka
G 006. Lakshman Kiriella
G 007. Ranil Wickremesinghe
G 009. Tilak Marapana
G 010. Wajira Abeywardana
G 011. Ravi Karunanayake
G 012. Rajitha Senaratne
G 013. Rishad Bathiudeen
G 014. Patali Champika Ranawaka
G 015. Kabir Hashim
G 016. Sajith Premadasa
G 017. Akila Viraj Kariyawasam
G 018. Malik Samarawickrama
G 019. Mano Ganesan
G 020. Navin Dissanayake
G 021. J.M. Ananda Kumarasiri
G 022. P. Harrison
G 023. R.M. Ranjith Madduma Bandara
G 024. Arjuna Ranatunga
G 025. Palany Thigambaram
G 026. Chandrani Bandara
G 027. Thalatha Atukorale
G 028. Abdul Haleem
G 029. Sagala Ratnayake
G 030. Harin Fernando
G 031. Daya Gamage
G 032. Ravindra Samaraweera
G 033. Sujeewa Senasinghe
G 034. Harsha De Silva
G 035. Ajith P. Perera
G 036. V.S. Radhakrishnan
G 037. Ruwan Wijayawardene
G 038. Lucky Jayawardana
G 039. Ameer Ali Shihabdeen
G 040. Dilip Wedaarachchi
G 041. Niroshan Perera
G 042. A.D. Premadasa
G 043. Wasantha Aluwihare
G 044. Vijayakala Maheswaran
G 045. Eran Wickramaratne
G 046. Ranjith Aluvihare
G 047. J.C. Alawathuwala
G 048. Vadivel Suresh
G 049. Faizal Cassim
G 050. Ranjan Ramanayake
G 051. Ashok Abeysinghe
G 052. H.M.M. Harees
G 053. Seyed Ali Zahir Moulana
G 054. Ajith Mannapperuma
G 055. Edward Gunasekara
G 056. Anoma Gamage
G 057. Karunarathna Paranawithana
G 058. Palitha Kumara Thewarapperuma
G 059. Nalin Bandara Jayamaha

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
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G 060. Buddhika Pathirana
G 061. Abdullah Mahrooff
G 063. Piyasena Gamage
G 064. Lakshman Senewiratne
G 065. Wijith Wijayamuni Zoysa
G 068. Vasantha Senanayake
G 069. Indika Bandaranayake
G 070. Palitha Range Bandara
G 071. M.S. Thowfeek
G 072. Manusha Nanayakkara
G 073. Sirinal de Mel
G 074. Anura Sidney Jayarathne
G 076. Lakshman Ananda Wijemanne
G 077. A. A. Wijethunga
G 078. Hector Appuhamy
G 079. Sisira Kumara Abeysekara
G 080. Thushara Indunil Amarasena
G 081. A. Aravindh Kumar
G 082. Velu Kumar
G 083. Nalaka Prasad Colonne
G 084. Chandima Gamage
G 085. Kavinda Heshan Jayawardana
G 086. Mylvaganam Thilakarajah
G 087. Mayantha Dissanayake
G 088. Sujith Sanjaya Perera
G 089. Hirunika Premachandra
G 090. Bandula Lal Bandarigoda
G 091. M. Ibrahim Muhammad Mansoor
G 092. S.M. Marikkar
G 093. Imran Maharoof
G 094. Ishak Rahuman
G 095. Mujibur Rahuman
G 096. Harshana Rajakaruna
G 097. Thusitha Wijemanna
G 098. Rohini Kumari Wijerathna
G 099. Chaminda Wijesiri
G 100. Hesha Withanage
G 101. Sandith Samarasinghe
G 102. Chathura Sandeepa Senaratne
G 103. Wijepala Hettiarachchi
G 104. Ashu Marasinghe
G 105. Jayampathy Wickramaratne
G 106. Mohamadu Nazeer
G 107. S.M. Mohamed Ismail
G 115. Indika Anuruddha Herath
O 002. Sumedha G. Jayasena
O 003. W.D.J. Senewiratne
O 005. Dinesh Gunawardana
O 007. Chamal Rajapaksa
O 008. Mahinda Rajapaksa
O 010. Arumugan Thondaman
O 011. Pavithradevi Wanniarachchi
O 012. Salinda Dissanayake
O 013. Wimal Weerawansa
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O 015. A.D. Susil Premajayantha
O 016. Gamini Lokuge
O 017. Rajavarothiam Sampanthan
O 018. Mavai S. Senathirajah
O 019. Anura Dissanayake
O 022. Anura Priyadharshana Yapa
O 023. Bandula Gunawardana
O 026. Janaka Bandara Tennakoon
O 027. C.B. Ratnayake
O 029. Mahinda Yapa Abeywardena
O 030. Dilan Perera
O 031. Keheliya Rambukwella
O 032. Kumara Welgama
O 033. Dullas Alahapperuma
O 034. Johnston Fernando
O 037. Dharmalingam Sithadthan
O 039. Nihal Galappaththi
O 040. Vijitha Herath
O 041. S.M. Chandrasena
O 042. Mahindananda Aluthgamage
O 044. Piyankara Jayaratne
O 045. Vasudeva Nanayakkara
O 046. Lakshman Yapa Abeywardene
O 048. Rohitha Abeygunawardana
O 050. Chandima Weerakkody
O 053. Udaya Prabhath Gammanpila
O 054. Susantha Punchinilame
O 056. Premalal Jayasekera
O 057. K. Thurairetnasingam
O 058. Seeniththamby Yoheswaran
O 059. Sunil Handunnetti
O 060. Bimal Rathnayake
O 063. Sudarshini Fernandopulle
O 065. Sriyani Wijewickrama
O 067. Siripala Gamalath
O 068. Duleep Wijesekara
O 069. S.C. Mutukumarana
O 070. Lakshman Wasantha Perera
O 071. Nishantha Muthuhettigamage
O 073. Arundika Fernando
O 074. Tharanath Basnayake
O 075. Nimal Lanza
O 076. Anuradha Jayaratne
O 077. S. Shritharan
O 079. M.A. Sumanthiran
O 080. Nalinda Jayathissa
O 084. Ananda Aluthgamage
O 085. S. Viyalanderan
O 088. Jayantha Samaraweera
O 089. P. Udayashantha Gunasekara
O 090. Dilum Amunugama
O 091. Mohan Priyadarshana De Silva
O 092. T. Ranjith De Zoysa
O 093. Ramesh Pathirana
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No
No
No
No
No
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No
No
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No
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No
No
No
No
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No
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O 094. Vijitha Berugoda
O 095. Roshan Ranasinghe
O 096. Lohan Ratwatte
O 097. Kaveendiran Kodeeswaran
O 098. I. Charles Nirmalanathan
O 100. S. Sivamohan
O 101. Namal Rajapaksa
O 102. Janaka Wakkumbura
O 103. Vidura Wickramanayaka
O 104. Thenuka Vidanagamage
O 105. Shehan Semasinghe
O 106. Kanaka Herath
O 107. D.V. Chanaka
O 108. Sisira Jayakody
O 110. Sanath Nishantha Perera
O 111. S. Premarathna
O 112. Tharaka Balasuriya
O 113. Shanthi Sriskandarasa
O 114. Prasanna Ranatunga
O 115. Prasanna Ranaweera
O 116. Kachana Wijesekara
Electric Voting Results
YES
NO
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ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු මුවල් ඇමතිතුමා.

ගරු මංගල සාමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගු කථා ායකතුම, , "විසර්ජ් ප ත් ශකටුේපත පූර්ණ
පාර්ලිශේන්තු කාරක සභාවකට පැවරිය යුතුය"යි මා ශයෝජ් ා
කර වා.

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

කාරක සභාව කවවාව?

ගරු මංගල සාමරවීර මහතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

2019 මාර්තු 13 ව

බවාවා.

පන වකටුම්පත, අංක 57දරන සානථාවර නිවය ගය ය ව ,
2019 මාර්තු මසා 13 වන බදාදා පව වන පූර්ණ පාර්ලිවම්න්තු
කාරක සාභාව පවරන ලදී.

சட்டமூலம், நிகலக்கட்டகள இல. 57இன்படி, 2019 மார்ச் 13,
புதன்கிைகம நகடதபறவிருக்கும் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச்
சாட்டப்பட்டது.
Bill committed to a Committee of the whole Parliament under
Standing Order No. 57 for Wednesday, 13th March, 2019.

ගරු කථානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ගු මන්ත්රීතුමන්කා කිේවා, " ේ සඳහන්
වුශණ් ැහැ." කියා. එයින් ශබොශහෝ ේ ගණ ක් සඳහන් ශවකා
තිශබ වා.
ේ සඳහන් ශ ොවී තිබුශණ්, ටී.බී. ඒක ායක
මැතිතුමා. [ශඝෝෂා කිරීේ] Order, please! ශපෝඩඩක් ,  ් ේව
ශවන් . ේ සඳහන් ශවකා තිබුශණ් ැත්ශත්, විුද්ධව ඡන්වය
දුන් ගු ටී.බී. ඒක ායක මැතිතුමා; ගු විමකවීර දිසා ායක
මැතිතුමා; ගු පියල් ,  ාන්ත මැතිතුමා සහ පක්ෂව ඡන්වය දුන්
ගු මුතු සිවලිංගේ මැතිතුමා; ගු සරත් ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා;
ගු ඩී.එේ. ස්වාමි ාවන් මැතිතුමා; ගු ශක්.ශක්. පියවාස
මැතිතුමා සහ ගු ඒ.එච්.එේ. ෆවුසි මැතිතුමාශකයි. අශ ක් සියලු
ශව ාශකම ේ සඳහන් ශවකා තිබුණා.
ඒ අනුව එම මන්ත්රීතුමන්කාශකත් ඡන්ව ඇතුළත්ව පක්ෂව
ඡන්වය දුන් සංඛයාව 119යි; විුද්ධව ඡන්වය දුන් සංඛයාව 76යි.
[ශඝෝෂා කිරීේ] Order, please! කුණාකර වාඩි ශවන් . [ශඝෝෂා
කිරීේ] Order, please! ඒ අනුව ශවවැ,  වර කියැවීම සේමතයි.

පන වකටුම්පත ඊ අනුකූලව වද වන වර ිරයවන ලදි.

சட்டமூலம் இதன்படி, இரண்டாம் முகற மதிப்பிடப்பட்டது.
Bill accordingly read a Second time..

කල්තැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගු කථා ායකතුම, , "පාර්ලිශේන්තුව වැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ශයෝජ් ා කර වා.

ප්රශ්නනය විමසාන ලදින්, සාභා සාම්මත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිවම්න්තුව ඊ අනුකූලව අ. භා. 6.09 , 2019 මාර්තු 9වන
දින සාභා සාම්මතිය අනුව, 2019 මාර්තු 13 වන බදාදා පු. භා. 9.30
වන වතක් කල් ගිවේය.

அதன்படி பி. ப. 6.09 மைிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2019
மார்ச் 9ஆந் திகதிய தீர்மானத்திற்கிைங்க, 2019 மார்ச் 13,
புதன்கிைகம மு.ப. 9.30 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned at 6.09 p.m. until 9.30 a.m. on Wednesday,
13th March, 2019, pursuant to the Resolution of Parliament of 9th,
March, 2019.

සාැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසා මුද්රණය සඳහා ස්වකීය කථාවක , වැරදි කළ යුතු තැන් වක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශග
, වැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව කකුණු ශකොට, පිටපත කැබී ශවසතියක් ශ ොඉක්මවා
හැන්සාාඩ් සංස්කාරක ශවත කැශබ ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும்.

NOTE
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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හැන්සාාඩ් වාර්තා
වකොළඹ 5, වපොල්වහේන්වගොඩ, ිරරුළපන පාර, අංක 163 දරන සානථානවයහි ිළහිටි
රනවේ ප්රවෘ ති වදපාර්තවම්න්තුවේ ිළහිටි රනවේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්
මිල දී ගත හැක.
වමම හැන්සාාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk වවේ අඩවිවයන්
බාගත හැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்லஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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