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අ්දතර්ගත ප්රධාාන කුු
නිවේාන:
වරප්රසාද 019 ැයි  19 ින “ශේලිමිරර්” පුවත් පශත්
පළ වූ අපහදසාදත්ැක ප්රකද
2019 අශප්රේල් 2 09 වය ද ින
රී කාකදශව විවි
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ශා ෝජ දව ප්රකදරව 019 අශප්රේල් 2 09 වය ද ින රී කාකදශව විවි
සා්ථද වක සිදුවූ ත්රසා්තදවදී  ප්රහදර පිිබඳ
ශසා ා ද ඳකද
පදර්ලිශේන්තුවට වදර්තද කිරීැ සා හද ව විශ ේෂ කදරක සාභදශව
ශසාේවා  කිරීැ සා හද  දශා ෝජය කථද දා ක ගරු ශ..එේ. ච න්
කුැදරසිරි ැහතදශේ සාභදපතිත්වශා න් යුතුව ැතු සා හන්
ැන්ත්රීවරා න් ැිවිසින් පත් කරනු කයඳ ඇති ඳවට න්වනු
කයැයත්ශතමි.

පාර්ලිවේ්දුරව

பாராளுமன்றம்
PARLIAMENT
—————–—2019 මැයි 23වන බ්රහස්පපින්දාා
2019 மம 23, வியாைக்கிைகம
Thursday, 23rd May, 2019
_____________________

පූ.භා. 10.30 පාර්ලිවේ්දුරව රැ්ප විය.
කථානායකුරමා [ගු කු ජයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය.
பாராளுமன்றம் மு.ப.10.30 மணிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 10.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ගරු රවුෆ් හකීේ ැහතද
ගරු රවි කරුණද දා ක ැහතද
ගරු ෆීල් 2ේ ැදර්ෂල් 2 සාරත් ශෆ න්ශසාේකද ැහතද
ගරු (වව ය)  කවින් ශහේෂදන් ජා වර්
ැහතද
ගරු (ැහදාදර්ා )  චශු ැදරසිාහ ැහතද
ගරු (චාදර්ා )  ජා ේපති වික්රැරත් ැහතද
ගරු එේ.ඒ. ුැන්තිරන් ැහතද

නිවේාන

III

ANNOUNCEMENTS

්ේබ්දධීකරණ කාරක ්භා රැ්පවීම

அறிவிப்புக்கள்
I
වරප්ර්ාා : 2019 මැයි 01 ිනන ඩවලලිිරරර්ඩ ුවව්
පව් පළ වූ අපහසා්ා්මක ප්රකාශ්න

சிறப்புாிகம: 2019 மம 01ஆம் மததிய "தடய்லி மிரர்"
பத்திாிககயில் தவளியான அவதூறான பிரசுரம்
PRIVILEGE: DEFAMATORY PUBLICATIONS IN "DAILY
MIRROR" NEWSPAPER OF 1ST MAY, 2019

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පදර්ලිශේන්තු ැන්ත්රී ගරු එේ. ඒ. ුැන්තිරන් ැහතද විසින්
019 ැයි  1 ින පදර්ලිශේන්තුශවී  ැතු කර ක වරප්රසාද
පිිබඳ ප්ර ් ා  සාේඳන් ශා ෝජ දව්  චාදර ර්ැ සාහ වරප්රසාද
පිිබඳ කදරක සාභදවට ඉිනරිපත් කිරීැට හයකි ඳව ශැැ සාභදවට
න්වනු කයැයත්ශතමි.

II
2019 අවප්රේල් 21 වැනි ිනන රී ලාකාවේ විවිධා
්පථානවල සිදුවූ ත්ර්පතවාී  ප්රහසාර පිළිබඳ ව් යා බලා
පාර්ලිවේ්දුරව වාර්තා කිරීම ්ඳහසා වන විවශ්ේෂ
කාරක ්භාව: ්ාමාජිකය්ද නේ කිරීම
2019 ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி இலங்ககயின் பல்மவறு
இடங்களில் இடம்தபற்ற பயங்கரவாதத்
தாக்குதல்கள் பற்றி ஆராய்ந்து
பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான
ததாிகுழு: உறுப்பினர்கள் நியமனம்
SELECT COMMITTEE TO LOOK INTO AND REPORT TO
PARLIAMENT ON THE TERRORIST ATTACKS THAT TOOK
PLACE IN DIFFERENT PLACES IN SRI LANKA ON 21ST APRIL
2019 : NOMINATION OF MEMBERS

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සාේඳන්ධීකරණ කදරක සාභදශව රැසා්වීැ්  019 ැයි  ැසා
03ව බ්රහසා්පතින් ද, එ ේ අ ින අපර භදග 0.31ට ඳත්තරුලල් 2ක
රජැල් 2වත්ත පදශර් පිහිටි පදර්ලිශේන්තු කදරක සාභද සාාකීර්ණශේී 
-කලින් ශග විජ ැන්ිනරශේී - පයවයත්වීැට  දා මිත ඳයවින්, ඊට
පයමිණ සාහභදගි ව ශකසා ගරු සාදැදජික ැන්ත්රීන් සිා දෙශ දට
ශැි න් යනුේ ී ැට කයැයත්ශතමි.

ලිපි වල්ඛනාිනය පිළිගැ්දවීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා (ඉඩේ ්හස
පාර්ලිවේ්දුර ප්රින්ා්පකරණ අමාතයුරමා හසා ණණ්ු
පාර්ශ්පවවේ ප්රධාාන ්ාවිධාායකුරමා

(மாண்புமிகு கயந்த
கருணாதிலக்க - காணி மற்றும்
பாராளுமன்ற
மறுசீரகமப்பு
அகமச்சரும்
அரசாங்கக்
கட்சியின் முதற்மகாலாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ුල ල් 2 අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැැ
0197 වර්ෂා  සා හද ැහජ ඳයාකුශව වදර්ෂික වදර්තදව ඉිනරිපත්
කරමි.
එැ වදර්තදව රජශේ ුල ල් 2 පිිබඳ කදරක සාභදව ශවත ශා  ුල
කළ යුතුා යි  ැැ ශා ෝජ ද කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

(The Hon. Speaker)

පදර්ලිශේන්තුශව සා්ථදවර  දශා ෝග 919, 913 විධිවි ද
019 ැයි  00වය ද ින පදර්ලිශේන්තුව විසින් සාේැත කර

இகணப்புக் குழுக் கூட்டம்

MEETING OF LIAISON COMMITTEE

සාහ
ක

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

1011
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගර සායකුේ, ජක සාේපද
සාහ
උසාසා් අ යදප අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැැ පහත සා හන් වදර්තද
ඉිනරිපත් කරමි.
(i)

1012

පදර්ලිශේන්තුව

2017 වර්ෂා  සා හද ශක ළඹ වි ව
් වි යදකශේ ශීයා 
වව ය වි යද චා ත ශේ වදර්ෂික වදර්තදව; සාහ

(ii)

2017 වර්ෂා  සා හද ශක ළඹ වි ව
් වි යදකශේ කිෂි
තද් ෂණික හද ග්රදමීය ා  වි යද චා ත ශේ වදර්ෂික වදර්තදව.
එැ වදර්තද අ යදප ා  හද ැද ව සාේපත් සාාවර් ා  පිිබඳ
චාශික අධී් ෂණ කදරක සාභදව ශවත ශා  ුල කළ යුතුා යි  ැැ
ශා ෝජ ද කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, කිෂිකර්ැ, ග්රදමීය ා  චර්ක ක කටයුතු,
පශු සාේපත් සාාවර් , වදරිැදර්ග සාහ ධීවර හද ජකජ සාේපත්
සාාවර්
අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැැ, 019 වර්ෂා  සා හද
කිෂිකර්ැ, ග්රදමීය ා  චර්ක ක කටයුතු, පශු සාේපත් සාාවර් ,
වදරිැදර්ග සාහ ධීවර හද ජකජ සාේපත් සාාවර්
අැදතයදා ශේ
කදර්ා  සාද
වදර්තදව ඉිනරිපත් කරමි.
එැ වදර්තදව කිෂිකර්ැා  හද ඉඩේ පිිබඳ චාශික අධී් ෂණ
කදරක සාභදව ශවත ශා  ුල කළ යුතුා යි  ැැ ශා ෝජ ද කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අධිකරණ හද ඳන් දගදර
ප්රතිසාාසා්කරණ අැදතයතුමිා  ශවනුශවන් ැැ, 019 වර්ෂා  සා හද
නීති ශක මිෂන් සාභද ශ පදර්තශේන්තුශව කදර්ා  සාද
වදර්තදව
ඉිනරිපත් කරමි.
එැ වදර්තදව ව තික කටයුතු (දූෂණ විශරෝධී)  හද ැද ය
පිිබඳ චාශික අධී් ෂණ කදරක සාභදව ශවත ශා  ුල කළ යුතුා යි 
ැැ ශා ෝජ ද කරමි.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රජවේ මුාල් පිළිබඳ කාරක ්භාවේ වාර්තාව
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்கக
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා

(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගරු කථද දා කතුැ ද, රජශේ
සාභදපතිතුැද ශවනුශවන්, රජශේ ුල
ශා  ුල කර ක , “0197 අාක 31
ශා ෝජ ද” සාහ “0111 අාක 43 ර

ුල ල් 2 පිිබඳ කදරක සාභදශව
ල් 2 පිිබඳ කදරක සාභදව ශවත
ර විසාර්ජ ප ත ා ටශත්
ර් ෂණ කර්ැදන්තා  විධිැත්

කිරීශේ ප ත ා ටශත්  දශා ෝග” සාේඳන් ශා න් වූ එකී කදරක
සාභදශව වදර්තදව ැැ ඉිනරිපත් කරමි.

්භාවේ්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලී .
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

වප්්ේ

மனுக்கள்
PETITIONS
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැහනුවර, අරුප්පක, ර්ැදශ ෝක
ැදවත, අාක 5/බී ර
සා්ථද ශේ පිනාචි යූ.එේ.ශ් .පී.ශ් .
අශේරත් ැහතදශගන් කයබුණු ශපත්සාැ ැැ පිිබගන්වමි.

ඉිනරිප් කරන ලා වප්්ම මහසජන වප්්ේ පිළිබඳ කාරක
්භාව පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලී .

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
மனு
தபாதுமனுக்
குழுவுக்குச்சாட்டக்
கட்டகளயிடப்பட்டது.
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රශ්පනවල වාිකක පිළිුරු

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

කුුවි ්ිනවප ළ: ්ාවර්ධානය

குருவிட்ட வாராந்தச் சந்கத: அபிவிருத்தி
WEEKLY FAIR IN KURUWITA : DEVELOPMENT
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1. ගු වහසේෂා විතානවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக)

(The Hon. Hesha Withanage)

අභයන්තර හද සා්වශී කටයුතු සාහ පළදත් සාභද හද පළදත්
පදක අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (9) 
(අ) 
(i) ගේැද රැසාක ජ තදව තැ අව යතද ඉුකකර
ගයනීැ සා හද කුරුවිට සාතිශප ළට පයමිශණ
ඳවත්;
(ii) කිසිදු පහුකැකින් ශත රව ශව ත් සා්ථද ා ක
පවත්වදශග ා  එැ සාතිශප ළ වයසි දට එකැ
ැඩවගුර්  ඳවට පත්ව ඳවත්;
එතුැද න්ශන් ?
(ච)  එශසාේ ේ, එැ සාතිශප ළ සාාවර් ා ට අැදතයදා ා  ගනු
කඳ පිා වර එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ඇ)  ශ එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)
பல கிராமங்ககளச் மசர்ந்த மக்கள் தமது
மதகவககள நிகறமவற்றிக் தகாள்வதற்காக
குருவிட்ட வாராந்தச் சந்கதக்கு வருகின்றார்கள்
என்பகதயும்;
(ii)
எவ்வித வசதிகளுமின்றி பிறிததாரு இடத்தில்
நடாத்தப்படுகின்ற மமற்படி வாராந்தச் சந்கத
மகை நாட்களில்
மசறும் சகதியும் நிகறந்த
இடமாக மாறி விடுகின்றததன்பகதயும்;
அவர் அறிவாரா?

1013

2019 ැයි  03

(ஆ) ஆதமனில், மமற்படி வாராந்தச் சந்கதகய அபிவிருத்தி
தசய்வதற்கு அகமச்சு மமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கககள்
யாகவ என்பகத அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்

asked the Minister of Internal and Home Affairs and
Provincial Councils and Local Government:
(a) Is he aware that(i) people from many villages come to the
weekly fair in Kuruwita to get their needs
fulfilled; and
(ii) the aforesaid weekly fair that is being run in
another location without any facilities turn
into a quagmire on rainy days?
(b) If so, will he inform this House of the measures
that will be taken by the Ministry to develop the
aforesaid weekly fair?
(c) If not, why?
ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා (අභය්දතර හසා ්පවවේශ්
ක යුුර ්හස පළා් ්භා හසා පළා් පාලන රාජය
අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு
மஜ.சீ.
அலவத்துவல
உள்ளக,
உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal
and Home Affairs, Provincial Councils and Local
Government)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අභයන්තර හද සා්වශී කටයුතු සාහ
පළදත් සාභද හද පළදත් පදක අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැැ එැ
ප්ර ් ා ට පිිබතුර ශ වද.
(අ) 

(i)

ැට
යශ
විධිා ට ශේ වදශේ ශප දු චා ත වක
සාාවර් ා ට රජා  ැයිනහත්වීැ්  ශවන්ශ ත් යහය, පළදත්
පදක චා ත වක කයැයත්තකුත් යහය. උ දහරණා ්  විධිා ට
කිා  වද
ේ, ැද  දශා ෝජ ා  කර
ර් වද
චසා ශේ
ශග ඩකශවක ප්රදශීයා  සාභදවට අි ති රීඩදාග ා  පිිබසාකර
කිරීැට රීඩද අැදතයතුැද ුල ල් 2 ප්රතිපද ශවන්කළද. ුලත් ඒකට
ප්රදශීයා  සාභදශව කයැයත්ත්  යහය. ශේ ශව ශක ට ඒක ා ටපත්
ශවමින් තිශඳ වද. කුරුවිට ප්රදශීයා  සාභදශව සාභදපතිවරා ද ශැැ
සාතිශප ළ හ න් ඕ ෑා  කිා  එක ගය
දත්ැකව සිත වද.
ැැ ඒ ගය
සාතුුක ශව වද. එතුැද තැන්ශේ ශී පදක
දා කා න් ශ
උපශ සා්වකට පිටින් ගිහිල් 2කද ප්රශී ශේ
ජ තදවට ශසාේවා  කරන් ඕ ෑා  කිා 
දත්ැක තය ක
ඉන් වද. ගරු අැදතයතුැ ද, ඒ  දසාද ැැ ඔඳතුැදට ශා ෝජ ද
කර වද, ශේ සා හද අව ය සාහශා ෝගා  පළදත් සාභද හද පළදත්
පදක චා ත ා  විධිා ට කඳද ශ න් කිා කද. කඩි මින් ශේ
කටයුත්ත චරේභ කිරීැ සා හද ඒ ශවනුශවන් ගත හයකි  ද ්චිත
ක්රැශව ා  ශැ ක්  ?

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා

(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ සා හද විශ ේෂශා න්ැ ැයිනහත් ශවකද
අව ය ප්රතිපද
ශවන් කරකද ශ න් හයකිා දව අපට තිශඳ වද.
ුලත්, ගයටදෙ ශ ක්  තිශඳ වද. එක්  තැි , ශේ සාතිශප ළ
පවත්ව සා්ථද ා  දුේරිා  ශ පදර්තශේන්තුවට අි ති ඉඩැ්  වීැ.
පළුලශව ද කදරණදව විධිා ට ඒක  දරවුල් 2 කර ගයනීැ අව යි .
ශ වය ද කදරණදව තැි  ඔඳතුැදත් ැයිනහත් ශවකද ප්රදශීයා 
සාභදව විසින් ඒ අව යතදව ඉල් 2ීමැ්  හයටිා ට අපට ඉිනරිපත්
කර වද ේ ඒ සා හද උ ව ශ න් අපි කයහයසා්තිි .

ගු වහසේෂා විතානවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக)

ඔව.

(ii)

කුරුවිට සාතිශප ළ සාතිා කට වර්  ශසා ුරද ද
ින ශේී  පයවයත්ශව අතර, කුරුවිට අවට ගේ
ප්රශී වක ජ තදව ශඳ ශහෝ පිරිසා්  තැ අව යතද
සා හද ශැැ ශප ළ ශවත පිවිශසාේ. දුේරිා 
ශ පදර්තශේන්තුවට අා ත් ඉඩැක අවැ පහුකේ
සාහිතව තදවකදලිකව ශප ළ පවත්වදශග ා 
අතර, වර්ෂදව අධික සාැශේී  ජකා  එ්  රැසා් වී
ශවශළන් න් හද ැහජ තදව ා  ශ පදර් ව
් ා ැ
අපහුතදවට පත් ශව.
(ච)  සාතිශප ළ සාාවර් ා  සාේඳන් ශා න් ප්රදශීයා  සාභදව
විසින් වයදපිති ශා ෝජ දව්  ඉිනරිපත් කරන්ශන් ේ, ඒ
පිිබඳ ව සාකකද ඳයලිා  හයකිා .
ශේ සාේඳන් ශා න් ශා ෝජ දව්  ඉිනරිපත් කශළ ත්, අපට
පුළුවන් ඒ ගය සාකකද ඳකන් .
(ඇ)  අ දළ ශ ශව.

ගු වහසේෂා විතානවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹசா விதானமக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගරු ඇැතිතුැදට ශා  ුල කර
පළුලවය ද අතුරු ප්ර ් ා  ශැා ි .
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පුගිා  කදකසීැදව පුරදැ පුවත් පත්වක පවද පළ වුණද,
කුරුවිට සාතිශප ළ සාාවර් ා  කරකද ශ න්
කිා කද. ගරු
කථද දා කතුැ ද, ඒ සාේඳන් ශා න් ශේ ව විට ශප ඩි ගයටදෙව් 
තිශඳ වද. පළදත් පදක චා ත ශඳ ශහ ැා ක ඳකා  වර්තැද
චණ්ඩුවට
යති  දසාද, පළදත් පදක
චා ත
ප්ර දනීන් හද
චණ්ඩුව අතර තිබිා  යුතු සාේඳන් තදව යති  දසාද, ඒ පළදත්
පදක
චා ත
ා ටශත් සිටි
ප්රශී වදසීන්ට ශක කු
අසාද දරණා ්  ශව වද.

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැශේ ශ වය ද අතුරු ප්ර ් ා  ශැා ි .
රශේ චණ්ඩුව ශැ පයත්ශත් තිබුණත්, පළදත් පදක චා ත ා ,
පළදත් සාභදව ශැ
විධිා ට තිබුණත් ුල ල් 2 කඳද ී ැ පිිබඳ
වි දවි භදවා ්  තිශඳන් ට ඕ ෑ; ක්රැශව ා ්  තිශඳන් ට ඕ ෑ.
ශැ ක , පළදත් පදක
චා ත ශේ හිටපු සාභදපතිවරශා ් 
විධිා ට ැැත් න් වද, පළදත් පදක චා ත ා ට ුල ල් 2 චශව
යහයි  කිා 
එක. එැඟින් ඳකපෑැ්  ශවන්ශන් එහි
සාභදපතිවරා දට ශහෝ ැන්ත්රීවරා දට ශ ශවි , ප්රශී ශේ
ජ තදවටි . ය ට අවුරුදු ශ කකට චසාන් කදකා ්  ගතශවකද
තිශඳ වද. ඒ  දසාද ැැ අහ වද, ඒවදශා න් කඳද ශ න් ඕ ෑ
ශසාේවා  ජ තදවට කඳද ශ න් පුළුවන්  දසි ක්රැශව ා ්  හ න්
අැදතයදා ා  ශේ ව ශක ට පිා වර ශග තිශඳ වද කිා කද.
එශහැ  දසි ක්රැශව ා ් 
යති ඳව අපට යශ
වද.
සාැහරුන් ඇශේ හි ා ට වයඩ කරන් ා දැත් ශේකට ශහේතු ශවකද
තිශඳ වද. ුලත් පළදත් පදක චා ත අකර්ැණය ශ වී
ඒවදශා න් කඳද ශ න් ඕ ෑ ශසාේවා  ජ තදවට කඳද ශ න්
පුළුවන්  දසි ක්රැශව ා ්  හ න් අව යි . අඩු තරමින් රජශා න්
ශවන් කර ුල ල් 2 ටික ශා  වකද, පළදත් පදක චා ත ා 
සාේඳන් ශවකද, පදර්  හ ද ගන් ඳයරි සාැහර ිනසා්ත්රි් ක තිශඳ
ඳව ැැ න් වද. ශේ ශවනුශවන් පළදත් පදක චා ත ා  සාහ
ඔඳ අැදතයදා ා  සාේඳන්ධීකරණා  කළ ා ේ වයඩසාටහ ් 
තිශඳ වද , යත් ේ ශේ විධිා ටැ ඉසා්සාරහට ා  වද කිා කද ැැ
ඔඳතුැදශගන් ය ගන් කයැතිි .

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා

(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අශප් අැදතයදා ා  පළදත් පදක
චා ත සා හද එ ශා ෝජ ද හද වයදපිති අනුව පයහයිනලිවැ ුල ල් 2
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පදර්ලිශේන්තුව
நிதி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:

[ගරු ශ..සී. අකවතුවක ැහතද]

ශවන් කරකද තිශඳ වද. වදර්ෂිකව ශේ ශවනුශවන් අපි ුල ල් 2 ශවන්
කළදැ, ඒ කටයුතු ක්රිා දත්ැක කරකද, ශහ ා ද ඳකන්ශන් පළදත්
සාභදශව තිශඳ පළදත් පදක ශ පදර්තශේන්තුව හරහදි . පළදත්
පදක ශක ැසාදරිසා් හරහද තැි  ඒවද අධී් ෂණා  කරන්ශන්. ඒ
අනුව ශේ වසාශර්ත් පළදත් පදක චා ත ගණ දවකට අපි
ශ ශා කුත් වයදපිති සා හද ුල ල් 2 ශවන් කරකද තිශඳ වද.
ඉිනරිශේ ී ත් ඒ අව යතද අනුව කටයුතු කරන්
අපි
ඳකදශප ශර ත්තු ව වද. විශ ේෂශා න්ැ පළදත් පදක චා ත ශේ
සාේඳන් ශා න් උ න්දු ව වද ේ තැි  අපට කටයුතු කරන්
පුළුවන් වන්ශන්. පළදත් පදක චා ත උ න්දුශවන් එව
ශා ෝජ දවකට අපි ප්රතිපද
ශවන් කර වද. ඒ ගය කිසිැ
ගයටදෙව්  යහය.

(அ) (i)

2016 நவம்பர் மாதத்தில்
ஒரு தினம்
மகாலாலம்பூகர
மநாக்கிச்
தசல்லவிருந்த
மமலசிய வர்த்தகர் ஜயசுதீர் தஜயராம் உட்பட
மூவர் இந்த நாட்டிலிருந்து பணத்கத எடுத்துச்
தசன்றதன் காரணமாக இலங்ககச் சுங்கப்
பிாிவினரால் ககதுதசய்யப்பட்டனரா?

(ii)

அவ்வாறாயின், இவர்கள் ககதுதசய்யப்பட்ட
மபாது இவர்களின் உகடகமயிலிருந்த பணம்
எவ்வளவு;

(iii)

மமற்படி நபர்களுக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட சட்ட
நடவடிக்கக யாது;

என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ஆ) (i)

ககதுதசய்யப்பட்ட நபர்கள், சம்பந்தப்பட்ட
விசாரகணகள்
முடிவகடயுமுன்னர்
மகாலாலம்பூர் மநாக்கிச் தசல்ல அனுமதிக்கப்
பட்டுள்ளனரா;

(ii)

அவ்வாறாயின், அதற்கான அனுமதி யாரால்
வைங்கப்பட்டது;

(iii)

அது சம்பந்தப்பட்ட விசாரகணகள் மமற்படி
நபர்கள் இன்றி முன்தனடுக்கப்பட்டுள்ளதா;

(iv)

நிதி அகமச்சில் அது சம்பந்தப்பட்ட மகாப்புகள்
இன்றளவில் உள்ளனவா;

(v)

ககப்பற்றப்பட்ட பணம் மீண்டும்
நபர்களிடம் ஒப்பகடக்கப்பட்டுள்ளதா;

(vi)

இன்மறல், குறித்த பணம் இன்றளவில் கவப்புச்
தசய்யப்பட்டுள்ள நிறுவனம் யாது;

(vii)

இந்த விசாரகணயில் ஈடுபட்ட சுங்கப் பிாிவு
அலுவலர்களுக்கு
பணப்பாிசு
வைங்கப்
பட்டுள்ளதா;

(The Hon. Speaker)

ශහ ි . ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ජයසුධීර් ජයරාේ ඇුරළු ිනවාවනකු අ්අඩාගුව
ගැනීම : වි්පතර

ஜயசுதீர் தஜயராம் உட்பட மூவரது ககது: விபரம்
ARREST OF THREE PERSONS INCUDING JAYASUDHEER
JAYARAM : DETAILS
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2. ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ුල ල් 2 අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (0) 
(අ) 
(i) 2016 ශ වයේඳර් ැසා ින ා ක ් වදකදකදේපුර්
ඳකද විශී ගත වීැට සිටි ැයශල් 2සිා දනු වයදපදරික
ජා ුධීර් ජා රදේ ඇතුළු තිශ ශ ්  ශැරටින් ුල ල් 2
අපහරණා  කිරීැ ැත රී කාකද ශර්ගුව විසින්
අත්අඩාගුවට ගනු කයබුශව ;
(ii)

(iii)

(ච) 

එශසාේ
ේ, ඔවුන් අත්අඩාගුවට ගන් ද ක
අවසා්ථදශව ඔවුන් සාන්තකශේ තිබු ුල ල් 2 ප්රැදණා 
ශක පැණ ;
ඔවුන්ට එශරහිව ගනු කයබු නීතිැා  ක්රිා දැදර්ගා 
කවශර් ;

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(i) අත්අඩාගුවට ගත් පුීගකා න් අ දළ පරී් ෂණ
අවසාන් වීැට ශපර ් වදකදකදේපුර් ඳකද ා ෑැට
 ද හසා් කර තිශේ ;

குறித்த

என்பகத அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்மறல் ஏன்?

asked the Minister of Finance:
(a)

Will he inform this House(i)

whether the Sri Lanka Customs arrested
three persons including Malaysian
businessman Jayasudheer Jayaram, who
were Kuala Lumpur bound on a day in
November, 2016 on the charges of
smuggling money out of the country;

(ii)

එශසාේ ේ, ඒ සා හද අනුැතිා  කඳද දුන්ශන්
කවුරුන් විසින් ;

(iii)

ඒ සා හද වූ පරී් ෂණ එැ පුීගකා න් ශ
සිදු කර තිශේ ;

(iv)

ශේ ව විට අ දළ ලිපි ශග නු ුල ල් 2 අැදතයදා ා 
සාතුව පවතී ;

(ii)

if so, the amount of money that was in their
possession while the arrest was made; and

(v)

අත්අඩාගුවට ගත් ුල ල් 2
ශවත ුල ද හයර තිශේ ;

(iii)

the legal action taken against them?

(vi)

ශ එශසාේ ේ, ශේ ව විට එැ ුල ල් 2 තයන්පත් කර
ඇති චා ත ා  කවශර් ;

(vii)

ශැැ පරී් ෂණා  සා හද
දා ක වූ
 දක දරින්ට තයදග ුල ල් 2 කඳද ී  තිශේ ;

යවතත් එැ පුීගකා න්

ා න් ත් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ඇ)  ශ

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

ැයතිව

ශර්ගු

(b)

Will he also inform this House(i)

whether the arrested persons were released
even before the investigations were over
allowing them to travel to Kuala Lumpur;

(ii)

if so, who gave permission in this regard;
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(iii)

(c)
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whether the relevant investigation has been
carried out without the presence of those
persons;

(iii)
(iv)

(iv)

whether the relevant files are with the
Ministry of Finance at present;

(v)

whether the seized money has been released
to those persons;

(vi)

(vi)

if not, in which institution the money has
been deposited; and

(vii)

(vii)

whether the Customs officials involved in
this investigation have been awarded cash
prizes?

If not, why?

(ච)  පය ශ

ඟී.

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා (මුාල් රාජය අමාතයුරමා
(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

(v)

ඒ සා හද වූ ශර්ගු පරී් ෂණා  ටී. කිශා ෝන්ේ මින්ේ
ා  අා  ඉිනරිශේ සිදු කර තිශේ.
අ දළ ලිපිශග නුව ශර්ගු ශ පදර්තශේන්තුව
භදරශේ පවතී.
යත.
අත් අඩාගුවට ගත් ුල ල් 2 රදජසාන්තක කර
ගිණුේගත කර තිශේ.
එැ ුල ල් 2 ශේ ව විට ශර්ගු ශ පදර්තශේන්තුශව
ගිණුැට ඳයර කර ඇත.
ශේ සා හද දා ක වූ ශර්ගු  දක දරින්ට නුදුශර්ී ැ
එැ තයදග කඳද ී ැට අව ය කටයුතු සිදු කරමින්
පවතී.

இரான்

விக்கிரமரத்ன

-

நிதி

இராஜாங்க

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ුල ල් 2 අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැැ එැ
ප්ර ් ා ට පිිබතුරු ශ වද.
(අ) 
(i) 2016 ශ වයේඳර් ැසා එවය ද සිදුවීැ්  වදර්තද වී
යත.
ජා ුධීර් ජා රදේ
යැයත්ශත්  සාහ තවත්
ැගිශා ්  ඇතුළු ශ ශ ශ ්  0197 ශ වයේඳර්
ැසා 91 ින රී කාකද ශර්ගුවට විධිැත් ප්රකද
කිරීැකින් ශත රව විශී ුල ල් 2 ශැරටින් රැශග
ා දැට තයත් කිරිැ ැත වයඩිදුර ශර්ගු විැර් ා 
සා හද ර වදශග තිශේ.
(ii) ජා ුධීර් ජා රදේ ා 
අා  සාතුව ඇැරිකදනු
ශඩ කර් 51,111්  සාහ ටී. කිශා ෝන්ේ මින්ේ ා 
අා  සාතුව ඇැරිකදනු ශඩ කර් 5 ,111්  රී කාකද
ශර්ගු ශ පදර්තශේන්තුව ශවත වදර්තද ශ කර
රැශග ා දැට තයත් කර ඇති ඳව රී කාකද ශර්ගුව
විසින් ශසා ා දශග ඇත.
(iii) ශර්ගු චඥද ප ශත් (i) වගන්තිා  අනුව කර ක
පරී් ෂණශා න් පුව ඉහත ේ සා හන් ැගීන්
ශ ශ ද සාන්තකශේ තිබූ ශර්ගුවට ප්රකද
ශ කළ ඇැරිකදනු ශඩ කර් 91 ,111්  වූ ුල ක
0197.99.03 ින රදජසාන්තක ශක ට ඇත.
(ච) 
(i) ඉහත ේ සා හන් ැගීන් ශ ශ දශගන් ජා ුධීර්
ජා රදේ ා  අා  පරී් ෂණ අවසාන් වීැට ශපර
ගුවන්ගත වීැට ුල ද හයර තිශේ.
(ii) ඉහත ැගීන් ශ ශ දශගන් ජා ුධීර් ජා රදේ ා 
අා  අතයව ය වයදපදරික හුලවකට සාහභදගී වීැ
සා හද ඳයාශක ්  ඳකද ා දැට අවසාර ශ
ශකසා
ප්රකද ා ්  ැඟින් ශර්ගුශවන් අවසාර පතද ඇත.
ශැැ ඉල් 2ීමැ එින ගුවන් ශත ුකශප ළ ශසාේවශේ
 දයුතු අධී් ෂණ  දක දරි විසින් ශර්ගු අ ය් ෂ
ජ රදල් 2 හද අතිශර්ක ශර්ගු අ ය් ෂ ජ රදල් 2
(පළදත්)  ශවත යනුේ ී  තිශේ. ජා ුධීර් ජා රදේ
ා  අා ශේ එැ අභිා දා ා  සාකකද ඳයීමශැන්
අ තුරුව එැ ැගිා දට ගුවන්ගත වීැට අවසාර ශ
ශකසා ශර්ගු අ ය් ෂ ජ රදල් 2 සාහ අතිශර්ක ශර්ගු
අ ය් ෂ ජ රදල් 2 (පළදත්)  විසින් ගුවන්
ශත ුකශප ළ ශසාේවශේ  දයුතු අධී් ෂණ  දක දරි
ශවත දුරකථ ශා න් උපශ සා් කඳද ී  ඇත. ඒ අනුව
ජා ුධීර් ජා රදේ ා  අා ට ගුවන්ගත වීැට අවසාර
කඳද ී  ඇත.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අතුරු ප්ර ් ා ්  ශ ශවි  ැැ ශේ
අහන්ශන්. ශේ ුල ක ශක පැණ කිා කද හරිා ටැ කිා න් , ගරු
රදජය ඇැතිතුැ ද. ඒ ප්රැදණා  ශඩ කර් ශ ක් ෂ අට හසා් 
ශ ශවි  ?

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

යහය. ශඩ කර් එ් ක් ෂ අට හසා් ගණ ් .

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

යහය ශන්. ශඩ කර් ශ ක් ෂ අට හසා් . රුපිා ල් 2වලින්
ගත්ශත ත්, මිලිා  3 ් .

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

යහය. පිිබතුශර් කඳද ී  තිශඳ විසා්තර අනුව එ් ශකශ කුට
ශඩ කර් 51,111ි . අශ ්  පුීගකා දට ශඩ කර් 5 ,111ි .
ඔ් ශක ැ ශඩ කර් එ් ක් ෂ අට හසාි .

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැශේ පළුලවය ද අතුරු ප්ර ් ා 
ශැා ි .
කාකදශව නීතිා  අනුව, කාකදශවන් පිටට ා  ශක ට ගුවන්
ශත ුකපශළන් ශග
ා ද හයකි ුල ල් 2 ප්රැදණා ට වයඩි ුල ල් 2
ප්රැදණා ්  -ශඩ කර් එ් ක් ෂ අට හසා් - අරශග
ගුවන්
ශත ුකපශළන් පිටව ා ීී  හු වුණදැ, හිනසි වයඩ්  තිශඳ  දසාද
එ් ශකශ ් ව තිා කද තව ශකශ කුට ා න් දුන් දා  කිා ද ශේ
ඉතිහදසාශේ ැැ ේ අහකද යහය. ශේ තීන්දුව ගත්ශත් කවු කිා ද
ැැ ය ගන් කයැයතිි . ශේක වයරැී  තීන්දුව්  කිා කද ඔඳතුැදට
හිශතන්ශන් යී , ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද?

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ශර්ගු චඥද ප ශත් ඒ ශග ල් 2කන්ශේ ක්රිා ද පටිපදටිා  තුළි 
ශේ තීන්දුව ශග තිශඳන්ශන්. ඒ  දසාද, ඒ තීන්දුව නීතිැා 
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පදර්ලිශේන්තුව
ැහතද]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ව ශා න් වයරැිනි  කිා ද ැට කිා න් ඳයහය. ශකශසාේ ශවතත්,
ඔඳතුැද ශඳ ශහ ැ වය ගත් ප්ර ් ා ්  තැි  ඇුවශව. නීතිා  එශහැ
වුණත්, ඔඳතුැද අහ ප්ර ් ා  වන්ශන්, ඇඇත්තටැ ශැා  කළ යුතු
ශ ා ්  ?ඇ කිා  එකි . ශේ සාේඳන් ශා න් මීය ට වඩද ගයටදෙව් ,
ප්ර ් ා ්  තිශඳ වද ේ ඒ වගකීැ රී කාකද ශර්ගුව භදර ගන් වද.
අ ද්  කදරණා , කවුරුන් ශහෝ ශැ ක්  ශහෝ ශර්ගුව හරහද
ශහ රකේ කරශග ා  වද ේ, එා  රදජසාන්තක කළදා  කිා ද
එතය දන් ඒ ප්ර ් ා  අවසාන් කරන් ඳයහය ශන්. ප්ර ් ා  ඊට වඩද
ගයඹුරු ශවන් පුළුවන්. ඒක රී කාකද ශර්ගුවට ශසා ා න් ඳයහය.
රී කාකද ශර්ගුව කිා න්ශන් ශප ීමසිා වත්, CID එකවත් ශ ශවි 
ශන්. එතශක ට ප්ර ් ා ්  තිශඳ වද; නීතිශේ ප්ර ් ා ් 
තිශඳ වද. ශැවය ද ශීවල් 2 සිදු ව විට ශප ීමසිා ට, CID එකට
යනුේ ශ එක ුදුුි  කිා ද හිශත වද.

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැැ අහන්
කිරීැ් ]

කයැයතිි , - [ඳද ද

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔඳතුැද අතුරු ප්ර ් ශ ක්  ඇුවවද ශන්.
කරගයනීැ්  විතර්  කරගන් පුළුවන්.

යන් පයහයිනලි

ගු ායාසිරි ජයව්ේකර මහසතා

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயமசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැශේ ශ ව

(The Hon. Speaker)

අතුරු ප්ර ් ා  ශැා ි .

ශැා  සාේපූර්ණශා න්ැ වයරැිනි  කිා  එක තැි  ැට ඉසා්සාර
ශවකදැ කිා න්
ශවන්ශන්. ශ ව
කදරණා  ශේකි . ශේ
පුීගකා ද විශී ගත වුණදට පසා්ශසාේ චපු එ වද , යී කිා 
එක ගය කිසිදු ශක කුට වි ්වදසාා ්  යහය. ශර්ගු  දක දරින්ට
කිා න් ඳයහය, ඔුව චපු එ වද , යී කිා කද. ඒ පිිබඳ ව ශර්ගු
 දක දරින්ට වි ්වදසා කරන්
ඳයහය. ශේ පුීගකා ද වි දක
ශහ ශරකු ේ, ැා ශක ල් 2කකදරා කු ේ ශැවය ද ශවකදවක ඔුවව
 ද හසා් කශළේ ශක ශහ ැ ? ඔුවට විරුී ව ක්රිා දැදර්ගා ්  ගන්
කටයුතු කර වද ?
ශේ පුීගකා න් තැි , අ ව ශක ට ශේ රශේ ා ේ රූපවදහිනී
චා ත ා ්  මිකී  ගන් අව ය කර වයඩ පිිබශවළ්  රී කාකද
ැහ ඳයාකුව හරහද සාකසා් කර තිශඳන්ශන්. ශේ පුීගකා ද කාකදවට
යවත එ වද. හයඳයි  ඔුව ඒ ුල ල් 2 අතින් අරශග එ වද කිා කද
කිා ද ැද න්ශන් යහය. ුලත් ඒ ුල ල් 2වලින් තැි  කාකදශව
රූපවදහිනී චා ත ා ්  මිකී  ගන්
අව ය කර
කටයුතු
කරන්ශන්.
ශේක ඇත්තටැ smuggling වදශේ, ත දකරැ ශහ ර සාල් 2ලි
කාකදශවන් අරශග ා  වයඩ පිිබශවළ් ; කළු සාල් 2ලි ුදු කිරීශේ
වයදපදරා ් . එතශක ට ශේ වදශේ අා ට , ඔඳතුැන්කද ශේ රශේ
ැහ ඳයාකුව හරහද රූපවදහිනී චා ත ා ්  මිකී  ගන් අව ය
කර කටයුතු ටික කරන් උ වු කරන්ශන් කිා ද ැැ අහන්
කයැයතිි . ශැ ක , එැ රූපවදහිනී චා ත ා  මිකී  ගන් ද වයඩ
පිිබශවළට ශේ පුීගකා දශේ ැත් සාේඳන් ශවකද තිශඳ වද. ඒ
කිා න්ශන්, ඔුවත් එැ අ ය් ෂ ැණ්ඩකශේ සාදැදජිකශා ්  ශවකද
තිබුණද. ඔඳතුැද ශේ ගය
න් වද , ශේ අා  සාේඳන් ශා න්
ගන් පුළුවන් පිා වර ශැ ක්  , එශහැ යත් ේ අ දළ ශර්ගු
 දක දරින්ට විරුී ව ශැ ක්  ශහෝ ක්රිා ද ැදර්ගා ්  ගන්
පුළුවන් කිා ද ැැ අහන් කයැයතිි .

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, පයහයිනලි කර ගයනීැකට තැි  ශේ
අහන්ශන්.
ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද, ඒ කවු කිා ද ඔඳතුැද න්ශන් යහයා 
කිා ද යන් කිවවද. ැහ ඳයාකුව ා ටශත් තිබුණු රූපවදහිනී
චා ත ා ්  සාේඳන් ව තිබුණු මිකී  ගයනීැකට ශේ අා 
සාේඳන් , යී කිා ද ශසා ා ද ඳකද, කරුණදකර ඒ අා ශේ ැත්
එ් ක පදර්ලිශේන්තුවට න්වන් ා  කිා ද ැැ ඔඳතුැදශගන්
ඉතදැ ශගෞරවශා න් ඉල් 2කද සිටි වද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද, ඒ ගය

බදුල්ල ින්පත්රික්කය ුරළ ඇින පළා් පාලන ණයතන:

ණාායම ්හස වියාම
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3. ගු චිර්දා විවේසිරි මහසතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

අභයන්තර හද සා්වශී කටයුතු සාහ පළදත් සාභද හද පළදත්
පදක අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (9) 
(අ) 

(i)

ඳදුල් 2ක ිනසා්ත්රි් කා  තුළ ඇති පළදත් පදක
චා ත කවශර් ;

(ii)

එැ එ්  එ්  චා ත ශේ, පළදත් පදක අරුල ශල් 2
තත්ත්වා  0191 වර්ෂශේ සිට ශේ ් වද එ්  එ් 
වර්ෂා  අනුව ශවන් ශවන් ව ශා න් කවශර් ;

(iii)

එැ කදකසීැදවට අ දළව, සාභද අරුල ශල් 2 අා  සාහ
වයා  ශවන් ශවන් ව ශා න් ඉිනරිපත් කරන්ශන් ;

(iv)

එකී කදකසීැදව තුළ ඳදුල් 2ක ිනසා්ත්රි් කශේ පළදත්
පදක චා ත සාතු සාභද අරුල ක ් තිැත්
කිරීැට අැදතයදා ා  ගත් පිා වර කවශර් ;

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, එැ පුීගකා ද ගය ැට සා හන් කරන් ට
ඳයහය. එතුැද ශැ වද , ගන් ා න්ශන්; ශැ වද , ශ ගන්ශන්
කිා  එක ශහෝ එැ පුීගකා දැ , ශේ පුීගකා ද කිා  එකත් ැට
කිා න් ඳයහය. න්ශන් යති ඒවද ගය ැට කිා න් ඳයහය. ුලත්
නීතිශේ සීැදව්  තිශඳ වද. ඔඳතුැදට ඒ කදරණා  ශත්රුණද
ශන් ? අපි එැ නීතිා  ත කළ යුතුි  කිා  එක ැැ පිිබගන් වද.

ශසා ා ද ඳකන් .

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ච)  ශ

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?
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உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)

பதுகள
மாவட்டத்திலுள்ள
உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்கள் யாகவதயன்பகதயும்;

(ii)

மமற்படி ஒவ்தவாரு நிறுவனத்தினதும் உள்ளூ
ராட்சி நிதிய நிகலகம 2010 ஆம் ஆண்டு முதல்
இற்கற வகர ஆண்டு வாாியாக தவவ்மவறாக
யாததன்பகதயும்;
மமற்படி காலகட்டத்திற்கு ஏற்புகடயதாக, சகப
நிதியத்தின் வரவு மற்றும் தசலகவத் தனித்
தனியாகச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பகதயும்;

(iii)

(iv)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
(ii)

ඇුලණුැ 19* ැඟින් ් වද ඇත.

(iii)

ඇුලණුැ 10* ැඟින් ් වද ඇත.

(iv)

ඳදුල් 2ක ිනසා්ත්රි් කශේ පළදත් පදක චා ත වක
අරුල ල් 2 ් තිැත් කිරීැ සා හද අභයන්තර හද
සා්වශී කටයුතු සාහ පළදත් සාභද හද පළදත්
පදක අැදතයදා ා  ැඟින් 0191 වර්ෂශේ සිට ශේ
් වද පුර යඟුැ (අතිශර්ක ප්රතිපද )  වයදපිතිා 
ා ටශත් රුපිා ල් 2 මිලිා  570.7 ්  වටි ද වයදපිති
ඳදුල් 2ක ිනසා්ත්රි් කා  තුළ ක්රිා දත්ැක කර ඇත. ඒ
අනුව ශැැ වයදපිති ැඟින් සාි හ හද වක්ර ව ශා න්
අ දළ පළදශත් පළදත් පදක චා ත වක අරුල ල් 2
් තිැත් කිරීැට ශැැ අැදතයදා ා  ැඟින්
දා කත්වා ්  කඳද ී  ඇත.

குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தினுள் பதுகள மாவட்
டத்தின்
உள்ளூராட்சி
நிறுவனங்களுக்குச்
தசாந்தமான சகப நிதியத்கத வலுப்படுத்த
அகமச்சு
மமற்தகாண்டுள்ள
நடவடிக்கக
யாததன்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Internal and Home Affairs and
Provincial Councils and Local Government:
(a)

Will he inform this House (i)

(b)

the names of the local authorities within the
Badulla District;

(ii)

separately, the situation of the Local
Authority Fund of each of the
aforementioned local authorities on each
year from 2010 to the present;

(iii)

whether he will submit separately the
income and expenditure of each of the
Local Authority Funds with respect to the
time period mentioned above; and

(iv)

the steps taken by the Ministry to strengthen
the Local Authority Funds of the Badulla
District during the aforementioned period?

ඌව-පරණගැ ප්රදශීයා  සාභදව
වයලිැඩ ප්රදශීයා  සාභදව
ඳණ්ඩදරශවක ප්රදශීයා  සාභදව
ඇල් 2ක ප්රදශීයා  සාභදව
හපුතශල් 2 ප්රදශීයා  සාභදව
හල් 2දුේුලල් 2ක ප්රදශීයා  සාභදව

(ච)  අ දළ ශ

ශව.

ඇුලණුේ ්භාගත* කරමි.

ගු චිර්දා විවේසිරි මහසතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කථද දා කතුැ ද, පිිබතුරු සායපයීැ ශවනුශවන් රදජය
ඇැතිතුැදට සා්තුතිවන්ත ව වද. ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද, පළදත්
පදක චා ත තැි  අශප් රශේ පුාචි චණ්ඩුව. ඒ පුාචි චණ්ඩුව
 දශා ෝජ ා  කළ ැන්ත්රීවරශා කු හයටිා ට ැැ න් වද, සාභද
අරුල ක තර කිරීැ සා හද ගත් පිා වර කිා ද එවද තිශඳන්ශන්
ශර්ඛීා  අැදතයදා ශා න් දුන් ුල ල් 2 ඳව. ශේ ුල ල් 2
කර්ැදන්තවකටි  ී කද තිශඳන්ශන්. ඇසාභද අරුල කඇ කිා න්ශන්
සාභද සා්වා ා උත්පද ා  තුිබන් ශග ඩ ඟ අරුල ක කිා ද අපි
න් වද. ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද, ැැ ශැැ චා ත  දශා ෝජ ා 
කරපු  දසාද න් වද, සාභද අරුල ක තර කිරීශේ අව යතදව
තිශඳන්ශන් අපට ත දශා න් පළදත් පදක චා ත ා  තුළ වයඩ
පිිබශවළ කර ගන් කිා ද.

If not, why?

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා

(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගරු කථද දා කතුැ ද, එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ශැශසාේි .
(අ) 
(i) 01. ඳදුල් 2ක ැහ ගර සාභදව
02. ඳණ්ඩදරශවක ැහ ගර සාභදව
03. හපුතශල් 2 ගර සාභදව
04. ැහිා ාග ා  ප්රදශීයා  සාභදව
05. රිී ැදලිා ී ප්රදශීයා  සාභදව
06. ශසා රණදශත ට ප්රදශීයා  සාභදව
07. මීය ගහකිවුක ප්රදශීයා  සාභදව
08. කන් කයටිා  ප්රදශීයා  සාභදව
09. පසා්සාර ප්රදශීයා  සාභදව
10. දෙණුගක ප්රදශීයා  සාභදව
11. ඳදුල් 2ක ප්රදශීයා  සාභදව
12. හදලිඇක ප්රදශීයා  සාභදව

අපි න් වද, යන් පළදත් සාභදවට අත පදන් ශව ඳව. ඒ
ුලී ර ගදසා්තු ටික, ඩ ුල ල් 2 ටික දුන්ශන් යත් ේ වයඩ කටයුතු
කරන් ඳයහය. ශර්ඛීා  අැදතයදා ශේ ශේ ුල ක ශ කයබුශණ ත්
වයඩ ටික කරන් ඳයහය. ුල ක දුන් ත් සාැහර ශවකදවට ශව
වයඩවකට තැි  ා න්ශන්. අපි න් වද ශකෝකශේ ිනයුණු රටවක
පළදත් පදක
චා ත වකට සා්වා ාශපෝෂිතව තැන්ශේ ඳක
ප්රශී ා  තුළ සාාවර්
කටයුතු කරන්
පුළුවන් ච දා ේ
උත්පද වයඩ පිිබශවළ්  තිශඳ ඳව. ඒ සා හද අතුරු වයවසා්ථදව
තුළ නීතිැා  රදුල හ කද තිශඳ වද. ැැ කිා න්
උත්සාදහ
රන්ශන් ශේකි . ශේ අතුරු වයවසා්ථද ශක පැණ තිබුණත්
ප්රදශා ෝගිකව ශේවද පළදත් සාභදව විසින් සාේැත කර, අනුැත කර
ශ න්ශන් යහය. RDA එකට අා ත් පදරවල් 2 අි ශන් අ ත්රී වීකර්
වත්වද තිශඳ වද. ප්රදශීයා  සාභදව ගිහිල් 2කද ඒවදශා න්
ගදසා්තුව්  අා  කර වද. ඒක නීති විශරෝධීි . නීති විශරෝධී ුල ක් 
තැි  ඒ අා  කර ගන්ශන්. ඒක ැැ පයහයිනලිවැ කිා  වද. එශහැ

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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නීති විශරෝධී විධිා ට අා  කර ගන් ඳයහය. ුලත්, සාභදශව අරුල ක
ශවනුශවන් ඒ නීති විශරෝධී කටයුත්ත සාභදව කර වද. අතුරු
වයවසා්ථදශව සාේැත ශවකද තිශඳ විධිා ට ගන් පුළුවන් අවැ
ගණ රුපිා ල් 2 9,111ි . හයඳයි , සාැහරු රුපිා ල් 2 5,111, 6,111,
91,111 ගන් වද. ඒ  දසාද අැදතයදා ා  විසින් පළදත් සාභදවකට
අ දළ ශේ අතුරු වයවසා්ථද අදෙත් කර, ඒ අතුරු වයවසා්ථද අනුව ශේ
සාභද අරුල ල් 2 තර කරන් පුළුවන් කඩි ේ වයඩ පිිබශවළවල් 2
හ න් කටයුතු කර වද ? ඒ සා හද ඔඳ අැදතයදා ා  ශේ ව
විට ශග තිශඳ ක්රිා ද ැදර්ගා  ශැ ක්  කිා ද ය ගන්
කයැයතිි .

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා

(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ ව විට අපි විශ ේෂශා න්ැ අඩු
ච දා ේ කඳ එශහැ යත් ේ ච දා ැ, අරුල ක ් තිැත් යති
පළදත් පදක චා ත වකට ඇපුර යඟුැඇ වයදපිතිා  ා ටශත් ුල ල් 2
ශවන් කර, කඳද ී  තිශඳ වද. සාැහර පළදත් පදක චා ත
ඉතදැ අඩු අරුල ක්  තිශඳ ඒවද. විශ ේෂ ඒවද තිශඳ වද ේ
ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැද ශා ෝජ ද කරන් . අපි ඒ සා හද ශේ
වර්ෂශේ ප්රතිපද වලින් ුල ල් 2 ශවන් කර ශ න් කයැයතිි .

ගු චිර්දා විවේසිරි මහසතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද, ප්රතිපද
ශැතය තිශඳන්ශන්.

පිිබඳ ප්ර ් ා  ශ

ශවි ,

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔඳතුැදශේ ශ ව
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පදර්ලිශේන්තුව

අතුරු ප්ර ් ා  අහන් .

ගු චිර්දා විවේසිරි මහසතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விமஜசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැැ ශ ව අතුරු ප්ර ් ා  අහ වද.
ශැතය නීතිැා  ව ශා න් අතුරු වයවසා්ථදව ප වද සාභදවට
ච දා ේ එකතු කර ගන් පුළුවන් ක්රැශව ී කද තිශඳ වද. ඒ
අනුව ා ේ ා ේ කර්ැදන්ත චරේභ කිරීශේ හයකිා දවත් අපට
තිශඳ වද. හයඳයි , ඒ සා හද නීතිැා  අවකද ා  කඳද ී ශේ අි තිා 
පළදත් සාභදව සාතුවි  තිශඳන්ශන්. ශැ ක , අර හ
අතුරු
වයවසා්ථදව සාේැත කරන් ඕ ෑ. ගදසා්තු අා  කර ගයනීැ සා හද
අනුැයතිා  ගරු ඇැතිතුැ ද, පළදත් සාභදව තුිබන් තැි 
කයශඳන්ශන්. අන් ඒ ඳද දව ිනගින් ිනගටැ පයවතුණද. ඳද ද
පයවතීැ තුළ තැි  පුාචි චණ්ඩු, සාැහර ඉහළ ශී පදක
දා කත්වා න්ශේ අතශක ළු ඳවට පරිවර්ත ා  ශවකද
තිශඳන්ශන්. ඒ  දසාද ශැ
ප් ෂශේ ශකශ ්  සාභදපතිවරා ාද
හයටිා ට පත් වුණත් සා්වදධී ව වයඩ කරන් පුළුවන් ව විධිා ට
ශේ අරුල කට අව ය කර නීතිැා  අවකද ා  හ ද ී ශේ වයඩ
පිිබශවළ සාකසා් කරන් . අපි පළදත් පදක චා ත  දශා ෝජ ා 
කළ වකවදනුව තුළ ශේ ගය ඒ පළදශත් සිටි පළදත් ප්ර ද
ඇැතිවරුන්ට කිවවද. හයඳයි , ඒ අා ශේ අරුල ල් 2 තර කර ගත්තද
හයශරන් ට ප්රශී ශේ ජ තදවශේ ු විහරණා  සා හද වූ වයඩ
පිිබශවළ්  ඇති කශළේ යහය. ැැ කිා  වද, ඔඳතුැද පළදත් පදක
චා ත  දශා ෝජ ා  කළ ශකශ ්   දසාද ශේ පහළ ැේටශේ
තිශඳ පුාචි චණ්ඩු ශග ඩ ඟන් පුළුවන් ව අතුරු වයවසා්ථද
වයඩ පිිබශවළ හ කද ශ න් කිා ද. ශැ ක , ඔවුන්ට කර්ැදන්ත
කරන්
පුළුවන්; සා්වා ා රැකිා ද කරන්
පුළුවන්; ශව ත්

කටයුතුවකට ා න්
පුළුවන්. හයඳයි , නීතිශා න් ඳද දව් 
තිශඳ වද. එශහැ ා න් ඉඩ අවකද ා  හ කද ශ
වයඩ පිිබශවළ
කඩි ේ කරන් කිා ද තැි  ැැ ශ ව අතුරු ප්ර ් ා  තුිබනුත්
ැතු කරන්ශන්. ඕ ෑැ චණ්ඩුව්  ුල ල් 2 ශ වද. ී කද ඒක හිර
කර වද. සාැහර ඒවද අ පළදත් පදක චා ත වකට කරන්
ශ න්ශ ත් යහය. ගරු ඇැතිතුැ ද, සා්වදධී ව කරන් පුළුවන්
වයඩ පිිබශවළ අැදතයදා ා  තුළ තිශඳ වද. ඒ වයඩ පිිබශවළ
ක්රිා දත්ැක කරන් කිා ද තැි  ැැ ඉල් 2කන්ශන්.

ගු වේ.සී. අලවුරවල මහසතා

(மாண்புமிகு மஜ.சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ගරු කථද දා කතුැ ද, විශ ේෂශා න්ැ ශේ ප්ර ් ා  ගත්ශත ත්,
ැැ හිතන්ශන් එතුැද කිා න්ශන් පළදත් පදක චා ත වකට
තැන්ශේ වයඩ කටයුතු කරශග ා දැට තිශඳ ඳද ද ඉවත් කර ඒ
සා හද සාහදා  ශ න් කිා  එකි . විශ ේෂශා න්ැ හතුන්ව
චණ්ඩුක්රැ වයවසා්ථද සාාශ ෝ ා  ා ටශත් පළදත් සාභදවට තැි 
ශේ විෂා  විැ යගත ශවකද තිශඳන්ශන්. අශප් අැදතයදා ා  ැඟින්
ඒක අධී් ෂණා  කර, තැන්ශේ ච දා ැ අඩු ප්රදශීයා  සාභදවකට
ා ේ ැේටැක උ වු උපකදරා ්  හයටිා ට තැි  පළදත් පදක
ශක ැසාදරිසා් හරහද ශේ ක්රිා දැදර්ගා  ගන්ශන්.
ුලත්, එතුැදශේ අ හසා අනුව අපට පුළුවන් ශව වද, ා ේතද් 
දුරකට පළදත් සාභද චා ත ත්, පළදත් පදක චා ත ත් සාේඳන්
කරශග ශැවය ද ප්රදශීයා  සාභද සාහ ගර සාභදවකට ශැවය ද
වයඩ පිිබශවළවල් 2 සා හද නීති සාකසා් කර ගයනීැට උ වු කරන් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . ප්ර ්
ලින් ජා තිසා්සා ැහතද.

අාක 4 -000/ි9 - (9) , ගරු (වව ය) 

ගු (වවාය නලි්දා ජයින්ප් මහසතා

(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැද එැ ප්ර ් ා  අහ වද.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අග්රදැදතයතුැද සාහ ජදතික ප්රතිපත්ති,
චර්ක ක කටයුතු, යවත පිනාචි කිරීේ හද පු රුත්ථදප , උතුරු
පළදත් සාාවර්
සාහ ශා ෞව කටයුතු අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද
එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ී ැ සා හද සාති ශ කක කදකා ්  ඉල් 2කද
සිටි වද.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී  ඉිනරිප් කිරීම නිවයෝග කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ුවරාවිායා්මක ්පථාන : වම ණරාගල ින්පත්රික්කය
ததால்தபாருளியல் இடங்கள்: தமானராகல
மாவட்டம்

ARCHAEOLOGICAL SITES: MONARAGALA DISTRICT

250/’9

5. ගු ණර්.එේ. පේම උායශ්ා්දත ගුණව්ේකර මහසතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

 දවදසා, ඉිනකිරීේ සාහ සාාසා්කිතික කටයුතු අැදතයතුැදශගන්
ඇසූ ප්ර ් ා  - (0) 
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(i)

ශැ ණරදගක
ිනසා්ත්රි් කශේ,
ශැ ණරදගක
ප්රදශීයා  ශල් 2කේ ශක ේසදසාා  තුළ පිහිටි
හඳු දගත් පුරදවි යදත්ැක සා්ථද
සාා යදව
ශක පැණ ; ඒවදශේ ේ කවශර් ;

(iv)

the number of Rajamaha Viharas in the
aforesaid Division, which have an
archaeological value; whether a report of
them will be submitted; and

(ii)

එැ ශක ේසදසාා  තුළ කයණීේ ශ කර ක
එශහත්, හඳු දගත් පුරදවි යදත්ැක සා්ථද පිහිටද
තිශේ ;

(v)

(iii)

එශසාේ ේ, ඒවද කවශර් ;

whether a detailed report of the allocations
made for the conservation activities of the
aforesaid archaeological sites will be
submitted?

(iv)

ඉහත ශක ේසදසාශේ පිහිටි පුරදවි යදත්ැක
වය ගත්කැ්  සාහිත රජැහද විහදර සාා යදව
ශක පැණ ; ඒ පිිබඳ වදර්තදව්  ඉිනරිපත්
කරන්ශන් ;

(අ) 

(v)

ඉහත පුරදවි යදත්ැක සා්ථද වක සාාර් ෂණ
කටයුතු ශවනුශවන් ශවන් කර ඇති ප්රතිපද
පිිබඳ සාේපූර්ණ වදර්තදව්  ඉිනරිපත් කරන්ශන් ;

(b)

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද,  දවදසා, ඉිනකිරීේ සාහ සාාසා්කිතික
කටයුතු අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ශ වද.
(අ) 
(i) සා්ථද 96ි .

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ච)  ශ

සා්ථදනීා 
දැදවලිා  ඇුලණුැ 19හි
ඇුලණුැ 9 ්භාගත* කරමි.

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

ය් ශව.

(ii)

ඔව.

வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்
அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:

(iii)

ඇුලණුැ 10හි ය් ශව. ඇුලණුැ 10 ්භාගත*
කරමි.

தமானராகல
மாவட்டத்தின்
தமானராகல
பிரமதச தசயலாளர் பிாிவில் அகமந்துள்ள
அகடயாளம் காணப்பட்ட ததால்தபாருளியல்
இடங்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் அவற்றின்
தபயர்கள் யாகவ;

(iv)

එවය ද සා්ථද 9ි . ඇුලණුැ 13හි ය් ශව. ඇුලණුැ
03 ්භාගත* කරමි.

(v)

ඔව.

(அ) (i)

(ii)

அப்பிாிவில் அகழ்வுகள் மமற்தகாள்ளப்படாத
எனினும், அகடயாளம் காணப்பட்ட ததால்
தபாருளியல் இடங்கள் அகமந்துள்ளனவா;

(iii)

ஆதமனில், அகவ யாகவ;

(iv)

மமற்படி
பிாிவில்
அகமந்துள்ள
ததால்
தபாருளியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ரஜமகா
விகாகரகளின் எண்ணிக்கக எவ்வளவு; அது
பற்றிய அறிக்ககதயான்கறச் சமர்ப்பிப்பாரா;

(ච)  අ දළ ශ

மமற்படி
ததால்தபாருளியல்
இடங்களின்
மபணல்
நடவடிக்கககளுக்காக
ஒதுக்கப்
பட்டுள்ள
ஏற்பாடுகள் பற்றிய முழுகமயான
அறிக்ககதயான்கற
இச்சகபக்கு
சமர்ப்
பிப்பாரா;

*්භාවේ්ය මත තබන ලා ඇමුුේ:

(v)

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

asked the Minister of Housing, Construction and
Cultural Affairs:
(a)

සාාර් ෂණ අව යතද ැතු ව අවසා්ථදවකී  ඒ
සා හද ැයිනහත්ව සාාර් ෂණ කටයුතු සිදු කරනු
කඳ
අතර,
ශැැ
සා්ථද
පුරදවි යද
ශ පදර්තශේන්තුශව කකදප භදර  දක දරින්ශේ
අධී් ෂණා  ා ටශත් ඩත්තු කටයුතු සිදු කරමින්
පවත්වදශග ා නු කයශේ.

Will he inform this House(i)

the number of archaeological sites that
have been identified in Monaragala
Divisional
Secretary's
Division
in
Monaragala District, along with their
names;

(ii)

whether there are any archaeological sites in
the aforesaid Division, which have been
identified but excavations have not been
done in them;

(iii)

if so, the aforesaid archaeological sites;

අතුරු ප්ර ්

ශව.

අ දළ අැදතයතුැදට ශා  ුල කළ හයකිි .

சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்பு :
Annex tabled:
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගා න්ත කරුණදතිකක ැහතද]

එක ශවකදවකට එ් ශකශ ්  කිා ි ; තව ශවකදවකට තව
එ් ශකශ ්  කිා ි . ශේ රශේ උරුැා න් සාේඳන් ප්ර ් ා ් 
යන් උීගත ශවකද තිශඳන්ශන්. ශේ රශේ බුී
දසා
අැදතයවරා දශගන්,
ශේ
රශේ
සාාසා්කිතික
කටයුතු
අැදතයවරා දශගන් ශේ පිිබඳ ව වග කිව යුතු උත්තරා ්  ඕ ෑ.
අශප් ැහ දා ක සා්වදමීය න් වහන්ශසාේකද ශේක අහ වද. උතුරු,
යශඟ හිර භි් ෂූන් වහන්ශසාේකද අපට ශේ කදරණා  කිවවද. ශේ
ඉක් ක කරන්ශන් අරිසිැශල් 2 දා ක හදුලදුරුවන්ව. උන්වහන්ශසාේ
සිාහශා ්  වදශේ, ඒ ප්රශී වක ීවවත් ශව ශ ැළ, සිාහක, ුලසා්ලිේ
සාශහෝ රත්වා  ශවනුශවන් කයපශව හදුලදුරු ැ් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇැතිතුැ ද, අ පුළුවන් ේ, ඒ පිිබඳ ව පයහයිනලි
කිරීැ්  කරන් . යත් ේ අ දළ අැදතයවරා දට ශා  ුල කරන් .

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, එතුැදශේ ප්ර ් ා ට පිිබතුර්   දවදසා,
ඉිනකිරීේ සාහ සාාසා්කිතික කටයුතු ඇැතිතුැද හරහද අපි කඳද
ශ වද.

* වමම ඇමුුේ ුව්පතකාලවේ ා තබා ඇත.

* இந்த இகணப்புக்கள் நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* [These annexes are also placed in the Library.]

එා  කිසිැ ජදතිා කට, චගැකට කිා කද ශවන් කරන් ඳයහය.
ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ ප්ර ් ා  ඉිනරිපත් කරීී , ශඳ ශහෝ විට
වග කිවයුතු උත්තර අපට කයබුශණ් යහය. ඔඳතුැදැ න් වද,
සාැහර ශවකදවට වදර ශ ක, තු ශේ ප්ර ් ා ට පිිබතුරු ශ ී 
ඉ කද තිශඳ වද කිා කද. ඒක එශහැ ශ වුණදැ ැැැ ඒ ගය
ප්ර ් කරකද තිශඳ වද. එා ට වග කිවයුතු පිිබතුර්  ශ කයබුණු
ශවකදශව, සාේපන් න් ැන්ත්රීතුැද ශේ කර ප්රකද ා  ගය ැැ
අති ා  පිිබකුල් 2 සාහගතව ශහළද කි වද. ඒ විතර්  ශ ශවි .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ් ා  ශැ ක්  ?

ගු ණර්.එේ. පේම උායශ්ා්දත ගුණව්ේකර මහසතා
(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ඔඳතුැන්කද කිා න් , ශේ සාේපන් න් ැන්ත්රිවරා ද කිා 
විධිා ට ශේ රශේ පුරදවි යද උරුැා න් වි ද ශවකද තිශඳන්ශන්,
සාාසා්කිතික උරුැා න් වි ද ශවකද තිශඳන්ශන් ශේ රශේ
භි් ෂූන් වහන්ශසාේ අතින් කිා කද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .
ප්ර ්

අාක 6 - 334/ි9 - (0) , ගරු ඉෂද්  රුවැදන් ැයතිතුැද -

[සාභද ගර්භා  තුළ යත.]

ප්ර ්

අාක 7 - 364ි9 - (9) , ගරු ශවදෙ කුැදර් ැයතිතුැද.

ගු වේලු කුමාර් මහසතා

(மாண்புமிகு மவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැද එැ ප්ර ් ා  අහ වද.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (රාජය වයව්ාය ක්දා
උඩර උුමය ්හස මහසනුවර ්ාවර්ධාන අමාතයුරමා ්හස
පාර්ලිවේ්දුරවේ ්භානායකුරමා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள்,
மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

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

Sir, I ask for three months' time to answer this
Question.
ප්රශ්පනය මුර ිනනකී  ඉිනරිප් කිරීම නිවයෝග කරන ලී .

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ඇැතිතුැද උත්තර ශ න් .

ගු කථානායකුරමා

ගු ණර්.එේ. පේම උායශ්ා්දත ගුණව්ේකර මහසතා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு ஆர். எம். பத்ம உதயசாந்த குணமசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

එශහැ ශ ශවි . ැශේ ප්ර ් ා ට උත්තරා ්  ඕ ෑ.
සාේපන් න් ැන්ත්රීතුැද කිා  කථදව ගය අ ඳයරි ේ ළඟී 
ින ා ක ඔඳතුැන්කදශගන් වග කිවයුතු උත්තරා ්  ඕ ෑ. යන්
එක එ් ශක ද ශේ කදරණා  කිා න් පටන් අරශග තිශඳ වද.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ප්ර ්

අාක

[සාභද ගර්භා  තුළ

- 441/ි9 - (9) , ගරු ජා න්ත සාැරවීර ැයතිතුැද යත.]

ප්ර ් අාක - 475/ි9 - (9) , ගරු ුලහේැදු සීර් ැයතිතුැද [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]
ප්ර ් අාක 91 - 4 4/ි9 - (9) , ගරු ච න් අදෙත්ගැශේ
ැයතිතුැද - [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]
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චීනවේ රී ලාකා තානාපින කාර්යාලවේ ්හස
ඕ්පවේලියාවේ රී ලාකා මහස වක ම්ාරි්ප
කාර්යාලවේ නිලධාාරි්ද: වි්පතර

சீனாவிலுள்ள இலங்ககத் தூதரகம் மற்றும்
அவுஸ்திமரலியாவிலுள்ள இலங்கக
உயர்ஸ்தானிகராலயத்தின் அலுவலர்கள்: விபரம்
OFFICERS OF SRI LANKAN EMBASSY IN CHINA AND HIGH
COMMISSION IN AUSTRALIA: DETAILS

542/’9

11.ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

විශී කටයුතු අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (9) 
(අ) 
(i) 2008 වර්ෂශේ සිට 019 .16.31 ් වද චී ශේ රී
කාකද තද දපති කදර්ා දකශේ සාහ ඕසා්ශේලිා දශව
රී කාකද ැහ ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකශේ ශසාේවා 
කළ හද ය ට ශසාේවා  කර  දක දරින්ශේ ේ හද
ඔවුන්ශේ ත තුරු කවශර් ;
(ii) ඒ සා හද තද දපති කදර්ා දක  දක දරින් ශ ව
රජශේ ශ පදර්තශේන්තුවක හද අර්
රදජය
චා ත වක  දක දරින් පත් කර තිශේ ;
(iii) එශසාේ ේ, ඒ අා ශේ ේ හද ඔවුන්ශේ ත තුරු
කවශර් ;
(iv) ශේ අා  අතරින් රදජතදන්ත්රික ගැන් ඳකපත්  දකුත්
කර තිබූ අා ශේ ේ කවශර් ;
(v) එැ ඳකපත්රවක අාක කවශර් ;
(vi) එැ  දක දරින්ට රදජතදන්ත්රික ගැන් ඳකපත්ර කඳද
ී ැට ුදුු ඳවට චගැ
හද විගැ
ශ පදර්තශේන්තුවට  දර්ශී
කර
කීශී
කවුරුන් විසින් ;
ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ච)  ශ එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?
தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)
2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 2018.06.30 ஆம் திகதி
வகர சீனாவிலுள்ள இலங்ககத் தூதரகம் மற்றும்
அவுஸ்திமரலியாவிலுள்ள இலங்கக உயர்ஸ்
தானிகராலயத்தில்
மசகவயாற்றிய
மற்றும்
தற்மபாது மசகவயாற்றி வருகின்ற அலுவலர்
களின் தபயர்கள் மற்றும் அவர்களின் பதவிகள்
யாகவ என்பகதயும்;
(ii)

அதற்காக தூதரக அலுவலர்கள் அல்லாத
அரசாங்க
திகணக்களங்கள்
மற்றும்
பகுதியளவிலான அரசாங்க நிறுவனங்களின்
அலுவலர்கள் நியமனம் தசய்யப்பட்டுள்ளார்களா
என்பகதயும்;

(iii)

ஆதமனில், அவர்களின் தபயர்கள் மற்றும்
அவர்களின் பதவிகள் யாகவ என்பகதயும்;

(iv)

இவர்களில்
இராஜதந்திர
கடவுச்சீட்டு
விநிமயாகிக்கப்பட்டிருந்தவர்களின்
தபயர்கள்
யாகவ என்பகதயும்;

(v)

மமற்படி
கடவுச்சீட்டுக்களின்
யாகவ என்பகதயும்;

(vi)

மமற்படி
அலுவலர்களுக்கு
இராஜதந்திர
கடவுச்சீட்டுக்ககள வைங்குவது உகந்தது என்று
குடிவரவு
மற்றும்
குடியகல்வுத்
திகணக்களத்திற்கு சிபாாிசு தசய்துள்ளவர்கள்
யாவர் என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

இலக்கங்கள்

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a) Will he inform the House(i) the names and designations of the officers
who had been serving at the Sri Lankan
Embassy in China and the Sri Lankan High
Commission in Australia from the year
2008 up to 30.06.2018 and of the officers
who are serving at these missions at
present;
(ii) whether officers belonging to Departments
and semi government institutions who are
not officers of diplomatic missions have
been appointed to such posts;
(iii) if so, what their names and designations
are;
(iv) which officers out of those referred to
above had been issued with diplomatic
passports;
(v) the numbers of those passports; and
(vi) who had recommended to the Department
of Immigration and Emigration that the
officers concerned are eligible to be
provided with diplomatic passports?
(b) If not, why?
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, විශී
ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ශ
(අ) 
(i)

කටයුතු
වද.

අැදතයතුැද

1031

1032

පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගා න්ත කරුණදතිකක ැහතද]

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ කයි සා්තුශව ශහේටිචරච්චි කිා කද
ගන් ට අැදරුි  ගරු ැන්ත්රීතුැද.

ැ් 

ේ ශසා ා ද

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැදශේ පළුලශව ද අතුරු ප්ර ් ා 
ශැා ි . දුකදන් චසිරි ශහේටිචරච්චි
ැයත්තද පුගිා  රජා 
කදකශේ ඕසා්ශේලිා දශව රී කාකද තද දපති කදර්ා දකශේ
ත තුරකට - Public Relations Officer කිා කද ත තුර්  හ කද ශී පදක පත්වීැ්  ැත ා වකද තිශඳ වද.

(ii)
(iii)

(iv)

ඔව.

ඉහත සිා දෙැ  දක දරින් සා හද.
ඔඳතුැද අහකද තිශඳන්ශන් රදජය තදන්ත්රික ගැන්
ඳක පත්ර  දකුත් කළ අා ශේ ේ. ඒ සිා දෙැ
ශ දට කඳදී කද තිශඳ වද.

(v)

(vi)
(ච)  අ දළ ශ

ශල් 2කේ/විශී කටයුතු.
ශව.

* වමම පිළිුරර ුව්පතකාලවේ ා තබා ඇත.

* இந்தப் பதில் நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* [This answer is also placed in the Library.]

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අතුරු ප්ර ් ා ්  ශකසා ශ ශවි ,
පිිබතුශර් කිා යවුශණ්
යති  දසාද ැැ ය
ගන් ට කයැයති
කදරණා ්  තිශඳ වද.
(අ) 

(i)

පිිබතුරට අ දළ
ේ අතර දුකදන් චසිරි
ශහේටිචරච්චි
ැයත්ශතකුශේ
ැ් 
තිශඳ වද ? ශැ ක , ඔුවට රදජය තදන්ත්රික ගැන්
ඳකපත්රා ්   දකුත් කරකද තිශඳ වද 019 .15.94
ින . ඔුව ඕසා්ශේලිා දනු තද දපති කදර්ා දකශේ
Public Relations Officer ශකශ ්  විධිා ට පත්
කරකද තිශඳ වද; චී තද දපති කදර්ා දකශේ
Trade Promotion Officer ශකශ ්  විධිා ටත්
පත් කරකද තිශඳ වද. ඔුවට diplomatic passport
එක්  තිශඳ වද. එහි අාකා  D 5657962.

ඒ පුීගකා දශේ වයරැින හයසිරීැ ැත - misconduct - ශසාේවශා න්
පහ කරනු කඳ වද. ශසාේවශා න් පහ කළදට පුව, 019 ී  යවත
ඔුව චී ශේ බීජින්වක තිශඳ රී කාකද තද දපති කදර්ා දකශේ
Trade Promotion Officer ශක කු හයටිා ට ා ව වද. ගරු
කථද දා කතුැ ද, ශේ පුීගකා ද විශී අැදතයදා ශේ letterhead
එක්  ශහ රකේ කරකද, ශජයෂ්ස  දක දරිා කුශේ අත්සා ශහ රට
ශා  දශග රදජය තදන්ත්රික ගැන් ඳකපත්රා ්  කඳදශග තැි 
චී ා ට ා න්ශන්. එා  ශහිබ රව ශවකද විශී අැදතයදා ශා න් ඒ
ගය පයමිණිලි කළදට පසා්ශසාේ, අපි න් ද තරමින් ැදසා කීපා කට
පසා්ශසාේ යවත ඔුව කාකදවට එවකද තිශඳ වද.
යන් ශේ පුීගකා ද කරකද තිශඳන්ශන් ඳරපතළ වයරැී ් .
ශැ ුව එක වතදව්  තද දපති කදර්ා දකා කින් එළවපු
පුීගකශා ් . එශහැ තිබිා ී  ඊළඟ අවසා්ථදවක ඔුව චී ශේ රී
කාකද තද දපති කදර්ා දකා ට ා ව වද. ඒ ා වන්ශන් වයරැින කරකද
තිශඳ පුීගකශා ් . ැැ ඒ සාේඳන් ශල් 2
ශ කැ ්භාගත*
කර වද. ැශේ පළුලවය ද අතුරු ප්ර ් ා  හයටිා ට ය ගන්
කයැයතිි , ඒ පුීගකා ද සාේඳන් ව විශී අැදතයදා ශා න් කළ
පරී් ෂණශේ වදර්තදව ඇැතිතුැද පදර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත්
කර වද කිා කද. ශැ ක , එශහැ පරී් ෂණා ්  කරකද තිශඳ
 දසාද.
ැශේ ශ වය ද අතුරු ප්ර ් ා  ශේකි . ශේ සාේඳන් පරී් ෂණ
කටයුතු අතරැඟී  CID එකට ඳදර ී කද තිශඳ වද, ගරු
කථද දා කතුැ ද. ශේ පුීගකා ද ජ දධිපති ශල් 2කේ කදර්ා දකා ට
සාේඳන් විවි පුීගකා න් භදවිත කරමින් එක පයත්තකින් ශව ත්
ත තුරු කඳද ගන් ත්, අශ ්  පයත්ශතන් විශී අැදතයදා ශේ
 දක දරින්ට ඳකපෑේ කරන් ත් කටයුතු කරමින් ඉන් වද තැන්
වි දක ඳකගතු පුීගකශා ්  කිා කද ශපන්වමින්. ැශේ ජාගැ
දුරකථ ශා න් ඔඳතුැදට ඒ ශත රතුරු ශපන්වන්
පුළුවන්.
ශක ළඹ සාැහර තයන්වක ඔුව වි දක cutouts දකද තිශඳ වද,
ජ දධිපතිතුැදශේ දුේවයටි විශරෝධී වයදපිතිශේ  දශා ෝජිතා කු
විධිා ට සා හන් කරකද. ඒ පුීගකා ද සාේඳන් CID සාහ ශප ලිසා්
පරී් ෂණවක ප්රගතිා  ඇැතිතුැද ශේ පදර්ලිශේන්තුවට වදර්තද
කර වද
කිා කද ැද අහන් කයැයතිි . ැැ ඔුවශේ ශහ ර
පදසා්ශපෝේ එශ්  පිටපත්  සාහ ඒ සාේඳන් ව ශකශර
පරී් ෂණා ට අ දළ ලිා කිා යවිලිවක ශක ටසාකුත් ඔඳතුැදශේ
අවසාරා  ැත ්භාගත* කර වද.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ඒ කදරණා  අ දළ ඇැතිතුැදට ශා  ුල
කරකද පිිබතුර්  කඳද ශ න් ේ.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීය ළඟට, ප්ර ්
අාක 90-553/ි9 -(9) , ගරු එසා්. රීතරන්
ැහතද. - [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ජාිනක පාරි්රික ්ාරක්ෂණ වැඩ් හසන: වැය කළ
මුාල
மதசிய சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்:
தசலவிடப்பட்ட பணம்

581/’9
(இ)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

අග්රදැදතයතුැද සාහ ජදතික ප්රතිපත්ති, චර්ක ක කටයුතු, යවත
පිනාචි කිරීේ හද පු රුත්ථදප , උතුරු පළදත් සාාවර්
සාහ
ශා ෞව කටයුතු අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (0) 
(අ) 
(i) 0196 අා  වයශා හි අාක 974 ශා ෝජ දවට අනුව,
ජදතික පදරිසාරික සාාර් ෂණ වයඩසාටහ ා ටශත්
අැතර වයඩසාටහන් සා හද ශවන්කළ රුපිා ල් 2
මිලිා  0111ක ප්රතිපද 0196 වර්ෂා  තුළී  වයා 
කළ චකදරා  පයහයිනලි කරන්ශන් ;
(ii) උ් ත ශා ෝජ දව අනුව මූකය ප්රතිපද කඳද දුන්
ඇඅැතර වයඩසාටහන්” කවශර් ;
(iii) ශැැ අැතර වයඩසාටහන් සා හද වගකීැ ර ක
චා ත කවශර් ;

(அ) (i)

(ii)

(iii)

2016 வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 174 ஆம்
முன்தமாைிவின் பிரகாரம், மதசிய சுற்றாடல்
பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் மமலதிக
நிகழ்ச்சித்திட்டங் களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா
2000 மில்லியன் நிதி ஏற்பாடு 2016 ஆம்
ஆண்டில்
தசலவிடப்பட்ட
முகறகய
ததளிவுபடுத்துவாரா என்பகதயும்;
மமற்படி
முன்தமாைிவின்
பிரகாரம்,
நிதி
ஏற்பாடுகள் வைங்கப்பட்ட "மமலதிக நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்" யாகவ என்பகதயும்;

(v)

வன வளங்களின் பாதுகாப்பு;

இன்மறல், ஏன்?

Will he inform this House (i) in terms of Proposal No. 174 of the
Budget 2016, whether he explains of the
manner in which Rs. 2000 million that was
allocated for supplementary programmes
under
National
Environmental
Conservation Programme, was spent in
year 2016 ;
(ii) the “supplementary programmes” for
which financial allocations were made, in
terms of the aforesaid proposal; and
(iii) the institutions which
held
the
responsibility in aforesaid supplementary
programmes?

(b)

Will he also inform this House in terms of
aforesaid Budget Proposal, separately, of the
amount of money spent on-

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

பிரதம அகமச்சரும் மதசிய தகாள்கககள், தபாருளாதார
அலுவல்கள், மீள்குடிமயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு
மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள்
அகமச்சருமானவகரக் மகட்ட வினா:

சுற்றாடல் மாசகடவகதக் கட்டுப்படுத்தல்;

(a)

සා හද වයා  කර ක ුල ල් 2 ප්රැදණා  ශවන් ශවන් ව ශා න්
කවශර් ා න් ත් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ඇ)  ශ

(iv)

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies,
Economic
Affairs,
Resettlement
and
Rehabilitation, Northern Province Development and
Youth Affairs:

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ච)  උ් ත අා  වයා  ශා ෝජ දවට අනුව, 0196 වර්ෂා  තුළී ,
(i) පදරිසාරික සාැතුලිත ඳව චර් ෂද කිරීැ;
(ii) තිරසාර ඉඩේ කළැ දකරණා ;
(iii) ීවව සාේපත් සාාර් ෂණා ;
(iv) පරිසාර දූෂණා  පදක ා ;
(v) ව සාේපත චර් ෂද කිරීැ;

உயிர் வளங்களின் பாதுகாப்பு;

ஆகியவற்றுக்கு தசலவிடப்பட்ட பணத் ததாகககள்
தனித்தனிமய யாகவதயன்பகத அவர் இச்சகபக்கு
அறிவிப்பாரா?

NATIONAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
PROGRAMME : MONEY SPENT

13.ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(iii)

(c)

(i)

protection of environmental equilibrium,

(ii)

sustainable land management;

(iii)

conservation of biological resources;

(iv)

environmental pollution control; and

(v)

protection of forest resources?

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අග්රදැදතයතුැද සාහ ජදතික ප්රතිපත්ති,
චර්ක ක කටයුතු, යවත පිනාචි කිරීේ හද පු රුත්ථදප , උතුරු
පළදත් සාාවර්
සාහ ශා ෞව කටයුතු අැදතයතුැද ශවනුශවන්
ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ශ වද.
(i)

2016 අා  වයශා හි 974 ශා ෝජ දවට අනුව පරිසාර
සාාර් ෂණා , ැත්ද්රවය  දවදරණා , කිෂිකර්ැා ,
රුවන් ුරැකීැ ා  සිා දෙ ් ශෂේත්ර සා හද රුපිා ල් 2
මිලිා  0,111ක ප්රතිපද
ශවන් කළ , ැහද
භදණ්ඩදගදරශා න් රුපිා ල් 2 මිලිා 
9,411් 
පැණ්  කඳද ී  ඇත. එැ ුල ලින් රුපිා ල් 2 මිලිා 
9,056ක ුල ක්  විා  ේ කර ඇත. ඇමුුම* 19හි
් වද ඇත.

மமற்படி மமலதிக நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்குப்
தபாறுப்பான
நிறுவனங்கள்
யாகவ
என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) மமற்படி
வரவு
தசலவுத்திட்ட
பிரகாரம், 2016 ஆம் ஆண்டில்,

முன்தமாைிவின்

(i)

சுற்றாடல் சமநிகலகம பாதுகாத்தல்;

(ii)

நிகலமபறான காணி முகாகமத்துவம்;

ඔව.

(ii)

1. පරිසාර සාාර් ෂණ ජදතික වයඩසාටහ
2. චහදර  දෂ්පද

ජදතික වයඩසාටහ
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ගා න්ත කරුණදතිකක ැහතද]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

3. ැත්ද්රවය  දවදරණ ජදතික වයඩසාටහ

ැට ශා  ුල කරන් පුළුවන්. අපට ඕ ෑ සාතය වදර්තදව්  ශන්.
ඒ ගය ැද යනුවත් කරන් .

4. වකුගඩු ශරෝග  දවදරණ ජදතික වයඩසාටහ
(iii)

ඇමුුම 10 හි ් වද ඇත.

(ච)  (i), (ii), (iii), (iv), (v) සා හද පිිබතුර, ඔව. ඇමුුම 13හි
් වද ඇත.
(ඇ)  අ දළ ශ

ශව.

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

අා  වයා  ශ ැඟ ා යවීේ පිිබඳ වදර්තදව්  රී කාකද ැහ
ඳයාකුශවන් කඳද ගන් කිා කද  දර්ශී කරකද තිශඳ වද. 019
අා  වයශා න් පදර්ලිශේන්තුව ශ ැඟ ා යවීේ කරකද තිශඳ වද ේ
ඒ ශැ වද කිා  එක පිිබඳ වදර්තදව්  ඉිනරිපත් කරන්
කිා කද ඔඳතුැද රී කාකද ැහ ඳයාකුවට යනුේ ශ න් .

ඇුලණුේ ්භාගත* කරමි.

ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැශේ පළුලශව ද අතුරු ප්ර ් ා 
ශැා ි .
ජදතික ව ශා න් ඉතද වය ගත්කැ්  තිශඳ වයඩසාටහ කට ජදතික පරිසාර වයඩසාටහ - රදජය අා  වයා  ශල් 2 ශා න් ශවන්
ශව
ුල ල් 2වලින් ශක ටසා්  ැහද භදණ්ඩදගදරා  විසින් ුල ද
හයරිශේ යහයි  කිා කද ඒ වයඩසාටහන් තර කිරීැ අපරද ා ් .
එා  පදර්ලිශේන්තුව ශ ැඟ ා යවීැ් . ඒ  දසාද ජදතික ව ශා න්
වය ගත්කැ්  තිශඳ
අැදතයදා වක  දක දරි ැහත්වරුන්ට,
එශහැ යත් ේ ශල් 2කේවරුන්ට ඒ සා හද අව ය ුල ල් 2 ප්රැදණා 
කඳද ශ න් ඳයරි ේ, ඒ ුල ල් 2 ශවන් කරන් එපද කිා 
තත්ත්වා ට පත් වුශණ ත් අා  වයා  කළැ දකරණා  අකදර්ා ් ෂැ
ශවි .
ගරු කථද දා කතුැ ද, ැැ ඔඳතුැදශේ විශ ේෂ අව ද ා ට
රජශේ ුල ල් 2 පිිබඳ කදරක සාභදශව වදර්තදව ශා  ුල කරන්
කයැතිි . ශැවර ඉිනරිපත් කළ 019 අා  වයා  ශල් 2 ශා න්
පදර්ලිශේන්තුව ශ ැඟ ා යවීේ, පදර්ලිශේන්තුවට වයරින ශත රතුරු
සායපයීේ ා  දිනා   දසාද, රී කාකද ැහ ඳයාකුශවන් පදර්ලිශේන්තුවට
වදර්තද කඳද ගන් කිා කද ඒ කදරක සාභදව  දර්ශී ඉිනරිපත්
කරකද තිශඳ වද. ුල ල් 2 පිිබඳ සාේපූර්ණ ඳකා  පදර්ලිශේන්තුවට
තැි  පයවරිකද තිශඳන්ශන්. ුලත්, පදර්ලිශේන්තුවත් ශ ැඟ
ා ව වදා  කිා  වද
ේ, පදර්ලිශේන්තුවට අසාතය ශත රතුරු
සාපා  වදා  කිා  වද ේ, ඒ ඳව රජශේ ුල ල් 2 පිිබඳ කදරක
සාභදව වදර්තද කරකද තිශඳ වද ේ, ඔඳතුැදශේත් යුතුකැ්  හද
වගකීැ්  ශව වද ැහ ඳයාකුවට කිා කද ඒ වදර්තද ශගන්වද ගයනීැ.
යන් 019 අා  වයා  ශල් 2 ා  සාේපූර්ණශා න්ැ වයරිනකදි 
තිශඳන්ශන්. එහි ප්රතිලකා  සාැසා්ත කාකදශවැ ජ තදවට
ඳකපද වද. ඒ  දසාද ශේ සා හද ඔඳතුැදත් ැයිනහත් ශවන් කිා කද
ැැ ශේ අවසා්ථදශවී  ඉල් 2කද සිටින් කයැතිි .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එශහැ අසාතය ශත රතුරු තිශඳ වද
එතශක ට න්වන් පුළුවන්.

ේ යනුවත් කරන් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ැහ ශල් 2කේතුැද, ඒ අනුව අපි ක්රිා ද කරන්

ඕ ෑ.

ශ වය ද අතුරු ප්ර ් ා  අහන් , ගරු ැන්ත්රීතුැද.

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ැශේ ශ වය ද අතුරු ප්ර ් ා ත් ැැ ඔඳතුැදශේ අව ද ා ට
ශා  ුල කර වද.
විශ ේෂශා න්ැ ශේ ජදතික චප ද අවසා්ථදශවී  පදර්ලිශේන්තුශව
අපි කය වකද ඔඳතුැද මූකදසා ශේ සිටිමින් විවි අ හසා්, ශා ෝජ ද
කඳද ගයනීැ සාේඳන් ශා න් ඔඳතුැදට සා්තුතිවන්ත ව වද. එහිී ,
අපි හයශැෝැ ශේ තර ශවකද තිශඳ චර්ක කා  ා ිබ පණගයන්වීැ
සා හද විවි ශා ෝජ ද ඉිනරිපත් කළද. ඒ අනුව, ක් ෂ 44ක රුවන්
පදසාල් 2 ා ෑැ පිිබඳ කදරණශේ ශහ ප්රවණතදව්  ශේ ව විට
ඇති ශවකද තිශඳ වද. ුලත් අවදසා දවකට වදශේ වි දවි
ශපශ
චකදරශේ ඳෑේ - transparent bags - රුවන්ට අව යි 
කිා කද සාැහර පදසාල් 2 විසින්  දා ැ කරකද තිශඳ වද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ැන්ත්රීතුැද, ඒ ගය
ඊශේ කථද කළද. අ යදප
අැදතයදා ශේ ශල් 2කේතුැද අව ය පිා වර ගන් වද කිා කද කිවවද.
අ උශීත් ැැ අ යදප ඇැතිතුැදට කථද කළද අපි ඉසා්ශකෝශල් 2
ගිා  කදකශේ ශේ විධිා ට ඳෑේ අරශග ගිශේ යහය, වශසාේ ශප ත්
විතරි  අරශග ගිශේ. අපි වශසාේ ශප ත් විතරි  අරශග ගිශේ.
ඔ් ශකෝැ ශප ත් අරශග ගිශේ යහය. එහි practicality ඳව
ඳකන්
කිා කදත් ැැ කිවවද. ශේ කදරණා  සාේඳන් ශා න්
අව ද ා  ශා  ුල කරකද, පිා වර ගන් වද කිා කදත් කිවවද.

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

කිා කද තිශඳන්ශන්
ඳයාකුශවන්-

අශපන්

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

ශ

ශවි , රී

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

කාකද

ැහ

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශැා  ශඳ ර ිනශේ ැදළු ඳදන්
ජදවදරේකරුවන් විසින් හ ද ගත්ත වයදපදරා ් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව, ඒක ඇත්ත.
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(ஆ) (i)

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා

இக்குடும்பங்களுக்கு மின்சார இகணப்பு
வைங்குவதற்கு துாிதமான நடவடிக்கககள்
எடுக்கப்படுமா என்பதகனயும்;

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ශැ ක , පු ගිා  ජ වදරි ැදසාශේ අදෙත් ඳෑේ ගත්ත රුවන්
රුපිා ල් 2 3,500් , රුපිා ල් 2 4,000්  විා  ේ කරකද යවතත් ඳෑේ
ගන් ගිශා  ත් ඒක රද ගන් අැදරුි .

(ii)

ஆதமனில்,
எந்த
திகதியன்று
வைங்கப்படும் என்பதகனயும்;

(iii)

அவ்வாறில்கலயாயின்,
காரணங்களுக்காக என்பதகனயும்

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

පයහයිනලි කරන්

என்ன

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Speaker)

ඒ ගය

இது

circular එක්  එව වදා  කිවවද.

(இ)

இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Power, Energy and Enterprise
Development:

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ඒ  දසාද කිසිශසාේත්ැ
රුවන්ට එවය ද ඳක කිරීැ්  ශ කළ
යුතුැි . ඳෑේ අව ය ේ රජශේ අරුල ල් 2වලින් ශහෝ අර Tabs
ගන්
තිශඳ
සාල් 2ලිවලින් ඒවද අරශග
දුන් දට කිසිැ
ප්ර ් ා ්  යහය.

කිලිවන ච්ික ින්පත්රික්කවේ නැවත පිනාික කළ පවුල්:
විදුලිබලය ්ැපයීම

(a)

(b)

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் மீள்குடிமயற்றப்பட்ட
குடும்பங்கள்: மின்சார இகணப்பு வைங்கல்

RESETTLED FAMILIES IN KILINOCHCHI DISTRICT: PROVISION
OF ELECTRICITY

663/’18

14.ගු ඩේල්ප වේවාන්දාා මහසතා

(c)

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா)

Is he aware that(i)

around 43,818 families live in Kilinochchi
District at present; and

(ii)

4,039 of such families have not been
provided with electricity connections so far
after resettlement?

Will he inform the House(i)

whether measures will
expeditiously
to
give
connections to these families;

be taken
electricity

(ii)

if so, on which date it will be done; and

(iii)

if not, for what reasons?

If not, why?

(The Hon. Douglas Devananda)

විදුලිඳක, ඳක ් ති
සාහ
වයදපදර
අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (2)
(අ) 

සාාවර්

(i)

කිලිශ ච්චි ිනසා්ත්රි් කශේ ය ට පවුල් 2 43,818් 
පැණ ීවවත් ව ඳවත්;

(ii)

ශැැ පවුල් 2 අතරින් පවුල් 2 4,039කට යවත පිනාචි
කළ පු ශැශත්  විදුලි සාේඳන් තද කඳද ී 
ශ ැයති ඳවත්;

එතුැද න්ශන් ?
(ච)

(i)

ශැැ පවුල් 2 සා හද විදුලි සාේඳන් තද කඳද ී ැට
කඩි මින් ක්රිා දැදර්ග ගන්ශන් ;

(ii)

එශසාේ ේ, එැ ින ා  කවශර් ;

(iii)

ශ

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, විදුලිඳක, ඳක ් ති සාහ වයදපදර
සාාවර්
අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර කඳද
ශ වද.
(අ) 

(i)

ඔව.

(ii)

ශැැ
අැදතයදා ා 
සා්වශී
කටයුතු
අැදතයදා ශේ සාහදා  ඇතිව ප්රදශීයා  ශල් 2කේ
කදර්ා දක හරහද 0196 වසාශර් සිදු කර ක
සාමීය ් ෂණා  ැඟින් විදුලි ශසාේවදව කඳද ශග
ශාාදැයති  දවදසා ඒකක 011,000්  පැණ
පවති ඳව හඳු ද ගන් ද කී . ඒ අනුව ශැැ
අැදතයදා ා  ැඟින් ක්රිා දත්ැක කරනු කයබූ ඇරටැ
එිබා ි  - අඳුර දුරකි ඇ ජදතික වයඩසාටහ ා ටශත්
ඉහත  දවදසා සා හද විදුලි ශසාේවදව කඳද ී ැට අව ය
පිා වර ගන් ද කී . (ඇුලණුැ 19) 

එශසාේ ේ, එා ට ශහේතු කවශර් ;

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ඇ)  ශ

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

மின்வலு, எாிசக்தி மற்றும் ததாைில்துகற அபிவிருத்தி
அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)

தற்தபாழுது
கிளிதநாச்சி
மாவட்டத்தில்
கிட்டத்தட்ட 43,818 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன
என்பதகனயும்;

(ii)

மீள்குடிமயற்றப்பட்டதன் பின்னர் இதுவகரயில்
4,039 குடும்பங்களுக்கு மின்சார இகணப்பு
வைங்கப்படவில்கல என்பதகனயும்;

அவர் அறிவாரா?

ඇුලණුැ 19 ්භාගත* කරමි.
ශැැ වයඩසාටහ ා ටශත්,
*

විදුලි ශසාේවදව කඳදශග ශ ැයති සිා දෙ  දවදසා
ඒකක ශවත එැ  දවදසා තතයදුේ කිරීැට හද විදුලි
ශසාේවද සාේඳන් තදව කඳද ගයනීැට රුපිා ල් 2

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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40,000ක උපරිැා කට ා ටත්ව සාහ ණා ්  කඳද
ශ කී . සිා ා ට 7ක වදර්ෂික ශප ීම අනුපදතා ් 
ැත ගණ ා  කර ක සාැද ැදසික වදරික
70කින් විදුලි පරිශභෝජ ගදසා්තුව සාැඟ එැ ණා 
ුල ක අා  කරනු කයශේ.
*

 දවශසාේ ශහෝ එහි ඉඩශේ අි තිා  පිිබඳ ව
සායකකිල් 2කට
ශ ශග , අ දළ
 දවශසාේ
අා දුේකරුශේ පිනාචිා  විදුලි සාේඳන් තදව කඳද
ී ශේ  දර්ණදා කා  ශකසා සාකකද කටයුතු කිරීැට
අ දළව ාක්රශල් 2 ා   දකුත් කර කී .

*

 දවදසා ඒකක තතයදුේ කිරිැ සා හද කාකද විදුලිඳක
ැණ්ඩකා  ැඟින් පවත්වදශග
ා නු කඳ
ුදුුකේ සාහිත විදුලි කදර්මික ශල් 2 ශේ ලිා ද
පිනාචි වී ඇති විදුලි කදර්මිකා න්ශේ සාහදා 
කඳදශ කී .
පයවති යු වදතදවරණ අවසාන් වීශැන් අ තුරුව
ඇඋතුරු
වසාන්තා ඇ
වයඩසාටහ
ා ටශත්
භදණ්ඩදගදර අරුල ල් 2 ශා  වද ගදසා්තු රහිතව
 දවදසා සා හද විදුලි සාේඳන් තද කඳද දුන් අතර,
කිලිශ ච්චි ිනසා්ත්රි් කා  ඇතුළුව පළදශත් පිනාචි
සාැහර පවුල් 2 ඒකක ඉහත වයඩසාටහ ා ටශත්
විදුලි සාේඳන් තද කඳද ගයනීැට කයැයත්ත් 
ශ
ය් විා .
එා ට අතිශර්කව, ඳන් දගදර ප්රතිසාාසා්කරණ,
පු රුත්ථදප , යවත පිනාචි කිරීශේ හද හින්දු
චගමික කටයුතු අැදතයදා ා  ැඟින් ක්රිා දත්ැක
යවත පිනාචි කිරීැ හද ප්රතිසාාසා්කරණා  සා හද වූ
සාාවර්
වයඩසාටහ ා ටශත් ිනසාදපතිවරා ද විසින්
ශවන් කර ක අරුල ල් 2 ශා  වද 0197 හද 019
වර්ෂවකී  පිිබශවිබන් පවුල් 2 ඒකක 530්  හද
407්  සා හද විදුලි සාේඳන් තද කඳද ශ කී .
කිලිශ ච්චි ිනසා්ත්රි් කශේ වදසාා  කරනු කඳ
සිා දෙ පවුල් 2 සා හද විදුලි ප්රශව ා  පවතී.

(ච) 
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(i)

විදුලි අව යතදව ඇති පවුල් 2 ඒකක සා හද විදුලිා 
කඳද ී ැට ශැැ අැදතයදා ා  සූ ද ේව පවතී.
ඇගේශපරිබා ඇ
වයඩසාටහ
ා ටශත් සාෑැ
ිනසා්ත්රි් කා කැ විදුලි ශසාේවද ශ ැයති පවුල් 2 ඒකක
අ දළ ිනසාදපතිවරුන් ැඟින් හඳු දශග
එැ
ශත රතුරු ශැැ අැදතයදා ා  ශවත ශා  ුල කර
ශකසා සා්වශී කටයුතු අැදතයදා ා  ශවතින්
ඉල් 2කද ඇත. ඇුලණුැ 10 ා ටශත් තවදුරටත් විසා්තර
තිශඳ වද. ඇුලණුැ 10 ැැ ්භාගත* කර වද.
ඉහත ශත රතුරු කිලිශ ච්චිා  ිනසා්ත්රි් කා  ශවතින්
ශැැ අැදතයදා ා  ශවත ශැශත්  කයබී ශ ැයත.

(ii)

(iii)
(ඇ)  අ දළ ශ

කිලිශ ච්චි ිනසාදපතිවරා ද ශවතින් ඉහත
ශත රතුරු කයබුණු වහදැ, 2016 වසාශර් ක්රිා දත්ැක
කළ වයඩසාටහ ට -(අ)  (ii) පිිබතුශරහි සා හන්
ශකසා- සාැද වූ වයඩසාටහ ්  සායකුේ කර
ක්රිා දත්ැක කිරීැ ැඟින් විදුලිා  ශ ැයති  දවදසා
සා හද විදුලිා  කඳද ී ැට කටයුතු කරනු ඇත.
අ දළ ශ

ශව.

ශව.

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගු ඩේල්ප වේවාන්දාා මහසතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ
சபாநாயகர்
அவர்கமள,
மீள்குடிமயற்றப்
பட்டவர்கள் தபரும்பாலும் தபாருளாதார ாீதியாக வறுகமக்
மகாட்டுக்கு உட்பட்டவர்கள். கடந்த காலத்தில் மீள்குடி
மயற்றப்பட்டமபாது பலருக்கு இலவசமாக மின்சார இகணப்பு
வைங்கப்பட்டது.
அவ்வாறான
ஒரு
திட்டத்கத
ஏன்
ததாடரமுடியாது? என்ற ஒரு மகள்விகய நான் முன்கவக்க
விரும்புகின்மறன்.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, එශහැ කරන් ඳයරිකැ්  යහය. ශේ
පිිබතුශරත් ඒ පිිබඳ ව සා හන් ශවකද තිශඳ වද. ඇගේශපරිබා ඇ
වයඩසාටහ ා ටශත්ත් විදුලිා  යති  දවදසාවකට විදුලිා  කඳද ී ශේ
වයඩ පිිබශවළ්  ක්රිා දත්ැක ශව වද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Then, your second Supplementary Question, please.

ගු ඩේල්ප වේවාන්දාා මහසතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கமள, நன்றி. ஏற்தகனமவ
தசால்லப்பட்ட
பதிலில் புள்ளிவிபரங்களில் குகறபாடுகள்
இருப்பதாக நிகனக்கின்மறன்.
4,039
குடும்பங்களுக்கு
மின்சார இகணப்புத் மதகவதயன்பது அந்த மாவட்டத்தின்
அரசாங்க
அதிபருகடய
அறிக்ககயிலிருந்து
ததாிய
வந்திருக்கின்றது. ஆனபடியால், தயவுதசய்து அதகனக்
கருத்திதலடுத்து,
தகௌரவ
அகமச்சாிடம்
ததாிவித்து,
விகரவாக அதகனச் தசய்யுமாறு மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.
நன்றி.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, කිලිශ ච්චිා  ිනසාදපතිවරා දශගන්
ශත රතුරු කයබුණු වහදැ, එා  ක්රිා දත්ැක කිරීැට අැදතයදා ා 
සූ ද ේ.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි , ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .
ප්ර ් අාක 95 -6 5/'19- (1), ගරු උ ා  ප්රභදත් ගේැන්පික
ැහතද - [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]
ශ වය ද වටා .
ප්ර ් අාක 6- 334/'18(2), ගරු ඉෂද්  රුවැදන් ැහතද. චණ්ඩු
ප් ෂශා න් ඉෂද්  රුවැදන් ැහතදශේ ප්ර ් ා  අහ වද ?

ගු වක්.වක්. පියාා් මහසතා

(மாண்புமிகு மக.மக. பியதாஸ)

(The Hon. K.K. Piyadasa

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගරු ඉෂද් 
ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා  අහ වද.

රුවැදන්

ැහතද
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ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා

(iii)

2016.12.31 ஆம் திகதியில் முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு
உத்மதசிக்கப்பட்டிருந்த
கருத்திட்டங்கள்
அகமந்திருந்த
மாவட்டம்,
கருத்திட்டத்தின்
தபயர் மற்றும் மதிப்பீட்டுத் ததாகக எவ்வளவு
என்பகதயும்;

(iv)

2017.12.31 ஆம் திகதியில் முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு
உத்மதசிக்கப்பட்டிருந்த
கருத்திட்டங்கள்
அகமந்திருந்த
மாவட்டம்,
கருத்திட்டத்தின்
தபயர் மற்றும் மதிப்பீட்டுத் ததாகக எவ்வளவு
என்பகதயும்;

(v)

ஒட்டுதமாத்தமான முன்மனற்றம் சூனியமாக
அகமந்த
ஒப்பந்தங்களின்
எண்ணிக்கக
எத்தகன என்பகதயும்;

(vi)

ஒட்டுதமாத்த முன்மனற்றமானது சூனியமாக
அகமவதற்குக் காரணமான விடயங்கள் யாகவ
என்பகதயும்;

(vii)

அது
ததாடர்பாக
அகமச்சினால்
மமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ
என்பகதயும்;

(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ප්රදථමික කර්ැදන්ත හද සාැදජ
සාවිඳකගයන්විේ අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුරු
ී ැ සා හද සාති ශ කක කදකා ්  ඉල් 2කද සිටි වද.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී  ඉිනරිප් කිරීම නිවයෝග කරන ලී .

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

මාර්ග ුවළුල් කිරීේ හසා වැඩිිනයුු කිරීේ : වි්පතර
வீதி விஸ்தாிப்புக்கள் மற்றும் மமம்படுத்தல்கள்:
விபரம்

EXPANSION AND IMPROVEMENT OF ROADS : DETAILS
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8. ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා (ගු ජය්දත
්මරවීර මහසතා මහසතා වවනුව

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - மாண்புமிகு
ஜயந்த சமரவீர சார்பாக)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the
Hon. Jayantha Samaraweera)

ැහදැදර්ග හද ැදර්ග සාාවර්
සාහ  දජ ශතල් 2 සාේපත්
සාාවර්
අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා  - (9) 
(අ) 

(i)

ැදර්ග සාාවර්
අධිකදරිා  විසින් 0195.90.39
ින ට අවසාන් කිරීැට  දා මිතව තිබූ ැදර්ග පුළුල් 2
කිරීේ හද වයඩිිනයුණු කිරීේ සාා යදව ශක පැණ ;

(ii)

එැ වයදපිති පිහිටි ිනසා්ත්රි් කා , වයදපිතිශේ
හද ඇසා්තශේන්තු ුල ක ශක පැණ ;

(iii)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Road Development
and Petroleum Resources Development:
(a)

Will he inform this House(i)

2016.12.31 ිනශ න් අවසාන් කිරීැට  දා මිතව තිබූ
වයදපිති පිහිටි ිනසා්ත්රි් කා ,
වයදපිතිශේ
ැ හද ඇසා්තශේන්තු ුල ක ශක පැණ ;

the number of road expansions and
improvements to be completed as at
31.12.2015 by the Road Development
Authority;

(ii)

(iv)

2017.12.31 ිනශ න් අවසාන් කිරීැට  දා මිතව තිබූ
වයදපිති පිහිටි ිනසා්ත්රි් කා ,
වයදපිතිශේ
ැ හද ඇසා්තශේන්තු ුල ක ශක පැණ ;

the district wherein the said projects were
located, the name of the project and the
estimated amount;

(iii)

(v)

සාැසා්ත ප්රගතිා  ූන ය වූ ශක න්ත්රදත් සාා යදව
ශක පැණ ;

the district wherein the projects to be
completed as at 31.12.2016 were located,
the name of the project and the estimated
amount;

(vi)

සාැසා්ත ප්රගතිා  ූන ය වීැට ශහේතු වූ කරුණු
කවශර් ;

(iv)

(vii)

ඒ සාේඳන් ශා න් අැදතයදා ා  ගනු කඳ
කවශර් ;

the district wherein the projects to be
completed as at 31.12.2017 were located,
the name of the project and the estimated
amount;

(v)

the number of contracts of which the overall
progress became zero;

(vi)

the reasons for overall progress becoming
zero; and

(vii)

the measures to be taken in that regard by
the Ministry?

ැ

පිා වර

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශන් ?
(ච)  ශ

එශසාේ, ේ ඒ ැන් ?

தநடுஞ்சாகலகள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் தபற்மறாலிய
வளங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசகபயினால்
2015.1
2.3
1
ஆம்
திகதியில்
முடிவுறுத்தப்படுவதற்கு உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள
வீதி விஸ்தாிப்புக்கள் மற்றும் மமம்படுத்தல்களின்
எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்;
இக்கருத்திட்டங்கள் அகமந்துள்ள மாவட்டம்,
கருத்திட்டத்தின் தபயர் மற்றும் மதிப்பீட்டுத்
ததாகக எவ்வளவு என்பகதயும்;

(b)

If not, why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැහදැදර්ග හද ැදර්ග සාාවර්
සාහ
ණිජ ශතල් 2 සාේපත් සාාවර්
අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද එැ
ප්ර ් ා ට පිිබතුර ්භාගත* කර වද.
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[ගරු ගා න්ත කරුණදතිකක ැහතද]

(iii)

* ්භාවේ්ය මත තබන ලා පිළිුරර:

ා න් එතුැද සා හන් කරන්ශන් ?

* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :

* Answer tabled:

(අ) 

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)

(vii)

(ච)  අ දළ ශ

එැ පදසාකට
ව පදසාල් 2 ශග ඩ යගිල් 2ක් 
ශ පැදව කඳදී ැට පිා වර ගන්ශන් ;

(ච)  ශ
වයදපිති 430කි.
ඇුලණුැ 9** ැඟින් ඉිනරිපත් කර ඇත.
ඇුලණුැ 0** ැඟින් ඉිනරිපත් කර ඇත.
ඇුලණුැ 3** ැඟින් ඉිනරිපත් කර ඇත.
0195 - වයදපිති 1
2016 - වයදපිති 990 (මින් වයදපිති 4්  අවකාගු
කර ඇත.) 
2017 - වයදපිති 9 9 (මින් ැදර්ග සාාවර්
අධිකදරිා ට අා ත් ශ ව ැදර්ග වයදපිති 994් 
අවකාගු කර ඇත.
ක්රිා දකදරි සායකයසා්ශේ ශා ෝජ දවකට අතිශර්කව
වර්ෂා  ඇතුළතී  කදකගුණික තත්ත්වා න්
ශහේතුශවන් (due to flood damage) ඇති වූ
ැහජ ඉල් 2ීමේ සාහ ව ශා ෝජ ද සා හද ප්රුල තද
කඳද ී ැ සිදුවිා . එැ ශහේතුශවන් ක්රිා දකදරි
සායකයසා්ශේ ඇතයේ ශා ෝජ ද අ දළ වර්ෂා  තුළ ී 
ක්රිා දත්ැක කිරීැට ශ හයකි විා .
ක්රිා දකදරි සායකයසා්ැට ඇතුළත් කර ක්රිා දත්ැක
කිරීැට ශ හයකි වූ වයදපිතිවකට ප්රුල තදව කඳද
ී  ඉිනරි වර්ෂශේී  ප්රතිපද
තුිබන් ශැැ වයදපිති
සාේපූර්ණ කරනු ඇත.

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

கல்வி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)

அநுராதபுரம்
மாவட்டத்தின்
ஊத்துப்பிட்டி,
முாியாகடவல எனும் முகவாியில் அகமந்துள்ள
அ/பமுனுகம முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயமானது
"அண்மித்த பாடசாகல சிறந்த பாடசாகல"
எனும் கருத்திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது
என்பகத அறிவாரா என்பகதயும்;

(ii)

க.தபா.த.(உயர்தரம்) வகரயிலான வகுப்புக்கள்
நடத்தப்படுகின்ற
மமற்படி
பாடசாகலயில்
இடவசதிகள் ததாடர்பாக காணப்படுகின்ற
பிரச்சிகனகயத் தீர்ப்பதற்காக 2017 அல்லது
2018 ஆம் ஆண்டுகளில் வகுப்பகறகளுடன்
கூடிய பாடசாகலக் கட்டிடங்கள் வைங்கப்
படாகமக்கான காரணம் யாததன்பகதயும்;

(iii)

மமற்படி பாடசாகலக்கு புதிய பாடசாகலக்
கட்டிடதமான்கற
துாிதமாகப்
தபற்றுத்
தருவதற்கு
நடவடிக்கக
எடுக்கப்படுமா
என்பகதயும்;

அவர் குறிப்பிடுவாரா?
(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

ශව.

asked the Minister of Education:

අ/බමුුගම මු්පලිේ මහසා විායාලය : නව
වග ඩනැඟිල්ලක් ලබා ී ම

(a)

Will he state (i)

whether he is aware that A/Bamunugama
Muslim Maha Vidyalaya of Uththupitiya,
Muriyakadawala of Anuradhapura District
has been included in the project “Nearest
School is the Best School”;

(ii)

the reasons for not providing school
buildings with class rooms in 2017 or 2018,
as a remedy for the space issue that is
prevalent in aforesaid school, in which the
classes are held up to G.C.E. Advanced
Level; and

(iii)

whether action will be taken to provide a
new school building for aforesaid school
without delay?

அ/பமுனுகம முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயம்: புதிய
கட்டிடதமான்கறப் தபற்றுக்தகாடுத்தல்
A/ BAMUNUGAMA MUSLIM MAHA VIDYALAYA: PROVISION
OF NEW BUILDING
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9. ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා (ගු ඒ.එල්.එේ.
නසීර් මහසතා වවනුව

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - மாண்புமிகு
ஏ.எல்.எம். நசீர் சார்பாக)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the
Hon. A.L.M. Nazeer)

අ යදප
(අ) 

අැදතයතුැදශගන් ඇසූ ප්ර ් ා - (9) 
(i)

(ii)

අනුරද පුරා 
ිනසා්ත්රි් කශේ,
ඌත්තුපිටිා ,
ුලරිා දකඩවක ලිපි ශේ පිහිටි
අ/ඳුලණුගැ
ුලසා්ලිේ ැහද වි යදකා , "ළඟැ පදසාක - ශහ ැ
පදසාකඇ වයදපිතිා ට අා ත් ඳව න්ශන් ;
අ.ශප .සා. උසාසා් ශපළ ් වද පන්ති පයවයත්ශව
එැ පදසාශල් 2 ඉඩකඩ සාේඳන් ශා න් පවති
ගයටදෙව විසාඳීැ සා හද 0197 ශහෝ 019 වර්ෂවකී 
ශහෝ පන්ති කදැර සාහිත පදසාල් 2 ශග ඩ යගිලි කඳද
ශ ී ැට ශහේතුව කවශර් ;

—————————
** ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

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

(b)

If not why?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අ යදප අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද
එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුර ්භාගත* කර වද.
* ්භාවේ්ය මත තබන ලා පිළිුරර:
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(අ) 

(i)

ඔව. ඇළඟැ පදසාක ශහ ැ පදසාකඇ වයදපිතිශේ ඇබීඇ
වයදපිතිා ට අා ත්ව ඇත.

(ii)

අ/ඳුලණුගැ ුලසා්ලිේ විදුහශල් 2 පවති
ප්රැදණා න් හද ඒ තුළ පවත්වද ශග ා 

ශග ඩ යඟිලිවක
පන්ති කදැරවක

1045
සාා යදව, ශිෂය සාා යදව
19හි ් වද ඇත.

පිිබඳ

වදර්තදව

ඇුලණුැ

ඒ අනුව ය ට පවති පන්ති සා හද තිශඳ ඉඩකඩ
ප්රැදණවත් ව අතර, 2 ශරේණිා  සා හද පැණ්  පන්ති
කදැරා ක අව යතදව පවතී. පන්ති පයවයත්විැ සා හද
ඉඩකඩ ප්රැදණවත් ශ ව ඳවට ඳුලණුගැ ුලසා්ලිේ ැහද
වි යදකශේ විදුහල් 2පති විසින් ශැශත්  වදර්තද කර යත.
(iii)

(ච) 

1046

2019 ැයි  03

019 -0103 කකදප ශග ඩ යඟිලි ඉිනකිරීේ සායකයසා්ශැහි
019
වර්ෂා  සා හද අඩි 61x20 පන්ති කදැර
ශග ඩ යඟිල් 2ක්  ශැැ පදසාකට කඳද ී ැට ශා ෝජිතව ඇත.

අ දළ ශ

(v)

එශසාේ ේ, ඒ ැන් ?

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும்
உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் மகட்ட வினா:
(அ) (i)

ඇමුුම 01

1

2

ශල් 2
ගත
පදසාශල් 2 ශග ඩ යඟිලි ඉඩ පන්ති අනුව ශවන්
ශිෂය
කර ඇති චකදරා 
සාා යදව
40
අඩි 01x20 පන්ති කදැර 0ක පවත්වි 

2

1

32

3

2

42

පදසාල් 2 භූමිා  තුළ පිහිටි පල් 2ලිා  තුළ
පවත්වි 
අඩි 01x20 පන්ති කදැර 0ක පවත්වි 

4

2

45

අඩි 01x20 පන්ති කදැර 0ක පවත්වි 

5

1

30

අඩි 01x20 පන්ති කදැර 9ක පවත්වි 

6

2

47

අඩි 01x20 පන්ති කදැර 0ක පවත්වි 

7

1

36

අඩි 01x20 පන්ති කදැර 9ක පවත්වි 

8

1

25

9

1

33

අඩි 1x20 ප්ර ද
පවත්වි .
අඩි 1x20 ප්ර ද

10

2

42

අඩි 01x30 පන්ති කදැර 9ක පවත්වි 

11

1

30

අඩි 01x20 පන්ති කදැර 9ක පවත්වි 

12

1

13

අඩි 1x20 ප්ර ද

දකදශව - විවිත

13

1

7

අඩි 1x20 ප්ර ද

දකදශව - විවිත

දකදශව ශවිනකදව ැත
දකදශව - විවිත

கண்டி மாவட்டத்தில் அகமந்துள்ள வாராந்தச்
சந்கதகளின்
எண்ணிக்கக
எத்தகனதயன்பகதயும்;

(ii)

அவ்வாராந்த
சந்கதகளின்
யாகவதயன்பகதயும்;

(iii)

நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்த திகதி
ததாடக்கம் மாகாண சகபகள், உள்ளூராட்சி
அகமச்சுக்கான ஒதுக்கீடுககளப் பயன்படுத்தி
அபிவிருத்தி
தசய்யப்பட்ட
வாராந்தச்
சந்கதகளின்
எண்ணிக்கக
எத்தகனதயன்
பகதயும்;

(iv)

அதற்காக தசலவிடப்பட்ட ததாகக எவ்வள
தவன்பகதயும்;

(v)

ஏகனய வாராந்தச் சந்கதககள அபிவிருத்தி
தசய்வதற்காக அகமச்சினால் மமற்தகாள்ளப்
படும் நடவடிக்கக யாததன்பகதயும்;

(ஆ) இன்மறல், ஏன்?

asked the Minister of Internal and Home Affairs and
Provincial Councils and Local Government:
(a)

கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள வாராந்தச் சந்கதகள்:
விபரம்

Will he inform this House(i)

the number of weekly fairs in the Kandy
District;

(ii)

the names of those weekly fairs;

(iii)

the number of weekly fairs that have been
developed under the funds of the Ministry
of Provincial Councils and Local
Government after the Good Governance
Government came into power;

(iv)

the amount that has been spent on those
development activities; and

(v)

the steps that will be taken by the Ministry
to develop the other weekly fairs?

WEEKLY FAIRS IN KANDY DISTRICT: DETAILS
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10. ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා (ගු
ණන්දා අලු්ගමවේ මහසතා වවනුව

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane on behalf of the
Hon. Ananda Aluthgamage)

අභයන්තර හද සා්වශී කටයුතු සාහ පළදත් සාභද හද පළදත්
පදක අැදතයතුැදශගන් ඇු ප්ර ් ා  - (9) 
(අ) 

(i)

ැහනුවර ිනසා්ත්රි් කශේ ඇති සාතිශප ළ සාා යදව
ශක පැණ ;

(ii)

එැ සාතිශප ළවක ේ කවශර් ;

(iii)

ා හපදක රජා  ඳකා ට පත්වීශැන් අ තුරුව
පළදත් සාභද හද පළදත් පදක අැදතයදා ශේ
ප්රතිපද
ැත සාාවර් ා  කර ක සාතිශප ළ
සාා යදව ශක පැණ ;

(iv)

ඒ සා හද වයා  කරනු කයබූ ුල ක ශක පැණ ;

தபயர்கள்

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

මහසනුවර ින්පත්රික්කවේ ඇින ්ිනවප ළ : වි්පතර

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - மாண்புமிகு
ஆனந்த அலுத்கமமக சார்பாக)

සා හද

ා න් එතුැද ශැැ සාභදවට න්වන්ශ හි ?
(ච)  ශ

ශව.

සාැදන්තර
ශරේණිා  පන්ති
ගණ

ශසාු සාතිශප ළ සාාවර් ා  කිරීැ
අැදතයදා ා  ගනු කඳ පිා වර කවශර් ;

(b)

If not, why ?

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අභයන්තර හද සා්වශී කටයුතු සාහ
පළදත් සාභද හද පළදත් පදක අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද එැ
ප්ර ් ා ට පිිබතුර ්භාගත* කර වද.
* ්භාවේ්ය මත තබන ලා පිළිුරර:
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட :
* Answer tabled:
(අ) 

(i)

ැහනුවර ිනසා්ත්රි් කශේ සාතිශප ළ සාා යදව 37කි.

(ii)

ඒවදශා හි ේ ඇුලණුේ අාක 19 ා ටශත් ් වද ඇත.
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[ගරු ගා න්ත කරුණදතිකක ැහතද]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ච) 

(iii)

ා හ පදක රජා  ඳකා ට පත්වීශැන් අ තුරුව ැහනුවර
ිනසා්ත්රි් කශේ සාතිශප ළවල් 2 14්  පළදත් සාභද සාහ පළදත්
පදක අැදතයදා ශේ අරුල ල් 2 ශා  වද සාාවර් ා  කර
ඇත.

(iv)
(v)

රුපිා ල් 2 4,425,000.00කි.
ප්රුල තදවා  හද අතයව ය ඳව අනුව ඉිනරිපත් කරනු කඳ
වයදපිති ශා ෝජ ද පවති
ප්රතිපද
තත්ත්වා  ැත
ක්රිා දත්ැක කිරීැ පිිබඳ ව සාකකද ඳයලිා  හයකිා .

අ දළ යත.

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්
ැහතද.

අාක 95 - 6 5/'19-(1), ගරු උ ා  ප්රභදත් ගේැන්පික

ගු (ණචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගරු උ ා  ප්රභදත් ගේැන්පික ැහතද
ශවනුශවන් ැද එැ ප්ර ් ා  අහ වද.

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අග්රදැදතයතුැද සාහ ජදතික ප්රතිපත්ති,
චර්ක ක කටයුතු, යවත පිනාචි කිරීේ හද පු රුත්ථදප , උතුරු
පළදත් සාාවර්
සාහ ශා ෞව කටයුතු අැදතයතුැද ශවනුශවන්
ැද එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුරු ී ැ සා හද ැදසා හා ක කදකා ්  ඉල් 2කද
සිටි වද.

ප්රශ්පනය මුර ිනනකී  ඉිනරිප් කිරීම නිවයෝග කරන ලී .

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

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ද

කටයුතු චරේභශේ ී  ශා ෝජ ද.

පාර්ලිවේ්දුරවේ රැ්පවීේ
பாராளுமன்ற அமர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා (රාජය වයව්ාය ක්දා
උඩර උුමය ්හස මහසනුවර ්ාවර්ධාන අමාතයුරමා ්හස
පාර්ලිවේ්දුරවේ ්භානායකුරමා
ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ප්ර ්

අාක 90 - 553/'19-(1), ගරු එසා්. රීතරන් ැහතද.

ගු මාවව ව්ෝ. ව්ේනාධිරාජා මහසතා

(மாண்புமிகு மாகவ. மசா. மசனாதிராஜா)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

Sir, on behalf of the Hon. S. Shritharan, I ask that
Question.
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අග්රදැදතයතුැද සාහ ජදතික ප්රතිපත්ති,
චර්ක ක කටයුතු, යවත පිනාචි කිරීේ හද පු රුත්ථදප , උතුරු
පළදත් සාාවර්
සාහ ශා ෞව කටයුතු අැදතයතුැද ශවනුශවන් ැද
එැ ප්ර ් ා ට පිිබතුරු ී ැ සා හද සාති ශ කක කදකා ්  ඉල් 2කද
සිටි වද.
ප්රශ්පනය මුර ිනනකී  ඉිනරිප් කිරීම නිවයෝග කරන ලී .
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - அரச ததாைில்முயற்சிகள்,
மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

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

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the
Parliament, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be 10.30
a.m. to 7.30 p.m. At 4.00 p.m. Standing Order 8(5) of the Parliament
shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament
without question put."

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහසතා

(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ඊශේ ඔඳතුැද ශේ සාභදවට යනුේ
දුන් ද, රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිතුැදට විරුී ව තිශඳ වි ්වදසා
භාග ශා ෝජ දව පිිබඳ ව විවද කිරීැ සා හද ින  දා ැ කරකද
අපට යනුේ ශ වදා  කිා කද. යන් අපට චරාචිශවකද තිශඳ වද,
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විවද ා  සා හද ින  දා ැ කළදා  කිා කද. ශේ සාේඳන් ශා න්
 දශව ා ටශත් ඔඳතුැදශගන් ශේ සාභදවට යනුේ ී ැ්  විා  යුතුි 
කිා ද ැද වි ්වදසා කර වද.
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ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නැඟී සිටිවේය.

ගු කථානායකුරමා

எழுந்தார்.
rose.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි . ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඒ ශා ෝජ දව කයබුණු හයටිශේැ
වහදැ ක්රිා දත්ැකශවකද අපි ඒ ශා ෝජ දව පිිබගත්තද. ඊට පසා්ශසාේ
යදා  පුසා්තකා ට ඇතුළත් කළද. ඊට පසා්ශසාේ අව ය විධිා ට ැහ
ශල් 2කේවරා ද විසින් නීතයනුූලකව කටයුතු කරකද අපි ප් ෂ
දා කි න්ශේ රැසා්වීැ්  කයශ වවද. ැශේ ඉල් 2ීමැ වුශණ්, ශේ
සාේඳන් ශා න් විවද ා  සා හද ඉතද ඉ් ැ දන් ින ා ්  ශ න්
කිා කදි . ඒ අනුව ඊශේ ගරු අගැයතිතුැදත්, විප් ෂ දා කතුැදත්
සාැඟත් සාදකච්ඡද කළද. ැද ුලක ඉ කදැ සිටිශේ, ඇශැා  විවද ා ට
ක්  කළ යුතුි , හයකිතද්  ඉ් ැ දන් විවද ා ට ගත යුතුි ඇ කිා 
ැතශේි . එා  ප්රජදතන්ත්රවද ශේ ක් ෂණා ් . ශැැ අවසා්ථදශව ී 
ගරු අගැයතිතුැදත් ශේ සාභදශව ඉන් වද. අගැයතිතුැදත් කිවවද,
ඉ් ැ දන් ින ා ්  ශ න් කිා කද. අ ින ප් ෂ දා ක රැසා්වීශේී 
ශේ ගය සාදකච්ඡද කරකද තීරණා ්  ගත්තද,  හ ද ැදසාශේ ින ා ් 
ශ න් . ගරු අගැයතිතුැද ශේ සාේඳන් ශා න් පයහයිනලි කිරීැ් 
කරි .

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා (අ්ාමාතයුරමා ්හස ජාිනක
ප්රිනප්ින ණර්ිකක ක යුුර නැවත පිනාික කිරීේ හසා
ුවනු්ථාපන උුරු පළා් ්ාවර්ධාන ්හස වයෞවන
ක යුුර අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும்
மதசியக் தகாள்கககள், தபாருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடி
மயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி
மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சரும்)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister and
Minister of National Policies,
Economic Affairs,
Resettlement and Rehabilitation, Northern Province
Development and Youth Affairs.)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැද ඉල් 2ීමේ ශ ක්  කරකද තිශඳ වද.
එක ඉල් 2ීමැ්  තැි , රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිතුැද ගය සාති ශ ක් 
ා න් ඉසා්ශසාල් 2කද අතුරු වදර්තදව්  ඉිනරිපත් කරන් කිා කද.
ඊශේ ැද ඔඳතුැදශගන් ඉල් 2ීමැ්  කළද, ප් ෂ දා කි න් සාැඟ
සාදකච්ඡද කරකද ින ා ්   දා ැ කරන් ා  කිා කද. ඒක
Committee on Parliamentary Business එශ්  වයඩ කටයුත්ත් .
ඒ අා  එ් ක කථද කරකද ඔඳතුැද තීරණා ්  ගන් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු විැල් 2 වීරවා ැන්ත්රීතුැද.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ඔඳතුැද කිවවද වදශේ ශේ වි ව
් දසා
භාග ශා ෝජ දව ප්රුල ත්වා  ී කද ඉ් ැ දන් සාදකච්ඡද කළ යුතු
වය ගත් කදරණා ් . එැ කදරණා  ඔඳතුැද අ උශීත්, යනුත්
ප්රකද කළද. මීය ට පසා්ශසාේ එ පළුලව පදර්ලිශේන්තු සාතිා 
වන්ශන්  හ ද 14 ව ිනශ න් පටන් ගන් ද පදර්ලිශේන්තු සාතිා ි .
 හ ද 14 ව
ද පටන් ගන් ද පදර්ලිශේන්තු සාතිශේ 16 සාහ 17
කිා 
වසා් ශ ශ්  යදා  පත්රශේ සා හන් චණ්ඩුව ඉිනරිපත් කර
තිශඳ අණ ප ත් සිා ල් 2ක 14 ව
ද සාදකච්ඡද කරකද සාේැත
කර ග දුල, 16 සාහ 17 ා 
වසා් ශ ක ශේ විවද ා  සා හද ශ න් ා 
කිා කද ැැත්, ිනශන්ෂ් ගුණවර්
ැන්ත්රීතුැදත්, ප්රසාන් රණතුාග
ැන්ත්රීතුැදත් ඇතුළුව අපි සිා දෙශ දැ ශා ෝජ ද කළද. චණ්ඩු
ප් ෂා  ඉතද තිනන් සිටිා ද, ඇපළුලව සාතිා  ශ න් ඳයහය. අපි
ශ න්ශන් 9 සාහ 9 ා  ින ශ ක කිා කද. ඒ  දසාද අවසාද
තීරණා ්  යතුව තැි  අ ින ශේත් ප් ෂ දා ක රැසා්වීැ අවසාන්
වුශණ්. අපි
යනුත් ඔඳතුැදශගන් ඉල් 2කන්ශන් ශැා ි .
අගැයතිතුැදත් කිා  වද, ින ා  තීරණා  කරන් ඔඳතුැදට ඳකා 
තිශඳ වදා  කිා කද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

යහය,
යහය.
එතුැද
කිවශව,
අගැයතිතුැදත්,
සාභද දා කතුැදත් අ උශී සාදකච්ඡද කරකද තැි  9 සාහ 9 ින
ගත්ශත් කිා  එකි . ඒක ැශේ ඇඟ උඩට ැන් එපද, ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඉසා්ශසාල් 2කද එ්  ින ා ි  ශ න් හයදුශව. ඊට පසා්ශසාේ අශප්
ඉල් 2ීමැ අනුව ින ශ ක්  ශ න් සාභද දා කතුැද එකඟ වුණද.
සාභද දා කතුැ ද, ින ා  පිිබඳ ව ඔඳතුැද පයහයිනලි කරන් .

අපි කිා න්ශන් ශේක තවත් කල් 2 ැන් එපද කිා කදි , ශේක
 හ ද ැදසාශේ අගට කල් 2 ැන්
එපද කිා කදි . ඒ  දසාද
කරුණදකරකද ශේක -

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථද දා කතුැ ද,  හ ද 9 ින සාහ  හ ද 9 ින විවද ා ට
අපි සූ ද ේ. We are ready for the debate on the 18th and 19th
of June.

ගු කථානායකුරමා

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි .
කළද.

[ඳද ද කිරීැ් ] අපි අ ින

ැශේ ැ සා හන් කළ  දසාද ා ැ්  කිා න් කයැයතිි . ගරු
කථද දා කතුැ ද, ැැ කිවශව සාේප්ර දා  හයටිා ට Committee on
Parliamentary Business එශ් ී  සාදකච්ඡද කරකද තැි  ඔඳතුැද
තීරණා  කරන්ශන් කිා  එකි . ශේ සාතිශේත් තීරණා  කශළේ,
Committee on Parliamentary Business එකත් එ් ක කථද
කරකදි . ගිා  සාතිශේ කශළේත් ඒකි .

ශේ පිිබඳ ව සාදකච්ඡද

(The Hon. Speaker)

ගරු සාභද දා කතුැද, ගරු අගැයතිතුැද සාැඟ සාදකච්ඡද කරකද
අ උශී ැට කිවවද, ඒ වසා්වකී  තවත් ප ත් ශකුකේපත් වගා ් 

1051

1052

පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු කථද දා කතුැද]

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ශගශ න් තිශඳ වද, ඊට අැතරව අධිකරණ ඇැතිතුමිා ශේ
කටයුතු කිහිපා ්  තිශඳ වද, ඒ  දසාද ශැා  විවද ා ට ගයනීැ
අ දවදර්ා ශා න්ැ ජූලි ැදසාා ට ශා  ද ග දුල කිා කද. ැැ කිවවද ජූලි
ැදසාා  ශව කේ ඉන් ඳයහය කිා කද. ඒ  දසාද අපි අවසාද ශේ ී 
 හ ද 9 සාහ 9 කිා  ින ශ ක ශා  ද ගත්තද. එැ ින ශ ක තැි 
අවසාද ශේ ශා  ද ගත්ශත්.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැද ඔඳතුැදට කරුණු පයහයිනලි කළද.
ැැ ශේ සාභදශව ඉන් ේ. ශැ වද ශහෝ සාේඳන් ව පයහයිනලි
කරගයනීැ්  ඔඳතුැදට අව ය ේ ැැ පයහයිනලි කරන් ේ. ුලත්
විප් ෂ දා කතුැදත් යති තය ශව ශැ වද කිා න්ශන්?
ශේක විප් ෂ දා කතුැදත්, සාභද දා කතුැදත්, ඔඳතුැදත් කථද
කරන් ඕ ෑ ශ ා ් . ශව අා  ශේ ගය කථද කර වද. ඉතින්
ැැත් වදඩි ශවකද - [ඳද ද කිරීේ]

ගරු කථද දා කතුැ ද, -

ගු කථානායකුරමා

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඊශේ වසා පුරදැ ැැ සාෑැ - [ඳද ද කිරීේ]

(The Hon. Speaker)

ඔඳතුැද ශක ච්ාර කිවවත් එැ ින ා  ශව සා් කරන් ඳයහය,
ගරු ැන්ත්රීතුැද. [ඳද ද කිරීේ]  හ ද 9 සාහ 9 කිා  ින ශ ක
ශා  ද ශග තිශඳ වද, ඒක පිිබගන් . [ඳද ද කිරීේ] 9 සාහ 9
කිා  ින ශ ක පිිබගන් . එතය දන් එහදට ා න් ඳයහය. [ඳද ද
කිරීේ] ශේ කිා න්ශන් අවසාද තීරණා .

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

එශහැ ේ ැැ කිා  වද, පිුකපසා සිටි
[ඳද ද කිරීේ]
ැන්ත්රීතුැදට තීරණා  කරන් කිා කද. ැැ ශැ වද කිා න් ?
[ඳද ද කිරීේ] සිේ ද ජා රත් ැන්ත්රීතුැදට - [ඳද ද කිරීේ]

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැට වි දඩිා ්  ශ න් . [ඳද ද කිරීේ]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි , වි දඩිා ්  ශ න් ේ.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව සාේඳන්
විවද ා   හ ද 9 සාහ 9 ින ශ කට ශා  ද ගන් වද කිා න්ශන්,
තවදුරටත් ශේ විවද ා  කල් 2 යමීය ැ් . ඒ වදශේැ යන්
අගැයතිතුැදශගන් කිා යවුණද, සාති ශ ක්  ඇතුළත ශත්රීේ කදරක
සාභදශවන් රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිතුැද ගය
ශැ ක්  අතුරු
වදර්තදව්  ඉල් 2ක වදා  කිා කද. [ඳද ද කිරීේ]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ශ ක ශව සා්. [ඳද ද කිරීේ]

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ, අතුරු වදර්තදශවන් ශුී පවිත්ර කරකද අරශග තැි  ශේ
අත ඔසාවදගන් ශප ට පද ද ගන් ා න්ශන්. [ඳද ද කිරීේ]

ශප ේඩ්  ඉන් . වදඩිශවන් . Order, please! ඊශේ වසා
පුරදැ ැැ චණ්ඩු ප් ෂශේ හද විප් ෂශේ ැන්ත්රීවරුන්ට පයා 
ගණන් කථද කරන් අවසා්ථදව දුන් ද. යන් ශේ ගය අවසාද
තීරණා ්  ශග
තිශඳ වද. ශේ සාභදශව සිටි
ැහජ
 දශා ෝජිති න් අපට යුතුකැ්  තිශඳ වද, ශේ වයඩ කටයුතු
කරශග ා න් . ජූ ද 9 සාහ 9 ා  ින ශ ශ්  ී  එැ විවද ා 
පවත්වන් ඕ ෑ. ජූලි ශව කේ කල් 2 ශ න් ඳයහය.  හ ද ැදසාශේ
එා  අවසාන් කරන් ඕ ෑ. ඒ වදශේැ අශ ්  කරුණු ශ ක
ශව ි . ශත්රීේ කදරක සාභදව ශව ි , වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව -

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථද දා කතුැ ද, පදර්ලිශේන්තු සාේප්ර දා  අනුව ින
 දා ැ කරන්ශන් චණ්ඩුව. විප් ෂා ට ින  දා ැ කරන් ඳයහය.
අපිි , චණ්ඩුව. [ඳද ද කිරීේ] ඒක ශත්රුේ ගන් ඕ ෑ. අපිි ,
චණ්ඩුව. ින  දා ැ කරන්ශන් අපි. [ඳද ද කිරීේ]

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ගය

කථද කරකද ඉවරි . [ඳද ද කිරීේ]

ගු කථානායකුරමා

ගු එ්ප.බී. ින්ානායක මහසතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

යහය,

යහය.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ වාාදවට අපි එකඟ යහය. ඒ  දසාද අපි ඉල් 2කද සිටි වද, ජූ ද
6 සාහ 7 කිා  වසා් ශ ක ශේ විවද ා ට ශ න් කිා කද.

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

ගරු කථද දා කතුැ ද, -

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු එසා්.බී. ිනසාද දා ක ැන්ත්රීතුැද.
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ගු එ්ප.බී. ින්ානායක මහසතා

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)
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(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගරු අගැයතිතුැදශේ ප්රකද ා  අනුව
අපට ශත්රුශණ්, ශේ ශත්රීේ කදරක සාභදශව ගරු රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිතුැද සාේඳන් කදරණා  පිිබඳ ව විභදග කර වද කිා 
එකි .

We are proceeding. ගරු ැාගක සාැරවීර ඇැතිතුැද.

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගු කථානායකුරමා

ගරු කථද දා කතුැ ද,- [ඳද ද කිරීැ් ]

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

යහය, කරුණු ශ ක් .

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අනුර ිනසාද දා ක ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැද කිා න්ශන්
ශැ ක්  ?

ගු එ්ප.බී. ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

අපි ඔඳතුැදට කිා න් කයැයතිි , අපි ැතු කරකද තිශඳ
කරුණු එහි සාදකච්ඡද කරන් අපි එන්ශන් යහය කිා  එක. ඒ
 දසාද එැ කරුණු ජූ ද 9 , 9 පයවයත්ශව විවද ශේ ී  අපි
සාදකච්ඡද කර වද.
ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථද දා කතුැ ද, පළුලවය ද කදරණා  තැි , ශේ ශත්රීේ
කදරක සාභදවත්, වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දවත් කිසිශසාේත්ැ පටකවද
ගත යුතු යහයා  කිා  එක.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

යහය?

(The Hon. Speaker)

අපි අ උශී ඒක තීරණා  කළද.

ගු එ්ප.බී. ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(The Hon. S.B. Dissanayake)

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

යහය.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ැැ කිා න් ේ, ගරු කථද දා කතුැ ද. ශප ේඩ්  ඉන් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ින ට  දා මිත වයඩකටයුතු. අ ින
9 සිට ් වද අනුැත කිරීැට.

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. Speaker)

සාහභදගි ශවන්ශන්

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

යදා  පත්රශේ විෂා  අාක

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නැඟී සිටිවේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු අගැයතිතුැද.

ගු රනිල් වික්රමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශැතය තව කදරණා ්  තිශඳ වද.
වි ව
් දසාභාගා කට ින ා  ශ න්ශන් චණ්ඩුවි . චණ්ඩුව ින ා 
ශ න් ේ. හයඳයි , ඇඅර්සා්කින් ශේඇ ශේ පදර්ලිශේන්තු සාේප්ර දශේ
ේ තිශඳන්ශන්,ඇැතිවරා කුට විරුී ව තිශඳ වි ්වදසාභාගා ට
කලින්, චණ්ඩුවට විරුී ව තිශඳ වි ්වදසාභාගා ට ප්රුල ත්වා 
ශ න් ඕ ෑා  කිා  එකි . [ඳද ද කිරීේ]

ශත්රීේ කදරක සාභදශව කදර්ා  භදරා  ශව සා් එක් .
වි ්වදසාභාගවක කදර්ා  භදරා  ශව සා් එක් . රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිවරා දට විරුී
වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව පළුලශක ට
ඉිනරිපත් කර තිශඳ වද. ශ වනුව තැි , චණ්ඩුවට විරුී ව
වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව ඉිනරිපත් කර තිශඳන්ශන්. ශේ
පදර්ලිශේන්තුශවී ත්, ප් ෂ
දා ක රැසා්වීේවකී ත් ිනගටැ
ඉල් 2කමින් තිශඳන්ශන්, රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට එශරහිව
ඉිනරිපත් කර තිශඳ වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව කලින් විවද ා ට
ගන් කිා දි . එා ි  ප්රුල කදරණා  වන්ශන්. ඊට පුව තැි 
චණ්ඩුවට විරුී වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව විවද ා ට ගත යුත්ශත්.
ගරු කථද දා කතුැ ද, එශසාේ යතිව අග්රදැදතයතුැදශේ ඔළුශව
තිශඳ ශව ශව හිතදෙවකට අනුව ා මින් තැ තැන්ට ඕ ෑ
විධිා ට වයඩ කරන් ට ඳයහය. පළුලව ඉිනරිපත් කර තිශඳන්ශන්
රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට විරුී වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දවි .
එි න් පුව තැි  චණ්ඩුවට විරුී ව ඉිනරිපත් වී ඇති
වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව විවද ා ට ගත යුත්ශත්. එැ  දසාද තැි ,
චණ්ඩුවට විරුී වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව විවද ා  සා හද අපි
තවැ ින
 දා ැා ්  ඉල් 2කන්ශන්
යත්ශත්. රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිවරා දට විරුී ව ඉිනරිපත්
කර තිශඳ
වි ්වදසාභාග
ශා ෝජ දවට ින  දා ැ වුණදට පුව තැි  අපි චණ්ඩුවට විරුී
වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දවට ින  දා ැා ්  ඉල් 2කන්ශන්.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි , ගරු ැන්ත්රීතුැ ද.
ගරු ුල ල් 2 ඇැතිතුැද.
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විශී වි දැා  ප ත  දශා ෝගා 

தவளிநாட்டுச் தசலாவணிச் சட்டம் :
ஒழுங்குவிதி
FOREIGN EXCHANGE ACT: REGULATION
[11.28 a.m.]
ගු මාගල ්මරවීර මහසතා (මුාල් අමාතයුරමා
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - நிதி அகமச்சர்)

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance)

Hon. Speaker, I move,

"That the Regulation made by the Minister of Finance under Section
29 read with Section 7 of the Foreign Exchange Act, No. 12 of 2017
relating to International Sovereign Bonds and published in the Gazette
Extraordinary No. 2112/17 of 27th February 2019, which was presented
on 04.04.2019, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

ගරු කථද දා කතුැ ද, විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්, අාක
0990/97 ර අතිවිශ ේෂ ගයසාේ පත්රශේ පළ කර ක  දශා ෝගා 
සාහ විසාර්ජ ප ත ා ටශත් ශා ෝජ ද සාේඳන් ශා න් වූ ශැැ
විවද ා  චරේභ කිරීැට අවසා්ථදව කයබීැ ගය ැැ ඉතදැ සාතුුක
ශව වද.
අශප් ුලළු රටැ ජදතයන්තර ත්රසා්තවද ශේ වි දක ප්රහදරා කට
ුලුවණ ී , අති ි න්ැ අමිහිරි ශේ වදාකා කින් අහිාසාක සිවිල් 2 වය
සිා න් ගණ දව්   දරපරදශී ඝදත ා ට ක්  ශවකද ැදසාා ් 
සාේපූර්ණ ශව ශවකදව්  ශේ. එ ද ඒ ශේ වදාකා  සිදු වුණු
ශවකදශව ඇති වුණු ශ ෝකා  තවැත් අපි සිා දෙශ දශේැ සිත් තුළ
පවති වද. ශකශසාේ ුලත්, ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද ශකසා ශැහිී  ැශේ
වගකීැ වන්ශන් රට තුළ කකශකෝකදහක ඇවිීමැ ශ ශවි . ා ේ
කයළඹීැ්  ඇත් ේ, රශේ පූර්ණ චර්ක ක සා්ථදවරත්වා ,
ශී පදක සාාහිඳිා දව යවත ් තිැත් කිරීශේ ිනගු කදීම ජදතික
අව යතදවට ප්රුල තදව ී ැි  අපශේ යුතුකැ වන්ශන්. වග කිවයුතු
රජා ්  විධිා ට, ඒ සා හද අව ය සිා දෙැ පිා වර ශේ ව විට අපි
අරශග තිශඳ වද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, වර්ෂ ගණ දවක යුී ශා න් පසා්ශසාේ
ශේ රටට යවත වතදව්  සාදැා  සාැගිා  උ ද වුණද. රශේ චර්ක ක
සා්ථදවරත්වා  ඇති වුශණ් 0195 ජ වදරි ැදසාශා න් පුව ඳව
ඔඳතුැද න් වද. අප රට යකදාදර, නීතිා ට ගරු කර
ප්රජදතන්ත්රවදී  රට්  විධිා ට ජදතයන්තර ප්රජදව තුළ ඉැහත් වූ
පිිබගයනීැකට ක්  වුශණ් ශැැ ශකටි කදකා  තුළී ි  කිා  එක
අපි ැත්  කරන් ට ඕ ෑ. ශේ  දසාදැ අපිට චර්ක ක සා්ථදවරත්වා 
ඇති කර ගන් ට පුළුවන් වුණද. ශී පදක සා්ථදවරත්වා  ඇති
කර ගන් ට පුළුවන් වුණද. ඒ තුිබන් ා ිබත් වතදව්  ශේ රට
විධිැත්, ක්රැවත් සාාවර් ැදවතකට ශා  ුල ශවකදි  තිබුශණ්.
ුලත් අවදසා දවකට වදශේ, ැෑත කදීම ව රශේ සාාවර් ා ට
ප්ර ද
ඳද ද ශ ක්  ඇති වුණද. එක පයත්තකින්, සා්වභදව
ර්ැශා න්ැ ඳද ද ශ ක්  ඇති කළද. 0196-0917 වර්ෂ තුළ ැහද
 දා ඟා ්  හද ගාවතුර්  ඇති වුණද.
ුලත් අපිැ  දර්ැදණා  කළ අ ද්  ඳද දව තැි , පුගිා 
ඔ් ශතෝඳර් 06ව
ද ඇති කළ වයවසා්ථද කුැන්ත්රණා .
තුලන් දන්ශසාේකදට ශහ ට ැතකි , ඒ වදශේැ තුලන් දන්ශසාේකද
ශහ ඳින් න් වද, ින 59්  පුරද රට අසා්ථදවර කරමින් නීති
විශරෝධී චණ්ඩුව්  පත්කර රශේ චර්ක කා ට ැරු පහර්  එල් 2ක
කළ ශවකදවක අශප් අධිකරණා  ඉතදැ සා්වදධී තීරණ කඳද දුන්
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ඳව. ඒ වදශේැ අශප් වයවසා්ථද දා කා  වූ ශේ පදර්ලිශේන්තුශව
ගරු කථද දා කතුැද ව ඔඳතුැද ඉතදැ සා්වදධී , එඩිතර තීරණ
කඳද ී ැ තුිබන් ශේ රශේ ප්රජදතන්ත්රවද ා  ා ිබත් වතදව්  වි දක
ව ශා න් ් තිැත් වුණද. ඒ ඳව අ ුලළුැහත් ශකෝකා ැ
පිිබගන් වද.
ඔ් ශතෝඳර් කුැන්ත්රණා  කදකශේ අශප් රශේ චර්ක කා ට ැරු
පහර්  වයදුණද. ඇත්ත ව ශා න්ැ කිා  වද ේ, අශප්රේල් 2 09ව
ද ප්රහදරශා න් එල් 2ක වුණු ඒ ැරු පහරට සාැද ශහෝ ඊටත් වඩද
භා ද ක ැරු පහර්  ඒශකන් අපට එල් 2ක වුණද. ඒ ින
පණසා්එශ්  චණ්ඩුව පිහිටවපු ශවකදශව, රට අසා්ථදවර
තත්ත්වා කට පත්ශවකද, සාාාදරක වයදපදරා  කඩද වයටිකද, රශේ
ප්ර ද ච දා ේ ැදර්ග ඇහිශරමින් ජදතයන්තර ශරේණිගත කිරීේවක
කාකදශව චශා ෝජ විභවතදව ඉතද පහළ තත්ත්වා කට වයුකණද.
IMF එක කාකදව සාැඟ තිබුණු ගිවිුේ අවකාගු කළද. ඒ වදශේැ
අපට කයශඳන් තිබුණු ච දර සාහ තවත් ශීවල් 2 වි දක ව ශා න්
අපට අහිමි වුණද. ුලත්, අපි ඒ හයැ ශ ා ් ැ ා ිබත් වතදව් 
කඳදශග ජා ග්රදහී ම ැදවතකට ශා  ුල ශවකද තිබුණු ශැ ශහ තක
තැි , අශප්රේල් 2 09ව ින -පදසා්කු ඉරි ද- එල් 2ක වූ ශඳෝේඳශා න්
ා ිබත් වතදව්  ශේ රට චපසා්සාට ඇ ැන් ශේ කණ්ඩදා ේ
කටයුතු කශළේ.
එ ද ඒ කුැන්ත්රණා  කළ අා ට රට පිිබඳ ව ශහෝ රශේ
සාාවර් ා  පිිබඳ ව අල් 2ප ැදත්ර කය් කුැ්  තිබුශණ් යතිවද
වදශේැ, ඔ් ශතෝඳර් 06ව
ද විප්කවා  ඇති කළ ඒ
ත්රසා්තවදිනන්ටත් ඇත්ත ව ශා න්ැ එවය ද කය් කුැ්  තිබුශණ්
යහයා  කිා ද ැැ කිා  වද. එහිී  ඳකා  පිිබඳ ඔවුන්ශේ අසීමිත
තණ්හදව ඉිනරිා ට චවද. ුලත්, ශේ රශේ ජ තදව තැන්ශේ
අි තිවදසිකේ යවත ින ද ගත්තද. ඒ ශී පදක ඳකශවගවක
අන්තවදී  හද ප්රජදතන්ත්ර විශරෝධී ක්රිා දකදරකේ තවැ
සාේපූර්ණශා න්ැ යවතිකද යහය.
සිා දෙ ඳද ක ැය අපි ශ සායේඳර් 01ව
ද නීතයනුූලක
චණ්ඩුව්  යවත පිහිශටවවද. ඒ සාැඟ යවත වතදව්  රශේ
චර්ක කා  සා්ථදවර ශවකද, සාාාදරක වයදපදරා  ිනයුණු ශවකද, විශී
චශා ෝජ ඉහළ ා මින් ිනගු කදීම චර්ක ක විීධිා ්  අත් කර
ගයනීශේ සා්ථදවර ප ැ රට තුළ ් තිැත් වුණද.
වි දක ව ශා න් ඇ වයුකණු රුපිා ක ා ිබත් වතදව්  ් තිැත්
වුණද, සා්ථදවර වුණද විතර්  ශ ශවි , ශේ කදකා  තුළී  සිා ා ට
4.6කින් වර් ා  වීැකුත් අපි ය් කද. ුලත්, රශේ ිනයුණුවට ඇති
වූ ඳද ද එශතකින් අවසාන් වුශණ් යහය. පුගිා  අශප්රේල් 2 09ව
ද
රට තුළ ඇති වූ ජදතයන්තර අන්තවදී  ත්රසා්ත ක්රිා ද  දසාද ීවවිත
වි දක සාා යදව්  වි ද වුණද. ශේ ශ වය ද ඳද දව  දසාද යවත
වතදව්  රශේ චර්ක ක සා්ථදවරභදවා ට යඩි තර්ජ ා ්  එල් 2ක
වුණද.
ුලත්, ශේ සිා දෙ ඳද ද ැය අශප් සාදර්ව චර්ක කා  ් තිැත්ව,
ශ සායීම පවත්වද ගයනීැට අව ය ප ැ අපි 0195 ජ වදරි
ැදසාශේ ඉ කද රට තුළ ඇති කර තිබුණු  දසාද, පදසා්කු ඉරි ද ඇති
වුණු ශඳෝේඳ ප්රහදරා ටත් අශප් චර්ක කා ට ුලුවණ ශ න් පුළුවන්
ශවකද තිශඳ වද. ඒ ශහේතුශවන්, ත්රසා්තවදී  ක්රිා ද ැ යශේ වුණත්
අ ව ශක ට රශේ මූලික චර්ක ක ර් ක සා්ථදවරව පවති ඳව
ැැ කිා න් කයැයතිි .
අ රශේ චර්ක ක වර් ා  ශ ශව සා්ව පවති වද. ඒ
වදශේැ විශ සා් සාාචිත
් තිැත්. ශසාේවද වියු් තිා  අවැ
තත්ත්වා ක
තිශඳ වද.
චර්ක ක
වර්
පුශරෝකථ
ශ ශව සා්ව පවති වද.
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ශේ ර් ක කිසිව්  වි දක විාකයතදව්  ශපන්වන්ශන් යහය.
ඒ සා හද ැැ උ දහරණා ්  කිා න් ේ. ශේ ත්රසා්තවදී  ක්රිා දවලින්
පුවත් කාකදශව චර්ක ක වර් ා  ශ ශව සා්ව පවති ඳව
ජදතයන්තර මූකය අරුල ශල් 2 කාකදව පිිබඳ
කණ්ඩදා ශේ
දි කදව පුගිා  සාතිශේ ප්රකද කළද. ඒ වදශේැ, ජදතයන්තර
මූකය අරුල ලින් කාකදවට කඳද ශ
ණා  වදරිකශේ පසා්වය ද
ශක ටසා ව ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  964.9ක ුල ක ැයි 
93ව
ද ප්ර ද ා  කළද. ශේ ව ශක ට ජදතයන්තර මූකය අරුල ක
0196 වසාශර් ැය භදගශේ සිට ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  9.9් ,
එශහැ යත් ේ මිලිා  9,955්  කඳද ී කද තිශඳ වද.
චර්ක ක මූකය අා ා න්ට ඳද දව්  ඇති ශ වුණත්, සාාාදරක
වයදපදරා  ා ේ පුඳෑැකට ක්  ශවකද තිශඳ වද. ශේ අා ා  019
වර්ෂශේී  රටට ශඩ කර් බිලිා  හතරහැදරක ුල ක්  කඳද දුන් ද.
සාාාදරක අා ා ට ත්රසා්තවදී  ක්රිා ද  දසාද ඇති වූ ඳකපෑැ රජා ් 
විධිා ට අපි ශහ ඳින් ශත්රුේ ශග , ශේ ව විට සාහ රදශිා ් 
කඳද ශ න් කටයුතු කරමින් ඉන් වද.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ුල ල් 2 ඇැතිතුැ ද,-

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුැද කථදව අවසාන් කළදට පසා්ශසාේ ඔඳතුැදශේ කදරණා 
කිා න් , ගරු විැල් 2 වීරවා ැන්ත්රීතුැ ද. Hon. Minister, you go
ahead.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Mike එක ශ න් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුැදශේ කථදව අවසාද ශේී  අහන් , ගරු ැන්ත්රීතුැ ද.

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඔඳතුැද, ැැ කථද කළදට පුව අහන් . ැැ උත්තර
ශ න් ේ.
ඔඳතුැදශේ කථදශවී  අහන් . ැැ අශප් රදජය ඇැතිතුැදශේ
කථදශවී  ඒකට පිිබතුර්  සාපා න් ේ.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊශේ වසා පුරදැ ඳද ද වුණද. අපි ජ තදවට වග කිා න්
ඕ ෑ. [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ශහෝටල් 2 හිමිා න්ශේ ණා  ශගවීැ වසාරකින් ප්රැද කළද. [ඳද ද
කිරීැ් ] ඒ වදශේැ සාාාදරක අා ා ට, - [ඳද ද කිරීැ් ]
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ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇැතිතුැද, ැට එතුැදට පිිබතුර්  ශ න් ඕ ෑ. ගරු
විැල් 2 වීරවා ැන්ත්රීතුැද, ඔඳතුැද ඊශේ පදර්ලිශේන්තුව වටකන්
තර්ජ ා  කළද. අ ඔඳතුැද ප් ෂ දා කා න්ශේ රැසා්වීශේී 
පදර්ලිශේන්තුව වටකන් තර්ජ ා  කළද. ඒ  දසාද ඔඳතුැදට
අවසා්ථදව ශ ී  ඉන්
ැට අි තිා ්  තිශඳ වද. ඔඳතුැද
ඉ ගන් . තර්ජ ා  කර ඔඳතුැදට අවසා්ථදව ගන් ඳයහය.

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු කථද දා කතුැ ද, - [ඳද ද කිරීැ් ] ඒ සාේඳන් ශා න්
අපි ශැතුැදට ශාෝ ද කර වයඩ්  යහය. ශැතුැදශේ ජද වකැ
ඒක තිශඳ වද. [ඳද ද කිරීැ් ] එතුැදශේ ැසා්සි ද තැි 
පදර්ලිශේන්තුවට ශඳෝේඳ ගයුවශව. ඒ  දසාද ඕක අදෙත් ශ ා ් 
ශ ශවි . පවුශල් 2 ශල් 2වක තිශඳ
වර ් . [ඳද ද කිරීැ් ]
ශහෝටල් 2 හිමිා න්ශේ ණා  ශගවීැ වසාරකින් ප්රැද කළද. ඒ වදශේැ
සාාාදරක අා ා  චශ්රිත චා ත වකට චර් ෂක ශැවකේ කඳද
ගන් ඳදු සාහ කඳද දුන් ද. එකතු කළ අගා  ැත ඳී - VAT සිා ා ට 5 ් වද අඩු කර තිශඳ වද. ඒ සාේඳන් ශා න් අ දළ
සාාශ ෝ ා  පදර්ලිශේන්තුවට අපි ඉතද ඉ් ැ දන් ශගශ
වද.
සාාාදරක වයදපදරා  ා ිබ ශග ඩ යඟීැට අැදතය අනු කමිුකව්  ශේ
ශව ශක ටත් පත් කර අ දළ පිා වර ග දමින් සිටි වද. ඒ වදශේැ
සාාාදරක අා ා ට සාැහර රටවල් 2 ය ට ප වද තිශඳ අ තුරු
ඇඟවීේ ඉවත් කර ගයනීැට ක්රිා ද කරමින් සිටි වද. සාාාදරකා න්
පයමිශණ
රටවක ප්රවර්
කටයුතු රදශිා ්  සිදු කරන් ට
ක්රිා දැදර්ග අරශග
තිශඳ වද. ඇත්ත ව ශා න්ැ තව එක
කදරණා ්  කිා න් ඕ ෑ. ැැ ශපශර් ද අශප් තද දපතිවරු කිහිප
ශ ශ ්  හුලශවකද කිවවද, ඇකරුණදකර යන් පුළුවන් ේ travel
advisory එක ඉවත් කර ගන් .ඇ කිා ද. ශැ ක , සාඳු ද ශව ශක ට
පදසාල් 2වක ළැි  පිරිකද; අ ශේ රට ා ථද තත්ත්වා ට පයමිණ
තිශඳ වද. එතශක ට ඒ තද දපතිවරු ශ ශ ද කිවවද, ඇඒ
සාේඳන් ශා න් ඒ අා ශේ අව ද ා  ශා  ුල කර පුළුවන් තරේ
ඉ් ැ දන් ඒ තීන්දුව අරගන් වද.ඇ කිා ද. එශහැ කිා ද එක
තද දපතිවරශා ්  හි දශවකද ැට කිා  වද, “හයඳයි , අශප් Head
Office එක, තුලන් දන්ශසාේකදශේ විප් ෂ දා කතුැද සිටි විධිා 
ය් ශක ත්, ඒ ශග ල් 2කන් ශේක ඉවත් කරන් ඕ ෑ යහය.ඇ
කිා ි  කිා ද. ශැ ක , විශ.රදැ ැදවත barricade කරශග
සාේපූර්ණශා න්ැ වශේ වහශග ඉන්ශන්. අශප් අගැයතිතුැදශේ
ශග රට ගිහිල් 2කද ඳකන් . එතුැද 5th Lane එක වහශග
යහය.
[ඳද ද කිරීැ් ] අශප් ජ දධිපතිතුැද සාදැද ය පුීගකශා ්  වදශේ
සිටි වද. ගරු කථද දා කතුැ ද, ඒ තද දපතිවරා ද කිවවද, “එතුැද
සිටි හයටි ය් ශක ත් ැශගන් අහි , තුලන් දන්ශසාේකදශේ විප් ෂ
දා කවරා ද ශග රින් එිබා ට ඳහින් ඔච්ාර ඳා  ේ, ඇි  අශප්
සාාාදරකා න් තුලන් දන්ශසාේකදශේ රටට එවන්ශන්.” කිා ද.
ශකශසාේ ශවතත් ඒ ඇති වූ අ ශප්් ෂිත ජදතයන්තර ත්රසා්තවදී 
ප්රහදර ඉතද ශකටි කදකා ්  තුළ ැයඩ පයවයත්වීැට අශප් ත්රිවි
හුල දව සාහ ශප ීමසිා  සාැත් වුණද. ඒ වදශේැ අශප් මිත්ර රටවල් 2
කඳද දුන් ුවි දක ජදතයන්තර සාහශා ෝගා   දසාද එැ ත්රසා්තවදී 
තර්ජ ා ට සාදර්ථකව ුලුවණ ී ැට අව ය ් තිා  අශප් ත්රිවි
හුල දවට කයබුණද. ශැවය ද තර්ජ ඇති වූ ශඳ ශහෝ රටවකට වඩද
ඉ් ැ දන් අශප් රට තුළ ඇති වූ අසා්ථදවර තත්ත්වා  පදක ා 
කිරීැටත්, ජ ීවවිතා  ා ථද තත්ත්වා ට පත් කිරීැටත් අශප් රජා ට
හයකි වුණද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, අශප් රශේ පවති
ජදතයන්තර
ත්රසා්තවද ා  අපි ශේ ව විට පදක ා  කර තිබුණත්, ශේ රශේ
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[ගරු ැාගක සාැරවීර ැහතද]

සිටි
ඳාශක ශක ත් වුණු ශී පදක කණ්ඩදා ේ, ඳාශක ශක ත්
වුණු ශී පදක ප් ෂ උත්සාදහ කර වද, ා ිබ වතදව්  ශේ රට
තුළ කළු ජූලිා ්  ඇති කරන් . ඒ අා  උත්සාදහ කර වද, ා ිබ
වතදව්  ශේ රට තුළ සිාහක, ුලසා්ලිේ ජ තදව අතර ැහද ප්ර ් ා ් 
ඇති කරන් . ඒ අා  උත්සාදහ කර වද, ශේ රශේ සිා දෙැ ුලසා්ලිේ
ජ තදව ත්රසා්තවදී න් හයටිා ට හාවඩු ගහන් . හුල දශවන් අහන් ,
හුල දවට ශේ තරේ ඉ් ැ දන් කාකදව තුළ ක්රිා දත්ැක ව
ජදතයන්තර ඉසා්කදේ අන්තවදී න්ව පදක ා  කරන්
-ැයඩ
පවත්වන් - පුළුවන් වුශණ්, අශ ්  රටවක වදශේ ශ ව
කාකදශව සිටි ුලසා්ලිේ ජ තදව කඳද දුන් ශත රතුරු  දසාි . රී
කදාකික ුලසා්ලිේවරුන්ශගන් සිා ා ට 1කටත් වයඩි පිරිසා්  අපිත්
සාැඟ ඉන් කයැයතිි , ඒ අා  ශඳ ශහ ැ සාද දරණව ඉන්
කයැයතිි . එැ  දසාද අපි ශේ ශවකදශව සාැසා්ත ුලසා්ලිේ ජ තදවට
අපශේ සා්තුතිා  පු කර වද.
ුලත්, ා ිබ වතදව්  ශේ රට
ශසා ශහ කරද ඇ ශග ා න් ඳකදශප ශර ත්තු ව ැහශසාෝන්
ඳකකදා  වදශේ ිබා ශගේඳන්ශේ කල් 2ලි ශේ රට තුළ වි දක
චර්ක ක අසා්ථදවරත්වා ්  ඇති කරන් කටයුතු කර වද. අපි
ය් කද, මිනුවන්ශග ඩී ,-

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැදට තව වි දඩි තු ක කදකා ් 
තිශඳ වද. ඔඳතුැද ඊට වයඩිශා න් කදකා  ගන් වද ේ යනුවත්
කරන් .

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ඒ වි දඩි 3ට අැතරව ැට තව වි දඩි
5ක කදකා ්  ශ න් .
ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ ශී ශප්රේමීය න් එ ද පයසා්ටද
ෆය් ටරිා ්  වි ද කළද. ුලත්, ඒ ෆය් ටරිශේ අි තිකදරා ද රී
කදාකීා  ුලසා්ලිේවරශා ්  ශ ශවි . ඒ ෆය් ටරිශේ වයඩ කරපු
අා ශගන් සිා ා ට 5් ැ සිාහක අා . ැට චරාචි විධිා ට ුලසා්ලිේ
ශසාේවකශා ෝ තුන්ශ ි  සිටිශේ.
ඒ පයසා්ටද ෆය් ටරිශේ සිටි අ දත් ඔ් ශකෝැ ශසාේවකා න් සිාහක
අා ි . අ ඒ සිාහක ශසාේවකා න් රැකිා දව්  යතිව ශගවල් 2වකට
ශවකද සිටි වද. ඇත්ත ව ශා න්ැ ශේක ශඳෝේඳ පුපුරව වද
වදශේැ භා ද ක ත්රසා්තවද ා ් .
ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ රශේ ප්ර ද ුලසා්ලිේ චා ත ශ සා
ඳකන් . බ්රයන්ඩි් සා් චා ත ශේ ශසාේවකශා ෝ 4 ,111්  සිටි වද.
ඒ ශසාේවකා න් 4 ,111න් සිා ා ට 75් ැ සිාහක අා ි . හමීය ඩිා දසා්
චා ත ශේ ශසාේවකශා ෝ 9,011්  සිටි වද. ඒ අා ශගන් සිා ා ට
1්  සිාහක අා ි . ටි ශැ් සා් ගදැන්ේසා් එශ්  ශසාේවකශා ෝ
91,111්  සිටි වද. ඒ අා ශගන් සිා ා ට 1්  සිාහක අා ි .
ැයලිඳන් ගදැන්ේසා් එශ්  ශසාේවකශා ෝ 91111්  සිටි වද. ඒ
අා ශගනුත් සිා ා ට 1්  සිාහක අා ි . එැරල් 2ේ චා ත ශේ
ශසාේවකශා ෝ 9,011ි . ශේ විධිා ට තවත් කිා දශග ා න් ැට
පුළුවන්. විශ ේෂශා න්ැ ුලසා්ලිේවරුන්ට අි ති businessesවලින්
විතර්  අශප් රටට වදර්ෂිකව ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
3කටත් වඩද ච දා ැ්  කයශඳ වද. ඒ විතර්  ශ ශවි . ඇCeylon
Tea" කිා 
මින් කාකදශව ශත් පිට රටවකට ා වන්ශ ත් ුලසා්ලිේ
සාැදගැ් . ඒ වදශේැ, එැරල් 2ේ වය ද shirtsවක brand
ambassadorsකද තැි  අශප් රීඩද වීරා න් ව කුැදර සාාග් කදර,
ැශහේක ජා වර් . ැද ශේ කිා පු, ුලසා්ලිේ garment factoriesවක
විතර්  ක් ෂා කට වඩද වයඩි ශසාේවක සාා යදව්  වයඩ කර වද.
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අප ශේවද කිා  ශක ට සාැහරුන්ට රිශ වද. ඇත්ත කිා  ශක ට
සාැහරු කිා  වද, ඇශැා ද ශඳෞී විශරෝධිශා ් .ඇ කිා ද. ුලත්
මිත්රවරු ද, ැද ා ිබ වතදව්  ශේ කදරණා  කිා න් කයැයතිි . ශේ
ශඳෞී විශරෝධිා ද ා ටශත් තැි  කාකද ඉතිහදසාශේ ුල ල් 2
අැදතයදා ශා න් වයඩිැ ුල ක්  බුී
දසා ා  ශවනුශවන් ශවන්
කර තිශඳන්ශන්. ැද උ දහරණා ්  කිා න් ේ. ශේ අවුරුීශී ශේ
ැදසා 4ට විතර්  ඇගේශපරිබා ඇ වයඩසාටහ
හරහද ශඳෞී
විහදරසා්ථද වකට රුපිා ල් 2 මිලිා  0,1 1. 45්  ී  තිශඳ වද. ශේ
ව ශක ට ශඳෞී වයදපිති 4,904්  ක්රිා දත්ැක ව වද. අපි
කශතෝලික චගමික සා්ථද 77 කට රුපිා ල් 2 මිලිා  3 3්  ශේ
ව ශක ට ී  තිශඳ වද. අපි ශකෝවිල් 2වකට රුපිා ල් 2 මිලිා 
9,176්  ී  තිශඳ වද. වයදපිති 0,1 5 ි . අපි ුලසා්ලිේ පල් 2ලි
9,049කට ුල ල් 2 ී  තිශඳ වද.
ුලත්, ඒ සිා ල් 2කටැ වඩද
වයඩිශා න් ුල ල් 2 ී  තිශඳන්ශන් ශේ රශේ ඳුවතරා කශේ චගැ ව
ශඳෞී
චගශේ විහදරසා්ථද
ශවනුශවන් කිා 
එක ැට
සාන්ශතෝෂශා න් කිා න් පුළුවන්. ඕ ෑ ේ, ැද ශේ ලිා  කිා විලි
ිනසා්ත්රි්  ව ශා න් ශවන් කර ඉිනරිපත් කරන් ේ.
ුලත්, යන් කිා න් පුළුවන් කුණුහරුප ඔ් ශක ැ කිා  වද,
ැැ ා ථදර්ථා  කිවවදැ. ැැ කිවවදැ ශේක සිාහක-ශඳෞී රට් 
ශ ශවි , ශේක සිා දෙැ රී කදාකිකා න්ශේ රට්  කිා කද, ැට
කුණුහරුපශා න් ඳයන් ද. ශේශග ල් 2කන්ශේ websites ිනහද
ඳකපුවදැ ඒ ඳව ශප් වද. ැැ ා ිබ වතදව්  කිා  වද, ඇශේ රශේ
ඳුවතරා  ශඳෞී
ඳව ඇත්ත.
ුලත් ශේ රට සිා දෙ රී
කදාකිකා න්ට අි තිි ඇ කිා කද.
අවසාද ව ශා න් ැැ තව එක කදරණා ්  කිා කද කථදව
අවසාන් කර වද ගරු කථද දා කතුැ ද. ඔඳතුැද ඉතදැ ශහ ට
ශඳෞී ර් ා  න් ද ශකශ ් . අපි බුී දගැ කිා කද කිවවදට
ඒක වයරැිනි . ැැ ේ අ හන්ශන් ශඳෞී
ර් ා . ශඳෞී
ර් ා  කිා න්ශන් චගැ්  ශ ශවි . ඇත්ත ව ශා න්ැ
බුදුරජදණන් වහන්ශන් ශී ද කළ ශඳෞී
ර් ා  රටකට,
චගැකට, ජදතිා කට, කුකා කට සීැද වුණු එක්  ශ වි . ඇත්ත
ව ශා න්ැ ඒක ශේ ශකෝකා ට සීැද වුණු ර් ා කුත් ශ ශවි .
ශේක ුලළු වි ්වා  ගය ැ කථද කර
ර්ැා ් . ඇත්ත ව ශා න්ැ
වි ්ව නීතිා  ගය කථද කර
ර් ා කට තැි  අපි ශඳෞී දගැ
කිා කද කිා න්ශන්. ශඳෞී ා න් හයටිා ට අ අපි ක.ජද ශවන් ට
ඕ ෑ. සාැහර චීවර දරින් ශඳෞී දගැ කිා කද ැ්  හ දශග ශේ
රශේ අශප් උතුේ වූ ශඳෞී ර් ා  වවදශග කන් හ වද.
ශඳෞී ර් ා   දසාද රී කාකදශව සාාසා්කිතිා  ශපෝෂණා  වුණද.
ශඳෞී
ර් ා   දසාද රී කාකදශව කකදව ශපෝෂණා  වුණද.
ශඳෞී
ර් ා   දසාද රී කාකදශව සාදහිතයා  ශපෝෂණා  වුණද.
ුලත් අශ කුත් චගේ  දසාදත් ඒ වදශේැි . හින්දු චගැ  දසාද
අශප් රශේ සාාසා්කිතිා  ශපෝෂණා  වුණද. ඉසා්කදේ චගැ කිා න්ශන්
ැහද භා ද ක චගැ්  කිා කද අ කිවවත්, -ැැ ේ කුරද ා 
කිා වකද
යහය, තය දන් තය
න් වද.ඒශකන් කථද
කරන්ශන්ත් සාදැා  ගය ; ඒශකත් කථද කරන්ශන්ත් අපි කථද
කර ශීවල් 2ැි . ැන්ත්රීවරු ද, අ තුලන් දන්ශසාේකදශේ ුලසා්ලිේ
විශරෝ ා  එක පුීගකා කු එල් 2ක කරශග ශ ශවි  ක්රිා දත්ැක
කරන්ශන්. ශේ විශරෝ ා  රිසාදේ ඳිනයුී න්ට විරුී ව ශ ශවි 
ශේන්ශන්. රිසාදේ ඳිනයුී න්ට විරුී ව ශ ශවි  සිා දෙ ුලසා්ලිේ
ජ තදවට විරුී ව ශේ විශරෝ ා  ශේන්ශන්. ඒ විතර් 
ශ ශවි , ා ිබ වතදව්  ුලසා්ලිේ ජ තදවට අශප් චණ්ඩුවත් එ් ක
ඉන් ඳයරි තත්ත්වා ්  ඇති කරන් ඳකදශග ි  ශේ අා  ශේ
විශරෝ ා  ශේන්ශන්. ශැ ක , ශේ අා  න් වද, ශේ රශේ රී
කදාකිකා න් සිා දෙශ දැ එකතුශවකද එකට ඉන් කේ කවුරු
ශැ සිහි
ය් කත් අශප් චණ්ඩුව පරී න් ට ඳයහයි  කිා 
කදරණා . ඒ ඳව ප්රකද කරමින් ැශේ වා සා්වල් 2පා  අවසාන්
කර වද.

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.
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ගු කථානායකුරමා

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මීය ළඟට, චාදර්ා  ගරු ඳන්දුක ගුණවර්

ැයතිතුැද.

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැැ ඔඳතුැදශේ අව ද ා  ශා  ුල
කරන්ශන් අ ඇිනවි  ඇ පත්රශේ වදර්තද කරකද තිශඳ කදරණා ් 
ගය ි . එහි ශැශසාේ සා හන් ව වද

ගරු කථද දා කතුැ ද,-

"සිශසාේරිා න් සායත්කේවලින් පු
තවහිී ජැදත් ශ සා්තර සිාහක ශඳෞී ැවුවරුන් හදර හසා්  ව කරකද
සාද් ෂි සාහිතව ශත රතුරු ශහිබ ශව
ශ සා්තර අල් 2කන් පුළුල් 2 පරී් ෂණඇ

ගු කථානායකුරමා

කිා කද එහි සා හන් ශව වද.

(The Hon. Speaker)

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ශප ේඩ්  ඉන් . ගරු විැල් 2 වීරවා ැයතිතුැදශේ පයහයිනලි
කිරීැකට පිිබතුරු ශ න් ට පුළුවන් ගරු ැාගක සාැරවීර
ඇැතිතුැ ද?

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඒ ප්ර ් ශේ හයටිා ට ැැ කිා න් ේ පුළුවන් , ඳයරි කිා කද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔඳතුැදශේ කයැයත්ත අනුව තැි  ැට අවසා්ථදව ිනා  හය් ශ් .

ගු විමල් වීරවාශ් මහසතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඔඳතුැදට උත්තර ශ න්

පුළුවන් ප්ර ් ා ් .

ගරු ඇැතිතුැ ද, ශේ රශේ ශවසා්  එකට ශත රණ හ
මි දසා්ු ඉන් වද. ඒ අා  පදරේපරිකව කරශග එන්ශන් ඒක.
පුගිා  ශවසා්  සාැශේ වුණු අර්බු ා   දසාද ඒ මි දසා්ු ණා  ශවකද
හ පු ශත රණ විකුණද ගන්
විධිා ් 
යතිව අසාරණශවකද
ඉන් වද. ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද ශකසා ඔඳතුැදශගන් ැැ ඉල් 2කද
සිටි වද, -රශේ ඒ කර්ැදන්තශේ ැහද පරිැදණශා න් ශා ශ
වි දක පිරිසා්  යහය.- කරුණදකරකද ඒ කර්ැදන්තශේ ශා 
අා ව කය වකද ඒ අා ට ා ේ සාහ දා ක වයඩ පිිබශවළ්  හ න්
කිා කද. ශැ ක , ඒශග ල් 2ක හ පු ශත රණ විකුණද ගන් ඳයරිව
යන් අසාරණශවකද ඉන්ශන්. ඒ කදරණා  කිා න් ි  ැැ අවසා්ථදව
ඉල් 2දෙශව.

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඒ අා ට කිා න් . ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද හයටිා ට ැශගන් ඉල් 2ීමැ් 
කශළ ත් සාදකච්ඡද කරකද ඳකන් පුළුවන්, ශැ ක්  කරන්
පුළුවන් කිා කද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි , ගරු විැල් 2 වීරවා ැයතිතුැද. ඇශහ ි ඇ කිා න්ශන්
ඔඳතුැදට ගරු කරකද. ඊශේ ඇශහ ි ඇ කිා  වදට ඔඳතුැද කයැයති
වුශණ් යහය. ඇශහ ි ඇ කිා න්ශන් ඉතදැත් උතුේ වා ා ් .
එශහැ යත් ේ ඇඇි  ා ශකෝඇකිා න් පුළුවන් ශන්. ුලත් ැැ
එශහැ කිා න්ශන්
යහය. එැ  දසාද ගරුත්වා ්  ව ශා නුි 
ඇශහ ි ඇ කිා කද කිා න්ශන්.
ගරු අනුර ිනසාද දා ක ැන්ත්රීතුැද.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ැන්ත්රීතුැද, පයහයිනලි කරන්

?

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ැැ කිා  කේ ඉන්

ගරු කථද දා කතුැ ද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි .

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථද දා කතුැ ද, යන් ශේක ිනහද ඳකපුවදැ ශප් වද
ශේක සාතයා  ේ, අති ා  ඳරපතළි  කිා කද. ඒ කිා න්ශන් අන්
කවර් වත් ශ ශවි . යන් අශ ්  ජදතිකත්වා න්  දශා ෝජ ා 
කර කණ්ඩදා ේ ුලසා්ලිේ වව යවරශා ්  ගදවටවත් ශ ා ද
ඉන් ට ඉඩ තිශඳ වද, ශේ තත්ත්වා  අනුව. ඒ වදශේැ ශේක
ජ තදව අතර වි දක ගයුකැ්  ඇති කළ හයකි, සායකා ්  ඇති කළ
හයකි තත්ත්වා ් . සාැහර ශරෝහල් 2වක ුලසා්ලිේ ජදතිකත්වා 
 දශා ෝජ ා  කර වව යවරුන් ිනහද සායකශා න් ඳක , පකවද
හරි තත්ත්වා න් පවද  දර්ැදණා  විා  හයකිි .
ඒ  දසාද ැැ රජශා න් ඉල් 2කද සිටි වද, වහදැ ශේ ගය ශසා ා ද
ඳකන් කිා කද. ඒ කිා න්ශන්, ශේක සාරක යහය ශන්. සිශසාේරිා න්
සායත්කේවලින් පු තවුහිී ජැදත් ශ සා්තර සිාහක ශඳෞී
ැවවරුන් හදර හසා්  ව කරකද කිා කද කිා න්ශන්. ඒ විතර් 
ශ ශවි , ඒ ශ සා්තර ැහත්ැා ද සිශසාේරිා න් සායත්කේ 7,111් 
විතර කරකද තිශඳ වද දෙ. ැැ න්ශන් යහය, එා දශේ ශසාේවද
කදකා  ශක ච්ාර කිා කද. ඒ 7,111න් සිාහක ැවවරු 4,111්  ැ
ශේ ව කිරීැට භදජ කරකද තිශඳ වද කිා කද කිා  වද. ඒ  දසාද
රජා  හයටිා ට තුලන් දන්ශසාේකද ශසා ා ද ඳකන්
ඕ ෑ, ශේ
කදරණා  සාතයා  ; ශේ පිිබඳ ව ශත රතුරු වදර්තද ශවකද
තිශඳ වද ;
අපරද
පරී් ෂණ
ශ පදර්තශේන්තුශවන්
පරී් ෂණා ්  කර වද කිා කද. එශසාේ යති ේ, ශැවය ද ජදතිවදී 
ැතා න් වයපිරීැ පිිබඳ ව තුලන් දන්ශසාේකද ශේ පදර්ලිශේන්තුවට
කරුණු ඉිනරිපත් කර වද කිා කද ය ගන් කයැයතිි , ගරු
කථද දා කතුැ ද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ැන්ත්රීතුැද ඒ ප්ර ් ා  අහපු එක ශහ ි . ැැ අ උශී
පදන් ර ශේ විසා්තරා  යකපු හයටිශේ ශප ලිසා්පතිතුැදටත් කථද

1063

1064

පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු කථද දා කතුැද]

කළද; බුීධි අා ශේ ප්ර දනීන්ටත් කථද කළද. ශැ ක , ඒශ් 
සා හන් වන්ශන් ශප ලිසා් වදර්තද අනුව කිා කද. ඒ අා  කිවවද,
ඔවුන් එවය ද කිසිැ යනුවත්වීැ්  ශවකද යහය කිා කද. ඔඳතුැද
කිා පු පරිින ඒශ්  ඳයරෑරුේකැ ශප ලිසා්පතිතුැදටත්, අශ කුත්
 දක දරින්ටත් ශත්රුේ ගිා   දසාද වහදැ ඒ සාේඳන් ශා න්
පරී් ෂණ පවත්ව වද.
ඊට අැතරව පුවත් පතක අ පළ ශවකද තිබුණද,
පදර්ලිශේන්තුශව තවත් තවුහිී ජැදත් සාාවි ද ශේ සාදැදජිකශා ් 
ඉන් වද කිා කද. ඒකත් ැැ ශහ ා කද ඳයදෙවද. එශහැ එක්  යහය.
ුලත්, ඒ ශ කැ ගය පරී් ෂණ කරන් රහසා් ශප ීමසිා ට ඳදර
දුන් ි  කිා කද තැි  ැට කිවශව.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථද දා කතුැ ද,-

අශ ්  කණ්ඩදා ේ අසා්ශසාේ කිා කද අපි ය ගන් කයැයතිි . ඒ
 දසාද චණ්ඩුව්  හයටිා ට තුලන් දන්ශසාේකද පදර්ලිශේන්තුවට ශේ
පිිබඳ ව පිිබතුර්  කඳද ිනා  යුතුි . එවය ද එක්  සිදුවී තිශඳ වද ,
සිදුවී තිශඳ වද
ේ කවර චකදරා ට , සිදුවී තිශඳන්ශන්
ශක තය , ශේ ක්රිා දව සිදු ශක ට තිශඳන්ශන් කුැ ශ සා්තර
කිා කද ශේ පදර්ලිශේන්තුව ය ගන් අව යි . ුලත්, ශැහි
පළදත්  සා හන් ශවකද
යහය; ශ සා්තරවරා ද කවු කිා කද
සා හන් ශවකද යහය. ශැශහැි  වදර්තද කරකද තිශඳන්ශන්.
පරී් ෂණත් සිී ශව වද කිා කද කිා  වද. හයඳයි , 7,111් 
සිශසාේරිා න් කරපු ඳවත් ශහ ා ද ශග තිශඳ වද, 4,111්  ව
කරකද කිා කත් න් වද, ඒ වව යවරා ද ුලසා්ලිේ කිා කත්
න් වද, ඔුව තවුහිී ජැදත් සාදැදජිකශා ්  කිා කදත් න් වද, ව
කරපු ැවවරු 4,111ැ සිාහක කිා කත් න් වද. හයඳයි ,
ශ සා්තරශේ
ැ කිා න්ශ ත්
යහය; ඉසා්පිරිතදශල් 2
ැ
කිා න්ශ ත් යහය; පළදත කිා න්ශ ත් යහය. ඒ  දසාද ගරු
කථද දා කතුැ ද, ශේ පිිබඳ ව පයහයිනලි විසා්තරා ්  ශහට
ින ශේී  ශේ පදර්ලිශේන්තුවට ඉිනරිපත් කරන් කිා කද ැැ
ඉල් 2කද සිටි වද.

ගු කථානායකුරමා

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

ශහ ි , ගරු සාභද දා කතුැද.

ගරු සාභද දා කතුැද පයහයිනලි කරන් .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු සාභද දා කතුැ ද, අනුර ිනසාද දා ක ැන්ත්රීතුැද,-

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු සාභද දා කතුැ ද, ැට කථදව අවසාන් කරන්

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේ සාේඳන් ව පදර්ලිශේන්තුවට
වදර්තදව්  කය වන් කිා කද ැැ ඉල් 2ීමැ්  කර වද.

ශ න් .

(The Hon. Speaker)

ැැ අ ඒ ගය

කිවවද.

ගු කථානායකුරමා

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

හරි, ඔඳතුැද කථද කරකද අවසාන් කරන් , ගරු ැන්ත්රීතුැද.

චණ්ඩුවට වි දක අපහදසාා ්  ශේක.

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

ගු කථානායකුරමා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ශේක විතර්  ශ ශවි . ශේ පුවත්
පත් යන්වීශේ ශැන් ශේ විධිා ටත් කිා කද තිශඳ වද. ඇශ සා්තර
අල් 2කන් පුළුල් 2 පරී් ෂණඇ.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

අ Security Council රැසා්වීශේී ත් ශේ ගය
කර වද කිා කද කිවවද.

සාදකච්ඡද

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

හයඳයි , ඒ අා  න්ශන්

(The Hon. Lakshman Kiriella)

වහදැ පදර්ලිශේන්තුවට වදර්තදව්  කය වන් .

යහය.

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ැැ ඒක කය වන් ේ.

යන් පරී් ෂණා කුත් ා  වද දෙ ශේ ශ සා්තර අල් 2කන් . ශේවද
තැි  වදර්තද කරකද තිශඳන්ශන්. ඔඳතුැද කිා  විධිා ට ශේ
පරී් ෂණ ශකශරන්ශන් ශප ලිසා් ශ පදර්තශේන්තුශවන් ශ ශවි 
ේ, ශේ පරී් ෂණා  කරන්ශන් චර් ෂක අැදතයදා ා ට අ දළ
චා ත වලින් ශ ශවි  ේ, ශේ පරී් ෂණා  කරන්ශන් පුවත්
පත් අි තිකදරා න්ශේ ශගවල් 2 අසා්ශසාේ , ඒවදට දා කත්වා  සාපා 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

චර් ෂක අැදතයදා ශල් 2කේවරා දශගනුත් විැසාකද ශේ
පදර්ලිශේන්තුවට ශහට ින ශේී  අඩුැ තරශේ ශේ කරුණු ටිකවත්
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කඳද ශ න් . ඇසායත්කේ 7,111්  කරකද තිශඳ වද. 4,111්  ව
කරකද තිශඳ වද. 4,111ැ සිාහක ැවවරු. ශේ ගය පරී් ෂණ
පවත්වමින් තිශඳ වද ශැ ුවව අල් 2කන් .ඇ අන් ඒ පිිබඳ ව
ඇත්ත , යත්ත කිා කද වදර්තදව්  කඳද ශ න් කිා න් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ැැ වදචිකව ඉල් 2දෙවද. එවය ද වදර්තදව්  ැැ ලිඛිතවත්
ඉල් 2කන් ේ.

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔඳතුැද ශහට පදර්ලිශේන්තුවට ඒ ගය

කිා න් .

ගු මාගල ්මරවීර මහසතා

(The Hon. Mangala Samaraweera)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථද දා කතුැ ද, පදර්ලිශේන්තුශව තව පුීගකශා ් 
වදර්තද ශවකද තිබුණද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ගය ත් ැැ වදර්තදව්  ඉල් 2දෙවද. ශප ලිසා්පතිතුැදවත්, බුීධි
අා ා වත් ඒ ගය
න්ශන් යහය. ඒ වදශේැ, අ තවත් වය ගත්
ප්ර ් ා ්  ගරු විැල් 2 වීරවා ැයතිතුැද ඇුවවද. එතුැද ඇුවවද,
ැදතශල් 2 chemicals සිීධිා ්  සාේඳන් ශා න්. ඒකත් ැැ ශහ ා කද
ඳයදෙවද. ඒ ඩුශවන් ඒ ශග ල් 2කන්  ද හසා්. ඒ පුීගකා ද Rifle
Association එශ්  සාභදපති. ඊට පසා්ශසාේ ඩුව ඉවත් කළද. ඒකත්
එතය ට අ දළ
යහය. එතය ත් ශඳ රු ප්රාදරා ්  ගිහිල් 2කද
තිශඳන්ශන්.
මීය ළඟට, ගරු චාදර්ා  ඳන්දුක ගුණවර්
කරන් . ඔඳතුැදට වි දඩි 91ක කදකා ්  තිශඳ
ගරු  දැල් 2 කන්සාද ැන්ත්රීතුැදශේ වි දඩි
එතශක ට වි දඩි 9 ක කදකා ්  ඔඳතුැදට තිශඳ

එළවදෙ සාපා  අා  ඉන් වද. බිත්තර සාපා  අා  ඉන් වද.
ැසා්, ැදළු සාපා  අා  ඉන් වද. ැල් 2 සාපා  අා  ඉන් වද. විවි
සායපයුේකරුවන් ඉන් වද. ඒ අා ට යන් සා්වා ා රැකිා ද ච දා ේ
ැදර්ගා  සාේපූර්ණශා න්ැ අහිමි ශවකද තිශඳ වද. ඊළඟට ශේ
පදසා්කු ඉරි ද ප්රහදරා   දසාද විැල් 2 වීරවා ැයතිතුැද සා හන් කළ
පරිින ශත රණ්කරුවන් වදශේැ, අපි ශ
කි විවි ් ශෂේත්ර වක
අා ට ච දා ේ ැදර්ගා  අහිමි ශවකද තිශඳ වද. සාැහර ුළු හද ැ ය
පරිැදණ කර්ැදන්ත තිශඳ වද. ඒවදශේ  දා මිත ින ා ට විදුලි බික
ශගවශව යත් ේ විදුලිා  කප වද. ඒ විදුලිා  කප ශක දට ශේ
අර්බු ා  පිිබඳ හයඟීැකුත් යහය; එශහැ  දශා ෝගා ්  ක්රිා දත්ැක
කරන් ත් ඳයහය. පුගිා  ැයි  ැදසාශේ 95ශව ද ද ච දා ේ ඳදුවක
අවසාන් වදරිකා  ශගවන් ඕ ෑ. වදරිකා  ශගවශව යත් ේ ඩ
ප ව වද ශීයා ,(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர)

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

ගය
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ැන්ත්රීතුැද කථද
වද. ඊට අැතරව
කුත් තිශඳ වද.
වද.

[පූ.භද.99.55]

ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ගරු  දැල් 2 කන්සාද ැන්ත්රීතුැදශේ
කදකා  ැට කඳදී ැ ගය ැැ එතුැදට සා්තුතිවන්ත ශව වද. ගරු
ුල ල් 2 ඇැතිතුැද ශේ සාභදශව ඉන් අවසා්ථදශවී  ැැ එතුැදශේ
විශ ේෂ අව ද ා ට ශා  ුල කරන්
කයැයතිි ,- ගරු ුල ල් 2
ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැද ශේ සාභදශව ඉන් අවසා්ථදශවී  විශ ේෂ
කදරණා ්  ශකශරහි ඔඳතුැදශේ අව ද ා  ශා  ුල කරවන්
කයැයතිි . පදසා්කු ප්රහදරශා න් පසා්ශසාේ ුල ල් 2 අැදතයදා ා  විසින්
ශහෝටල් 2 කර්ැදන්තා ට සිී ශවච්ා ණා තුරුසා් පිා වීැ හද වදරික
ශගවීේ සාේඳන් ශා න් වර්ෂා ක සාහ දයී කදකා ්  කඳද දුන් ද
කිා කද ප්රකද ා ට පත් කළද. එා  ඒ චකදරශා න් සාෑශහන්
පිරිසාකට ක්රිා දත්ැක ශවකද තිශඳ වද. ුලත් ඔඳතුැද න් වද,
සාාාදරක ශහෝටල් 2 කර්ැදන්තා  චශ්රිතව සාාාදරකා න්ට ශසාේවද
සායපයීැ සා හද ශැෝටර් වදහ , වෑන්, කදර් සාහ අශ ්  ශීවල් 2
සා හද finance, leasingවක  ද ්චිත ින ා ට වදරික ශගවශව
යත් ේ, සා්වා ාක්රිා ව පරිගණකා  හරහද වි දක ඩ ුල ක්  එකතු
ශව ඳව. එතශක ට ඊට අතිශර්කව ශේ සාාාදරක ් ශෂේත්රා ට විවි
භදණ්ඩ සාපා  සායපයුේකරුශවෝ ඉන් වද, ගරු ඇැතිතුැ ද.

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැට තවත් සාදකච්ඡදවකට ා න්
තිශඳ  දසාද ශැතුැදට ැැ ශේ කදරණා  කිා න් ඕ ෑ. ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැද කිා පු ඔා  සාාාදරක වයදපදරා ට අ දළ
ශඳ ශහෝ කදරණද සිා ල් 2කැ වදශේ අපි අනුැත කරකද, ශේ
ශව ශක ට සාැහර චා ත වකට circulars පවද ගිහිල් 2කද
තිශඳ වද. ුලත්, අපි ශේ සාේඳන් ශා න් යන් කථදකර ගත්තද.
තුලන් දන්ශසාේට ඒ ගය සාේපූර්ණ විසා්තරා ්  අශප් රදජය අැදතය
ඉරදන් වික්රැරත් ැයතිතුැදශේ කථදශවී  කඳද ශ වද.

ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ඳයාකුවකට එවය ද ාක්රශල් 2 ා ්  ඇවිල් 2කද යහයි  කිා 
එක තැි  ඳයාකුකරුවන් කිා න්ශන්. ාක්රශල් 2 ා ්  ඳයාකුවට
එන්
ඕ ෑ. ාක්රශල් 2 ා ්  ඳයාකුවට එවීැ සා හද කටයුතු
කරන් . ුල ල් 2 අැදතයදා ා ි , රී කාකද ැහ ඳයාකුවි  එ්  වී
අශ ්  අා පිිබඳ වත් කඩි ේ වයඩ පිිබශවළ්  සාකසා් කරන්
ැයිනහත් ශවන් කිා  එක ඉල් 2කද සිටි වද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, අ ින ඉිනරිපත් කරකද තිශඳන්ශන්
විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්  දශා ෝගා ් . ගරු කථද දා කතුැ ද,
අශප් රශේ 9 53 අාක 04 ර වි දැා  පදක ප ත තිබුණද. ී ර්ඝ
කදකා ්  තිසා්ශසාේ -9 53 සිට- ශේ රජා  ඳකා ට පයමිශණ ශත් 
රටට විශී වි දැා  ගකද ඒැ හද රටින් පිටට විශී වි දැා  ගකද
ා ෑැ සාේඳන් ශා න් රී කාකද ැහ ඳයාකුශව වි දැා  පදක
ශ පදර්තශේන්තුව විසින් විවි
විධි වි ද
සාකසා් කරකද
ක්රැදනුූලකව පරී් ෂණා ් , අධී් ෂණා ්  ා ටශත් තැි  වි දැා 
ගනුශ නු සිී
වුශණ්. තුලන් දන්ශසාේකදශේ ලිඳරල් 2කරණ
ප්රතිපත්තිා  ා ටශත් ශේ සිා ල් 2ක ව් කඩ කයඩුවද ශසාේ විවිත කිරීැ
සා හද වි දැා  පදක ප ත අශහෝසි කරන් කටයුතු කළද. ගරු
කථද දා කතුැ ද, ඒ අවසා්ථදශවී  විප් ෂා  ශවනුශවන් විප් ෂ
දා ක ැහින් රදජප් ෂ ැයතිතුැදශේ හද ප් ෂ දා කා න්ශේ
ැගශපන්වීැ ා ටශත් ැැ ශරේෂ්සදධිකරණා ට ශපත්සාැ්  අරශග
ගිා ද. ඇවි දැා  පදක ප ත ශැශකසින් ලිහිල් 2කරණා  කිරීැ
තුිබන් අශප් රටට වි දක අගතිා ්  ශවන් පුළුවන්. වි දැා  වි දක
ව ශා න්  ද හශසාේ රටින් පිටතට ශග ා දශේ තත්ත්වා  ඇති
වුශණ ත්, තදි කන්තා  වදශේ ැයශල් 2සිා දව වදශේ අශප් රශේත්
යවයන්ත අර්බු ා ්  හට ගන් වද. ඒ  දසාද ශගවුේ ශ ේෂශේ
ප්රදේ
ගිණුැ ශැශකසින් විවිත කරන් ශ න් එපද. ශේ තුළ
අපට වි දක ප්ර ් ා ්  ඇති ශව වද. ශැ ක , ත්රසා්තවදී 
වයදපදරවකට ුල ල් 2 ගකද ඒැ වයළය් වීැ සා හද වි දැා  පදක ා ් 
තිබිා  යුතුි ඇ කිා ද ැැ එහිී  සා හන් කළද. අන්තවද ා  ශහෝ
ත්රසා්තවද ා  ශහෝ පයතිරීැ සා හද අතයව ය මූක සාද කා ්  තැි 
විශීයා  ුල ල් 2. ශකෝකශේ රටවල් 2 අතර ත්රසා්තවදී න්ට ුල ල් 2

1067
[ගරු (චාදර්ා )  ඳන්දුක ගුණවර්

පදර්ලිශේන්තුව
ැහතද]

ුවවැදරු ශවන්ශන් යත් ේ, ැදළුන්ට වතුර යතිව ීවවත් ශවන්
ඳයරිවද වදශේැ ත්රසා්තවදිනා දට ුල ල් 2 යතිව ීවවත් ශවන් ඳයහය. ඒ
 දසාද ශැා  වයළය් වීැ සා හද අව ය විධිවි ද ශා ී ැ සා හද
ැහින් රදජප් ෂ යුගශේී  0116 අාක 16 ර මූකය ගනුශ නු
වදර්තද කිරීශේ ප ත්  සාේැත කළද. ඒ ප ත ා ටශත් රී කාකද
ැහ ඳයාකුශව Financial Intelligence Unit කිා  මූකය බුීධි
ඒකකා ්  පිහිුකවද, එැඟින් හයැ අවුරුීශීැ විැර්
රදශිා ් 
කරශග චවද. ුලත් අවදසා දවකට වදශේ ශේ රජා  ඳකා ට පත්
වූ වහදැ වවරී ශච්ත දශවන්  දා ැ කරනු කයබුශව, ැහින්
රදජප් ෂ පවුශල් 2 හද රදජප් ෂ හිතවදී න්ශේ මූකය ගනුශ නු
තිශඳ වද ේ ශහ ා න් කිා කදි . ඒකට තැි  ුලළු කදකා ැ ගත
වුශණ්. ඒ අතරතුර 0196ී  සිීධිා ්  සිී වුණද. ශේ සා හද
අන්තර්ජදතික ව ශා න් රටවල් 2 955්  එකතු වුණද. බුීධි අා වක
එේශැ න්ේ
කිා කද
කණ්ඩදා ැ් 
තිශඳ වද.
ගරු
කථද දා කතුැ ද, ඒ එේශැ න්ේ කණ්ඩදා ැ ා ටශත් මූකය කදර්ා 
සාද
ඳකකදා  රැසා් ශවකද 0196ී  අශප් රට සාේඳන් ශා න්
විැර් ා ්  පයවයත්වූවද. එහිී  සාමූක ඝදත මි දසා් අවි සා හද ුල ල් 2
සායපයීැට සාේඳද ක පය වීැ ඇතුළු කරුණු හතර් 
සාේඳන් ශා න් කාකදව  දසි ශකසා ප්රැදණවත් ක්රිා දැදර්ග
ශ ගත්තදා  කිා කද විැර් ා ්  කළද.
ඒ විැර් ශා න් පසා්ශසාේ 0197 අවුරුීශීී  චර්ජන්ටි දශවී 
රැසා්ශවකද, කාකදව Black List එකට ඇතුළු කළද. Black List
එකට එතය කිා න්ශන් ඇඅළු ශල් 2 ා ඇ - Grey List - කිා කදි .
අළු ශල් 2 ා ට අපිව ඇතුළු කරකද තිශඳන්ශන්. ඒ කිා න්ශන්, ශේ
රටට ත්රසා්තවද ා  වයළය් වීැ සා හද ුල ල් 2 ඒැ වළ් වන් අව ය
විධිවි ද ශා  න් චණ්ඩුව අශප ශහ සාත් ශවකද තිශඳ වද. අපි
එා  පිිබගන් ඕ ෑ. ඒ  දසාද අපිට ජදතයන්තරව ුවවැ්  කයබිකද
තිශඳ වද. ජදතයන්තරව කයබිකද තිශඳ
ුවවැ තැි , කාකදව
Grey List එකට ඇතුළු කිරීැ.
ගරු කථද දා කතුැ ද, ඒශකන් මිී ැ සා හද අපි අනුගැ ා 
කළ යුතු වයඩසාටහ ්   දා ැ කරකද තිශඳ වද. ඒ වයඩසාටහ
අනුව ශේ පදර්ලිශේන්තුව ප ත් ශකුකේපත් ශ ක්  සාේැත කරකද
තිශඳ වද. රී කාකද ැහ ඳයාකුව වදර්තද තු ්  ා වකද තිශඳ වද.
තවැ අපිට අළු ශල් 2 ශා න් පිටතට එන් ඳයරි ශවකද තිශඳ වද.
ඒ  දසාද රට්  ව ශා න්, ජදතිා ්  ව ශා න් රජා   දසි වගකීැකින්
ශත රව ක්රිා දත්ැක වීැ  දසාද අන්තර්ජදතික ව ශා න් ත්රසා්තවද ා 
රට ඇතුශළේ ශපෝෂණා  ශවන්
අව ය ුල ල් 2 සාේපත් කඳද
ශ න් ට ඉඩකඩ සායකුණද කිා  කදරණා  අපි අකයැයත්ශතන්
වුණත් පිිබගත යුතු ව වද. ශැවය ද ශීවල් 2 පිිබඳ ව තැි  අපි
ජදතිා ්  ව ශා න් ශේ පදර්ලිශේන්තුව තුළ සාාවද කළ යුත්ශත්.
0197ී  අපි ශරේෂ්සදධිකරණා ට ගිා ද. අශප් උගත් නීතිඥා න්
අධිකරණා ට කරුණු ඉිනරිපත් කළද. ශරේෂ්සදධිකරණශේ
වි දුරුතුැන්කද අශප් උගත් නීතිඥවරුන්ශගන් ඇුවවද, ඇවිප් ෂා 
රට ඇතුළට ුල ල් 2 එ වදට විරුී ශවන්ශන් ඇි ?ඇ කිා කද. අපි
කිවවද, ඇ යහය, යහය. රට ඇතුළට ඕ ෑ තරේ විශී වි දැා 
එ වදට අපි කයැතිි . ුලත් ශේ තුිබන් ඇති ශවන් පුළුවන්
අන්තරදා  පිිබඳ ව සාකකද පදක ා  කරන් ඇ කිා කද. තික් 
ැදරප අැදතයතුැදශේ සාභදපතිත්වශා න් රැසා් වුණු අධී් ෂණ
කදරක සාභදශවී  ැැත්, වදුශීව ද දා ් කදර ැයතිතුැදත් ශේ
පිිබඳ ව ිනගින් ිනගටැ තර්ක කළද. වි දැා  පදක ප ත අශහෝසි
කර වි දැා  පදක
ශ පදර්තශේන්තුවත් අශහෝසි කරන්
ා  ශක ට අපි අඩු තරමින් ඇවිශී වි දැා  ශ පදර්තශේන්තුවඇ
කිා කද ශේ ශ පදර්තශේන්තුව තිා ද ගත්තද. එි න් ලිහිල් 2කරණා 
සා හද ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට වි දක ඳකා ්  කයබුණද. අ ව ශක ට
විශී වි දැා  ගනුශ නු කරන් ඳකා  කත් ශවශළන් න් foreign exchange dealersකද - 0 ශ ශ කු ඉන් වද. ඊළඟට,
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ඕ ෑ ශකශ කුට විශී වි දැා  ගනුශ නු කිරීැ සා හද ඳකා 
ශ න් ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට පුළුවන් ව විධිශේ ක්රැා ්  අදෙතින්
ඇති කළද. එශහැ 3 ශ ශ කුට ඳකා  කඳද ී කද තිශඳ වද. යන්
වි දැා  ගනුශ නු කර ඳකා  කත්  දශා ෝජිතා න් 0 ශ ශ කු
ඉන් වද; සීමිත ශවශළන් න් 3ි ; 999්  විශී වි දැා 
ගනුශ නු ශවනුශවන්  දක ව ශා න් ඉන් වද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, පිටශක ුකශව ජ දධිපති ැන්ිනරා 
ඉසා්සාරහද, රී කාකද ැහ ඳයාකුවට ශැහද පයත්ශතන්, ඔර්ශකෝු
කණුවට එහද පයත්ශතන්, වයල් 2කවත්ත චී  සා්ථද වලින් ශකෝටිප්රශකෝටි සාා යදත විශී වි දැා  ප්රැදණා ්  උණ්ඩි හද ශව ත්
ක්රැා ට - දක ශ ව චකදරා ට- ජදතයන්තරා ට ා  වද. ඕ ෑැ
වයදපදරිකශා කුට ශඩ කර් පවුේ, ශඩ ි ෂ් ැදර්් , ප්රා ප්රෑන්් ,
ජපන් ශා න් චී  ව ශා න් ඕ ෑ ශ ා ් , ඕ ෑැ රටකින්, කිසිැ
තය ක සාටහන් ශ වී ශග ද ා න් ඉතද වි දක ඉඩ්  හ ද ී කද
තිශඳ වද. ශේ පිිබඳ ව ජදතික ව ශා න් අව ද ා ්  ශා  ුල
ශ කශළ ත් ත්රසා්තවදී න්ට චයු ගන් , ත්රසා්තවදී න්ට ශී
පවත්වන් , ත්රසා්තවදී න්ට ශව ත් විවි ක්රිා දවන් කරන් ුල ල් 2
ගකද එ වද. ඒ  දසාද තැි , එල් 2ටීටීඊ සාාවි ද ා  ඉතදැ රුණුව
තිශඳ
අවධිා  තුළී  ැහින් රදජප් ෂ ැයතිතුැද ුල ල් 2
අැදතයවරා ද ව ශා න් මූකය බුීධි ඒකකා  ් තිැත් කරකද,
ඉතදැ වි දක ශකසා ශේ පිිබඳ ව පදක ා ්  ඇති කශළේ. අ
ව ශක ට අශප් රට ශගෝීමා  ත්රසා්තවද ා ට ුලුවණ ී කද තිශඳ වදා 
කිා කද අපි කිා  වද. විශී වි දැා  සා හද වූ ප ත යන් ලිහිල් 2
කරකද
අවසාද ි .
අපි
ශරේෂ්සදධිකරණා ට
ගිා ත්,
තුලන් දන්ශසාේකද ඒ ප ත ශවනුවට 0197ී 
ව ප ත්
ශකුකේපත්  සාේැත කර ගත්තද. අ ව විට ඇත්ත ප්ර ් ා  අපිට
ශපශ න්ශන් යත්ශත් ඇි , ගරු කථද දා කතුැ ද? ඇඅපිට යන්
ණා  කන් ්  තිශඳ වද. එිනශ ද විශී ණා  වදරික ශගවද
ගන් ුල ල් 2 යහය. ඒ  දසාද තැි  ශේ ප්ර ් ා  ඇති ශවකද
තිශඳන්ශන්ඇ කිා කද යන් අපි ශඳ රුව්  කිා  වද. ශේක
සාේපූර්ණශා න්ැ සාදව ය කරුණ් . ැැ වගකීැකින් යුතුව
ඔඳතුැදට ශේ කරුණු ඉිනරිපත් කරන් කයැතිි . අශප් රටින්
සාල් 2ලි පිටතට ා  ප්ර ද කරුණු ශ කි  තිශඳන්ශන්. පළුලවය ද
කරුණ හයටිා ට විශී ණා  වදරික හද ශප ීම ශගවන් - debt
servicing කරන් - ඕ ෑ. ශ වය ද කරුණ හයටිා ට අපි  දජ
ශතල් 2 බික ශගවන් ඕ ෑ.
ශේ තැි , රටින් පිටතට විශී වි දැා  ා  ප්ර ද මූක
ශ ක; විා  ේ ශ ක. අශප් චණ්ඩු කදකශේ 0199ී  ශේ විා  ේ ශ ක
සා හද ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
6. ්  ගිා ද. 0191ී 
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  7.7්  ගිා ද. 0193ී  ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් බිලිා 
.3්  ගිා ද. 0194ී  ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
.0්  ගිා ද. ඒ කිා න්ශන්, ගත්ත විශී ණා වකට ණා වදරික හද
ශපාදීම ශගවන් ත්,  දජ ශතල් 2 කාකදවට ච ා  ා  කරන් ත්
ැහින් රදජප් ෂ යුගශේී  ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
.0 ශහෝ
.3්  ගිහින් තිශඳ වද. ශේ ශ ක තැි  ශේ රශේ ප්ර ද විා  ේ
වර්ග ශ ක. තුලන් දන්ශසාේකදශේ රජා  ඳකා ට පත් වුණදට පසා්ශසාේ
ණා  වදරික, ශප ීම වයඩි වුණදට, ඊට වඩද වයඩි ශවගා කින්  දජ
ශතල් 2 මික අසාදැද ය ශකසා අඩු වුණද. ඒ  දසාද 0195ී  ශේ විා  ේ
වර්ග ශ ක සා හද ගිශේ, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  7.4ි ;
විා  ැ අඩු වුණද. 0196 වර්ෂශේී  ගිශේ, ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
බිලිා 
6. ි ; තවත් අඩු වුණද. 0197 වර්ෂශේී  ගිශේ,
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  7. ි . තවැත් ැහින් රදජප් ෂ
යුගශේ තරේ විශී වි දැා  පිට රටවකට ශගවන්ශන් යහය.
ශේක තැි  ඇත්ත.
2018 අවුරුීශී ශතල් 2 මික වයඩි වුණද. ශතල් 2 මික වයඩි ශවච්ා
 දසාද ඒ විා  ැ වයඩි වුණද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  91,19
් වද. හයඳයි , අශප් චණ්ඩු කදකශේ ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
බිලිා 
.3්  ශහෝ .4්  ශගවමින් තිබුශණ්. ඒ ප්රැදණා 
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පයහයිනලිව අඩු වුණද. යන් ශේ අවුරායදු හතරැ ගත්ශත ත් ගරු
කථද දා කතුැ ද, ැැ ඉක් කැ්  කිා  වද. ඕ ෑ ශකශ කුට
ඒක වයරැින ේ  දවයරින කරන් පුළුවන්. 0199, 0190, 0193 හද
0194 කිා  අවුරුදු හතශර්ැ, ැහින් රදජප් ෂ චණ්ඩුශව අග
භදගශේී  ශේ ප්ර ද විා  ේ ශ ක සා හද ගිශේ, ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් මිලිා  31, 0ි . කාකදවට ශතල් 2 ශගශ න් ි , පිට
රටින් ගත්ත ණා වක වදරික හද ශප ීම ශගවන් ි  ඒ අවුරුදු
හතරට ගිශේ, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  31, 0ි . ුලත් ශේ
රජශේ අවුරුදු හතරට, ඒ ගණ ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
30,3 6ි . ඒ අනුව වයඩිපුර ගිහිල් 2කද තිශඳන්ශන්, ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් මිලිා  9,514ි . ඒ වයඩිපුර ගිා  ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
මිලිා 
9,514න්, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
9.4් 
හේඳන්ශත ට වරදා  වි් කදැ කයබුණද. ඇත්ත ඉක් කේ එ් ක
ඳයදෙශව ත්, ශැ කුත් ප්ර ් ා ්  තිබිකද
යහය.
ුලත් ඇත්ත
ඉක් කේ ගය කව දවත් ශේ පදර්ලිශේන්තුශව කථද ශවන්ශන්
යහය; විග්රහා ්  ශවන්ශන් යහය. ඒ  දසාද අපට ුලක, ැය හද අග
හඳු ද ගන් ඳයහය. අ අර්බු ා  ඇති ශවකද තිශඳන්ශන් ඒ  දසාද
ශ ශවි . ශේ  දශා ෝගා  ඉිනරිපත් කර තිශඳන්ශන්, ජදතයන්තර
සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර සාේඳන් ශා න්. සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර
කිා න්ශන්, අපට ශව ක්රැා කින් විශී ණා  ගන් ඳයරි වුණදැ
ජදතයන්තර ශවශළ ශප ළට ගිහිල් 2කද ගි ද ශප ලිා ට ණා 
ගයනීැි . ගි ද ශප ලිා ට ණා  ගන් වුණද, යුී ා  ඉවර කරන් .
ැහින් රදජප් ෂ යුගශේ පළුලශවන් සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර
හඳුන්වද දුන්ශන්, 0117ී . 0117ී  ගත්තද ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
මිලිා  511් . ඊට පසා්ශසාේ 011 ී  ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
මිලිා  511් . 0191ී  ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
9,111් . 0199ී  ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  9,111් .
0190ී  ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  9,111් . ඊට පසා්ශසාේ
0194ී  ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  9,511් . අවුරුදු
අට්  තුළී  ැහින් රදජප් ෂ රජා  සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර  දකුත්
කරකද කඳද ගත්තද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  5.5් .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු
ඳන්දුක ගුණවර්
ැන්ත්රීතුැද, ඔඳතුැදට තව
තිශඳන්ශන් වි දඩි තු ්  පැණි .

ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ශහ ැි .
සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකරවලින් ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
5,511්  කඳද ගත්තද; බිලිා  වලින්, 5.5ි . ැහින් රදජප් ෂ
චණ්ඩු කදකා  තුළැ ජදතයන්තර ශවශළ ශප ශළේ සා්වවරීත්ව
ඳයඳුේකර  දකුත් කරකද කඳද ගත්ශත්, ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
බිලිා  5.5ි . යුී ා  තිබුණු කදකශේ, ශකෝක  දජ ශතල් 2
අර්බු ා  තිබුණු කදකශේ, ශකෝක චහදර අර්බු ා  තිබුණු කදකශේ,
ශකෝක මූකය අර්බු ා  තිබුණු කදකශේ, ඒ සිා දෙ අර්බු ා ටශත් අපි
සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකරවලින් ගත්ශත් ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
5.5ි . තුලන් දන්ශසාේකද ශේ ගය අසීමිත ශකසා ඳයණ අඬගහකද,
තුලන් දන්ශසාේකද ඳකා ට චවදට පසා්ශසාේ ශැ ක වුශණ්? 0195ී ,
යූ එසා් ශඩ කර් මිලිා  0,951ි . 0196ී , යූ එසා් ශඩ කර් මිලිා 
9,511ි . 0197ී , යූ එසා් ශඩ කර් මිලිා  9,511ි . 019 ී , යූ එසා්
ශඩ කර් මිලිා  0,511ි . 019 -ශේ අවුරුීශී- ැදර්තු ැදසාශේ යූ
එසා් ශඩ කර් මිලිා  0,411ි . තුලන් දන්ශසාේකද ය ට අරශග
තිශඳ වද, යූ එසා් ශඩ කර් මිලිා  91,151් . අවුරුදු අටකට
ැහින් රදජප් ෂ යුගශේී  සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකරවලින් ගත්ශත්,
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  5.5ි . අවුරුදු පහ්  ා  ශක ට ශේ
රජා  කඳදශග තිශඳ වද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  91් .

ශේ
ශවකද
තිශඳන්ශන්
ශැ ක් 
කිා 
එක
තුලන් දන්ශසාේකදට ශත්ශරන්ශන්ත් යහය, රටට ශත්ශරන්ශන්ත්
යහය. අශප් ැද ය හිතවතුන්ටත් ශේ තිශඳ අර්බු ශේ සා්වභදවා 
ශත්රුේ ගන් ත් අැදරුි . එහි ප්රතිලකා  ශකසා ශවකද තිශඳන්ශන්,
ිනගින් ිනගටැ රුපිා ක කඩද වයටීැත්, රශේ චර්ක කශේ සා්ථදයීතදව
චර් ෂද කරන්
ඳයරි වීැත්. රුපිා ක කඩද වයටීැ
කර ශක ටශග කාකද ඉතිහදසාශේ අදෙත් වදර්තදව්  පිහිුකවද
තිශඳ වද.  ද හසින් පසා්ශසාේ කාකද ඉතිහදසාශේ වයඩිැ
ප්රැදණා කින් රුපිා ක කඩද වයුකණු චණ්ඩු කදකා  ශකසා
තුලන් දන්ශසාේකදශේ චණ්ඩු කදකා  ඉතිහදසාා ට එකතුශවකද
තිශඳ වද. රුපිා ක කඩද වයටීැ  දසාද පැණ්  රශේ රදජය ණා 
වයඩිශවකද තිශඳ වද. රුපිා ක කඩද වයටීැ  දසාද 0195ී  රදජය ණා 
රුපිා ල් 2 බිලිා  0 5.9ි ; 0196ී  රුපිා ල් 2 බිලිා  9 6.6ි ; 0197ී 
රුපිා ල් 2 බිලිා  075.0ි ; 019 ී  රුපිා ල් 2 බිලිා  9,163.0ි .
රුපිා ල් 2 බිලිා 
9,761කින් ජදතිශේ ණා  ඳර වයඩිශවකද
තිශඳ වද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද ි .

ගු (ණචාර්ය බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ැැ අවසාන් කර වද, ගරු කථද දා කතුැ ද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, රුපිා ක ඳදල් 2දු වීැ  දසාද පැණ් 
රුපිා ල් 2 බිලිා 
9,761කින් ණා  ඳර වයඩිශවකද තිශඳ වද.
හේඳන්ශත ට වරදා , ැත්තක ගුවන් ශත ුකශප ළ, AirLanka
සාැදගැ, Mihin Air සාැදගැ, අකුශර්ශග ඩ චර් ෂක සාාකීර්ණා ,
ශ ළුේ කුදෙ , හේඳන්ශත ට ජදතයන්තර සාේැන්ත්රණ දකදව,
හේඳන්ශත ට තද් ෂණික උ යද ා  ා 
ශේ සිා ල් 2කටැ
වයා ශවකද තිශඳන්ශන් රුපිා ල් 2 බිලිා  311ි . රුපිා ක ඳදල් 2දු වීැ
 දසාද විතර්  රුපිා ල් 2 බිලිා  9,761ි . ශේ වි ද ා   දසාද පටදාදර
චර්ක කා ්  ඇතිශවකද තිශඳ වද. පදසා්කු ඉරි ද ශඳෝේඳ
පිපිශරන් කලින් ශේ පදක ා  හද ශේ කළැ දකරණා  ා ටශත්
ශේ රට සාේපූර්ණශා න් අගද ා ට ශග ගිහින් ඉවරි . ඒ  දසාද
තැි  අපි ඔඳතුැදශගනුත් ඉල් 2කද සිටිශේ, 019 අා  වයා  පිිබඳ ව
හද ශේ කඩද වයටීේ පිිබඳ වදර්තදව්  කය වන් ා  කිා කද. එශසාේ
වදර්තදව්  කය වද, චර්ක ක සාහ පයශ් ජා ්  ී කද ශේ රශේ
ජ තදවට ුවසා්ැ ගන් පුළුවන් තත්ත්වා ්  ඇති කරන් කටයුතු
කරන් ා  කිා මින් ැශේ වා කිහිපා  අවසාන් කර වද.

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊළඟට ගරු වින් ිනසාද දා ක ඇැතිතුැද. ඔඳතුැදට වි දඩි
ක කදකා ්  තිශඳ වද.
[අ.භද.90.93]

ගු නවි්ද
අමාතයුරමා

ින්ානායක

මහසතා

(மாண்புமிகு
நவின்
திஸாநாயக்க
ககத்ததாைில் அகமச்சர் )

(වැවිලි
-

කර්මා්දත

தபருந்மதாட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of
Industries)

Plantation

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැද ශැැ විවද ා ටැ සීැද ශවන්ශන්
යහය. විශ ේෂශා න්ැ ඊශේ ශ ශා ්  අවසා්ථදවක ශේ සාභදශව
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[ගරු

ැශේ
කරන්

පදර්ලිශේන්තුව
වින් ිනසාද දා ක ැහතද]

ැ සා හන් වුණද. ඒ සාේඳන් ශා න් පයහයිනලි කිරීැ් 
ැද කයැයතිි .

කයබි ේ අැදතයවරා කු ව රිසාදේ ඳිනයුී න් ැහතද පිිබඳ ව
පුගිා  ද ැද කර
ක සාැහර ප්රකද චන්ශ ෝක දත්ැක
තත්ත්වා ්  ඇති කිරීැට ශහේතු වී තිශඳ වද. ගරු
කථද දා කතුැ ද, ැද  ද හශසාේ සාතය හඹද පිා දසාර කර
ප් ෂිශා ්  ශවමි. - I am a free bird seeking after truth. ැද
ශී පදක ශා න් කඳදගත් ා ේකිසි කිතහසා්තභදවා ්  ඇත් ේ, ඒ
කිතහසා්තභදවශේ ප ැ සාතයා ි . එැ සාතය ්රිසා්ැා  තුිබන් ැට
ශපශ
ශී ැද භා  යතුව කිා  වද. ුලත් ැද එක ශ ා ්  කිව
යුතුි . අ අශප් රශේ ඇති වී තිශඳ
චන්ශ ෝකද දත්ැක
අවි ද ්චිතභදවා ට එ්  සාද කා ්  ේ, සාක් ෂ 00කට අධික රී
කදාකීා  ජ තදව ඉතදැ නීා ශකසා වර්ගීකරණා  කිරීැි . අපි
සිා දෙශ දැ රී කදාකික ජදතින් ශකසා ඳකන්ශන්, එ් ශකෝ සිාහක,
එ් ශකෝ ද්රවිඩ, එශහැ
යත් ේ ුලසා්ලිේ, එශහැත්
යත් ේ
ක්රිසා්තිා ද ද ශහෝ කශතෝලික ශකසාි .
ගරු කථද දා කතුැ ද, සිාහකා කු වීැ අපරද ා ්  ශ ශවි .
ද්රවිඩා කු වීැ අපරද ා ්  ශ ශවි . ුලසා්ලිේ ජදතිකා කු වීැ
අපරද ා ්  ශ ශවි . ුලත් ත්රසා්තා කු වීැ අපරද ා ් . It is not
a crime to be a Buddhist; it is not a crime to be a Tamil; it is
not a crime to be a Muslim, Catholic or a Christian. But, it is
a crime to be a terrorist. අශප්රේල් 2 09 ව ඉරි ද ඇති වූ ේශල් 2ච්ඡ
මි දසා් ඝදත ා  ISIS ශ ශහ ත් Islamic State of Iraq and
Syria ැයති ජදතයන්තර ත්රසා්තවදින වයදපදරා  විසින් හුරුවනු
කයබූ ප්රහදරා ්  ඳව අපි න්ශ ුල. ISIS කිා න්ශන් ජදතයන්තර
ත්රසා්තවදින වයදපදරා ් . ඔවුන් ඒ ත්රසා්තවදින වයදපදරා  ිනා ත්
කරන්ශන් ඉසා්කදේ චගැ තුළ ුලවද වී ශග ි . ප්රභදකරන් ඔුවශේ
ත්රසා්තවද ා  ිනා ත් කශළේ ශ ැළ ජදතිවද ශේ හයාගිකදි .
ප්රභදකරන්ශේ ත්රසා්තවද ා  අපි සාේපූර්ණශා න්ැ වි ද කර පරදජා 
කශළුල. විශ ේෂශා න්ැ ප්රභදකරන් කිා  ඒ ේශල් 2ච්ඡ ත්රසා්තා ද
ජ දධිපතිවරණශේී  ැශේ පිා ද ගදමිණී ිනසාද දා ක ැයතිතුැදත්
ඝදත ා  කළද.
ත්රසා්තවද ශා න් සිදු ශව හද දා , ත්රසා්තවද ශා න් ඇති ව
සාාශවී  තත්ත්වා  පුශත්  ව ශා න් ැැ න් වද. ශේ රශේ
කදටවත් ැට ඇඟිල් 2ක ිනගු කරකද කිා න් ඳයහය, ශේ රශේ ත්රසා්ත
ක්රිා දවකින් ඇති වුණු හද දා  හද වි ද ා  ගය ැද න්ශන් යහය
කිා කද. අපි එ ද පරදජා  කශළේ ද්රවිඩ ත්රසා්තවද ා  මිසා ද්රවිඩ ජ තදව
ශ ශවි . ද්රවිඩ ජදතිවද ශේ ුලවදශවන් ත්රසා්තවද ා ට ශපළඹුශණ්
ේ අපි ඒ අපරද ා  ුලලිනුපුටද යුලශවුල.
අශප් රශේ අප අතරැ ශවශසා කිසිා ේ ුලසා්ලිේ ජදතිකශා ් 
විසින් ුලසා්ලිේ චගැට ුලවද වී ත්රසා්තවද ා  ිනා ත් කශළේ ේ, අපි
ඔවුන්ව ුලලිනුපුටද යමිා  යුතුි . එා  සාර්ව සාද දරණ වි ්වදසාා කි.
ැද යවතත් කිා න්ශන්, අපරද ා  වන්ශන් ා ේ කිසි ජදතිා ක ශහෝ
චගැක උප්පයත්තිා  කයබීශැන් ශ ව, ඒ ජදතිා  හද චගැ
ුලවදශවන් ත්රසා්තවදින ක්රිා දවක  දරත වීැි .
කයබි ේ අැදතය රිසාදේ ඳිනයුී න් ැහතදට විරුී ව වි ්වදසා
භාග ශා ෝජ දව්  ශේ ැයතිසාඳා  තුළට පයමිණ තිශඳ වද. ශේ
අවසා්ථදශව රිසාදේ ඳිනයුී න් ැහතද ුී කිරීැට ැට කිසිදු
අව යතදව්  යත. ුලත් ඔුවට විරුී ව ඇති සිා දෙ ශාෝ ද
විැර් ා ශක ට එැ විැර් ශේ ප්රතිලකා ්  හයටිා ට රිසාදේ
ඳිනයුී න් අැදතයවරා ද වයරැිනකරුශව්  ශව ේ, සාතය හඹද ා 
කුරුල් 2ශකකු ශසාේ ැැ ඔුවට ිනා  යුතු ුවවැ ිනා  යුතුා යි  පවසාමි.
විශ ේෂශා න්ැ රිසාදේ ඳිනයුී න් ැයතිතුැදට එල් 2ක වී ඇති
ශාෝ දවක ා ේ කිසි සාතයා ්  තිශඳ වද
ේ, ා ේ කිසි
සාද් ෂිා ්  තිශඳ වද
ේ එා ට විරුී ව ඉසා්ශසාල් 2කදැ අත

1072

ඔසාවන්ශන් ැැ කිා  එක ැැ පයහයිනලිව ප්රකද කර වද. ඒ
වදශේැ පුීගකශා කුට විරුී ව ඒක පද් ෂික ශකසා
වි ද ්ාා කරුශව් , ජූරි සාභදව්  සාහ ව කා ද - judge, jury and
executioner- වීැට ප්රා ත් ා ්  ර වද ේ, ැද තරශේ එැ
ප්රතිපත්තිා ට විරුී ව ඳව ශේ අවසා්ථදශව කිා න් කයැයතිි .
ශිෂ්ට සාේපන් සාැදජා ්  එා  පිිබගන්ශන් යහය. විශ ේෂශා න්ැ
නීතිඥවරා කු ව ශා න් හද නීති වි දර ි න්ශේ පරේපරදවකින්
එ පුීගකශා ්  ව ශා න් ැැ කිා න්ශන්, අපි සාද් ෂි ශසා ා ද
ශග ඒ  දගැ වකට පයමිණිා  යුතු ඳවි .
ඒකි  අශප් මූලික නීතිා ; ඒකි  අශප් වයවසා්ථදව. ැදශේ
ප්රවිත්ති footage එක එහි එ්  ුළු අාගා ්  පැණි. විශ ෂ
ේ ශා න්ැ
ශේ ුලළු සාැදජා ැ එ්  පුීගකශා කුට වයරැී පටවද, ඔුවව
වයරිනකරු කිරීැට ර උත්සාදහා  ැැ යඩි ශකසා ප්රති් ශෂේප
කරමි. එා  ශිෂ්ටසාේපන් සාැදජා ක කිසිශසාේත්ැ පිිබගන් ඳයරි
ක්රිා දවකි. ඳිනයුී න් ඇැතිතුැද වක්රව ශහෝ සාක්රිා ව ත්රසා්ත
කල් 2ලිවකට අාශු ැදත්රා ් වත් උ වු උපකදර කර ඇත් ේ, ඔුවට
විරුී ව ප්රථැශා න්ැ අත ඔසාවන්ශන් ැද ඳව ැද යවතත්
පයහයිනලිව ප්රකද කරමි. එැ දසාද අපට කරුණු ඉිනරිපත් කරන් .
අපි 9 , 19 ින වකී  ශේ ගය සාදකච්ඡදව්  කර වද; විවද ා ් 
කර වද. ඒ ශව ශක ට තුලන් දන්ශසාේකද ළඟ තිශඳ ශාෝ ද
සාද් ෂි ඇතුව අපට ඉිනරිපත් කශළ ත්, අපි ා ේකිසි සා්ථදවරවකට
එන් කයැයතිි  කිා  එක පයහයිනලිව ප්රකද කර වද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, ශැැ news item එශ්  අන්තිැට ැද
සි ද ශව වද ශපන්නුේ කර වද. ැැ අන්තිැට කිා න්ශන්,
"ඇත්ශතන්ැ ජදතිවදින ශ ා ්  එශහැ කර එකඇ කිා දි . එා 
කිා  අතශර්ැ ැද හද ැද යශවිනා ද අතර ඉරිා වවලින් ා ේකිසි
පණිවුඩ ුවවැදරුව්  සිී වුණද. ැැ ඒක පයහයිනලිවැ ප්රකද
කර වද. අප ශ ශ ද අතර ඉරිා වවලින් ා ේකිසි පණිවුඩ
ුවවැදරුව්  සිී
වුණද. ඔුවශේ ා ේකිසි ඉරිා වවකට ැද
සි දුණද මිසා, පදසා්කු ඉරි ද එල් 2ක වූ ත්රසා්ත ප්රහදරශා න්
ීවවිත් ෂා ට පත් වූ අා ට -අශප් කදාකිකා න්ට හද ශසාු අා ටකිසිශසාේත්ැ අශගෞරව ව විධිා ට ශහෝ සාැච්ාල් 2 ව විධිා ට ැද
ක්රිා ද කර යති ඳව පයහයිනලිව කිව යුතුි . ැදශේ කථදශව අර්ථා 
විකිති කරනු පිණිසා, එැ ර්
ඉතදැ සූ් ෂ්ැ විධිා ට
සාාසා්කරණා  කර ඇති ඳව එා  ප්රතිරූපණා  කිරීශේී  ඕ ෑැ
ශකශ කුට යකිා  හයකිි . ශැා  තත්ත්පර ගණ ක සාාසා්කරණ
ප්රශා ෝගා ්  වුවත්, තත්පර ගණ ක විකිතිා කින් සාැසා්ත
ජ තදව තුළැ ැද ගය කකකිරීැ්  ඇති කිරීැට ඇති හයකිා දව
පිිබඳ ව ඔවුන් අ දවදර්ා ශා න්ැ න් වද. එැ රූප රදුලශවන්
ා ේකිසි පුීගකශා කුට ා ේකිසි ක ගදුකව්  ශහෝ සිත් තයවිල් 2ක් 
ඇති වූවද ේ, ඒ ගය ැද සාැදව ඉල් 2කද සිටි වද.
ගරු කථද දා කතුැ ද, අපශේ අසාහදා  ප්රවීණ ගදා ක,
අල් 2හද. ශැ හිී න් ශඳේ ැහතද ගයයූ ගීා ක ශක ටසා්  ව
ඇසි හශවන් ශහෝ කථදශවන් ඳෑ, ැ දන් ට මි දසාදඇ කිා  එකි 
අවසාද ව ශා න් ැට කිා න් ට තිශඳන්ශන්. ැශේ පිා ද ව
ිනවාගත ගදමිණී ිනසාද දා ක ැයතිතුැද ඉතදැ ්රිා ැ දප, කසා්සා
ුලුවණ්  තිබුණු, පිරිසිදු හ වත්  තිබුණු දා කශා ් . ුලත් ැශේ
නුවරඑිබශේ ජ තදව කිා න්ශන් ැැ වයඩිා  හි ද ශවන්ශන් යහය
කිා කදි . විශ ේෂශා න්ැ අ ින ැදශේ හි දශවන් ැදශේ ාරිතා 
ැ ද එක ව ශවෝපගත සිීධිා ්  ඳවට පත් ශවකද තිශඳ එක
ගය ැද ක ගදුක ශව වද. ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීය ළඟට, ගරු සී දතේබි ශා ෝශහේසා්වරන් ැයතිතුැද - [සාභද ගර්භා 
තුළ යත.]
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ගරු ු දල් 2 හඳුන්ශ ත්ති ැයතිතුැද - [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]
ගරු ඩේකසා් ශීවද න් ද ැයතිතුැද - [සාභද ගර්භා  තුළ යත.]
ගරු වදුශීව ද දා ් කදර ැයතිතුැද. ගරු ැන්ත්රීතුැ ද,
ඔඳතුැදට වි දඩි හා ක කදකා ්  ශවන් කර තිශඳ වද.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහසතා

(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, ැට කඳද ී  තිශඳන්ශන් වි දඩි හා  ?

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔව, වි දඩි හා ි .
[අ.භද.90.00]

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහසතා

(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථද දා කතුැ ද, අ ින
ශේ විවද ශේ ී  සාදකච්ඡද
කරන්ශන්, විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්  දශා ෝගා  ගය වුණත්,
ැාගක සාැරවීර ුල ල් 2 ඇැතිතුැද විසින් කර
ක ප්රකද
සාේඳන් ශා න් ා ැ්  කිව යුතුව තිශඳ වද. පළුලශවන්ැ ඔුව කිා ද
තිශඳ වද, ශේ චණ්ඩුව කදකශේ ර් ක ඉතද ශහ තත්ත්වා ක
තිශඳ වදා  කිා කද. එතුැද ශේ කථද කරන්ශන් ර් ක ගය ,
ශව ශ ා ්  ගය
කිා කදි  ැැ කල් 2ප ද කශළේ. ශේ කාකදව
ගය තිශඳ දූෂණ ර් කා  ශේ චණ්ඩුව කදකශේ ඉහළ ගිහිල් 2කද.
දූෂණා  වයඩිි . ඊළඟට, ැද ව සාාවර්
ර් කා  පහළ වයටිකද.
ඊළඟට, රදජය වර්
ශවගා  0196න් පටන් ශග ක්රැශා න් අඩු
ශවකද අවසාද ශේ ී  3.0ට අඩු ශවකද තිශඳ වද. ශැැ ර් ක
ගය
ැාගක සාැරවීර ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද ශේ කිා න්ශන්?
ඇත්ශතන්ැ ශැ ුවශේ ුල ල් 2 ඇැතිකැ පිුකපසා සිටි  දක දරින්ට
ැැ කිා  වද, මීය ට වඩද ශහ
ර් ක ශත රතුරු ඇැතිතුැදට
ශ න් කිා කද. එශහැ යත් ේ ශැ ුව විහිළුකදරශා ්  ඳවට පත්
ශවි .
ඊ ළඟට, ශේ චණ්ඩුව නීතිගරුක ශකසා, යකදාදර ශකසා ක්රිා ද
කර චණ්ඩුව්  ඳව ශකෝකා ැ පිිබගත්තදා  කිා කද කිා  වද.
0195 ී  ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ා ට වහල් 2කැට ගිහිල් 2කද
ගිවිුැ්  අත්සාන් කරපු ශේ ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද එා  කරණ
ශක ටශග
ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ශා න් කයබුණද වූ
ේබු දැා  ශේ රටට කයබුණු විශිෂ්ට ශගෞරවා ්  හයටිා ට ුවවද
ය් වීශැන් ඔුව කරන්ශන් සාේපූර්ණශා න්ැ ශේ රටැ ශ ැඟ
ා යවීැ් . ඇත්තටැ ජිනීවදවකී  අත්සාන් කර තිබුණු ගිවිුැ ශේ
රශේ සා්වවරීභදවා ට සාහ අශප්  ද හසාට තර්ජ ා ් . ුලත්,
එතුැද ශගෞරවා ්  හයටිා ට සාකකන්ශන්ත්, යකදාදර ශකෝකශේ
පිිබගයනීැ්  හයටිා ට සාකකන්ශන්ත් ඒකැ තැි .
ඊ ළඟට, එතුැද ශේ සිා දෙැ ශීවල් 2 ින 59 සිීධිා ට කඝු කළද.
0197 වර්ෂශේ ඉ කද 019 වර්ෂා  ් වදත්, 2018 වර්ෂා  තුළත්
ඇති වූ චර්ක ක වර්
ශවගශේ අඩු වීැ ශේ ින 59ට ගණන්
හ කද ශපන්වන් කිා කද ුල ල් 2 ඇැතිතුැද හයටිා ට එතුැදට අපි
අභිශා ෝග කර වද. උත්තර ශ න්ශන් එතුැද ශ ශවි 
ේ,
උත්තර ශ න්ශන් ඉරදන් වික්රැරත් රදජය ඇැතිතුැද ේ, එතුැද
ශහෝ කරුණදකර 019 වර්ෂා  තුළ චර්ක ක වර්
ශවගශේ
පහත වයටීැ ශක පැණ කිා කද ශේ ින 59ට ගණ හ කද
ශපන්වන් . එශසාේ ශපන්වන් ඳයරි වුශණ ත් ඔඳශේ ප්රකදපවකට
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ශේ රශේ කවුරුවත් රැවශටන්ශන් යති ඳවත් ැැ කිා න් ඕ ෑ.
එැ ින 59 ී  ශේ රශේ ඇති වූ ශී පදක විපර්ා දසාා  අපට අහිමි
කරන් , ජ තදවට අහිමි කරන් , ඳටහිර තද දපති කදර්ා දකත්
එ් ක එකතු ශවකද එ් තරද විධිා කට කුැන්ත්රණකදරීව ක්රිා ද
කරපු පිරිසා අ
කුැන්ත්රණා ්  ගය
ඟ
ශාෝ ද
සාේපූර්ණශා න්ැ හිසා් කථද ඳව අප කිව යුතුව තිශඳ වද. පදසා්කු
ඉරි ද එල් 2ක වූ ශඳෝේඳ ප්රහදරත් යන් එ් තරද විධිා කට චණ්ඩුව
තැන්ශේ ප්රශා ෝජ ා ට ග දමින් සිටි වද. ශේ ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද
කිා  වද, "පදසා්කු ඉරි ද එල් 2ක වූ ශඳෝේඳවලිනුත් අපි අැදරුශව
වයුකණද, ගාවතුශරනුත් අපි අැදරුශව වයුකණද,  දා ඟශා නුත් අපි
අැදරුශව වයුකණද, ින 59 සිීධිා   දසාදත් අපි අැදරුශව වයුකණද"
කිා කද. යන් ශේවද ඔ් ශකෝැ එකතු කර ඳකද කරුණදකර අපට
කිා න් , ශේ චණ්ඩුශව ශැ
ප්රතිපත්තිා  ශේ රශේ චර්ක ක
වර්
ශවගා ට උ ව වුශණ් කිා කද. අන් එා  අපට පයහයිනලිව
කිා  වද ේ ශේ ින 59 සිීධිා ි , පදසා්කු ඉරු ින එල් 2ක වූ
ශඳෝේඳ ප්රහදරි ,  දා ඟා ි , ගාවතුරි  ගය ඔා  කිා  කථද අපට
ශත්රුේ ගන් පුළුවන්.
ඊළඟට, ශේ චණ්ඩුව 9 77 ී  චරේභ කරපු ඒ, ඊ දා ද  ද හසා්
ච ා  ප්රතිපත්තිා , ඊ දා ද  ද හසා් ුල ල් 2 වටි දකැ තීරණා 
කිරීශේ ප්රතිපත්තිා , ඊ දා ද  ද හසා් ශේ රශේ මි දුන්ට විශී
වි දැා  ශේ රටින් ඳයහයර ශග ා ෑැට තිශඳ අි තිා  ගය ැැ
කිා න් කයැයතිි . ශේවද තැි   ද හශසාේ දැශා න් එ ද  ද හසා්
චර්ක කා ්  හයටිා ට  දා ැ කශළේ. ඒ, මූකය අරුල ශල් 2 ශක න්ශීසි
අනුවි . යන් ඳකන් , අපි ශැ
වදශේ උගුකකට අුව ශවකද
තිශඳන්ශන් කිා කද. එක පයත්තකින් රුපිා ශල් 2 වටි දකැ ිනගටැ
වයටීශග ා  වද, 77 ඉ කදැ. අශ ්  පයත්ශතන් ඒ ප්රැදණා ට
අශප් ණා  ඳර වයඩිව වද. තවත් පයත්තකින් අශප්  ද හසා් ච ා 
ප්රතිපත්තිා  ැත ඕ ෑැ ශ ා ්  ශේ රටට ශගන්වීශේ අි තිා  ී කද
තිශඳ වද. එැ  දසාද ශේ රටින් ඳයහයරව ා  වි දක විශී වි දැා 
ප්රැදණා   දසාද රුපිා ශල් 2 වටි දකැ තවත් වයශට වද. රුපිා ශල් 2
වටි දකැ තවත් වයශට ප්රැදණා ට අශප් ණා  ඳර තවත්
වයඩිව වද. ඒ වදශේැ ශේ රශේ ජ තදවශේ ීවව ැේටැත් කඩද
වයශට වද. ශැන් ශැඳඳු වූ උගුකක අපව අු කර තිශඳ වද,
ශේ ඊ දා ද  ද හසා් ප්රතිපත්තිා  තුළ. එැ  දසාද අ ශේ චණ්ඩුවට
අව යව තිශඳන්ශන් චපු හයරී ඳකන් ි . ශේ චර්ක ක ප්රතිපත්ති
 දසාද ශේ රටට අවසාද ව ශා න් කයබුණු ප්රතිලකා  ශැ ක්  ?
ප්රතිලකා ්  ශපන්වන් ඳයරි ේ, ප්රතිපත්තිශේ තිශඳ ශක කුකැ
කුැ්  කිා ද ැැ අහන් කයැයතිි .
ප්රතිපත්ති ශහ ි ; ර් ක ශහ ි . ුලත් ශේ රශේ ීවව
ැේටැ පහළට එ වද, ීවව විා  ැ ඉහළට ා  වද. ඒ ඉහළ ා 
ීවව විා  ැට ප්රැදණවත් ච දා ේ ශේ රශේ ජ තදවට අහිමි
ශව වද. ශැවය ද තත්ත්වා ්  තුළ ශේ චණ්ඩුව අනුගැ ා  කළ
ප්රතිපත්තිවක ැහඟු වටි දකැ කුැ්  කිා ද ැද අහන් කයැයතිි .

ගු කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! ශේ අවසා්ථදශවී  ගරු  දශා ෝජය කදරක
සාභදපතිතුැද මූකදසා ා ට පයමිශණ වද ඇති.

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා්නවය්ද ඉව් වූවය්ද
නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා [ගු ව්ල්වේ අවඩක්කලනාා්ද
මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM
ADAIKKALANATHAN] took the Chair.
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පදර්ලිශේන්තුව

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you may continue.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහසතා

(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, විශී සාාචිතා  ා හපත්
තත්ත්වා ක තිශඳ වදා  කිා ද ුල ල් 2 ඇැතිතුැද කිවවද. විශී
සාාචිතා  තිශඳන්ශන් ණා  උඩි . ණා  උඩ තිශඳ ඒ විශී
සාාචිතා , අ ා හපත් කිා කද කිා  තරැට ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට
ක.ජදව්  යහයා  කිා  කදරණා  ැැ කිව යුතුි .
ශේ විශී ුල ල් 2 ශැ
මූකදරවලින් එ වද , ඒවද ශැ
තයන්වකට ා  වද , ඒවද කුැ්  සා හද පදවිච්චි ශව වද කිා ද
ඳකන් තැි  ශේ රශේ විශී වි දැා  කයබීැ, විශී වි දැා 
පිටවීැ ගය
පදක ා ්  තිබුශණ්;  දා දැ ා ්  තිබුශණ්. ඒ
 දා දැ ා , ඒ පදක ා  ඉවත් කරකද තුලන් දන්ශසාේකද කශළේ ශේ
රශේ පදසා්කු ඉරි ද සිදුවුණු ශඳෝේඳ පිපිරීැට උ වු කිරීැ් . ඒක
ය ශග උ වු ශ කළද ශවන් පුළුවන්. ුලත් ශේ විශී ුල ල් 2
පදසා්කු ින සිදුවූ ශඳෝේඳ පිපිරීැට සාේඳන් ි  කිා ද ශේ ව විට
ශපනී ා මින් තිශඳ වද. එශහැ ේ, ශේ ශරගුකදසි චපු පය වීැ
ගය තුලන් දන්ශසාේකද යවත හිතන් ඕ ෑ. ශේ විශී වි දැා 
කාකදවට එ මූකදර ගය ශසා ා ද ඳකන් ඕ ෑ. ඒවද ා  තයන්
ශසාවීැ ගය
තුලන් දන්ශසාේකද
යවත හිතන්
ඕ ෑ. ඒ
ශවනුශවන්, තුලන් දන්ශසාේකදශේ ඔා  ඊ දා ද  ද හසා් ප්රතිපත්තිා 
ශව සා් කරන් ඕ ෑ.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ඔඳතුැදට තව වි දඩි ශ ක්  තිශඳ වද.

ගු වාසුවේව නානායක්කාර මහසතා

(மாண்புமிகு வாசுமதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශහ ි .
සා්විේසාර්කන්තශේ ඳයාකුවක -HSBC ඳයාකුව ශහෝ ශව ත්
ඳයාකුවක- ශැන්
ශේ ශේ අා ට, ශැන්
ශේ ශේ ුල ල් 2
ප්රැදණා න් තිශඳ වදා  කිා ද පුවත් පතක පළ ශවකද තිබුණු
කදරණදව්  ැැ ශේ චණ්ඩුව ඳකා ට ච කදකශේැ ශපන්වද
දුන් ද. එවකට සිටි ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට ශේ කදරණා  ඉිනරිපත්
කරකද ැැ කිවවද, ශේ උ විා ශේ ුල ල් 2 පිටරට ශේ ඳයාකුශව
තිශඳන්ශන් නීතයනුූලකව රටින් ඳයහයර කරශග
ගිහිල් 2කද ,
එශහැ යත් ේ නීති විශරෝධීව අරශග ගිහිල් 2කද , ශේ ුල ල් 2වක
අි තිකදරා න් ශේ ුල ල් 2 ප්රැදණා  අනුව ච දා ේ ඳදු ශගවද
තිශඳ වද කිා ද ශසා ා ද ඳකන් ා  කිා ද. ශේ ුල ල් 2  දසිා දකදරව
ශග ා  ක ුල ල් 2 ශ ශවි  ේ, ශේවද කළු සාල් 2ලි හයටිා ට ශේ
රටින් පිටට ශග ගිා  අා ථද ඉපයයීේ ේ, ශේ ුල ල් 2 රදජසාන්තක
කරකද චපු රටට ගයනීැට ක්රිා ද කරන් ා  කිා දත් ැැ ඉල් 2කද
සිටිා ද. ැැ තුන්වය ද අවුරුීශී ශේ ගය
යවත ඇුවවද. එහිී ත්
ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද ශකසා සිටි එ් ශක ද කිවවද, "ශේකට නීතිා ් 
යහයඇ කිා ද. අශප් රශේ පුරවයසිශා ෝ ශේ රටින් ශක ි  විධිා ට ශේ
ුල ල් 2 ශව ත් රටකට ා යවශව, ඒවද කළු සාල් 2ලි , අා ථද ඉපයයීේ ,
එශහැ යත් ේ ඒවදට  දසි ච දා ේ ඳදු ශගවවද කිා ද ශසා ා ද
ඳකන් අපට නීතිා ්  යහයා  කිා ද කිා  තරැට ශේ චණ්ඩුව
ඇත්තටැ  දර්ක.ජිත ශවකද තිශඳ වද.
එපැණ්  ශ ශවි , ශේ චණ්ඩුශව ඇත්ත කථදව තැි  ඉහළ
පන්තිා ට; ශප ශහ සාත් පන්තිා ට හිශත් හයටිා ට විා  ේ කරන් ට,
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ඒ ුල ල් 2  ද හශසාේ පිටරට ශග දා න් ඉඩ ී කද තිබීැ. ඇත්ත
තැි , ප්ර ද විා  ේ රජශේ. ුලත් රජශේ විා  ේ ඇරුණදැ,
විශී
ුල ල් 2 විා  ේ, ශේ රශේ කළු සාල් 2ලිකදරා න්ශේ,
ශප ශහ සාතුන්ශේ ඒ විා  ේවක ඳරත් එන්ශන් රුපිා කටි .
රුපිා ශල් 2 වටි දකැ තවත් පහළට වයශට හයැ ශවකදවකැ ශේ
රශේ ශප දු ජ තදව අ කර ැත තඳදශග ඉන්ශන් ශේ රශේ
ශප ශහ සාතුන්ශේ කළු සාල් 2ලිකදරා න්ශේ විා  ේ ඳව කිා  වද.
ශේක කළු සාල් 2ලිකදරා න්ශේ චණ්ඩුව් ා  කිා  කදරණා  ප්රකද
කරමින්, ැශේ කථදව අවසාන් කර වද. සා්තුතිි .

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

මීය ළඟට, ගරු අශ ෝ්  අශේසිාහ රදජය ඇැතිතුැද. ඔඳතුැදට
වි දඩි ක කදකා ්  තිශඳ වද.
[අ.භද.90.33]

ගු අවශ්ෝක් අවේසිාහස මහසතා (ප්රවාහසන හසා සිවිල් ගුව්ද
ව්ේවා රාජය අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு அமசாக் அமபசிங்க - மபாக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமானச் மசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State Minister of Transport
and Civil Aviation)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, විශී වි දැා  ප ත
ා ටශත්  දශා ෝගා  සාහ විසාර්ජ ප ත ා ටශත් ශා ෝජ ද කිහිපා ් 
සාේඳන් ශා න් පදර්ලිශේන්තුශව අ ශැැ විවද ා  පයවයත්ශව
අවසා්ථදශවී  වා
කිහිපා ්  කථද කිරීැට අවසා්ථදව කයබීැ
පිිබඳ ව ැද සාන්ශතෝෂ ව වද.
ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, චසිා දනු රට්  විධිා ට
අශප් රටට අ විශ ේෂ වසා් . අශප් අසාල් 2වයසි ඉන්ිනා දශව ශැෝින
අග්රදැදතයතුැද ශැවර ැයතිවරණශා න් චසා
311කට වයඩි
ප්රැදණා ්  කඳදශග විශිෂ්ට ජා ග්රහණා ්  කඳද තිශඳ වදා 
කිා ද අපට ය ගන් කයබී තිශඳ වද. එතුැදට ශපෞීගලිකව ුඳ
පයතීැට ැද ශැා  අවසා්ථදව්  කර ගන් වද. ඒ වදශේැ අශප්
ප්ර ද ැ අසාල් 2වයසි රදජයශේ ඒ ජා ග්රහණා  ශවනුශවන් රජා ් 
ව ශා නුත් අපි ුඳ පතන් ඕ ෑ.
විශ ේෂශා න්ැ ගරු ුල ල් 2 ඇැතිතුැද ශැවර ඉතදැ සාැඳර අා 
වයා ්  ඉිනරිපත් කර තිබුණද. ඒ අා  වයා  ඉිනරිපත් කරකද ුළු
කදකා ්  ගත වුණු තය , විශ ේෂශා න් අශප් රශේ පුගිා  පදසා්කු
ඉරි ද ඇති වුණු ශේ වදාකා ත් සාැඟ චර්ක කා ට ා ේකිසි
ඳකපෑැ්  ඇති ශවකද තිශඳ වදා  කිා ද අපි කවුරුත් න් වද.
අශප් රශේ ච දා මින් සිා ා ට 43්  කයශඳන්ශන් ශර්ගුශවනුි .
සිා ා ට 37්  ච දා ේ ඳදු ශ පදර්තශේන්තුශවන් කයශඳ වද.
සිා ා ට 99.5්  ැත්පයන් සා හද අා කර ඳදුවලින් කයශඳ වද.
සිා ා ට .5්  රදජය ශ පදර්තශේන්තු, චා ත වක කදභා  තුිබන්
කයශඳ වද. ශැවය ද තත්ත්වා ්  තුළ අශප් රටට ින පතද කයශඳ
ච දා ශේ ා ේකිසි අඩුව්  ශවකද ඇතිා  කිා ද ැැ හිත වද.
විශ ේෂශා න් ැදසාා ්  තුළ ච ා  ා  සාහ අප ා  ා  අඩු වීැ
 දසාද අපට ින පතද ශර්ගුශවන් කයශඳ බිලිා  තු ක ුල ක
වදශේැ ච දා ේ ඳදුවලින්, අශ කුත් ච දා ේවලින් කයශඳ
ුල ල් 2වක අඩු වීැ්  ශවකද ඇති. ඒ ශකශසාේ ශවතත්, රජා ් 
ව ශා න් ුල ල් 2 ඇැතිතුැද තීන්දු කර තිශඳ වද, ශැවර අා 
වයශා න් ඉිනරිපත් කළ ඇඑන්ටර්ප්රි සා් රී කාකදඇ වයඩසාටහ ත්,
"ගේශපරිබා ඇ වයඩසාටහ ත් අ ණ්ඩව ක්රිා දත්ැක කරන් . ඒ
තීන්දුව ගයනීැ පිිබඳ ව අපි එතුැදට සා්තුතිවන්ත ශව වද. ඒ
වදශේැ එතුැදට අපි ුඳ පත වද. එැ වයඩසාටහන් ශ කැ ශේ
අවසා්ථදව ව විට ිනවි  පුරද ඉතදැ සාදර්ථකව ක්රිා දත්ැක ව
ඳවත් ැැ ශේ අවසා්ථදශවී  ැත්  කරන් ඕ ෑ.
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ඒ විතර්  ශ ශවි , රජා  ශැැ සාාවර්
වයඩකටයුතු
ක්රිා දත්ැක කරශග ා  අතරතුර සාහ ද දර කඳද ී ැත් සිදු
කර වද. ශැවර රුපිා ල් 2 බිලිා 
431්  -රුපිා ල් 2 ශකෝටි
43,000් - සාහ ද දරවකට ශවන් කර තිශඳ වද. විශ ේෂශා න්ැ
ශප ශහ ර
සාහ ද දරා , සාැිීධි
සාහ ද දරා 
වය ද
සාහ ද දරවකට ුල ල් 2 ශවන් කර තිශඳ වද. ශැවය ද චර්ක ක
ප්ර ් ා ්  ඇති වුණු අවසා්ථදශවී  පවද ඒ සාහ ද දරත් කප්පදදු
ශ කර, තවත් හා  ක් ෂා කට සාැිීධිා  කඳද ී ශේ
වයඩසාටහ ත් අ ණ්ඩව ක්රිා දත්ැක කිරීැ පිිබඳ ව අපි ුල ල් 2
අැදතයවරා දට සා්තුතිවන්ත ශවන් ඕ ෑ.
විශ ේෂශා න්ැ අශප් රට ශග ා  ශේ චර්ක ක ප්රතිපත්තිා ත්
එ් ක, ජදතයන්තර මූකය අරුලක අශප් රට ණා  ශගවීැට ැ ද
හයකිා දව්  ඇති රට්  ශකසා තීන්දු කරකද, පුගිා  ින ඔවුන්ශේ
අවසාන් ණා  වදරිකා   ද හසා් කිරීැට තීන්දු කළද. එා ත් අප රජා 
කඳද ගත් විශ ේෂ ජා ග්රහණා ් . ඔවුන්ශේ අවසාන් ණා  වදරිකා 
ුල ද හයර තිශඳ වද. ඒ වදශේැ අශප් අවට රදජයා න් අපත් සාැඟ
ඉතද මිතුරු තත්ත්වා කින් සිටි වද. චසිා දශව ප්ර ද ඳකවතුන්
ව ඉන්ිනා දව සාහ චී ා  විශ ේෂශා න්ැ අශප් රශේ චර්ක ක
මිතුරන් ශකසා සාකකන් පුළුවන්. ඒ වදශේැ අපට ශකෝකශේ
කිසිැ චර්ක ක හතුශර්  යහය. පුගිා  ින අතිගරු ජ දධිපතිතුැද
චී ශේ සාාාදරශේ ශා දුණද. ැැත් ඒකට සාහභදගි වුණද. ඒ
සාාාදරශේී  චී ජ දධිපතිතුැද අශප් අතිගරු ජ දධිපතිතුැදශේ
ඉල් 2ීමැ පරිින, අශප් රටට ණා  ශ ව , ප්ර ද
කඳද ශ න්
ශප ශර න්දු වුණද. එා ත් අපි කඳද ගත් ජා ග්රහණා ් .
විශ ේෂශා න්ැ ඒ අවසා්ථදශවී  යුවදන් මිලිා  911ක ් ෂණික
ච දරා ්  කඳද ශ න් එතුැද ශප ශර න්දු වුණද. ඒ වදශේැ
ශප ීමසිා  සා හද ීවප් රථ සිා ා ්  කඳද ශ න් ත්, අශ ්  අව ය
ශීවල් 2 කඳද ශ න් ත් ශප ශර න්දු වුණද. විශ ේෂශා න්ැ අශප්
චසිා දශව ප්ර ද රටවල් 2 ශ ක ව ඉන්ිනා දව සාහ චී ා  අශප්
චර්ක ක මිතුරන් ශකසා අපට සාකකන් පුළුවන්. අශප් රටට
චර්ක ක මිතුරන් මිසා චර්ක ක සාතුරන්
යති ඳවත් ැැ
විශ ේෂශා න්ැ ප්රකද කරන් ට ඕ ෑ.
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තුළ ගනු ශ නු වීැ ඉතදැ සාද නීා  තත්ත්වා ් . ඒ අනුව පු ගිා 
වසාරට වඩද ශේ වසාශර් ජ තදවශේ චර්ක කා  ඉහළ ැේටැකට
ගිා ද කිා ද අපට ශේ අවසා්ථදශවී  කිා න් ට පුළුවන්.
විශ ේෂශා න්ැ අපි ශැවර ජ තද හිතකදමීය  අා  වයා ්  ඉිනරිපත්
කළද. ශැවය ද චර්ක ක ප්ර ් ා ්  තිබිා ී ත් ිනගින් ිනගටැ
ජ තදවට පහුකේ සාකසාදශග ඉිනරිා ට ා දැට ුල ල් 2 ඇැතිතුැද
ගත් පිා වර සාේඳන් ශා න් එතුැදට සා්තුතිවන්ත ශවන් ට ඕ ෑ. ඒ
වදශේැ ශැවර අා  වයශා න් ණා  කඳද ගයනීශේ සීැදව රුපිා ල් 2
ශකෝටි 210,000්  ් වද අනුැත කරශග තිශඳ වද. ශේ වසාශර්
රුපිා ල් 2 ශකෝටි 210,000ක ණා  ගන් ට ඕ ෑ. ඒ වදශේැ අපට
රුපිා ල් 2 ශකෝටි 215,000ක ුල ක්  ණා  ශගවන් ට තිශඳ වද.
ගරු ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට සා්තුතිවන්ත වන් ට ඕ ෑ. ය ට අශප්
රශේ ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  8කට චසාන් විශී සාාචිත
ප්රැදණා ්  තිශඳ වද. එි න් ැදසා 5ත් 6ත් අතර කදකා ්  භදණ්ඩ
ච ා  ා  කිරීශේ හයකිා දව තිශඳ වද. ැැ හිත
විධිා ට
ශැවය ද තත්ත්වා ්  තුළ රශේ චර්ක කා  කළැ දකරණා  කිරීැට
ඒකත් විශ ේෂ උ වුව්  ශව වද. විශ ේෂශා න්ැ පු ගිා  වසාශර්
අශප් ච ා  ා ට -පිට රටින් ඳඩු ශගශ න් ට- ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් බිලිා  21.9්  පැණ විා  ේ වුණද. අශප් අප ා 
ච දා ැ ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  11ි  තිබුශණ්. ඒ අනුව,
ච ා  සාහ අප ා  අතර වි දක පරතරා ්  තිශඳ වද. අශප්
රට  ද හසා කඳද ගත්තදට පුව ශේ වසාර 70 තුළ වසාර 5් 
පැණි  ච ා  සාහ අප ා  අතර පරතරා  අපට වදසි දා ක
තත්ත්වා ට පත්ශවකද තිශඳන්ශන්. 1950ී  අශප් ච ා  ා 
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  246්  තිබුණද. අශප් අප ා  ා 
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  296්  තිබුණද. ඒ අනුව 1950ී 
ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා  50ක වදසි දා ක තත්ත්වා ්  තිබුණද.
ුලත් ශේ වසාර ව විට ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  10ක
අවදසිසාහගත තත්ත්වා ්  අශප් ච ා  සාහ අප ා  පරතරා 
තුළ තිශඳ වද. ඒ අනුව, රශේ ච දා ැ වදශේ ශ ගුණා ක විා  ැ් 
තිශඳ තත්ත්වා ්  තිශඳන්ශන්.

අපි අා  වයා  ඉිනරිපත් කළදට, අතීතශේ ඉ කද ඳකපුවදැ අා 
වයා  ශල් 2 ශේ ඇසා්තශේන්තුගත ච දා ශැන් සිා ා ට 10ත් 15ත්
අතර පැණ ප්රැදණා ්  වසාර අවසාද ශේ අපට කයශඳන්ශන්
යති ඳව ශපශ
වද. එවය ද තත්ත්වා ්  තුළත්, ශැවය ද
ශේ වදාකා ්  සිදුශවකද රශේ චර්ක කා  පුඳද තත්ත්වා ් 
තුළත් ජ තදවට සාහ ද දර කඳදශ මින්, අපි චරේභ කළ වා දපිති
අ ණ්ඩව ් රිා දත්ැක කිරීැටත් ුල ල් 2 අැදත්ා වරා ද සාහ ුල ල් 2
අැදත්ා දා ා  ගන් ද උත්සාදහා  ගය
විශ ේෂශා න්ැ අපි
එතුැන්කදට සා්තුතිවන්ත ශව වද.

පු ගිා  අවුරුීශී අශප් ළ ශීයා   දෂ්පද ා  ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් බිලිා  88ි . ශකෝකශේ ශප ශහ සාත්ැ පුීගකා දශේ
වත්කැ ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා 
106ි . ශකෝකශේ
ශප ශහ සාත්ැ පුීගකා දට වඩද අඩු වත්කැ්  තිශඳ රටක,
ච දා ැ වදශේ ශ ගුණා ක විා  ැ්  තිශඳ රටක චර්ක කා 
සාැඳරව පවත්වදශග
ා දැ සාහ ජ තදවශේ ජ
ීවවිතා 
සාදර්ථකව පවත්වදශග
ා මින් චර්ක කා  හයසිරවීැ පිිබඳ ව
විශ ේෂශා න්
ුල ල් 2
ඇැතිතුැදටත්,
රජා ටත්,
ුල ල් 2
අැදත්ා දා ා ටත් සා්තුතිා  පු කරන් ට ඕ ෑ.

ැැ අ කාකද ඳයාකුශව සාභදපතිවරා දට කථද කර ඇුවවද,
"අප්ශර්ල් 2 ැදසාශේ, - ැැ පු ගිා  වසාශර්ත් ශේ ගය ශසා ා කද
ඳයදෙවද. - 01ශව ද ද සිට 15ශව ද ද ් වද ින 15 තුළ ATM සාහ
CDM ැඟින් ුල ල් 2 ශක පැණ අරශග
තිශඳ වද , ුල ල් 2
ශක පැණ තයන්පත් කර තිශඳ වද ?" කිා ද. ශේක අශප් රශේ
ජ තදව අතර ුල ල් 2 ගයවශසා වද කිා ද කිා න්
ශහ
උ දහරණා ් . විශ ේෂශා න්ැ ශේ ින 15 තුළ, 2019 අප්ශර්ල් 2
01ශව ද ද සිට අප්ශර්ල් 2 15ශව ද ද ් වද කාකද ඳයාකුශවන්
පැණ්  රුපිා ල් 2 බිලිා  45.8ක ුල ක්  ATMsවලින් ජ තදව
කඳදශග තිශඳ වද. ඒ වදශේැ රුපිා ල් 2 බිලිා  27.1ක ුල ක් 
ඔවුන් තයන්පත් කර තිශඳ වද. ඒ කිා න්ශන් ATMsවලින් සාහ
CDMsවලින් ුල ල් 2 කඳද ගයනීැ සාහ තයන්පත් කිරීැ හරහද රුපිා ල් 2
ශකෝටි 7,300කට චසාන් ුල ක්  සාාසාරණා ශවකද තිශඳ වද.
ශැා  පු ගිා  වසාශර් රුපිා ල් 2 ශකෝටි 5,300ි  තිබුශණ්. ඒ රුපිා ල් 2
ශකෝටි 5,300 තුළ ුල ල් 2 කඳද ගයනීේ තිබුණද රුපිා ල් 2 ශකෝටි
2,100් . ඒ වදශේැ ුල ල් 2 තයන්පත් කිරීේ වි දක ව ශා න් තිබුණද.
රුපිා ල් 2 ශකෝටි 5,300 ශවනුවට ශේ වසාශර් රුපිා ල් 2 ශකෝටි
7,300ක ුල ක්  කාකද ඳයාකුශව ATMs හරහද පැණ්  ඒ ින 15

ශේ ව විට අශප් ඒක පුීගක ච දා ැ ඇශැරිකදනු ශඩ කර්
4,000්  ඳවට පත්ශවකද තිශඳ වද. ශේක ිනයුණු තත්ත්වා කට
ගන්
ේ අපි ශේ ප්රැදණා  ඇශැරිකදනු ශඩ කර් 12,000ට වයඩි
ප්රැදණා කට ශගශ න් ට ඕ ෑ. ඒ සා හද රජා  ශග ා  වයඩ
පිිබශවළට සිා දෙැ ැන්ත්රීවරුන් ඇතුළු සාදැදන්ා  ජ තදව
සාහශා ෝගා  කඳද ශ ි  කිා ද විශ ේෂශා න්ැ ැැ ඳකදශප ශර ත්තු
ශව වද. ශැවය ද චර්ක ක තත්ත්වා ්  තුළ චර්ක කා  සාැඳරව
පවත්වදශග ා දැට ුල ල් 2 අැදත්ා දා ශා න් ගන් ද ක විශ ේෂ
වයඩ පිිබශවළ සාේඳන් ව යවත වර්  ැැ ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට
සා්තුතිවන්ත ශව වද. ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .
[අ.භද.90.43]

ගු සුනිල් හසඳු්දවන්ින මහසතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, විශ ේෂශා න්ැ අ
ින ශේී  ගයසාේ  දශව ා ්  හයටිා ට 019 අවුරුී සා හද
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[ගරු ු දල් 2 හඳුන්ශ ත්ති ැහතද]

ජදතයන්තර සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර  දකුත් කිරීැ සා හද සාහ එවය ද
 දකුතූන් සාේඳන් ශා න් අශන්වදසික චශා ෝජකා න් හට අ දළ
ා ේ ශගවීැ්  සිදු කිරීැ සා හද රී කාකද රජා ට අවසාර කඳද ගයනීැ
ශවනුශවන් ඉිනරිපත් කර තිශඳ
ශේ ගයසාේ  දශව ා ත්,
විසාර්ජ ප ත ා ටශත් ශා ෝජ ද කීපා කුත් පිිබඳ ව ශකශර
විවද ා ට සාේඳන් වීැට කයබීැ සාතුුක ශව වද. ැැ මීය ට කලිනුත්
පදර්ලිශේන්තුශවී  කිවවද, අශප්රේල් 2 09 ප්රහදරා ට කලින් ඉ කද රශේ
චර්ක කා  ශැශහා වීැ තිබුශණ් ා හපත් ැේටැක ශ ශවි  කිා ද.
පු ගිා  කදකශේ අශප් රශේ ශක ටසා් ශවශළ ශප ළ ඉතදැත්
අා හපත් අන් ැට කඩුශග වයුකණද, චශා ෝජකා න්ශේ වි ්වදසාා 
බි වයුකණද, ශක ටසා් ශවශළ ශප ශළේ හිටපු ජදතයන්තර
චශා ෝජකි න් රශටන් ුල ල් 2 වි දක ප්රැදණා ්  එිබා ට ශග
ගිා ද. අ ශව ශක ට අපි ජදතයන්තර ඳයඳුේකර  දකුත් කර අශප්
ණා  අර්බු ා  කළැ දකරණා  කරන් උත්සාදහ කර වද ේ,
අපට වි ්වදසාා ්  තිශඳන්
ඕ ෑ ජදතයන්තර ඳයඳුේකර
 දකුතුවකී  අපි ඉල් 2ක ණා  ශවනුශවන්, අපි ඉල් 2ක ඳයඳුේකර
ශවනුශවන් කවු ශේ රටට චශා ෝජ ා  කරන් ඉන්ශන් කිා ද.
ශැ ක්  , ඒ චශා ෝජකි න්ට අපි ශ
සාහතිකා ? අපි ැරද
ගන්ශන් යති, සාහීවව ා  තිශඳ , අශප් රශේ සිටි සිා දෙ
ජ තදව ජ තදව හයටිා ට පිිබගන් රට්  ? එශහැ යත් ේ,
ැරදගන් , යු වින , වර්ගවදී , ජදතිවදී , ැද සිකත්වශා න්
ශපශළ රට්  ?
ශැ ැ රටකටවත් අසා්ථදවර ශී පදක
වටපිටදව් 
ඇතුශළේ, අසා්ථදවර චර්ක ක වටපිටදව්  ඇතුශළේ චශා ෝජකශා ෝ
හයටිා ට එන් පුළුවන්කැ තිශඳන්ශන් කළු සාල් 2ලි ුදු කර
උ විා ට විතරි . අ දවරණා  කරන් ඳයරි ඉපයයීේ කාකදශව
චර්ක කා ට එන් පුළුවන් ඉඩකඩ වයඩිශා න්ැ තිශඳ වද. පු ගිා 
කදකශා ත් එශහැ චපු ඒවද තිශඳ වද. ුලත් ශේ තත්ත්වා 
ා ටශත් යන් කාකදවට එන්ශන් එශහැ චශා ෝජකශා ෝ මිසාක
පිරිසිදු, පිිබශවළකට වයඩ කර , චශා ෝජ
එන්ශන්
යහය.
ඔඳතුැන්කද රජා ්  හයටිා ට, චණ්ඩුව්  හයටිා ට ජදතයන්තර
ප්රජදවට ශහෝ, ජදතික වයදපදරිකි න්ට ශහෝ, වයවසාදා කි න්ට ශහෝ
ී කද තිශඳ සාහතිකා  ශැ ක්  , අශප් රශේ ශේ ඇති වුණු
තත්ත්වා ත්, මීය ට කලින් ඇති ශවමින් තිබුණු තත්ත්වා ත්  දසාද
චශා ෝජ වකට, වයදපදරවකට සා්ථදවරභදව්  තිශඳ වද කිා ද.
එශහැ එක් 
යහය. ශේ චණ්ඩුව, චණ්ඩුව්  හයටිා ට
ජ තදවශගන් ප්රති් ශෂේප ශවකද තිශඳ වද වදශේැ ශකෝකශා නුත්
ප්රති් ශෂේප ශවකද ඉවරි  කිා  එක පයහයිනලිව කිා න් ඕ ෑ.
අ්රිකදනු ැහදීවීපශේ සාැහර රටවල් 2 ශේ වර්ගවදී , ශගෝත්රවදී 
විධිා ට ැරද ගන් , ගහ ගන් හයටි අපි දුුකවද. රුවන්ඩදව
උ දහරණා ් . ුවුක - ුකේසි ශගෝත්රීන් ැරද ගත්තද. අපට ින දවන්
ශ ක්  තිශඳ වද. අපට ඕ ෑ ේ සිාහක ජදතිා  ැහද ජදතිා  කිා ද,
ුලසා්ලිේ ුළු ජදතිා  කිා ද, ශ ැළ ුළු ජදතිා  කිා ද, ඳර්ගර් - ැයශල් 2
ුළු ජදතිා  කිා ද ැරද ගන් තය ට ා න් ත් පුළුවන්. අපි ඒ
ැද සිකත්වශා න් මිිනකද රට් , ජ තදව්  හයටිා ට එකතු ශවකද
ඉිනරිා ට ා න් ඕ ෑ. ශේ අශප් රට. ශේක රී කාකදව. රී කාකදශව
අපි සිා දෙ ශ ද ශේ සාාවර් ා ට දා ක ශවන් ඕ ෑ. ශේ
චර්ක ක අර්බු ා  අපි කදශගත් ජ තදවශේ රුවන්ට අ දගතශේී 
ඳකපද වද. අපි කවුරුත් ශේකට එ් ශක ද වදශේ ුලුවණ ශ ුල
කිා 
ප්ර ් ශේී  අපි ඉන්ශන් ශැ
අන්තශේ , ශැ
සා්ථදවරශේ , චණ්ඩුව ඉන්ශන් ශැ
සා්ථදවරශේ , විප් ෂා 
ඉන්ශන් ශැ සා්ථදවරශේ ?
ජ තදවට දා කත්වා  ශ
අපි ශේ පදර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ
එකට සිටි වද , ශඳිනකද සිටි වද කිා  එක රටට ශපශ න්
ඕ ෑ. අපට ශඳශ න්
පුළුවන් අවසා්ථද, ශව ත් ඕ ෑතරේ
උ දහරණ තිශඳ වද. අපිට විවිත චර්ක කා  ගය ප්රතිපත්තිැා 
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ව ශා න් ශඳශ න් පුළුවන්. චණ්ඩුව විවිත චර්ක කා  ශග දවද.
අපි විවිත චර්ක කා ට විරුී ි . ජ තද විුල් ති ශපරුලණ
ශපෞීගීමකරණා ට එකඟ
යහය. චණ්ඩුව ශපෞීගීමකරණා 
කර වද. අපි එා ට එකඟ යහය. දසා්තිා  - දූෂණා  ගය ත්
එශහැි . චණ්ඩුව ශහ රු චර් ෂද කර වද. අපි එකඟ යහය.
ඒවද ශව ැ කථද. ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර වාාදශව චූිනත අර් හන්
ැශහේන්ද්රන්
යන් පසා්සා පයත්ශතනුත් හි ද ශව වද,
අශ ෝුල ශා නුත් හි ද ශව වද. පදර්ලිශේන්තුශව කවුරුවත් යන්
අර් හන් ැශහේන්ද්රන් ගය කථද කරන්ශන් යහය. ඒ ජ දධිපති
ශක මිසාශේ වදර්තදව ගය කවුරුවත් කථද කරන්ශන් යහය.
සිාගප්පූරු ගිවිුැ ගහපු උ විා  යන් හි ද ශව වද. යන් සිාගප්පූරු
ගිවිුැ ගය කථද කරන්ශන් යහය. සිාගප්පූරු ගිවිුශේ අහිතකර
ප්රතිලක ගය කථද කරන්ශන් යහය. ඒ වදශේ වි දක ැදියා දවකට
සාේඳන් උ විා  යන් හි ද ශව වද. අපට පදතදකා  විහිළු
කර වද. ඒ ශග ල් 2ශකෝ ගය කථද කරන්ශන් යහය.
ැධූෂ් සාේඳන් ශීවල් 2 යන් කතද කරන්ශන් යහය. ැධූෂ්
කාකදවට ශග දවද. ඔුව අ දවරණා  කළ ශී පදක ඥා න් කවු ,
ඔුව සාල් 2ලි දුන් අා  කවු , ැයතිවරණවකී  ඔුව එ් ක ා දළු මිත්රා න්
හයටිා ට කටයුතු කශළේ කවු කිා 
ඒවද ගය
යන් කතද
කරන්ශන් යහය. අර් හ ැශහේන්ද්රන්ශේ අා ත් යන් ශඳ ශහ ැ
සාන්ශතෝෂශා න්. ැධූෂ්ශේ අා ත් යන් ශඳ ශහ ැ සාන්ශතෝෂශා න්.
ැදියා දවක සිටි අා ත් සාන්ශතෝෂශා න්. සිාගප්පූරු ගිවිුැ ගහකද
රශේ චර්ක කා  කේඳසා් කරන් හ පු අා ත් සාන්ශතෝෂශා න්.
ශැ ක , යන් අපි, අශප් ුලළු පදර්ලිශේන්තුවැ, රටැ තවැ
සාහරදන්ශේ ප්රහදරශේ ශව දවට පත් ශවකද ඉන් වද. ඒක හරි.
ුලත්, ැද කිා න්ශන් යන් චර්ක කා  ගය සිත වද ේ, රශේ
සා්ථදවරභදවා  ගය සිත වද ේ ශැතය දන් එහදට ා න් ඕ ෑ
කිා දි . හයඳයි , චණ්ඩුවට එශහැ
ැා කින්වත් ඉසා්සාරහට
ා න් සායකයසා්ැ් , වයඩ පිිබශවළ් , උ න්දුව් , වුවැ දව් 
ඇත්ශත් යති ඳව ින පතද, පයශා න් පයා  ඔප්පු කරමින් ඉන් වද.
ුල ල් 2 ඇැතිතුැද රශේ චර්ක කා  ගය කතද කශළේ යහය. රශේ
චර්ක කශේ තිශඳ සා්වභදවා  ගය එතුැද ශේ පදර්ලිශේන්තුවට
තවැ කිවශව යහය. ශේ අවුරුීශී අශප්රේල් 2 ැදසාශේත් උී ැ ා 
වයඩි ශවකද තිශඳ වද. හයඳයි , රශේ ජ තදවශේ අශත් සාල් 2ලි
තිබිකද ශ ශවි  උී ැ ා  වයඩි ශවකද තිශඳන්ශන්. රශේ
ජ තදව විා  ේ කරකද උී ැ ා  වයඩි වුණද ේ අපට සාතුුක
ශවන් පුළුවන්. ුලත්, ශේක එශහැ තත්ත්වා ්  ශ ශවි . මික
ැේටේ ශහේතුශවන් උී ැ ා  වයඩි ශවකද තිශඳ වද. ුල ල් 2
ඇැතිවරා ද ඳයාකුවක තත්ත්වා  ගය පදර්ලිශේන්තුවට කිා න්ශන්
යහය; රශේ සා්ථදවරත්වා  ගය
පදර්ලිශේන්තුවට කිා න්ශන්
යහය. මූකය සා්ථදවරත්වා  ගය ශ ශවි  එතුැද පදර්ලිශේන්තුවට
කිා න්ශන්. එතුැදත් කිා න්ශන් එතුැදශේ ශපෞීගලික ප්රතිපත්ති
ගය ි . ශැශහැ රට්  ඉසා්සාරහට ා න්ශන් යහය.
ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ැද ඔඳතුැදට
උ දහරණා ්  කිා න් ේ. චණ්ඩුව යන් වි දක ව ශා න් කතද
කර ශ ා  තැි , සාාාදරක කර්ැදන්තශේ සිටි අා ට අවුරුී ක
සාහ කදකා ්  -grace period එක් - දුන් ද කිා  කදරණා .
සාාාදරක කර්ැදන්තශේ සිටි අා  කවු ? එක් , තැි  ප්ර ද
ශහෝටල් 2. කුඩද පරිැදණ, ැහද පරිැදණ, ැ ය පරිැදණ ැේටශේ
ශහෝටල් 2 තිශඳ වද. ඒ වදශේැ, අශ ්  වය ගත්ැ එක තැි  කුඩද
පරිැදණශා න්, ශගවල් 2 ැේටමින් පවත්වදශග ා 
homestay
ශහෝටල් 2. ඒවදශේ ශසාේවකා න් වි දක පිරිසා්  ඉන් වද.
ඔඳතුැන්කද දුන් සාහ ා  ඒ සිා ල් 2කටැ අ දළ ? අවුරුී ක grace
period එක -අවුරුී ්  ා  කල් 2 ණා  වදරික ශගවන් එපද
කිා  සාහ ා - ුලළු ප්රජදවටැ අ දළ ? සාාාදරක ශවළ සායල් 2 tourist shops- තිශඳ වද. ඒවද ශේ හයැ ැේටශේ ැ තිශඳ වද. ඒ
වදශේැ, ැදර්ශගෝපශී කශා ෝ -tourist guides- ඉන් වද. ජදතික
ැේටශේ ැදර්ශගෝපශී කශා ෝ ඉන් වද. ඒ වදශේැ, sitesවක
ැදර්ශගෝපශී කශා ෝ ඉන් වද.
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ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ැන්ත්රීතුැද, ඔඳතුැදට තවත් වි දඩි 0ක කදකා ් 
තිශඳ වද.

ගු සුනිල් හසඳු්දවන්ින මහසතා

(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ශේ කදරණා ත් කිා ද ැද
කතදව අවසාන් කරන් ේ. සාාාදරක ැදර්ශගෝපශී කශා ෝ
සීගිරිශේ ඉන් වද; හඳරණ ඉන් වද; ශප ශළ න් රුශව ඉන් වද.
ශේ සිා දෙශ දටැ ශේ සාහ ා  අ දළ ? සාාාදරක  දශා ෝජිත
චා ත -travel agencies- තිශඳ වද. ඒවද අතර ැහද පරිැදණ
ඒවදත් තිශඳ වද; Laptop එක් , ශක ේපියුටරා ්  තිා දශග
පුාචිා ට ඒ කටයුතු කර tourist agentsකදත් ඉන් වද. කුීමරථ
හිමිා න් ඉන් වද. සාාාදරකා න් ප්රවදහ ා  කර කුීම ඳසා් රථ
හිමිා න්, tourist guidesකද ඉන් වද. ඊට අැතරව, කුීම වදහ
හිමිශා ෝ ඉන් වද. ඊටත් අැතරව, විශීශිකා න් ැතැ ා යශප
safari කර
අා  ඉන් වද. උඩවකව, හඳරණ, සීගිරා  චින
තයන්වක safari කර අා  ඉන් වද. ඒ අා  ශපෞීගලික වදහ ා ් 
තිා දශග ඉන් අා ි . ඒ අා ශගන් වයඩි ශ ශ ්  ණා කදරශා ෝ;
සාල් 2ලි තිශඳ අා  ශ ශවි . තයන්පතු
ා ්  ඒ කදටවත් යහය.
තයන්පතු
ා ්  safari කර අා ට යහය; tourist guidesකදට
යහය; homestay ශහෝටල් 2 කර
අා ට
යහය, ඒවදශේ
ශසාේවකා න්ට යහය. ඒ අා ට තයන්පතු
ා ්  යහය. ඒ ුවඟ්  අා 
එ ද ශවකට ණා ට අරශග වයඩ කරපු අා ි . ැද කිා න්ශන්, ඒ
සාහ ා  ප්ර ද ශහෝටල් 2 හිමිා න්ට විතර්  ී කද වයඩ්  යහය
කිා දි . ැද හයැ දැ කිවවද වදශේ අ ත් කිා  වද, ශේ grace
period එක අඩු තරමින් safari කර හයශැෝටැ ශ න් කිා ද.
Safari කර
අා ටත් යන් සාාාදරකා න්
යහය. ශහෝටකා ට
සාාාදරකා න් එන්ශන් යහය කිා න්ශන්, safari කර වදහ ා ් 
තිශඳ ශක දටත් වයඩ යහය කිා  එකි ; tourist guidesකදටත්
වයඩ යහය කිා  එකි . ශේ අා  අතර  දවදසා ණා  ගත් අා ත්
ඉන් වද. ඒ අා ත් ණා  අරශග තැි  ශේ හ ද තිශඳන්ශන්.
Homestay ශහෝටල් 2 කර ශක ද ණා ්  අරශග තැි  ශේ
හ කද තිශඳන්ශන්.
ගරු සාදගක රත් දා ක අැදතයතුැ ද, ඔඳතුැද න් වද, කුණු
පළදශත් සාාාදරක කර්ැදන්තශේ වයඩ කළ ශඳ ශහෝ ශසාේවකා න්ට
අ පඩිශා න් භදගා ි  ශ න්ශන් කිා ද. ැදසා භදගශේ පඩිා ි  ඒ අා ට
ශ න්ශන්. සාැහරුන්ට ඒකත් යහය. වයලිගැ පයත්ශත්, ින් වයල් 2ක
පයත්ශත් ශඳ ශහෝ ශසාේවකා න්ට යන් අි න් ශවන් කිා කදි 
තිශඳන්ශන්. සිාහරදජා  චශ්රිත සාාාදරක කර්ැදන්තා  අ බි
වයටිකද තිශඳ ඳව ඔඳතුැද න් වද. ඒ කදටවත් වයඩ්  කරන්
ඳයහය. ඒ හින් ද ැැ විශ ේෂශා න් ඉල් 2ීමැ්  කර වද. ් ශෂේත්රා ් 
හයටිා ට ගත්ශත ත්, ශැා  team work එක් . සාාාදරක ැණ්ඩකා 
යන් කිා ද තිශඳ වද, ලිා ද පිනාචි අා ට විතරි  ශේ සාහ ශ න්ශන්
කිා ද. ශේ ණා  සාහ ශ න්ශන් ලිා ද පිනාචි අා ට විතර දෙ. ුලත්,
ප්ර ් ා  ශේකි . ලිා ද පිනාචි කිරීශේ ක්රැශව ා  දුර්වකි . Tourist
guidesකද ලිා ද පිනාචි කරකද යහය, Homestay ශහෝටල් 2 ලිා ද
පිනාචි කරකද යහය, කුඩද කුඩද ැේටශේ සාාාදරක චා ත ලිා ද
පිනාචි කරකද යහය.
ඒක  දසාද විශ ේෂශා න්ැ ඔඳතුැදශගන් ැැ ශේ ඉල් 2ීමැ
කර වද. ඔන්
යන් සාාාදරක සාාවර්
ඇැතිට රදජකදරිා ් 
තිශඳ වද. ශවළ ඇැතිට වදශේැ ුල ල් 2 ඇැතිට වදශේැ
සාාාදරක සාාවර්
ඇැතිටත් යන් කදර්ා ා ්  තිශඳ වද. සාාාදරක
් ශෂේත්රා ට සාේඳන්
සිා දෙ ශ ද එකතු වුණු ජදතික
සාාාදරකා න්ශේ විත්තීා  සාාගැා ්  තිශඳ වද. ඒ විත්තීා 
සාාගැා  එකතු කරශග අහන් , ඔා  ශග ල් 2කන්ශේ ප්ර ් ා 
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ශැ ක්  කිා කද. Media show එකට, ඇඔන් සාාාදරකා න්ටත්
අපි ශක කු සාහ ා ්  දුන් දඇ කිා ද කිා කද වයඩ්  යහය. ැැ ශේ
එක ් ශෂේත්රා ්  ගය
විතරි  උ දහරණා ට ගත්ශත්. හයැ
් ශෂේත්රා කැ තත්ත්වා  ඕක තැි . කර්ැදන්ත ඇැති ඉන් වද,
වි ්වදසා භාගා ට ුලුවණ ී කද. ුල ල් 2 ඇැති ඉන් වද, ඒක චර් ෂද
කරකද. සාාාදරක ඇැති ඉන් වද, ශව ශක ශහේ හරි සාාාදරා ් 
ා න් ඳකදශග . රට අගද ා ට ා  වද, චර්ක කා  අගද ා ට
ා  වද. ඔඳතුැන්කදට සායකයසා්ැ් 
යහයි  කිා 
එක තැි 
ශේශකනුත් ඔප්පු ශවන්ශන්.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .
ඊළඟට ගරු විජිත ශේරුශග ඩ ැහතද. ඔඳතුැදට වි දඩි හතක
කදකා ්  තිශඳ වද.
[අ.භද.90.54]

ගු විජිත වේුවග ඩ මහසතා

(மாண்புமிகு விஜித மபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ුල ල් 2 අැදතයතුැද විසින්
ඉිනරිපත් කර විශී වි දැා  ප ත ා ටශත් ජදතයන්තර සා්වවරී
ඳයඳුේකර සාේන් ශා න් ඉිනරිපත් කර ක  දශා ෝගා  සාදකච්ඡද
කර ශේ ශැ ශහ ශත්, අ රශේ තිශඳ තත්ත්වා  ිනහද ඳයදෙවදැ
අපට සාතුුක ශවන් පුළුවන් ැේටැක ශ ශවි  තිශඳන්ශන්.
ශැ ක , 09වය ද ද පදසා්කු ඉරි ද ින ප්රහදරා ත් එ් ක ශේ රශේ
මි දසා් ීවවිත වදශේැ ශීපළත් වි දක ප්රැදණා ්  වි ද වුණද.
ඒශ්  කේප ා , ඒශ්  තිගයසා්ැ ශේ රශේ ජ ීවවිතා ට විතර් 
ශ ශවි , ශේ රශේ චර්ක කා ට, සාැදජා ට, සාාසා්කිතිා ට ශේ
සිා ල් 2කටැ එල් 2ක ශවකද තිශඳ වද. එ ද ඒ කේප ශේ
ඳරපතළකශැන් අ තවැත් ශේ රශේ ජ තදව වි් ෂිප්ත ශවකද
ඉන් වද.
පුගිා  අවුරුදු කිහිපා  තුළැ ශේ රශේ චර්ක කා  පිිබඳ ව
කර විග්රහා න්වකී  සාදර්ව චර්ක ක ත්ත ිනහද ඳයදෙවදැ අපට
සාතුුක ශවන් පුළුවන් ැේටැක ශ ශවි  තිබුශණ්. පදසා්කු ඉරි ද
ප්රහදරා ට කලිනුත් චර්ක කා  ැන් ගදමීය  තත්ත්වා කි  තිබුශණ්.
චර්ක ක වයඩ පිිබශවළ්  තිබුශණ් යහය. චර්ක කා  ඉසා්සාරහට ා 
ගැන්ැශේ චර්ක ක ර් ක ශේ රටට අවදසි දා ක තත්ත්වා කි 
තිබුශණ්. එවය ද තත්ත්වා ්  තිශඳ අවසා්ථදවක ශේ ප්රහදරා ත්
සාැඟ මි දසා් ීවවිත, වටි ද ශීපළ විතර්  ශ ශවි , ශේ රශේ
චර්ක කා  පිිබ ව අපට ඉතදැත්ැ අවදසි සාහගත තත්ත්වා ් 
උ දශව වද කිා  කදරණා  ශේ ශවකදශව සිහිපත් කර වද.
විශී වි දැා  උපා න්
ේ, අපට පයහයිනලි චර්ක ක
ප්රතිපත්තිා ්  තිශඳන්
ඕ ෑ. හයඳයි , චර්ක ක ප්රතිපත්තිා ් 
තිබුශණ් යහය. අපි ය් කද, අා  වයා  ගණ දව්  ඉිනරිපත් කර
ශක ට, අා  වයශා න් ඳකදශප ශර ත්තු වුණු ඉක් ක පිිබඳ ව ුල ල් 2
ඇැතිතුැද පදර්ලිශේන්තුවට ඇවිල් 2කද ප්රකද කර ශක ට, ටික
වසාකින් අගැයතිතුැද ශව ැ චර්ක ක ප්රතිපත්ති ප්රකද ා ට පත්
කර වද. ශේවද අතර ා ේ ා ේ පරසා්පරා න් තිශඳ වද.
චර්ක ක වර් ා  ිනහද ඳකන් . චර්ක ක වර් ා  ක්රැශා න්
අඩු වී ශග ා  වද. ගිා  අවුරුීශී 3.0කට තිබුණු චර්ක ක වර්
ප්රති තා  019 ශව ශක ට 4.0ක ශහෝ 4.5ක චර්ක ක වර්
ැේටැකට ඒවිා  කිා ද ඳකදශප ශර ත්තු වුණද. හයඳයි , ශේ
ප්රහදරා ත් එ් ක ශේ රශේ චර්ක කා  ඇ හිටීැ,  දෂ්පද ා  ඇ
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හිටීැ සාහ ව  දක ක්රිා දකදරිත්වා  ඇ හිටීැ හරහද ශඳ ශහෝ
ශවකදවට චර්ක ක වර් ා  ඍණ අගා ්  ගන් පුළුවන් යත් ේ
ූන ය අගා ්  ගන්
පුළුවන්. ඒ ැේටැක තැි  ය ට
තිශඳන්ශන්.
හයඳයි  චණ්ඩුවට ඕ ෑකැ් 
යහය, ජ
ීවවිතා  ා ථද
තත්ත්වා ට පත් කරන් ; විශ ේෂශා න්ැ චර්ක කශේ ශේ තිගයසා්වීේ
පදක ා  කරකද, ජදතික චර් ෂදව තහවුරු කරකද ශේ රශේ
මි දුන්ට වි ්වදසාා  ඇති කරන් . සාාාදරක කර්ැදන්තා  පිිබඳ ව
අපට ශහ
ප්රවණතදව්  ශග ඩ යශඟමිනුි  තිබුශණ්. 0195
අවුරුීශී සාාාදරකා න් ක් ෂ 9 ්  ශේ රටට චවද; 0196 ශව
ශක ට ක් ෂ 01 ් වද වයඩි වුණද; 0197 ක් ෂ 09 ් වද වයඩි
වුණද; 019
ක් ෂ 03ි . රජා  ඳකදශප ශර ත්තු වුණද,
සාාාදරකා න්ශේ පයමිණීැ ක් ෂ 31 ් වද වයඩි කරකද සාාාදරක
වයදපදරා  හරහද විශී වි දැා  උපා ද ගන් . හයඳයි , ශැ ක
වුශණ්? ජදතික චර් ෂදව දුර්වක වුණු  දසාද ශේශ්  හිඩයසා්වලින්
රිාගකද අන්තවදී  චගමික උන්ැත්තකා න් ශේ වි ද ා  සිදු කළද.
විශීශිකා න් ඉක් ක කරශග , සාාාදරක ශහෝටල් 2 ඉක් ක
කරශග , කශතෝලික පල් 2ලි ඉක් ක කරශග ඒ ශඳෝේඳ පිපිරීේ
කරපු  දසාද ශේ තිගයසා්ැ කාකදවට විතර්  ශ ශවි ,
ජදතයන්තරා ටත් ඳකපදකද තිශඳ වද.
අ ශකෝකශේ රටවල් 2 37්   දශව ා  කරකද තිශඳ වද, ශේ
රටට සාාාදරකා න් පයමිණීැ අන්තරද දා කි  කිා කද. එවය ද
තත්ත්වා ්  තුළ සාාාදරකා න්ශේ පයමිණීැ දුර්වකවීැ  දසාද, අපට
ජදතික ච දා ශැන් සිා ා ට 5ක දා කත්වා  කඳද ශ
ශේ
සාාාදරක වයදපදරශා න් කයශඳ විශී වි දැා  අපට ශ කයශඳි 
කිා 
තහවුරුව තිශඳ වද. හයඳයි , ශේ තත්ත්වා  ශව සා්
කරන් චණ්ඩුව වයඩ පිිබශවළ්  සාකසා් කරන්ශන් යහය. ඒ  දසාද
ඒ පිිබඳ ව විශ ේෂ අව ද ා ්  ශා  ුල කරන් ට ඕ ෑ. 019
අශප්රේල් 2 ැදසාශේ සාහ 019 අශප්රේල් 2 ැදසාශේ සාාාදරකා න්ශේ
පයමිණීැ ිනහද ඳයදෙවදැ, සිා ා ට 7.5ක අඩුවීැ්  තිශඳ වද. ශේ
තත්ත්වා  ඍ හවැ අපට ඳකපද වදට වඩද වක්රව ඳකපද වද.
සාාාදරක වයදපදරා   දසාද වක්රව ා යශප
පිරිසා්  ඉන් වද.
විශ ේෂශා න්ැ කුීම ප ැ ැත වදහ සාපා  අා , සාාාදරක ැඟ
ශපන්වන් න්, ුළු හද ැ ය පරිැදණ වයදපදර කර අා , ශහෝටල් 2
කදැර කුලිා ට ශ
අා , ැහද පරිැදණ සාාාදරක ශහෝටල් 2,
කයඟුේහල් 2 චී  ශේ සිා දෙ ශ දශේැ ච දා ැ අහිමිශවකද
තිශඳ වද.
අශ ්  පයත්ශතන් ඳකන් , ශේ රශේ මි දුන්ශේ ව  දක
විා  ැ ක්රැදනුූලකව ිනශ න් ින වයඩි ශව වද. ච දා ැ වයඩි
ශව වද ? යහය. මි දුන්ශේ  දෂ්පද වකට මික්  යහය. ඒ
 දෂ්පද
සාද දරණ මිකකට ගන් රජශේ ැයිනහත්වීැ්  සිී
ශවන්ශන් යහය. ශවශළ ශප ළ චර්ක කා  තුළ  දෂ්පද කා ද
අව ර්ා වත් ශව වද.  දෂ්පද කා දශේ ච දා ැ අඩු ශව ශක ට
ශැ ක ශවන්ශන්? ඒ අා ට එිනශ ද විා  ේ කරන් තිශඳ ුල ල් 2
අඩුවීැ තුළ සාාසාරණා  ව
ුල ල් 2 ප්රැදණා  අඩු ශව වද.
මි දුන්ශේ මිකී  ගයනීශේ හයකිා දව -ක්රා  ් තිා - අඩු ශව වද. ඒ
තුළ විශ ේෂශා න්ැ ශවශළ වයදපදර කටයුතුවකට ච දා ැ අඩු
ශව වද. ශේක ාක්රා ්  විධිා ට ා  වද. ශේශ්  ප්රතිලකා  විධිා ට
ශැ ක්  ශවන්ශන්? ශේ රශේ  දෂ්පද ා  අඩුශව වද. කිෂි
කර්ැදන්තශේ  දෂ්පද ා  වදශේැ විශී රටවකට අප ා  ා 
කර භදණ්ඩ  දෂ්පද ා ත් අඩු ශවකද තිශඳ වද. අශප් රශේ
අප ා  ච දා ැ ශ සා ඳකන් . අප ා  ච දා ැ ශඩ කර්
බිලිා 
90ි . ච ා 
විා  ැ ශක ච්ාර ? ච ා 
විා  ැ
ශඩ කර් බිලිා 
00කට චසාන්
සාා යදව්  ව වද. එශහැ
ඳයදෙවදැ ශවශළ හිඟා  ශඩ කර් බිලිා  91්  විතර ව වද.
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අපි උපා ද ගන් ද විශී වි දැා  අපට ප්රැදණවත් ශව වද ?
අපට ප්රැදණවත් ශවන්ශන් යහය. අපට සාාාදරක වයදපදරශා න්
කයශඳ
විශී
වි දැා  ප්රැදණා  අඩු වුශණ ත් ශැ ක
ශවන්ශන්? ඒ අඩුවීැ ශේ රටට යශ
වද. එක පයත්තකින්  දජ
ශතල් 2 මිකී  ගයනීැ සා හද වි දක ුල ක්  වයා  ශව වද. ශේ සා හද
අපට විශී රටවල් 2වලින් ණා  ගන් සිී ශව වද. යන් ඒක
පුීගක ණා  ප්රැදණා  වයඩි ශවකද තිශඳ වද. විශී වකට
ශගවන් තිශඳ ණා  ප්රැදණා  වයඩි ශවකද තිශඳ වද. ශේවද
ශගවීැ සා හද යවත වතදව්  අපට ශේ රශේ රදජය ශීශප ළ
විකුණන්
සිී
ශවකද තිශඳ වද. ඒ වදශේැ, විශී
සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර හරහද ුල ල් 2 උපා ද ගන් සිී ශවකද
තිශඳ වද. ඳන්දුක ගුණවර්
අශප් හිටපු ඇැතිතුැද සා හන්
කළද, ැහින් රදජප් ෂ යුගශේ අරශග තිශඳන්ශන් ශඩ කර්
බිලිා  5.5ි  කිා කද. හයඳයි , ශේ කදකශේ ශඩ කර් බිලිා  91
් වද ණා  අරශග තිශඳ වද. ුලත්, රශේ සාාවර් ා ්  ශවකද
යහය. ැැ ය් කද ඊශේ පත්තශර් තිශඳ වද, 019 ඉක් ක
සාේපූර්ණ කරගන්
අා  වයශා න් ශවන් කරපු ුල ල් 2,
විශ ේෂශා න්ැ ප්රදේ
විා  ේ සිා ා ට 95කින් කපද හරින්
තීරණා  කළද කිා කද. සිා ා ට 95කින් ප්රදේ
විා  ේ කපද
හයරිා දැ ශේ චර්ක කා  ඉසා්සාරහට ා ි  ? පු රදවර්ත විා  ේ
කපද හරින් ඳයහය.  දරන්තරශා න්ැ ඒ විා  ේ කරශග ා න්
ශව වද.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  යන් අවසාද ි .

ගු විජිත වේුවග ඩ මහසතා

(மாண்புமிகு விஜித மபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ැට තව ුළු කදකා ් 
කඳද ශ න් . සාදැද යශා න් පුගිා  අවුරුදුවක අපි ය් කද, අා 
වයශා න් අැදතයදා වකට ශවන් කර
ුල ල් 2 ඒ ප්රැදණා ැ
කයශඳශන්න් යති ඳව. ශේ තත්ත්වා  තුළ සිා ා ට 95්  ප්රදේ
විා  ේ කපද හයරීැ තුළ ශේ රශේ  දෂ්පද ා  අඩු ශව වද. ශේක
ාක්රා ්  විධිා ට ා යවවදැ අපි න් වද, චර්ක ක වර්
ශවගා  අඩු
ශව වද කිා කද. විශී ශවශළ අනුපදතා  ඍණ අගා ් 
ගන් වද. ශේ  දසාද මි දුන්ශේ ීවව තත්ත්වා  කඩද වයශට වද.
ශේ පදසා්කු ඉරි ද ප්රහදරශා න් මි දසා් ීවවිත සාහ ශීශප ළ හද ද වුණද
වදශේ, අශප් චර්ක කා ට හද ද ශවන් ඉඩ ශ න් එපද කිා 
කදරණා  අපි සිහිපත් කර වද. ඒ  දසාද ජදතික චර් ෂදව තුවවරු
කරකද, මි දුන්ශේ ව  දක ක්රිා දවලිා  සාදර්ථකව කරශග
ා න් පුළුවන් විධිා ට චර් ෂදව තහවුරු කර වයඩ පිිබශවළ් 
ක්රිා දත්ැක කරන් කිා  ඉල් 2ීමැ අපි කර වද. ශඳ ශහ ැ
සා්තුතිි .

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன் அவர்கள்!
[பி.ப. 1.03]

ගු සීනිතේබි වයෝවහසේ්පවර්ද මහසතා

(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள, இன்று
நகடதபறுகின்ற தவளிநாட்டுச் தசலாவணிச் சட்டத்தின்
கீைான
ஒழுங்குவிதிகள்
ததாடர்பான
விவாத்தில்
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கலந்துதகாள்வகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகடகின்மறன். தபாதுவாக
தவளிநாட்டுச் தசலாவணிகயப் தபறமவண்டுதமன்ற முயற்சி
அரசாங்கத்தினால் மமற்தகாள்ளப்பட்டாலும், அண்கமயில்
நகடதபற்ற பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் காரணமாக அந்நியச்
தசலாவணிகயப் தபற்றுத் தருகின்ற ஒரு பகுதியான
சுற்றுலாத்துகற வீழ்ச்சி கண்டிருக்கின்றது. நான் சுற்றுலாத்
துகறப் பகுதிகயச் சார்ந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச்
மசர்ந்தவன் என்ற ாீதியிமல அதகன நன்கு அறிமவன்.
தபாதுவாக சுற்றுலா விடுதிகளில் நடாத்தப்பட்ட தற்தகாகலக்
குண்டுத்தாக்குதலின் காரணமாக சுற்றுலாத்துகறயினர் இங்கு
வருககதர முடியாத சூைலால் இந்த அந்நியச் தசலாவணி
வருமானத்தில் பாாிய வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு இருக்கின்றது. இதில்
முக்கியமான பங்கு இந்த அரசாங்கத்திற்கு இருக்கின்றது.
ஏதனன்றால், முன்கூட்டிமய இதுபற்றிய எச்சாிக்கககள்
விடுக்கப்பட்டிருந்தும் அதாவது, இவ்வாறான தீவிரவாதத்
தாக்குதல்கள் நகடதபறச் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது என்பகத
அறிந்திருந்தும் அதகனத் தடுக்க அரசாங்கம் தவறியிருக்கிறது.
குறிப்பாக, இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்கள் பாதுகாப்பு
அகமச்கசத் தன்வசம் கவத்திருக்கின்றார்; சட்டமும் ஒழுங்கும்
அகமச்கசயும்
கவத்திருக்கின்றார்.
அவர்
சாியாகத்
தன்னுகடய
கடகமகயச்
தசய்யவில்கல.
அவ்வாறு
தசய்திருந்தால் இந்த நிகலகம ஏற்பட்டிருக்காது. கடந்த
நான்காம் மாதம் இது சார்பான அறிவுறுத்தல் கிகடத்திருக்
கின்றது. ஆனால், அவர்கள் அந்த அறிவுறுத்தகலச் சாியான
முகறயிமல ககடப்பிடிக்கவில்கல. அப்படிக்
ககடப்
பிடித்திருந்தால் இவ்வாறான பாாிய அைிவு ஏற்பட்டிருக்காது;
இந்த நாட்டின் சுற்றுலாத்துகற வீழ்ச்சி கண்டிருக்கவும்
முடியாது.
இன்று தவளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வருகக
தருவதற்கு மிகவும் பயப்படுகின்றார்கள். ஏதனன்றால், இந்த
நாட்டிமல தீவிரவாதம் இருக்கின்றது; அடிக்கடி குண்டுகள்
தவடிக்கின்றன என்ற நிகலகம இப்மபாது உருவாகிவிட்டது.
தமிைீை விடுதகலப் புலிகள் யுத்தம் நடத்திய காலத்தில் இங்கு
வருககதந்த தவளிநாட்டவர்கள் தபரும்பாலும் அவ்வாறு
கருதவில்கல. ஆனால், இப்மபாது அவர்கள் பயப்படு
கிறார்கள். காரணம், சுற்றுலா விடுதிகளில்கூட தாக்குதல்
நடத்தப்படுகின்றது. ஆனால், அரசாங்கம் இன்னும் அது
சம்பந்தமாகச் சாியான முடிவுககள எடுக்கத் தவறிவருகின்றது.
ஜனாதிபதி அவர்கள் ததாடர்ந்தும் தான் ஜனாதிபதியாக
இருக்க
மவண்டும்
என்பதில்
காிசகன
காட்டிக்
தகாண்டிருக்கின்றார். பிரதமர் அவர்களும் தான் ததாடர்ந்து
பிரதமராக இருக்க மவண்டும் அல்லது அடுத்த ஜனாதிபதியாக
வர மவண்டுதமன்பதில் காிசகன காட்டிக் தகாண்டிருக்
கின்றார். இந்த இரண்டு மபகரயும் கவிழ்த்துவிட்டு தனது
சகாக்கள் ஜனாதிபதியாக வரமவண்டும், அதன்மூலம் தான்
பிரதமராக வரமவண்டுதமன்ற ாீதியிமல எதிர்க்கட்சித் தகலவர்
அவர்கள் கவனம் தசலுத்திக் தகாண்டிருக்கின்றார். இந்த
நிகலகமகயத்தான் நாங்கள் இங்கு காண்கின்மறாம். ஆனால்,
இந்த விடயம் சார்பாக முற்றுமுழுதாக ஆராய்கின்ற தன்கம
மிகக் குகறவாக இருக்கின்றது.
குறிப்பாக, காத்தான்குடியிமல சஹ்ரானின் நடவடிக்கககள்
பற்றி ஏற்தகனமவ நாங்கள் தசால்லியிருந்மதாம். 2017ஆம்
ஆண்டு முஸ்லிம் மக்கமள அது சார்பாக ஒரு விைிப்புணர்கவ
ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.
ஆனால்,
காத்தான்குடிப்
தபாலிஸார் அது சார்பாகக் கவனம் தசலுத்தாமல் இருந்திருக்
கின்றார்கள். அந்தப் பகுதியில் இருந்த அகமச்சர் இகத
அறியாமல் இருந்திருக்க முடியாது. இப்மபாது ஆளுநராக
இருக்கின்ற ஹிஸ்புல்லாஹ் அவர்கள் நன்கு இதகன
அறிந்திருக்கிறார். ஆனால், நகடதபற்ற குண்டுத்தாக்குதல்
சார்பாக அவகர விசாாிப்பதற்கு இன்னும் ஜனாதிபதி
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அவர்கள் துணியவில்கல. இவ்வாறு இருந்தால் இந்த நாட்கட
நம்பி எவ்வாறு தவளிநாட்டவர்கள் வர முடியும்? தங்களது
அரசியல் தசல்வாக்ககத் ததாடர்ந்தும் கவத்திருக்க மவண்டும்;
தங்களுக்கான ஆதரகவ கவத்திருக்க மவண்டும்; தங்கள்
ஆதரவாளர்ககளக் காப்பாற்ற மவண்டுதமன்பதில் அவர்கள்
காட்டுகின்ற காிசகனகயவிட, இந்த நாட்டுக்கு அந்நியச்
தசலாவணிகயப் தபற மவண்டும்; இந்த நாட்டு மக்ககள
வளப்படுத்த
மவண்டும்
என்பதில்
காட்டுகின்ற
அக்ககறயானது குகறவாக இருக்கின்றது. நாங்கள் இகதப்
புாிந்துதகாள்ள மவண்டும்.
குறிப்பாக, ‘ஜிஹாத்' பற்றி எல்மலாருக்கும் ததாியும். முன்பு
‘ஜிஹாத்' பகட ஒன்று இருந்தது. 2009ஆம் ஆண்டு ஜூகல
மாதம் அளவிமல ஹிஸ்புல்லாஹ் முன்னிகலயிமல அவர்கள்
தங்களுகடய ஆயுதங்ககளக் காத்தான்குடியிமல கவத்துக்
ககயளித்தார்கள். 20 வருடங்களாக ‘ஜிஹாத்' பகட இருந்ததும்
ஆயுதங்கள் இருந்ததும் ததாிந்திருந்தததன்பகத அந்த மநரம்
ஹிஸ்புல்லாஹ் அவர்கள் ததளிவுபடுத்தினார். காத்தான்
குடியில் சஹ்ரானின் குழு இருந்தது பற்றியும் அதுதவாரு
பயங்கரவாத அகமப்பு என்பதும் அவருக்குத் ததாியும்.
ஆனால், அவர் அதகன தவளிப்படுத்தவில்கல. சாியாக
ஆராய்ந்தால் பல உண்கமககள இந்த அரசாங்கம் கண்டிருக்க
முடியும். மாறாக, அவ்வாறானவர்ககளப் பாதுகாப்பதிமல
அரசாங்கம் காிசகன காட்டிக் தகாண்டிருக்கின்றது.
அதுமாத்திரமல்ல,
பல
இஸ்லாமியப்
பகுதிகளுக்கு
தவளிநாட்டு நிதிகள் வந்திருக்கின்றன. அது எவ்வாறு வந்தது?
எந்த
வைியூடாக
வந்தது?
என்பதகன
ஆராய்வதில்
அரசாங்கத்தின் காிசகன குகறவாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக,
ஓட்டமாவடியிமல அல்-ஹிக்மா என்கின்ற ஓர் அகமப்பு
இருக்கின்றது. ஹாரூன் தமௌலவி என்பவர் அதகன
இயக்கிவருகின்றார். அவர்கள் குைாய்க்கிணறு அகமக்கின்ற
தசயற்பாட்கடச் தசய்கின்றார்கள். அதிமல அரபுப் பாகையில்
எழுதுகிறார்கள்; பிகறச் சின்னத்கதப் பதிக்கிறார்கள். ஆனால்,
ஒரு வலிந்துதவு சமூக மசவா அகமப்பு மசகவயாற்று
கின்றமபாது அதன் தசயற்பாடுகள் பிரமதச தசயலகத்தி
னூடாக
முன்தனடுக்கப்பட
மவண்டும்;
கிராம
உத்திமயாகத்தரூடாகக் கிராமத்தில் மசகவயாற்ற மவண்டும்.
அவ்வாறான நிகலகம இருக்கின்றமபாது, அவர் தற்றுணிபில்
அவற்கறச் தசய்கின்றார். இதுபற்றி நாங்கள் பிரமதச
அபிவிருத்திக்
குழுக்
கூட்டங்களிதலல்லாம்
ககதத்துப்
பார்த்மதாம். அவருக்கு அரசியல் தசல்வாக்கு இருக்கின்றது.
குறித்த சம்பவம் நடக்கும்மபாது அவர் அரபு நாட்டில்
இருந்தார். அவர் திரும்பி வந்தமபாது அவருக்கு எந்தவிதப்
பிரச்சிகனயும்
இருக்கவில்கல.
காரணம்,
அவர்
ஜனாதிபதியின் ஓர் இகணப்பாளராக இருக்கின்றார். அதனால்
அவகரப் பற்றி ஆராயப்படுவதில்கல.
நான் ஓட்டமாவடிக்கு அருகாகமயிலுள்ள கிராமத்தில்
இருப்பவன். அவ்வாறான சம்பவங்களால் எனக்கும் ஆபத்து
ஏற்பட
இடமுண்டு.
உண்கமயிமல,
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திமல
இஸ்லாமியப்
பகுதிகள்
முற்றுமுழுதாக
சுற்றிவகளப்புக்கு
உட்படுத்தப்படவில்கல.
அவ்வாறு
உடனடியாகச் சுற்றிவகளப்புச் தசய்யப்பட்டிருந்தால் பல
விடயங்கள் ததாிந்திருக்கும், ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்
பட்டிருக்கும், குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பார்கள்.
நாங்கள்
எவ்வளவு
கத்தியும்
பயனற்ற
நிகலமய
காணப்படுகின்றது.
அரசாங்கம்
குற்றவாளிககளக்
காப்பாற்றுவதில் காிசகன காட்டிக்தகாண்டிருந்தால் எவ்வாறு
தவளிநாட்டவர் இங்கு வரமுடியும்? எவ்வாறு அந்நியச்
தசலாவணிகயப் தபறமுடியும்? சிந்தியுங்கள்!
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குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள! குறிப்பாக, இந்த
அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்து இவ்வளவு காலமாகியும் வடக்கு,
கிைக்கிமலயிருந்த
ததாைிற்சாகலகள்
இன்னும்
திருத்தி
யகமக்கப்படவில்கல. வாகைச்மசகனத் மதசிய கடதாசிக்
கம்பனிக்கு நாங்கள் தவளிநாட்டு நிதிககள, அதாவது நிதி
வைங்குநர்ககளக் தகாண்டுவரத் தயாராக இருக்கின்மறாம்.
ஆனால், அவற்கற முகறயாகப் தபற்றுச் தசயற்படுத்து
வதற்குச்
சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சமரா அல்லது பிரதமமரா
ஆக்க ஊக்கம் காட்டுவதாக இல்கல. நாங்கள் தகாாிய
நிதிகயக் தகாண்டுவந்தமபாது அந்த நிதிகயக்தகாண்டு
எம்பிலிப்பிட்டிய ததாைிற்சாகலகயக் கட்டுவதற்குக் காட்டிய
அக்ககறகய வாகைச்மசகனத் மதசிய கடதாசிக் கம்பனிகயக்
கட்டுவதற்குக் காட்டவில்கல. இப்மபாதும் நிதி வைங்குநர்கள்
அதற்குத் தயாராக இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு அந்தத்
ததாைிற்சாகலகய இயக்கினால் அதன்மூலம் வருமானம்
வரும். அமதமநரம்,
சுற்றுலாவுக்காகப் பாசிக்குடாவுக்கு
வருபவர்கள் அந்தத் ததாைிற்சாகலகயயும் பார்கவயிடு
வார்கள். அந்த வககயில், அந்நியச் தசலாவணிகயப்
தபறுவதற்மகற்ற வைிமுகறகளுக்கு அது
வைிவகுத்துக்
தகாடுக்கும். பல விடயங்களுக்கு அது உதவும். ஆனால்,
அவ்வாறு நகடதபறவில்கல.
இன்று மக்களின் வாழ்வாதாரம் எல்லா விடயத்திலும்
பின்தங்கிய நிகலயிலிருக்கின்றது. கிைக்கு மாகாண ததாண்டர்
ஆசிாியர் சம்பந்தமாக நாங்கள் நீண்ட காலமாக விடுத்த
மகாாிக்ககயின் நிமித்தம் இன்கறய தினம் அவர்களுக்கான
ஒரு
மநர்முகப்பாீட்கச
நகடதபறுகின்றது.
அவ்வளவு
மபருக்கும் நியமனம் தகாடுக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்
பட்டிருப்பதனால் எங்களது மகாாிக்ககதயான்று ஏற்றுக்
தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றது என்ற வககயில் நாங்கள் இந்த
இடத்தில்
அதற்காக
மட்டும்
நன்றிகயத்
ததாிவிக்க
மவண்டியவர்களாக இருக்கின்மறாம். இவ்வாறு அரசாங்கம்
ஒவ்தவாரு விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்த மவண்டிய
நிகலயில் இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது.
கல்குடா பகுதியிமல கும்புறுமூகல என்கின்ற இடத்திமல
அர்ஜுன் அமலாசியஸினால் 'எதமனால்' ததாைிற்சாகல
தயான்று உருவாக்கப்பட்டு, நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது. "அது
அந்த மக்களுக்குப் தபாருத்தமற்றது. அகத மூடுங்கள்!" என்று
தசான்னால், அதில் அரசாங்கம் அக்ககற காட்டுவதாக
இல்கல. ஏதனன்றால், அந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்கத
அைிப்பதற்கு 'எதமனால்' ததாைிற்சாகலயும் வைிவகுக்கும்
என்பதனால்
அந்தத்
ததாைிற்சாகலகயத்
ததாடர்ந்து
கவத்திருப்பது அரசாங்கத்திற்குச் சந்மதாசமாக இருக்கின்றது
என்மற கருதமவண்டியிருக்கின்றது. "மபாகதயற்ற நாட்கட
உருவாக்குமவாம்!" என்று கூறிய ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள்
அந்தத்
ததாைிற்சாகல
ததாடர்பான
கடிதத்கதக்
ககயளித்மதாம்.
அவர்கூட,
இன்னும்
அது
சார்பாக
நடவடிக்கக எடுக்கவில்கல. ஆககயால், நாங்கள் ஒட்டு
தமாத்தமாகப் பார்க்கும்மபாது, இன்று இந்த நாட்டிமல
அந்நியச் தசலாவணிகயப் தபறுவதற்மகற்ற சாியான முயற்சித்
திட்டங்கள்
இல்கலதயன்பது
ததாிகிறது.
அரசாங்கத்
திலுள்மளார் தங்களது இருக்ககககளக் காப்பாற்றுவதில்தான்
அக்ககற
காட்டிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
அதுதான்
உண்கம!
இந்த
நாட்டிமல
தவளிநாட்டவர்களுக்கு
ஏற்ற
தபாழுதுமபாக்கு வசதி வாய்ப்புக்ககள ஏற்பாடு தசய்கின்ற
தன்கம மிகக் குகறவாக இருக்கின்றது. நான் ஓமான், சீனா
மபான்ற பல நாடுகளுக்குப் மபாயிருந்மதன். அங்கிருக்கின்ற
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தபாழுதுமபாக்குச் சாதனங்ககளப் பார்கவயிட்மடன். அங்கு
அந்நிய நாட்டவர்கள் வந்து எவ்வாறு தங்களது தபாழுகதக்
கைிக்கின்றார்கள் என்பதகன நன்றாகப் பார்கவயிட்மடன்.
அவற்மறாடு ஒப்பிடும்மபாது, இந்தச் சிறிய அைகான நாட்டில்
அவ்வாறான தசயற்பாடுகள், தபாழுகதக் கைிக்கக்கூடிய
சாதனங்கள் மிகக் குகறவாகமவ இருக்கின்றன. அவ்வா
றிருந்தால், எவ்வாறு அந்நியச் தசலாவணிகய இந்த
நாட்டிற்குக் தகாண்டுவர முடியும்? அவ்வாறு சிந்தித்து
அவ்வாறான தபாழுதுமபாக்குச் சாதனங்ககள ஏற்படுத்த
அரசாங்கம் நடவடிக்ககககள மமற்தகாள்ள மவண்டும்.
அத்துடன், இப்தபாழுது அரசாங்கம் முதல் மவகலயாகச்
தசய்யமவண்டியது என்னதவன்றால், தவளிநாடுகளிலிருந்து
இலங்ககக்கு
நிதிககளக்
தகாண்டுவந்திருப்பவர்கள்
ததாடர்பில் ஆராய குழுக்ககள நியமித்துப் பாிமசாதகனககள
மமற்தகாள்வதாகும். கிைக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ்
அவர்கள் அவரது பல்ககலக்கைகத்துக்குத் தனது தபயாிலும்
தனது மகனின் தபயாிலும் தன்மனாடு மசாோ்ந்தவர்களின்
தபயாிலும் பாாிய நிதிகயக் தகாண்டுவந்திருக்கின்றார்.
எனமவ, அது சார்பாக ஆராயப்பட மவண்டுதமன்று நாங்கள்
மகட்டுக்தகாண்டிருக்கின்மறாம்.
அந்த
நிதி
எங்கிருந்து
வந்தது? அகத யார் தகாடுத்தார்கள்? என்பன ஆராயப்பட
மவண்டும். இந்த நாட்டுக்குள் சட்ட ாீதியாக நிதிகள்
தகாண்டுவரப்பட மவண்டும். தமிைீை விடுதகலப் புலிகளின்
காலத்திலும் அதற்குப் பின்பும் தமிழ் மக்களின் வலிந்துதவு
சமூக மசகவ அகமப்புக்குச் சிறு நிதி வருவததன்றாலும் அது
ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.
ஆனால், இஸ்லாமிய
மக்கள் மத்தியில் அவ்வாறான தசயற்பாடு நகடதபறவில்கல.
இனியாவது அரசாங்கம் அந்தச் தசயற்பாட்டில் இறங்க
மவண்டும். இலங்ககக்குப் தபருந்ததாககயான நிதிகள் அரபு
நாடுகளிலிருந்து வருகின்றன. அவ்வாறு வந்த நிதிகள்தான்
இந்த நாட்டில் ISIS தீவிரவாதிககள வளர்த்திருக்கின்றன.
அந்த வளர்ச்சிதான் இன்று இந்த நாட்டிமல பாாிய அைிகவ
எங்களுக்குத்
தந்திருக்கின்றது.
இகத
அரசாங்கம்
உணர்ந்துதகாள்ள மவண்டும்.
இன்றும் அந்தப் பயங்கர
வாதத்துக்குத் துகண மபாகின்றவர்ககளக் காப்பாற்றுவதற்கு
அரசாங்கம்
முகனயக்கூடாது.
தங்களது
அரசியல்
இருப்பிகனப் பாதுகாக்க மவண்டும் என்பதற்காக இந்தத்
தவகற விட்டு, அப்பாவி மக்ககள அைிவுப் பாகதக்கு இட்டுச்
தசல்லக்கூடாது. எனமவ, இந்த விடயத்திமல அரசாங்கம் மிகக்
கவனமாக இருக்கமவண்டுதமன்று மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.
கடந்த
காலங்களில்
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திமல
ததளஹீத் ஜமாஅத் அகமப்கபச் சார்ந்தவர்களின் தசயற்பாடு
சம்பந்தமாக அங்கிருக்கின்ற தபாலிசார் அறிந்திருந்தும்
அவர்கள் அதிமல கவனம் தசலுத்தாமல் இருந்திருக்கிறார்கள்.
அந்த வககயில் காத்தான்குடி, ஏறாவூர், வாகைச்மசகன
ஆகிய
தபாலிஸ்
நிகலயங்களிலிருக்கின்ற
தபாலிஸ்
அதிகாாிகள் அந்த மாவட்டத்திலிருந்து இடமாற்றப்பட
மவண்டும்.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களது உகரகய
முடித்துக்தகாள்ள மவண்டும்.

ගු සීනිතේබි වයෝවහසේ්පවර්ද මහසතා

(மாண்புமிகு சீனித்தம்பி மயாமகஸ்வரன்)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

சாி. இந்த விடயத்துடன் முடித்துக்தகாள்ளுகின்மறன்.
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ஆகமவ, புதிதாக தரமான, இன மவறுபாடின்றித் தங்களது
கடகமகயச் சாியாகச் தசய்யக்கூடிய இலஞ்சம், ஊைல் அற்ற
தபாலிஸ் தபாறுப்பதிகாாிகள் இந்த நிகலயங்களில் நியமிக்கப்
பட மவண்டுதமன்று மகட்டு, எனது உகரகய நிகறவு
தசய்கின்மறன்.

[අ.භද.9.94]

ගු ඉරා්ද වික්රමර්න මහසතා (මුාල් රාජය අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன-நிதி இராஜாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, විශ ේෂශා න්ැ පදසා්කු
ඉරු ින ඇති වුණු ශඳෝේඳ ප්රහදරා   දසාද සාාාදරක වයදපදරා ට සිදු
වුණු ඳකපෑැ පිිබඳ වත්, ඒ වදශේැ සාාාදරක වයදපදරා ට ඒ
සාේඳන් ශා න් කඳද ශ
සාහ පිිබඳ වත් අ විප් ෂශා න්
ප්ර ් කිහිපා ්  ඇුවවද. අශප්රේල් 2 ැදසාශේ 09වය ද පදසා්කු ඉරු ින
සිදු වූ හද දා  පිිබඳ ව ැයි  ැදසාශේ වය ද ද ැැ පදර්ලිශේන්තුශව
ී  ප්රකද ා ්  කළද. ඒ වදශේැ අපි කඳද ශ
සාහ ද දර පිිබඳ ව
ැහ ඳයාකුශවන් ශරගුකදසිා ්   දකුත් වුණද, ා ේ ශකශ ් 
සාාාදරක වයදපදරා ට ඍ හව ශහෝ වක්රව සාේඳන් ශවකද තිශඳ වද
ේ, ඒ කිා න්ශන් සාාාදරක වයදපදරශේ සායපයුේ ජදකා ට ඇතුළත්
ේ, ඒ හයශැෝටැ සාහ ද දර කඳද ගන් පුළුවන් කිා කද. එැ
සාහ ද දරවක ුලලින්ැ තිශඳන්ශන්, ණා  කඳදශග ඇති අා 
ගය ි . ණා  අරශග තිශඳ වද ේ, විශ ේෂශා න්ැ එැ ණා ට
අ දළ ශප ලිා , ඒ වදශේැ ප්රදේ
ුල ක - interest and capital ශගවන් තිශඳ වද.
පයමිශණ සාාාදරකා න් ප්රැදණා  අඩු ේ, ශහෝටල් 2වක
වදතයන් ගන් ද, resortsවක වදතයන් ගන් ද,  දවදසාවක homestayවක - වදතයන් ගන් ද සාාාදරකා න්ශේ ප්රැදණා ත් අඩු
ශව වද. සාැහර ශවකදවට සාාාදරකා න්ට චහදර සාපා  චප
දකද තිශඳ වද. එශහැ
යත් ේ ඒ අා  භදණ්ඩ, තෑගි ශඳෝග
මිකී  ගන් ද සා්ථද තිශඳ වද. ඒ ජදකා ටැ තැි  අපි ශේ
සාහ ද දර කඳද ශ න්ශන්. පළුලවය ද එක විධිා ට ඒ අා ශේ
ප්රදේ ා  සාහ ශප ලිා  ශගවීැ 0101 ැදර්තු ැදසාා  ශව කල් 2 අත්
හිුකවන්
පුළුවන්. ඒ අා ට කරන්
තිශඳන්ශන් ණා  ගත්
ඳයාකුවට ගිහිල් 2කද සාදකච්ඡද කර
එකි . එතශක ට ඒ
moratorium එශකන් ඔවුන්ට සාහ ා ්  කඳද ගන් ට පුළුවන්.
හයඳයි , ඔවුන් ණා  ගත් ඳයාකුව සාැඟ සාදකච්ඡද කරකද, ඳයාකුව
ඒක තීරණා  කරන් ට ඕ ෑ. ඒකට ශහේතුව්  තිශඳ වද. ඒ තැි ,
ඳයාකුව කඳද ී  තිශඳන්ශන් තයන්පත්කරුවන්ශේ ුල ල් 2. ඳයාකුවට
වගකීැ්  තිශඳ වද, තයන්පත්කරුවනුත් චර් ෂද කරන් .
එතශක ට, ශේ කඳද ශ
සාහ ද දරා  ඳයාකුවකට විතර්  සීැද
ශව වද කිා කද ප්ර ් ා ්  පය
යඟුණද. ැයි  ැදසාශේ වය ද ද
තැි  ඒ සාහ ද දරා  කඳද දුන්ශන්. අ ප්ර ් ා ්  ඇුවවද, සිා දෙැ
ඳයාකු යනුවත් කර තිශඳ වද කිා කද. ැැ කථද කරන්ශන්,
 දකුත් කර තිශඳ ාක්රශල් 2 වලින්. ශේ ාක්රශල් 2 වක ින සා හන්
කරන්ශන්ත් ඒකි .
ඊට පසා්ශසාේ ැයි  ැදසාශේ 96වය ද ද ඇInterpretations for
Circular No. 07 of 2019 on Concessions Granted to Tourism
Industry" කිා කද අර්ථ ය් වීශේ ාක්රශල් 2 ා ් 
යවත ැහ
ඳයාකුශවන් ඉිනරිපත් කළද. ශේ ාක්රශල් 2 ා  ඉිනරිපත් කශළේ, ශේ
සාහ ද දර පිිබඳ ව තවත් පයහයිනලි කරන් ි . ශැැ සාහ ද දර
ශ න්ශන් වයදපදරවකට විතර්  ශ ශවි . කවුරු හරි ශකශ ් 
ශහෝටකා ක සා්ක ර රැකිා ව්  කර වද ේ, ඔුව ඉඩැ්  ගන් ,
 දවසා්  හ න් ණා ්  අරශග තිශඳ වද ේ, ඔුවටත් ශේ
සාහ ද දරා  කයශඳ වද. ශැ ක , ඔුවශේ පඩිා  රුපිා ල් 2 31,111් 
ශව වද ේ, ශසාේවද ගදසා්තුවත් රුපිා ල් 2 31,111්  කයශඳ වද.
ශසාේවද ගදසා්තුව - service charge එක - එැ වයදපදරා ට කයශඳ
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ච දා ැ් . සාාාදරකා න් එන්ශන් යත් ේ ඒ, ශසාේවද ගදසා්තුව service charge එක - ශකිබන්ැ පහළට ා  වද. එතශක ට
රුපිා ල් 2 61,111ක වයුකප්  ශග ර ශග ා 
පුීගකා දට
ශග ා න් ශවන්ශන් රුපිා ල් 2 31,111ි . ඔුව ඳයාකුශවන් ණා ් 
අරශග තිශඳ වද ේ, ඔුවට ඒ capital එකි , ශප ලිා ි  ශගවද
ගන් ඳයරි ශව වද. ඒ  දසාද අපි කඳද ශ වද කිා කද සා හන් කර
තිශඳ සාහ සාාාදරක වයදපදරා ට පැණ්  ශ ශවි , සාාාදරක
වයදපදරශේ සා්ක ර රැකිා ද කර
හයැ ශසාේවකශා කුටැත්
කයශඳ වද. ඔවුන්ට තැන්ශේ ඳයාකුවට ගිහිල් 2කද සාදකච්ඡද කර
එැ සාහ කඳද ගන් පුළුවන්. ැයි  ැදසාශේ 96වය ද ද ශේ අර්ථ
ය් වීශේ ාක්රශල් 2 ා   දකුත් කර තිශඳ වද.
ුලත්, අ දළ
වයදපදරා  සාාාදරක වයදපදරා ට අා ත් එක් 
යී කිා  එක
ශසා ා ද ගන් ඒ අා  සාාාදරක සාාවර්
අධිකදරිශේ ශහෝ ප්රාදරක
කදර්ා දා ශේ, යත් ේ සාුලළු කදර්ා දා ශේ, එශහැ යත් ේ
ශහෝටල් 2 කළැ දකරණ චා ත ශේ, එශහැත් යත් ේ ශහෝටල් 2
සාාගැශේ ලිා ද පිනාචි ශවන් ට ඕ ෑ. එතශක ට තැි  අ දළ
වයදපදරා  සාාාදරක ් ශෂේත්රා ට සාේඳන් එක්  කිා කද ඒ අා ට
ඔප්පු කර ගන් පුළුවන් ශවන්ශන්.
අපි න් වද, සාාාදරක වයදපදරා  ඳසා් දහිර පළදශත්,
යශඟ හිර පළදශත්, ඌව පළදශත් ඇල් 2ක ප්රශී ශේ, ඒ වදශේැ
හේඳන්ශත ට ප්රශී ශේත් තිශඳ ඳව.
ශැැ වයදපදරශේ ශා ී  සිටි ශඳ ශහෝ අා  අපි එ් ක සාදකච්ඡද
කර තිශඳ වද. ඒ, සාැහර අා  ප්රකද කරකද තිශඳ වද, ඒ අා  රී
කාකද සාාාදරක සාාවර්
අධිකදරිා  එ් ක ලිා ද පිනාචි ශවකද
යහය කිා කද. ශේ වදශේ වයදපදරවක ඒ අා  ශා ශ
ඳවට
ප්රදශීයා  සාභදවන් එ් ක, ගර සාභදවන් එ් ක, ැහ ගර
සාභදවන් එ් ක ලිා ද පිනාචි ශවකද තිශඳ වද. ශේ ාක්රශල් 2 ා 
අනුව සාාාදරක වයදපදරා ්  හයටිා ට ලිා ද පිනාචි ශවකද තිශඳ වද
ේ, ශේ සාහ ද දර කඳද ගන් ඒ පිිබගයනීැ ඇති කිා කදත්
සා හන් කරන් ට අව යි .
ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ඊට අැතරව යවතත්
ැයි  ැදසාශේ 09 ශව ද ද ැහ ඳයාකුශවන් ාක්රශල් 2 ා ්   දකුත් කර
තිශඳ වද. ඳයාකුවලින් විතර්  ශ ශවි , ශේ අා  ගිහිල් 2කද
ඳයාකු ශ ව
මූකය සාැදගැකින්, ඒ කිා න්ශන් finance
company එකකින්, එශහැ
යත් ේ specialized leasing
company එකකින් සාාාදරක වයදපදරා ට ශා  වීැ සා හද
වදහ ා ්  - කදර් එක් , වෑන් එක්  - වය ද ශ ා ්  කඳද ශග
තිශඳ වද ේ, ඒකටත් ශේ සාහ ද දරා  කඳද ගන් ට පුළුවන්.
ශැ ක , ඒකත් ශේ වයදපදරා ට සාේඳන් සායපයුේ ජදකා  තුළි 
තිශඳන්ශන්. ැයි  ැදසාශේ 09 ශව ද ද ැහ ඳයාකුශවන්  දකුත් කර
තිශඳ ාක්රශල් 2 ශේ තිශඳ වද, ඒ අා ටත් ශේ සාහ ද දර කඳද
ගන් ට පුළුවන් කිා කද. ැැ ඒ විසා්තර සිා ල් 2ක් ැ ශේ
අවසා්ථදශව ී  කිා න් ට ා න්ශන් යහය. ැැ ශැතය ී  පයහයිනලි
කිරීැ්  පැණි  කශළේ. එ ද ශේ ගය කථද කර ශක ට කිවවද,
ඇශැශහැ කිවවදට ශේවද ශව වද , ශේක ශඳ රුව් . ශැශහැ
ඉ් ැ ට තීරණ ගන්ශන් යහයඇ කිා කද. ැැ එ ත් කිවවද, කිා 
ශී කර ුල ල් 2 අැදතයදා ා ්  තිශඳන්ශන් කිා කද. අපි ශේ ගය
එ දත් සා හන් කළද. අ ඒක කරකද තිශඳ වද. ඒ වදශේැ පයහයිනලි
කිරීැකුත් කරකද තිශඳ වද. ශේ රශේ සාාාදරක වයදපදරා 
ඟදසිුකවීැ සා හදි  අපි ශේ කටයුතු කරන්ශන්.
ැැ ශේ සාතිශේ අඟහරුවද ද කාකදශව චශා ෝජ ා න් කර
සිාගප්පූරු චශා ෝජකා න් හුලශවන් ට ගිා ද. ැහඳයාකු
අධිපතිවරා දත්, ැැත් එතය ට ගිා ද. ඒ අවසා්ථදශව ශේ ශඳෝේඳ
ප්රහදරා න් ගය ත් ඒ අා  අශපන් ඇුවවද. අපි ශේ ගය ඔවුන් සාැඟ
කථද කළද. ඒ අා ශේ ැතා  අනුව අපට වයටුවශණ් ශේ ශඳෝේඳ
ප්රහදරා න් ඒ අා ට එච්ාර ගයටදෙව්  ශ ශවි  කිා  එකි . ඒකට
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ශහේතුව්  තිශඳ වද. ශේක ජදතයන්තර ත්රසා්තවද ා . ශේ ත්රසා්තවදී 
ක්රිා දවන් ශකෝකශේ අශ ්  රටවකත් සිදු ශවකද තිශඳ වද. ඒ
 දසාද එැ චශා ෝජකා න්ට ශැවය ද ත්රසා්තවද ා න් ුවරුපුරුදුි .
ශේක අප විසින් ඇති කරපු ශ ා ්  ශ ශවි . ශේක අපට ඳදහිරව
ඇති වුණු ප්රහදරා ් . ඒ  දසාද ඒ අා ශගන් ශහ
ප්රතිාදරා ් 
තිශඳ වද කිා  එකත් සා හන් කරන් කයැයතිි .
ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ැැ තව එ්  කදරණා ් 
පයහයිනලි කරන් කයැයතිි . ශේක කර අතශර්ී  කාකදවට ච දර
ශ
චා ත ශ ක්  එ් ක අපි ගිවිුේ අත්සාන් තයබුවද. එක් 
තැි , JICA චා ත ා  එ් ක එකතු ශවකද කඳද ගන් ද වි දක
ණා  ුල ක්  සා හද සිා ා ට 1.9ක ශප ීම ප්රති තා ්  සාැඟ අවුරුදු
31ක ශඳ ශහ ැ ශක කු සාහ ද දරා ්  කයශඳ වද. අවුරුදු 90ක
grace period එක්  කයශඳ වද. කිසිව්  ශගවන් ඕ ෑ යහය.
ශේක ී ර්ඝ කදකා ්  සාදකච්ඡද ශවකද තිශඳ එක් . අපි ශේ
ගිවිුැට අත්සාන් තඳකද ශප දු ප්රවදහ ා  ිනයුණු කරන් , ශේ රශේ
light rail එක ඉින කරන් එා  ශා  ව වද. තව අවුරුදු 5කින්
දගරික ප්රශී වක ශප දු ප්රවදහ ශේ වි දක ශව සා්  ශව වද.
ඇශැරිකන් ශඩ කර් බිලිා  9.7්  කඳදශග ශේ
වී ශප දු
ප්රවදහ ා  අපි ඇති කර වද. අපි ශැවය ද ප්රවදහ ක්රැ අශ ් 
රටවකත් කි වද. විශ ේෂශා න් චර්ක කැා  ව ශා න් ් තිැත්ව
තිශඳ ශප දු ප්රවදහ ක්රැා ්  අපි කාකදව තුළ ඇති කර වද.
ැැ ශැන්
ශේ කදරණා  ගය
විශ ේෂශා න් කරුණු
් වන් ට කයැතිි . ශැ ක , සාැහරවිට කරුණු ශ
යනුවත්ව
ශවන් ඇති ශඳ ශහෝ අසාතය ශීවල් 2 සා හන් ශව වද ැද ය් කද.
විශ ේෂශා න්ැ Millennium Challenge Corporation එශකන්
කර
ක්රිා දවලිා  පිිබඳ ව කිවවද. එැ  දසාද ැැ ඒ ගය
විශ ේෂශා න් කරුණු ් වන් ට ශැා  අවසා්ථදව්  කර ගන් වද.
ශේ Millennium Challenge Corporation එකත් සාැඟ කර
සාදකච්ඡදව අ ඊශේ පටන් ගත් එක්  ශ ශවි . ශැා  0114,
0115 වර්ෂවකත් තිබුණු සාදකච්ඡදව් . ඊට පුව යවතත් 0196
ශ සායේඳර් ැදසාශේී  ශේ සාදකච්ඡදව චරේභ කළද. චරේභ කරකද,
ශැි න් අපි ශඩ කර් මිලිා  4 1්  කඳද ගන් වද. ශේ ුල ක කඳද
ගන්ශන් ශැ කට ? ශේ ුල ශකන් වයඩි ප්රැදණා ්  -ශඩ කර්
මිලිා  4 1න් ශඩ කර් මිලිා  351් ැ - කඳද ගන්ශන් ශප දු
ප්රවදහ ා  ිනයුණු කරන් ි .
අපි ශේ ශප දු ප්රවදහ ා  ිනයුණු කරන්ශන් ශක ශහ ැ ? ශප දු
ජ තදව තැි  ශේ ශප දු ප්රවදහ ශසාේවා  පදවිච්චි කරන්ශන්. ගරු
 දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ැැ ශැන්
ශේ කදරණා 
අහන් ට කයැතිි . අපි ේ වදයු සාමීය කරණා  කළ වදහ වක ා 
පුීගකා න්. ුලත් ශප දු ජ තදව වදයු සාමීය කරණා  කළ එවය ද
වදහ වක ා න්ශන් යහය. ජ තදව වදයු සාමීය කරණා  කළ ඳසා්වක
ා  වදට විරුී වන්ශන් කවු කිා ද ැැ අහන් කයැයතිි .
ශැැඟින්, වි ුත් වදහ කළැ දකරණා ්  තැි  කරන්ශන්;
එා ට, ඇelectronic traffic management" කිා ද කිා  වද. ඳසා්
යවතුේ ශප ළට ා න් ට ඉසා්සාර ශවකද, ඊළඟ ඳසා් රථා  කීා ට
ඳසා් යවතුේ ශප ළට එන්ශන්, ඊට පසා්ශසාේ එ ඳසා් එක කීා ට
එන්ශන් කිා ද ැශේ අශත්
තිශඳ
දුරකථ ශා න්ැ ැට
ශසා ා න් ට පුළුවන්. ඳසා් යවතුේ ශප ළ ් වද ැට පි න් ා න්
තිශඳ වද ේ, ඒ සා හද පයා  භදගා ්  ා  වද ේ හරිා ටැ කදකා 
කළැ දකරණා  කර ශග ැට එතය ට ා න් ට පුළුවන්. ශේ
විධිා ට ප්රවදහ ා  ිනයුණු ක්රැා කට ශග
ා 
සායකයසා්ැ් 
ශවනුශවන් තැි  ශේ ශඩ කර් මිලිා  351 පදවිච්චි ශවන්ශන්.
වි ුත් apps ැඟින් ඒ විසා්තර කඳද ගන් ට පුළුවන්. ශේ වදශේ
ිනයුණුවකට ඇි  ශේ විරුී වන්ශන් කිා කද ැැ අහන් ට
කයැතිි . ශේවද ශ
යනුවත්කැ  දසාද කිා  ශීවල් 2 ශවන් ට
පුළුවන්.
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ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ුල ල් 2 අැදතයදා ා ,
ැහදැදර්ග හද ැදර්ග සාාවර්
අැදතයදා ා , ැදර්ග සාාවර්
අධිකදරිා , ැහද ගර හද ඳසා් දහිර සාාවර්
අැදතයදා ා ,
ප්රවදහ
හද සිවිල් 2 ගුවන් ශසාේවද අැදතයදා ා , ඉඩේ හද
පදර්ලිශේන්තු
ප්රතිසාාසා්කරණ
අැදතයදා ා ,
මිණුේ
ශ පදර්තශේන්තුව, ශරජිසා්ට්රදර් ජ රදල් 2 කදර්ා දකා , ඉඩේ
ශක ැසාදරිසා් ජ රදල් 2 කදර්ා දකා , හිමිකේ  දරවුල් 2 කිරීශේ
ශ පදර්තශේන්තුව,
ුල ල් 2
අැදතයදා ශේ
ත් ශසාේරු
ශ පදර්තශේන්තුව කිා 
ශේ සිා දෙැ රජශේ චා ත
සාේඳන් ශවකදි  ශේ කදර්ා  භදරා  ඉුක කර ශග තිශඳන්ශන්.
ශේවද සාඟවද කර ශීවල් 2 ශ ශවි , විවිතව කර ශීවල් 2.
ශැා  සාෑශහ කදකා ්  අරශග , වි යදත්ැක ප ැකින් කර
ශ ා ් ා  කිා  එක ැැ ශැහිී  සා හන් කළ යුතුි .
ශේ MCC එකට කාකදශව කදර්ා දකා ්  යහය. ශේවද
ක්රිා දත්ැක කිරීශේ කදර්ා දා ා ්  අපි ශේ රශේ ඇති කර වද.
ශේක තැි , ප්රවදහ ශසාේවදශව ා ටිතක පහුකේ ිනයුණු කරන්
කර වයඩ පිිබශවළ. ශේ ප්රවදහ වයඩ පිිබශවශළේී , විශ ේෂශා න්
දගරික ප්රශී වක අපි ශේ වයඩ කටයුතු ක්රිා දත්ැක කර වද.
වි ුත් ක්රැශා න් ැාසාන්ධි 930 ්  - 930 junctions - ශක ළඹ
අවට ප්රශී වක හ ද ශග ා  වද. ඇත්තටැ ශේ ක්රැශා න්
ශැ ක්  සිී ශවන්ශන්?
ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ඇසාහසාර ඳසා්ඇ කිා ද
වයඩ පිිබශවළ්  තිශඳ වද. අපි න් වද, අ රජශේ - SLTB ඳසා් තිශඳ ඳව; ශපෞීගලික අා ශේ ඳසා් තිශඳ ඳව. අපි පදරට
ගිා දැ කි වද, ශේ ශ ශග ල් 2කන්ැ -එක්  අශ ්  එකත් එ් කතරග කර චකදරා . එශසාේ විා  යුතු යහය. ශේ ඇසාහසාර ඳසා්ඇ
ක්රැා  ශේ අා ශ කැ එකතු කරකදි  ක්රිා දත්ැක කරන්ශන්.
ශේශකන් ශැ වද ශවන්ශන්? ශේ සාහසාර ප්රවදහ ක්රැා  තුළ
ශගවීේ සිදු ශවන්ශන් smart card එක්  හරහදි . හයැ දැ purse
එක ඇරකද, ඇඳසා් ගදසා්තුව ශගවන් ඕ ෑ, ඉතිරිා  කයශඳි  ?ඇ
කිා ද අපි හිත වද. ුලත් ශේශකින එශහැ සිතන් ඕ ෑ යහය.
අපි උ දහරණා ්  ග දුල. ඳසා් එකක රුපිා ල් 2 05ක දුර ා  වද
ේ, රුපිා ල් 2 31්  දුන් දැ, ඇඉතිරිා  ශ න් ැදරු සාල් 2ලි යහයඇ
කිා  වද. හයඳයි  ශේ ක්රැා  තුළ එවය ද කිසි ශ ා ්  සිදු ශවන් ට
ඳයහය. Smart card එක පදවිච්චි කර, ශගවිා  යුතු ුල ක හරිා ටැ
ශගවන් ට පුළුවන්. ඒ වදශේැ schedule එක හ වද; ඒ
කිා න්ශන් ශේ ඇසාහසාර ඳසා් ශසාේවදවඇ අනුව schedule එක
හ වද. ඒ වදශේැ ශේ තුළ කදන්තදවන්ට චර් ෂදව තිශඳ වද.
ශැ ක ශේ සා හද වි ුත් ැදර්ගි  පදවිච්චි කරන්ශන්. යන්
තිශඳ ශප දු ප්රවදහ ශසාේවා  තුළ, කදන්තදවන්ට හිාසාද, පීඩද
සිී
ශව වදා  කිා ද සාමීය ් ෂණවලින් ශපන්නුේ කර වද.
කදන්තදවන් හශ ශ ්  ගත්ශත ත්, අටශ ශ ්  කිා  වද, ශප දු
ප්රවදහ
ශසාේවදවක ගිශා  ත් ා ේකිසි ඳකපෑැ්  ඇති ශවකද
තිශඳ වදා  කිා ද. සාමීය ් ෂණ අනුවි  ශේවද කිා න්ශන්. එා ට
වි යදත්ැක ප ැ්  තිශඳ වද.
ුලත් ශේ වදශේ ක්රැා ් 
හයදුවදැ, කදන්තදවන්ට ශප දු ප්රවදහ
ශසාේවදවකින් ගැන්
කර ශක ට චර් ෂදව්  තිශඳ වද. අ ශේ රශේ වයඩ කර
ජ තදවශගන් සිා ා ට 36්  පැණි , labour force එකට කදන්තද
 දශා ෝජ ා  ඇතුළත් ශවකද ඉන්ශන්. අපි ශේ ක්රැා  ිනයුණු
කශළ ත්, ඒ අා ට හිරිහයරා ්  ශ ැයතිව වයඩශප ළට ඇවිත්
ා න් පුළුවන්. ඒ සාේඳන් ශා න් ඒ අා ව අපි උ න්දු කරව වද.
අපි ශේ ශීවල් 2 කරන්ශන් කදන්තදවන්ශේ චර් ෂදව සා හදි .
අන්තර් පළදත් ැදර්ග සා හදත් අපි ශේ ක්රැා  ක්රිා දත්ැක
කරන් ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද. ශක ළඹ විතර්  ශ ශවි ,
ැ යැ පළදත, සාඳරගුලව පළදත, ඌව පළදත සාහ යශඟ හිර
පළදත තුළත් ශේ සාහසාර ක්රැා  ා ටශත් වි ුත් ප්රවදහ පහුකේ
ඇති කිරීැට අප කටයුතු කර වද. MCC එශකන් කයශඳ
ශඩ කර් මිලිා  4 1න් 351් ැ විා  ේ කරන්ශන් ඒ සා හදි .
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ඊට පුව තව ශඩ කර් මිලිා  67්  අපි විා  ේ කර වද.
විශ ේෂශා න්ැ ශේ ශඩ කර් මිලිා  67 අපි විා  ේ කරන්ශන් land
project එක්  සා හදි ; spatial data and land rights information
maximization project එක්  කර වද. ශේක ඉඩේ පිිබඳ ත්ත
එකතු කිරීශේ වයඩ පිිබශවළ් . අ ඉඩැක අි තිා  තිබුණත්, එා 
ශක ළා කට සීැද ශවකද තිශඳ ඳව අපි න් වද. එා  deed
එකකි  තිශඳන්ශන්. ශේක අපි deed එශකන් dataවකට හරව වද.
ශේශකන් තව ශහ ශ ා ්  ව වද. රජා ට අි ති ඉඩේ ශැ වද
කිා ද අ හරිා ටැ ශහ ා ද ගන් ට ඳයහය. ඒ කටයුත්ත ශපෞීගලික
අා ා ට භදර ී කද තිශඳ වද ේ ඒ අා  එැ ුල ල් 2 ශගව වද ,
යී කිා  එක හරිා ට ශසා ා ද ගන් අැදරුි . අ ද්  වයදපදර
වදශේැ තැි , ශේවද වයඩි වයඩිශා න් electronic ැදර්ගා ට ැ
එශකන් ැැ හිත විධිා ට ප්ර ් සාෑශහන් අඩු ව වද; අපිට ශේ
ක්රැ සාහ විධි ශා ී ශැන් දූෂණා  අවැ කරන් පුළුවන්. සාැහර
ශවකදවට deed එක ශහ ා ද ගන් කච්ශච්රිා ට ගිා දැ deed එක
යහයා  කිා  වද; පුච්ාකදා  කිා  වද. ුවඟ්  වයරැින ශීවල් 2, දූෂිත
ශීවල් 2 සිදු ශව වද. ශේවද අවැ කරන් අපි කටයුතු කළ යුතුි .
විශ ේෂශා න්ැ ශේක රජශේ ච දා ැට අ දළ ශව වද. ඒ
වදශේැ digitization එක හරහද අපිට වාාදව අඩු කරන් පුළුවන්.
කදකා  ැින  දසාද ැැ ඒ ගය විසා්තර කිා න් ා න්ශන් යහය. ඒ
ක්රැා  ඇති කරන් ට ශඩ කර් මිලිා  67්  වයා  ව වද. ඊට
අැතරව ශඩ කර් මිලිා  63්  ඒශ්  තද් ෂණික සාහදා ට ශවන්
කර තිශඳ වද; කයතද අ යා  ා ට ශවන් කර තිශඳ වද;
 දර්ැදණා ට ශවන් කර තිශඳ වද; වයදපිති පරිපදක ා ට ශවන්
කර තිශඳ වද. ශඩ කර් මිලිා  4 1න්, ශඩ කර් මිලිා  351් 
ශප දු ප්රවදහ ා ටි  ා න්ශන්. ඉතිරි ශක ටශසාන් ශඩ කර් මිලිා 
67්  ා න්ශන් digital Land Registry එක හ න් ි .
ශේක හ න්ශන් ුී න්ට ඉඩේ විකුණන් ා  කිා ද කථදව් 
ා  වද. ශේක සාේපූර්ණශා න්ැ අසාතයා ් . අපි ශේවද ගය ඳා 
ශවන් ඕ ෑ යහය. ශේ කටයුතු කර එශකන් වි දවි භදවා  වයඩි
ව වද. ුී න්ට ඉඩේ විකුණ වද , යී කිා  එක ශේවද
තිබුණත් යතත් සිදු ශවන් පුළුවන්. ඒවද ප්රතිපත්තිැා  තීරණි .
ගන් තීරණ අනුව ඒවද ශව සා් ව වද. ුලත් ශේශකන් ඒ
කටයුත්ත සිදු ශවන්ශන් යහය. ශේ තුිබන් වි දවි භදවා  වයඩි
ව වද, කදර්ා ් ෂැතදව වයඩි ව වද, ශප දු ජ තදවට වි දක
කදභා ්  කයශඳ වදා  කිා  කදරණා ත් ැත්  කරමින්, ැශේ
කථදව අවසාන් කර වද. සා්තුතිි .
[අ.භද.9.30]

ගු ප්ර්්දන රණවීර මහසතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අ ශේ රශේ ජ තදවට ුලුවණ
ශ න් සිදු ශවකද තිශඳන්ශන්, ඇැඟ හිටිශා  ත් ශතෝ සී - ශග ර
ගිශා  ත් අඹු සීඇ කිා  තත්ත්වා ටි . අ එ්  පයත්තකින් ශේ
රශේ ජදතික චර් ෂදව කඩද බි ැකද, වි ද කරකද අවසාද ි .
අ ද්  පයත්ශතන්, ශඳ රු ශප ශර න්දු රදශිා ්  ී කද, ශේ රශේ
ජ තදවශේ චර්ක ක ැේටැ වි ද
කර ැකද අවසාද ි .
චර්ක කා  කදඳදසි දා ද කරකද, ශේ රශේ ජදතික චර් ෂදව
කදඳදසි දා ද කර ැකද, අදෙත් ප ත් ශග යල් 2කද, සා්වවරී
ඳයඳුේකරවකට පිට රට මි දුන්ට ුල ල් 2 ශගවීශේ හයකිා දව තවත්
් තිැත් කිරීශේ ප ත් තැි  ශේ ශග එනු කඳන්ශන්. ඒ තුිබන්
අ රශේ ජ තදවට එ්  පයත්තකින් ජදතික චර් ෂදව පිිබඳ
ප්ර ් ා ්  ඇති ශව වද. අ ද්  පයත්ශතන්, එ ද ශවක ශහ ා ද ශග
කන් ඳයරි තත්ත්වා කට පත් ව වද. කේකරු රසා්සාදව්  කරකද
රුවන්ශේ කුසා පුරවද ගයනීැට ශ හයකි තත්ත්වා කට අ ශේ
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රශේ ජ තදව පත් ශවකද ඉන් වද. පදශර් ඉ කද ශවඩි ක වද ,
ශග ර ගිහිල් 2කද කුසාගින්ශන් ැයශර වද කිා  තත්ත්වා ට අ
අශප් රශේ ජ තදව පත් ශවකද අවසාද ි . ශේ සා්වවරී ඳයඳුේකර
කථදව ශකශසාේ ශවතත්, ඳයඳුේකර ගනුශ නුව ගය කථද කරීින
ඇශේ ැදළු ගශේ ට තත්ත්වා ්  තැි  තිශඳන්ශන්.
ශේ රශේ ජ තදවට ශප ශර න්දු රදශිා ්  කඳද ී කද, ශඳ රු
කප්පර්  ශකළකද, ඳකා ට පත් ශවකද ැදසා ශ ශකන් ැහ ඳයාකුව
හිල් 2 කරකද, ශේ රටැ, ජදතිා ැ වි ද කර යේැද. පි් ශප කේ
ගයුවවද. අ ද්  පයත්ශතන්, සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර ගය කථද
කර වද. ශේ චණ්ඩුව ැෑතක ඉ කද ශක කු ශඳ රු ටික් 
ශකිබ වද, ඇශැරිකදනු ශඩ කර් බිලිා  0.4ක ණා ්  ගන් වදා 
කිා ද. ගත්ශත් ණා ්  තැි . සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර  දකුතුශවන්
තැි  ශේ ුල ල් 2 සාපා ද ගන්ශන්.
එ ද ැහින් රදජප් ෂ ැයතිතුැදශේ කදකශේ කිවශව, ඇගි ද
ශප ලිා ට ණා  ගන් වද.ඇ කිා ද. අපි එ ද වසාර පහක කදකා කට
සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර ගත්ශත්, 5.905 ශප ලිා ට. ශේ චණ්ඩුව ශේ
වසාර හතර ඇතුළත අරශග තිශඳන්ශන්, 7. 05 ගි ද ශප ලිා ට.
ශේ වසාර හතර තුළ වයඩි ශප ලිා කට තැි  සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර
අරශග තිශඳන්ශන්. අඩුැ තරශේ ශේ චර්ක ක ඔසා්තදර්කදට
හයකිා දව් 
යහය, ැහින් රදජප් ෂ යුගශේ ගත්ත ශප ීම
අනුපදතා ටවත් සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර ටික කඳද ගන් .
ශේ රශේ ණා  ඳර අඩු කර වද කිා දි  චණ්ඩුව ඳකා ට චශව.
ණා  ඳර අඩු කර වද කිා ද ඇවිල් 2කද, 0195 - 019 කදකශේ
විතර්  ඳයඳුේකර  දකුතුශවන් ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
91,151ක ුල ක්  ශේ චණ්ඩුව ගන් වද. එ ද ැහින් රදජප් ෂ
ැයතිතුැද අවුරුදු
වා ට සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර  දකුතුශවන්
ගත්තදට වඩද, සිා ා ට 79කින් වයඩි ශවකද තිශඳ වද. ශැන්
චර්ක ක ඔසා්තදර්කදශේ ශකරුවදව. ඇණා  ඳර අඩු කර වද.ඇ කිා ද
ඳකා ට චවට, අ අපි වි දක ණා  කන් රදව්  ැති  ඉන්ශන්. ඇඅපි
චවැ ණා  ගන්ශන් යහය. අපි චවදැ මි දුන්ශේ අත මිට සාරු
කර වද. සාද් කු පුරව වද.ඇ කිවවද. හයඳයි , 0195 - 019 කදක
පරිච්ශේ ා  තුළ ශේ ර දල් 2 වික්රැසිාහ චණ්ඩුව බිලිා  6,611් 
ණා  කඳදශග
තිශඳ වද. අපි අවුරුදු
වා ටැ අරශග
තිශඳන්ශන්, බිලිා  5,111ි . හයඳයි , අපි ශේ රශේ ඇහයට
ශපශ
සාහ ඇඟට යශ
යවයන්ත සාාවර් ා ්  කළද. වි දක
සාාවර් ා ්  කළද. ුලත්, පු ගිා  වසාර හතර තුළ ඊට වඩද වයඩි
ප්රැදණා ්  ණා  අරගත්තදට ශේ රශේ ජ තදවට ඇඟට යශ
සාහ ඇහයට ශපශ
කිසිැ ශ ා ්  ශවකද යහය. අ රශේ ජ තදව
කඳශකන් ිබපට ඇ ැ තත්ත්වා ට පත් කර ඉවරි . ඒකි  ශේ
චණ්ඩුව කරපු වයශේ. සා්වවරීත්ව ඳයඳුේකර  දකුතුව තුිබන්
පැණ්  -ශප ලි අනුපදතා  වයඩි වීැ  දසාද පැණ් - පු ගිා 
කදකශේ ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
34්  අපට පදඩු ශවකද
තිශඳ වද. ගත් විශී ණා  ශවනුශවන් වයඩිපුර ශගවන් අපට
සිදු ශවකද තිශඳ වද. එා  රුපිා ල් 2වලින් ගත්ශත ත්, රුපිා ල් 2
බිලිා  959් . ශේ අ ් ෂ පදක ා   දසාද, චර්ක ක ඔසා්තදර්කදශේ
චර්ක ක කළැ දකරණා   දසාද තැි  පු ගිා  අවුරුදු හතර
ඇතුළත ඇශැරිකදනු ශඩ කර් මිලිා 
34්  -රුපිා ල් 2 බිලිා 
959් - ශගවන්
ශවකද තිශඳන්ශන්. ඔන්
සා්වවරීත්ව
ඳයඳුේකරවක තත්ත්වා . එ ද ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර වාාදව  දසාද සිදු
වූ පදඩුව බිලිා  945ි . ශේශකන් බිලිා  959ි . දුර්වක චර්ක ක
කළැ දකරණා   දසාද රුපිා ශල් 2 අගා  කඩද වයුකණද. රුපිා ක
ැසා්තඳදල් 2දු වීැ තුළ, ශඩ කරශේ අගා  සා්ථදවර ශ වීැ තුළ
විතර්  ශේ ව ශක ට මිලිා 
9,4 7්  ශගවන්
ශවකද
තිශඳ වද.
චර්ක ක ඔසා්තදර්කදශේ චර්ක ක කළැ දකරණා   දසාද විතර් 
පු ගිා  අවුරුදු හතර ඇතුළත රුපිා ල් 2 බිලිා  0,173්  ශේ රටට
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අහිමි කර තිශඳ වද. ශේ රශේ ජ තදව ණා කදරශා ෝ ඳවට පත්
කර තිශඳ වද. රුපිා ල් 2 බිලිා  0,173ක ුල ක වසාරක ළ ජදතික
 දෂ්පද ා  හද සාැද ි . හයඳයි  කිා න්ශන්, ඇණා  ඳර. ණා  ඳර.
ැහින් ශේ ණා  ඳර.ඇ කිා දි . ශේ වසාරට විතර්  ඇශැරිකදනු
ශඩ කර් බිලිා 
5.6්  ශගවන්
ශවකද තිශඳ වද. එා 
රුපිා ල් 2වලින් ශගවශව ත් බිලිා  9,173ි . හයඳයි , ශේ චණ්ඩුව
රටට කරපු වි ද ා , ශේ චර්ක ක ඔසා්තදර්කද රටට කරපු වි ද ා ,
බිලිා  0,173ි . එ ද අපට හේඳන්ශත ට වරදා  හ න් ගිශේ,
මිලිා  959ි . ශේ චර්ක ක ඝදතකශා ෝ වි ද කළ ුල ලින්
හේඳන්ශත ට වරදා  වදශේ වරදා න් 95්  හ න් තිබුණද.
ශේ චර්ක ක ඝදතකශා ෝ රට වි ද කරපු ප්රැදණා ට ශක ළඹකුක දා ක වය ද අධිශවගී ැදර්ග සිා  ගුණා ්  හ න් තිබුණද. ශේ
චර්ක ක ඔසා්තදර්කද වි ද කරපු ුල ක ඉතිරි කර ගත්තද ේ,
වි ද කශළේ යත් ේ ශක ළඹ-ැදතර වදශේ අධිශවගී ැදර්ග තිහ,
හතිබහ්  විතර හ න්
තිබුණද. චර්ක කා   දසිා දකදරව
කළැ දකරණා  කළද ේ, ණා  ඳර, ණා  ඳර කිා ද අ අඬන්
ඕ ෑ යහය. ශේ චර්ක ක ඔසා්තදර්කදශේ චර්ක ක කළැ දකරණා 
තුළ විතර්  රුපිා ල් 2 බිලිා  0173්  පදඩුි . ශේ අවුරුීශී
ශඩ කරා  රුපිා ල් 2 9 1ට තිශඳ  දසාද බිලිා  9173්  ශගවන්
ඕ ෑ. එ ද ැහින් රදජප් ෂ යුගශේ වදශේ ශඩ කරා  රුපිා ල් 2
939ට තිබුණද ේ, අ ශගවන් තිශඳන්ශන් බිලිා 
73ි . ණා 
ශගව
එක ැහ ශක කු ප්ර ් ා ්  ශ ශවි . තැන්ශේ
ශ හයකිා දව ගය
අ ප්රකද
කරන්ශන්
යහය. චර්ක ක
සායකයසා්ැ් , වයඩ පිිබශවළ්  යති එක ගය කිා න්ශන් යහය. අ
ුල ල් 2 ඇැති එක්  කිා  වද. අගැයති තව එක්  කිා  වද. එක
එ් ශක දට ඕ ෑ විධිා ට තැි  චර්ක ක ප්රතිපත්ති  දකුත්
කරන්ශන්. එක ප්රතිපත්තිා ක ඉ කද ශේ රශේ චර්ක කා 
කළැ දකරණා  කළද
ේ, ශේ රටට ශේ වින් යහිා  සිදු
ශවන්ශන් යහය. කලින් කිවවද වදශේ එක පයත්තකින් අශප් රශේ
ජදතික චර් ෂදව වි ද ශවකද. ජදතික චර් ෂදව බි වයටිකද ැහ
භා කින් ීවවත් ශව
යුගා ් . අශ ්  පයත්ශතන් චර්ක කා 
කඩකද, වි ද කරකද එක ශවක්  කදකද එක ශවක්  ශ කද
සිටි තත්ත්වා ට අ පත් ශවකද තිශඳ වද. ශේ රශේ ජදතික
චර් ෂදවවත් තිබුණද ේ එශහැ වුණදට කැ්  යහය. ැහ
ශක කුවට විශී සාාාදරකි න් එ වද කිවවද. අ කාකදශව
සාාාදරකා න් 9,711ි  ඉන්ශන්. ක් ෂ ගණන් සාාාදරකා න්
ශගශ
වද කිා දි  කිවශව. සාාාදරකා න් ක් ෂ ගණන්
ශගශ
වද කිවවත්,
ජදතික චර් ෂදව සාේඳන් ව වයඩ
පිිබශවළ්  තිබුශණ්
යති  දසාද අශප් රට ජදතික චර් ෂදව
පයත්ශතන්, චර්ක කැා  ව ශා න් සාහ වයදපදරික ව ශා න් වි ද
ශවකද ඉවරි . ශේ රශේ ඇැතිවරුන්ශේ චර් ෂදව ශවනුවට
ජ තදවදින චර් ෂක වයඩ පිිබශවළ්  හ න් පුළුවන්, රශේ
ජ තදව යවත ඟද සිුකවන් පුළුවන් චණ්ඩුව්  හයී ැට අපිත්
සාැඟ එකතු ශවන් කිා  ච රණීා  ඉල් 2ීමැ කරමින්, කදකා 
කඳද ී ැ පිිබඳ ව ඔඳතුැදට සා්තුතිා  පළ කරමින් ැශේ කථදව
අවසාන් කර වද. ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි , ගරු ැන්ත්රීතුැද. அடுத்து, தகௌரவ

ஏ.எல்.எம். நசீர் அவர்கள்.
[பி.ப. 1.42]

ගු ඒ.එල්.එේ. නසීර් මහසතා
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

(The Hon. A.L.M. Nazeer)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
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தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கமள,
தகௌரவமான இந்தச் சகபயிமல நிதி அகமச்சினுகடய இந்தப்
பிமரரகணயின்மீது
மபசுவதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
வைங்
கியகமகயயிட்டு
நான்
நன்றிகயத்
ததாிவித்துக்
தகாள்கின்மறன். குறிப்பாக, இந்த நாட்டிமல நிதி ஒதுக்கீடுகள்
மட்டுமல்லாமல்
அபிவிருத்தி
சம்பந்தப்பட்ட
எல்லா
விடயங்களும் நிதி அகமச்சினூடாகத்தான் மமற்தகாள்ளப்
படுகின்றன
என்பகத
நான்
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திமல
கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்மறன். கடந்த 2015க்குப் பிறகு
இந்த நல்லாட்சியினூடாக நாட்டிமல பரவலாக அபிவிருத்தி
கள் இடம்தபறுவகத நாங்கள் பார்க்கின்மறாம். அதிலும்
குறிப்பாக 2017இல் இந்த அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்
பட்ட ‘கம்தபறளிய’ மவகலத்திட்டத்தின்மூலம் பல்மவறு
கிராமிய அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டங்கள் இலங்ககயிலுள்ள
எல்லாப்
பாகங்களிலும்
இடம்தபறுவகத
நாங்கள்
பார்க்கின்மறாம். RIDP என்றும் REDP என்றும் RRDP என்றும்
கிராமிய மவகலத்திட்டங்களினூடாக எல்லாப் பாகங்களிலும்
அபிவிருத்திகள் மிகவும் நன்றாக மமற்தகாள்ளப்படுவகத
நாங்கள் பார்க்கின்மறாம். இருந்தாலும், நிதி அகமச்சினூடாக
வைங்கப்படும் நிதி முழுகமயாகக் கிகடக்கவில்கல என்ற ஒரு
குகறபாடு இருப்பகதப் பற்றி இந்த நாட்டிமல பரவலாக
எல்லா இடங்களிலும் மபசப்படுகின்றன.
குறிப்பாக, கடந்த வரவு தசலவுத் திட்டத்திற்கு முன்னர் 200
மில்லியன் ரூபாய் ஒவ்தவாரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும்
அந்தந்தப்
பிரமதசங்களில்
இருக்கின்ற
ஆசனங்களின்
அடிப்பகடயில்
‘கம்தபறளிய’
மவகலத்திட்டத்தினூடாக
ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டது. அந்த வககயில், எனது தபாத்துவில்
ததாகுதிக்கும் 200 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு
தசய்யப்பட்டது. ஆனால், அதில் 163 மில்லியன் ரூபாய்தான்
வைங்கப்பட்டிருந்தது. மீதி 37 மில்லியன் ரூபாய் வைங்கப்பட
மவண்டும். வரவு தசலவுத் திட்டத்திற்குப் பிறகு ஒவ்தவாரு
பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் 100 மில்லியன் ரூபாய்
தகாடுத்ததாக
நான்
மகள்விப்படுகின்மறன்.
தகௌரவ
நிதியகமச்சர் அவர்கமள, இந்த நிதிகள் இன்னும் அந்த
மவகலத்திட்டங்ககளச்
தசய்த
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு
வைங்கப்படாத நிகலயில், இன்று பரவலாக அபிவிருத்தி
மவகலத்திட்டங்கள் முடங்கிக் கிடக்கின்றன. அதாவது,
தநடுஞ்சாகலகள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் தபற்மறாலிய
வளங்கள்
அபிவிருத்தி
அகமச்சினாலும்
எங்களுகடய
தகௌரவ றவுப் ஹகீம் அவர்களுகடய Minister of City
Planning,
Water
Supply
and
Higher
Education
அகமச்சினாலும்
நாங்கள்
பல
அபிவிருத்திககளச்
தசய்தமபாது, அவற்றுக்குாிய நிதிகள் நிதியகமச்சினூடாக
வைங்கப்படாகமயால் இன்று அந்த அகமச்சுக்களிலிருக்கின்ற
நிர்வாகங்கள் முடங்கியிருக்கின்ற ஒரு நிகலயிகன நான்
பார்க்கின்மறன். குறிப்பாக, எங்களுகடய பிரமதசங்களிமல
தகௌரவ
அகமச்சர்
றவுப்
ஹகீம்
அவர்களுகடய
அகமச்சினூடாக நிதி ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்டு, அந்த
மவகலத்திட்டங்கள்
முன்தனடுக்கப்
பட்டமபாதிலும்,
நிதியகமச்சினூடாக அதற்குாிய நிதி உாிய அகமச்சுக்கு
வைங்கப்படாத காரணத்தினால் அந்த ஒப்பந்தக்காரர்கள்
மிகவும் சிரமப்படுகின்ற நிகலகமகயயும் அவர்கள் மீண்டும்
மீண்டும் மவகலத்திட்டங்ககள எடுத்துச் தசய்வதற்குப்
பின்னிற்கின்ற
ஒரு
நிகலகமகயயும்
நாங்கள்
பார்க்கின்மறாம்.
மமலும், அண்கமயில் நாட்டிமல ஏற்பட்ட பிரச்சிகனகள்
சம்பந்தமாக சமகால அரசியலிமல எங்களுகடய முஸ்லிம்
சமகாதரர் ஒருவர்மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிகலயில், இன்று
எல்மலாரும் எங்களகனவகரயும் சந்மதகக் கண்தகாண்டு
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பார்க்கின்ற ஒரு நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த
நிகலகமயிகன
நாங்கள்
முற்றாக
இல்லாமற்தசய்ய
மவண்டும். ஏதனன்றால், எங்களுகடய எண்ணங்களில் "இது
எங்களுகடய
நாடு"
என்தறாரு
விடயத்தில்
நாங்கள்
எல்மலாரும் திடசங்கற்பத்துடன் இருக்கின்மறாம். இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில் 22 முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
இருக்கின்றார்கள். "இது எங்களுகடய நாடு; இதில் எல்லா
மதத்தவர்களும் ஒன்றாக இருக்க மவண்டும்" என்பதில் நாங்கள்
எல்மலாரும் மிகவும் ததளிவாக இருக்கின்மறாம். அண்கமயில்
தகௌரவ நிதி அகமச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் நல்லததாரு
கருத்கதத் ததாிவித்திருந்தார். அது என்னதவன்றால், "இந்த
நாடு
சிங்களவர்களுக்கு
மாத்திரமல்ல,
எல்மலாருக்கும்
உாித்தானது; சட்டத்தின் முன் எல்மலாரும் சமம்" என்ற
விடயத்கத அவர் மிகவும் ததளிவாகக் கூறியிருந்தார். எனமவ,
வளமான இந்த நாட்டிமல மூன்று சமூகங்களும் ஒன்றாக
அமர்ந்து மபசி சில விடயங்ககள மமற்தகாள்கின்றமபாது,
இந்த நாட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற பிரச்சிகனகள் இனி
ஒருமபாதும் ஏற்படாது.
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கமள, நான் இங்கு குறிப்பிட்ட
வாறு இந்த நாட்டிமல அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டங்ககள
முன்தனடுத்த ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு வைங்கப்படமவண்டிய
நிதி இன்னமும் வைங்கப்படாமல் தாமதப்படுத்தப்பட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகலப்பாட்டில், நாட்டில் எவ்வாறு
அபிவிருத்திககளச் தசய்வது என்ற மகள்வி எழுந்திருக்கின்றது.
இகத
நிவர்த்தி
தசய்யமவண்டுதமன்றால்,
நீங்கள்
உங்களுகடய அகமச்சினூடாக இது ததாடர்பில் துாித
நடவடிக்ககககள
முன்தனடுக்கமவண்டும்.
அவ்வாறு
நடவடிக்கக
எடுக்கின்றமபாதுதான்,
எங்களால்
இந்த
நாட்டிமல எந்தமவார் அபிவிருத்தித் திட்டத்கதயும் சாியாகச்
தசய்யமுடியும் என்பகத இந்த இடத்திமல கூறிக்தகாள்ள
விரும்புகின்மறன். எனமவ, 2017 - 2018ஆம் ஆண்டு
காலப்பகுதியில்
அபிவிருத்தி
மவகலத்திட்டங்ககள
மமற்தகாண்ட ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குக் தகாடுக்கப்படாமல்
இருக்கின்ற நிலுகவக் தகாடுப்பனவுககள உடனடியாக
தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கள் வைங்கமவண்டும் என்பதில்
நான் உறுதியாக இருக்கின்மறன்.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு
நிமிடம் இருக்கின்றது.

ගු ඒ.එල්.එේ. නසීර් මහසතා
(மாண்புமிகு ஏ.எல்.எம். நசீர்)

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

நாங்கள்
எங்களுக்குள்மளமய
பிாிவுககள
கவத்துக்
தகாண்டு
இந்தப்
பாராளுமன்றத்திமல
மபசுகின்மறாம்.
வாக்களிக்கின்ற மக்கள் எங்ககள மவதறாரு மகாணத்திமல
பார்க்கிறார்கள்.
மநற்றுக்கூட
பாராளுமன்றத்திமல
அப்படியான
விடயங்கள்
மபசப்பட்டன.
எங்களுக்குள்
பாிமாறப்படுகின்ற விடயங்கள் மக்களுகடய பார்கவயிமல
எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று தசான்னால், தகௌரவ பிரதி
அகமச்சர்
அவர்கள்
கூறியதுமபான்று,
எதிர்வருகின்ற
மதாோ்தலில்
ஏன்
இவர்களுக்கு
வாக்களிக்கமவண்டும்?
என்றததாரு
நிகலப்பாட்கட
மக்களிடத்திமல
ஏற்படுத்
துமளவுக்கு
நிகலகமககள
உருவாக்கியிருக்கின்றது.
அவ்வாறில்லாமல்,
எங்களுகடய
அகமச்சர்கள்,
பிரதி
அகமச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்மலாரும்
இந்தப்
பாராளுமன்றத்திமல
நல்ல
கருத்துக்ககளப்
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பாிமாறுகின்றதபாழுது, எங்கள்மீதான மக்களுகடய பார்கவ
மிகவும் நல்ல கண்மணாட்டமுகடயதாக இருக்குன்று நான்
நிகனக்கின்மறன்.
நாங்கள்
எங்களுக்குள்மள
நல்ல
பண்புககள, நல்ல பண்பாடுககள வளர்த்துக் தகாண்டால்
தான் இந்தப் பாராளுமன்றத்கத நாட்டுக்குத் மதகவயான
சட்டங்ககள, சட்டவிதிககள உருவாக்குகின்ற தகௌரவமான
ஒரு சகபயாக மக்கள் பார்ப்பார்கள். தகௌரவ சபாநாயகர்
அவர்கமள, இந்தச் சட்டமன்றத்தின் தகலவராக இருக்கின்ற
நீங்கள் இதகனக் கருத்திற்தகாண்டு உறுப்பினர்ககளக்
கண்ணியமாக வைிப்படுத்தி, தநறிப்படுத்த மவண்டுதமன்று
நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்திமல மகட்டுக்தகாள்கின்மறன்.
விமசடமாக, தகௌரவ அகமச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்களுக்கு
நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நன்றிகயக் கூறுகின்மறன்.
ஏதனன்றால், கிராமிய அபிவிருத்தி மவகலத்திட்டம் என்கின்ற
அடிப்பகடத் திட்டத்திகன அவர் தசயற்படுத்தியிருக்கின்றார்.
அதிலும் பலவிதமான பிாிவுகள் இருக்கின்றன. அதற்கான
நிதிகய
நிதி
அகமச்சுக்கூடாக
பரவலாக
எல்லா
அகமச்சுக்களுக்கும்
வைங்குகின்றமபாது
மக்களுகடய
மதகவகள் மிகவும் சிறப்பாகப் பூர்த்தியகடயும் என்று இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் கூறி, விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.

[අ.භද.9.51]

ගු (ණචාර්ය ්ර් අමුුගම මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, ැට කයබී තිශඳ
ශවකදව සීමිත  දසාද ඉතදැ ශකටිශා න් ැශේ කථදව කරන්
ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද. ඇත්ත ව ශා න් ශේ ජදතයන්තර
සා්වවරී ඳයඳුේකර ඒ කිා න්ශන් Sovereign Bonds අ හයැ
රටකැ පදශහේ චර්ක කශේ එ් තරද අා ා ්  ඳවට පත්ශවකද
තිශඳ වද. කාකදශව විතර්  ශ ශවි , ශව ත් රටවකත්
විශ ේෂශා න්ැ තැන්ශේ විශී වි දැා  සාහ විශී අා  වයා 
සාකසා් කර ගයනීැට ජදතයන්තර සා්වවරී ඳයඳුේකර  දකුත්
කර වද. ඳයඳුේකර  දකුත් කිරීැ සාහ කඳද ගයනීැ ී ර්ඝ කදකා ් 
තිසා්ශසාේ අශප් චර්ක කශේ සා්වරූපා ්  ඳවට පත්ශවකද තිශඳ වද.
මීය ට ශපරත් විවි රජා න් ණා  ගත්තද. ශේ රජා ත් ණා  ගන් වද.
ුලත් අපි ශැහි අභයන්තරා  ඳයදෙවදැ විශ ේෂශා න්ැ
සායකකිලිැත් විා  යුතු කදරණද කිහිපා ්  තිශඳ වද.
පළුලව ප්ර ් ා  තැි , අපි ශේ ඳයඳුේකර ගන්ශන් ඇි 
කිා  එක. අපි ජදතයන්තර ශවශළ ශප ළට ගිහින් එ් තරද
ශව සා් ව ශප ීම අනුපදතා ්  ුලල් 2 කරශග කාකදවට ඒ සාල් 2ලි
ගන්ශන් ඇි ? ඒ ප්ර ් ා  තැි  ඉතදැත් වය ගත්. ඒ
ඳයඳුේකරවකට ා ෑැ  දරූපණා  කරන්ශන් අශප් චර්ක කශේ
අර්බු ා ් ; crisis එක් . ශැ ක්  , ඒ crisis එක? අශප් ච දා ැ
විශ ේෂශා න්ැ අශප් විශී වි දැා  ඉපයයීැ අශප් අව යතදවකට
සාදශප්් ෂිතව ඉතදැ අඩුි ; ැින. රට්  හයටිා ට අපි ා ේ
චශා ෝජ ා න් කරන් ඕ ෑ ේ, ා ේ වයඩසාටහ කට ා න්
ඕ ෑ ේ අශප් රටින්ැ ඇති කර ගන් ද විශී වි දැා  ඒ
කටයුතුවකට ැිනි  කිා කද අපට ශපශ
වද. ඒ කටයුතු
ශැ වද ? එක්  තැි , අපි කලින් කඳදගත් ණා වකට වදර්ෂිකව
චපු ශගවන්
අව ය විශී වි දැා  කඳද ගයනීැ. රශේ
චර්ක කා  ් තිැත් ේ ශඳ ශහෝ අවසා්ථදවකී  අපට භා  යතුව
ණා  අරශග , කලින් වයඩි ශප ලිා කට ගත්ත විශී ණා ් 
තිශඳ වද ේ එා  ශගවද ැන් ත් පුළුවන්. ඒ කදරණා  ශේශ් 
ශහ
පයත්ති . ශේශ්  රක පයත්ත තැි , අශප් චර්ක කා 
් තිැත් යත් ේ අපි ශවශළ ශප ළට ා  ශක ට ශැවර අපට
ශගවන් තිශඳ ශප ීම අනුපදතා  කලින් තිබුණු අනුපදතා ට
වඩද වයඩි වීැ. එතශක ට අපට ප්ර ් ා කට ුලුවණ පදන් සිී
ශව වද. ැද ඒ පිිබඳ ව පුව විසා්තර කරන් ේ.
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[ගරු (චාදර්ා )  සාරත් අුලණුගැ ැහතද]

ය ට එක කදරණා ්  කිා න් ඕ ෑ. සාදැද යශා න් රටක
චර් ෂදවට එවය ද විශී වි දැා  සාාචිතා ්  තිශඳන් ඕ ෑ. ළ
ව ශා න් අඩු ගණශන් ැදසා 6කට ශේ රශේ ජ තදවට අව ය
භදණ්ඩ කඳද ගයනීැ සා හද විශී රටවකට ශගවන් අව ය ුල ල් 2
ප්රැදණා ක සාාචිතා ්  ශේ රශේ තිශඳන් ඕ ෑ. එශහැ යත් ේ
අශප් ජ තදවට ඒ ුර් ෂිතභදවා  කඳදශ න් ඳයහය.
ශ ව කදරණදව ශැා ි . ශේ රශේ සාාවර් ා ට අව ය
උපකරණ හද භදණ්ඩවකටත්, අශප් සාාවර්
ශවගා  කඳදගන්
තිශඳ භදණ්ඩවකටත් ුල ල් 2 වයා  කරන් සිී ශව වද. ඒ  දසාද
ඒ ුල ල් 2 ගන් කටයුතු කිරීැ ඉතදැ ශහ ි . ුලත් ශැතය
සිී ශවකද තිශඳන්ශන් ඒ ුල ල් 2 ගයනීැ පිිබඳ ප්ර ් ා ් 
ශ ශවි . ශැතය සිී ශවකද තිශඳන්ශන් ප්ර ් ශ කි . එක් 
තැි , අශප් චර්ක ක කළැ දකරණා  දුර්වක වුණදැ, ඒ ගත්ත
ුල ල් 2වලින් මීය ට ශපර ගත්ත ණා  ශගවන්
් තිා ්  යති වීැ.
එතශක ට අපට තව තවත් ණා  ශවන් ශව වද.
පරණ ණා  ශගවන් අදෙතින් ණා  ගන් ශව වද. ුලත්
භා ද ක තත්ත්වා  වන්ශන්, අර පරණ ණා වක තිබුණු ශප ීම
අනුපදතා ට වඩද ඉහළ ශප ීම අනුපදතා කට අපට අදෙත් ණා 
ගන් ශව එකි . එතශක ට එන් , එන් ැ අපි අර්බු ශා න්
අර්බු ා ට ා  වද.
ශැතය ී  අපි අව ද ා  ශා  ුල කරන් අව ය ශී තැි 
ශප ීම අනුපදතා . අපිට ණා  ගන් පුළුවන්. ඒක එච්ාර ශක කු
ප්ර ් ා ්  ශ ශවි . ුලත් අපි ණා  ගන්ශන් ශැ
ශප ලිා ට
කිා  ප්ර ් ා ට අපට ුලුවණ ශ න් සිී ශව වද. ශකෝක
ඳයාකුව ශවවද, IMF එක ශවවද, සා්වවරී ඳයඳුේකර ගන් ශව
ශපෞීගලික ඳයාකු ශවවද ශේ හයැ එක් ැ ඇත්තව ශා න්
තැන්ශේ ුල ල් 2 ශව රටකට ශ න්ශන් ඒශකන් ුල ක චපු
ගන් ි , ශප ලිා  චපු ගන් ි . ඒ රටට ඒ විධිා ට ශගවන් ඳයරි
තත්ත්වා ්  ශපනී ශග එ වද ේ, ඒ මි දුන් කිා  වද, "උඹකද
වයඩිශා න් තව ශප ලිා ්  ශගවපල් 2කදඇ කිා කද. එතශක ට ඒ ශප ීම
අනුපදතා  වයඩි ශව වද. අපිට තිශඳ භා ද ක තත්ත්වා  තැි ,
අශප් රශේ චර්ක කා  ගය වි ව
් දසාා  යති  දසාද ය ට අපට
ශපශ
ශප ීම අනුපදතා  එන් එන් ැ වයඩි වීැ.
ශැතය ී  කිා න්
ඕ ෑ ඉතදැ වය ගත් ශී තැි , අශප්
විශී වි දැා  සාේඳන් ව අපිට තවත් භා ද ක තත්ත්වා ්  ඇති
ශවකද තිශඳ වද කිා  එක. අපිට සා්වභදවශා න් විශී වි දැා 
කයශඳන්ශන් ශැ
ශැ වදි න් ? පළුලවය ද එක තැි , විශී
රටවක ශසාේවා  කරකද ශේ රටට ුල ල් 2 එව අා ශේ ුල ල් 2 සාාචිතා .
ශ වය ද එක තැි , ඇඟදෙේ කර්ැදන්තශා න් අපට කයශඳ විශී
වි දැා . තුන්වය ද එක තැි , සාාාදරක වයදපදරශා න් අපට
කයශඳ විශී වි දැා . හතරවය ද එක තැි , ශත්, රඳර්, ශප ල් 2
වදශේ පයරණි අප ා  ශභෝගවලින් කයශඳ සාාචිතා . පසා්වය ද
එක තැි , ැයණි්  සාහ ශව ත්  දජ ද්රවයවලින් අපට කයශඳ
සාාචිතා . අපි ශේ ක්රැ පහ ගත්ශත ත්, ශේවදටත් වි දක අර්බු ා ් 
තිශඳ ඳව අපට ශපශ න් තිශඳ වද. පිටරටවක ශසාේවා  කර
අා ශගන් කයශඳ ුල ක අඩු වී ශග එ වද. සාාාදරක වයදපදරා 
ශහ ටැ ඳයහයකද තිශඳ වද. අශප් ශත්, ශප ල් 2, රඳර්වකට
කයශඳ මිකත් අපට ශහේුක කරන් ශව වද. අපිට ුවඟද් 
කල් 2ප දශවන් කටයුතු කරන් සිී ශව වද.
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ශීකටැ අපි උ වු කරන් ඕ ෑ; ච දර කරන් ඕ ෑ කිා 
එක. යන් ඉතදැ භා ද ක ශ ා ්  අපට ශපශ න් තිශඳ වද.
ශේ රශේ විශී වි දැා  උප ව ශහ චා ත තිශඳ වද.
වි දක කයපවීැ්  කරකද, ශේ රශේ ජ තදවශගන් වි දක
සාා යදවකට රැකිා ද ශ
එවය ද චා ත වකට පවද ශ ශා ් 
විධිශේ කටකථදවලින් තර්ජ කරකද තිශඳ වද. ැැ ශහ ටැ
න් ද චා ත ා ්  තැි  ඇශහේැදසා්ඇ කිා 
චා ත ා .
ඇත්තව ශා න්ැ එැ චා ත ා  වි දක චශා ෝජ ා ්  කරකද
තිශඳ වද, ශේ රශේ සාාාදරක කර්ැදන්තා ට, ශසාෞ ය අා ා ට.
එැ චා ත ශේ වයඩිශා න්ැ ශසාේවා  කරන්ශන්, ශේ රශේ සිාහක,
ශ ැළ, ුලසා්ලිේ මි දසා්ු. යන් ඒකට පහර ගහ වද. ැදසා්
ශහෝල් 2ඩින්ේසා්, බ්රයන්ඩි් සා් වය ද ශේ රටට විශී වි දැා  කඳද
ශ
චා ත ත් ශේ ශවකදශව අපි රැක ගන් ට ඕ ෑ. ශැ ක ,
ශේ ජදතිවද ා  ශේ අා ා ට ශග දශව ත්, ජදතිවද ා  අශප් චර්ක ක
් ශෂේත්රා ට චශව ත්, ශේ රටට ශක කු වි ද ා ්  ශව වද.
එතශක ට එක පයත්තකින් ශේ කිා 
විධිශේ
ඳයඳුේකර
කඳදගන් අැදරු ශව වද. ශ වනුව, ඳයඳුේකර කඳද ගත්තත්
රටට රද ගන් ඳයරි වි දක ශප ලිා කට තැි  ඒ ුල ල් 2 ගන්
සිී ශවන්ශන්.
රට්  වුණදැ, අා  වයා ්  හයදුවදැ, ඒක අතහයර ැන් ඳයහය.
ඒකට අව ය ුල ල් 2 ශක ශහන් හරි ශහ ා දගන් ඕ ෑ. ඳයාකුවලින්
ගන් පුළුවන්. ුලත් අපට චර්ක ක ් තිා ්  යත් ේ, අශප්
එකුලතුකැ් 
යත් ේ, සාට ්  ශ න්
තරේ අපට හි ා ් 
යත් ේ අශප් චර්ක කා  ශග ඩ ඟන් ඒ විධිශේ වදතදවරණා ් 
අපට හ දගන් ඳයරි වුශණ ත් සිදුශවන්ශන්, අ දවදර්ා ශා න්ැ ඒ
ශප ීම අනුපදතා  ඉහළ ා  එකි . ඒ  දසාද අපි සිා දෙ ශ දැ ශේ
ශවකදශව කරන් තිශඳන්ශන්, එැ අා ශග ඩ ඟ එකි . ැැ
විශ ේෂශා න්ැ සාන්ශතෝෂ ශව වද, සාාාදරක වයදපදරා  භදරව
කටයුතු කර ැශේ හිතවත් ශජෝන් අැරතුාග ඇැතිතුැදත් ශේ
ශවකදශව සාභදවට ඒැ ගය . ශැ
කයපවීැ්  කරකද ශහෝ ශේ
රටට විශී වි දැා  ශගශ
ඒ චා ත අපි ශග ඩ ඟන්
ඕ ෑ. එශහැ ශන් , ඇැතිතුැද?

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා (්ාචාරක ්ාවර්ධාන, වනජීවී
්හස ක්රි්පිනයානි ණගිරක ක යුුර අමාතයුරමා
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி,
வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்
அகமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs)

ඔඳතුැද කිා 
හයටිා ට
යන් අපි පුඳදකද ඉන්
හයැශ දටැ සාහ
ශ න්
ඔ් ශක ැ කයහයසා්ති කරකද
තිශඳන්ශන්. හයැ ඳයාකුවකටැ යනුේ ී කද තිශඳ වද.

ගු (ණචාර්ය ්ර් අමුුගම මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் அமுனுகம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශඳ ශහ ැ ශහ ි . සාාාදරක වයදපදරා , ඇඟදෙේ වයදපදරා ,
ශේ රටට විශී වි දැා  ශගශ
සාෑැ චා ත ා ් ැ රැකශග ,
අපි ශේ අවසා්ථදශව ප් ෂ ශේ ශා න් ශත රව අත්වයල් 2 ඳය ශග
ශහ සාට ්  ී  අශප් චර්ක කා  යවතත් වර් ා  කර ගත යුතු
ඳව ප්රකද කරමින්, ඔඳතුැදට සා්තුතිා  පළ කරමින් ැශේ වා
සා්වල් 2පා  අවසාන් කර වද.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ශේ අවසා්ථදශවී  අපි සිා දෙ ශ දැ ැත්  කරගත යුතු ශ ා ් 
තිශඳ වද. එ ේ, ශේ රටට ුල ල් 2 චශා ෝජ ා  කර , ශේ රටට
ුල ල් 2 එවකද ශේ රශේ විශී වි දැා  සාාචිතා  වයඩි කර ඒ හයැ

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . මීය ළඟට, ගරු ඒ.ඩී. ුසිල් 2 ශප්රේැජා න්ත
ැහතද.
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ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජය්දත මහසතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, අ ශේ විවද ා 
පයවයත්ශවන්ශන් ගරු ුල ල් 2 ඇැතිතුැද ශා ෝජ ද කරපු ජදතයන්තර
ඳයඳුේකර -sovereign bonds- සාහ ඒ ැදර්ගශා න් ුල ල් 2 උපා ද
ගයනීැ සාේඳන් ශරගුකදසි හද විධිවි ද
සායකසීැ සා හදි .
විශ ේෂශා න්ැ වදර්ෂික අා  වයා  සා හද අව ය වන් ද වු විශී
වි දැා , රශේ ච ා  සා හද අව ය වන් ද වූ විශී වි දැා  සාහ
ණා  ශප ීම ශගවීැ සා හද අව ය වන් ද වූ විශී ුල ල් 2 ප්රැදණා 
ශසා ා ද ගයනීැ සා හද වූ විධිවි ද සාකසා්වන් ි . විශී ඳයඳුේකර
අපට ගන්
සිදු ශවකද තිශඳන්ශන් ඇි ? ප්ර ද ැ කදරණා 
ව ශා න් පුගිා  වසාර කිහිපා  තුළ අපි ය් ක ශී තැි  අශප්
රශේ ච ා 
අප ා 
අතර තිශඳන් ද වූ පරතරා . ළ
ව ශා න් ගත්ශත ත්, ශඩ කර් බිලිා  01ක පැණ ප්රැදණා ක
ච ා  අශප් රටට අතයව යශා න්ැ කළ යුතු ශව වද. රටට
අව ය  දජ ද්රවය -ශතල් 2- ච ා  ා  සා හද ළ ව ශා න් ශඩ කර්
බිලිා  4්  5්  පැණ වයා  ශව වද. ඊළඟට ඖෂ , ශප ශහ ර,
අුලද්රවය චී  ව ශා න් ගත්තදැ ශඩ කර් බිලිා  01්  පැණ
අව ය ශව වද.
යන් අශප් අප ා  ා න්ශගන් කයශඳ
ච දා ැ - export
income - ගත්ශත ත් ළ ව ශා න් ශඩ කර් බිලිා  91්  පැණ
ව වද. ශේ අතර තිශඳන් ද වූ ශවශළ පරතරා  - trade deficit අවසාද ව ශා න් රශේ විශී වි දැා ට ඳකපද වද. විශී
වි දැා  උපා ද ගන්
ේ, අශප් රට තුළට එන් ද වූ ශප්රේෂණ remittances - ගය ඳකන් අපට සිදුව වද. අ ව ශක ට රී
කදාකිකශා ෝ වි දක ප්රැදණා ්  විශී රැකිා දවක ශා ශ වද.
විශ ේෂශා න් ැය ශපරිනග කකදපශේ රී කදාකිකශා ෝ මිලිා  9.0් 
පැණ සිටි වද. ඒ අා ශගන් එ ශප්රේෂණ සාා යදව මීය ට අවුරුදු
4කට, 5කට කලින් ශඩ කර් බිලිා 
් වද වයඩි ශවකද තිබුණද.
ඒක ක්රැදනුූලකව ශඩ කර් බිලිා 
7ක ප්රැදණා ට, 7.2ක
ප්රැදණා කට අඩු ශවකද තිශඳ වද. ුලත්, යන් ඒ ප්රැදණා  ඉහළ
ා න්ශන් යහය.
ඊ ළඟට, අප ා  ා  - exports - ගය අපි ඳකුල. අප ා  ා 
වයඩිවන්
ේ, අශප් ගුණදත්ැකභදවා  වයඩිවන් ඕ ෑ, අප ා 
පරිැදව වයඩිවන් ඕ ෑ. අ ඒක සිී වන්ශන් යහය. ඊ ළඟට,
ශසාේවද අා ා  ගය ඳකුල. අශප් රශටන් ශසාේවදවන් කඳද ගන් ද
ශ ශා ්  ් ශෂේත්ර තිශඳ වද. ශසාෞ ය ් ශෂේත්රා  ශවන් පුළුවන්,
ශව ත් අා ා ්  ශවන් පුළුවන්. සාාාදරක වයදපදරා  කිා න්ශන්
ප්ර ද ව ශා න්ැ අපට විශී වි දැා  උපා  තවත් අා ා ් . ඊ
ළඟට, අශප් රට තුළට ගකද එන් ද වූ චශා ෝජ ගන් පුළුවන්.
යන් ශේ අා සිා ල් 2කැ ගත්ශත ත් ශේ වසාර හතර හැදර තුළ ශේ
රජා  අශප හදසාත් ශවකද තිශඳ වද, ඒ  දා මිත ඉක් කා න් සාපුරද
ගයනීැ සා හද අව ය වයඩ පිිබශවළ සාකසා් කර ගන් .
විශ ේෂශා න්ැ පුගිා  අශප්රේල් 2 ැදසාශේ එල් 2ක වූ පදසා්කු ඉරු ින
ප්රහදරත් එ් ක සාාාදරක වයදපදරශේ ඳරපතළ අර්බු ා ්  ශේ
ශව ශක ට ඇති ශවකද තිශඳ වද. ගරු ඇැතිතුැද කිවවද, ඒ
ශහෝටල් 2 ශවනුශවන් ණා  ගත් අා ට විවි සාහ සාපා  වද කිා කද.
ුලත්, ප්ර ද ැ ප්ර ් ා  තිශඳන්ශන් රශේ චර් ෂදව පිිබඳ වි . ඒ
ප්ර ් ා ත් එ් කි  ශේ අර්බු ා  පය
ඟින්ශන්. අපට ැතකි ,
යුී ා  අවසාන් කළ අවුරුී වූ 011 අවුරුී ව ශක ට කාකදවට
පයමිණි සාාාදරකි න් ප්රැදණා  ශක පැණ කිා කද. 451,000ි .
පුගිා  ැදසාා  ව
ශත්  වර්ෂා කට ක් ෂ 01කට වයඩි
සාාාදරකි න් ප්රැදණා ්  කාකදවට චවද. ඔවුන්  දකේ චශව
යහය. ඔවුන් චශව ශේ රට පිිබඳ ව ශකෝකශේ රන් ද වූ ැතා ත්
එ් කි . ඒ ැතා ත් එ් ක රශේ චර් ෂදව තිබුණද. ුලත්, ශේ
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ව ශක ට රටවල් 2 කීා කින් travel advisories  දකුත් කළද , අශප්
රශේ සාාාදරා  කරන් එපදා  කිා කද? ඇශැරිකදනු රදජයශා න් ඒ
 දශව ා   දකුත් කළද, කිසිැ ඇශැරිකදනු පුරවයසිශා කුට
කාකදශව සාාාදරා  කරන් එපදා  කිා කද. චී ශා න් ඒ  දශව ා 
 දකුත් කළද, ඉන්ිනා දශවන් ඒ  දශව ා   දකුත් කළද. ශේ වදශේ
රටවල් 2 33කින් travel advisories යේැද. සාාාදරක වයදපදරා 
යවත ා ථද තත්ත්වා ට ශේන්
ේ, අශප් චශා ෝජකි න්ට,
ශීයා  වයදපදරිකි න්ට, ශහෝටල් 2 කර්ැදන්තකරුවන්ට ා ේ ා ේ
සාහ ශ න් චණ්ඩුවට පුළුවන්. ුලත්, සාාාදරකි න් රට තුළට
ශගන්වද ගයනීැ සා හද තවත් වි දක වයඩ ශක ටසා්  කරන්
ව වද. ඒ සා හද රශේ ජදතික චර් ෂදව තහවුරු කරන් ව වද.
එශහැ ේ, ශැි න් පයහයිනලි ව එ්  කදරණා ්  තිශඳ වද. අන්
සිා ල් 2කටැ වඩද අ වශසාේ වය ගත් ශවකද තිශඳන්ශන් ජදතික
චර් ෂදවි . ශැන් ශේ ජදතික චර් ෂදව තැි  0195 ජ වදරි
ශව ද දි න් පසා්ශසාේ ශේ චණ්ඩුව පරදුවට තයබුශව. අපි ය් කද,
සාැහර ඇැතිවරු ඳකා ට පයමිණිා දට පසා්ශසාේ 0195 ජ වදරි
ශව ද ද පදශර් ගිහිල් 2කද ශප ලිසා් ැදර්ග ඳද කවකට පි න් ගහපු
චකදරා . එශසාේ පි න් ගසාද ඒ ශප ලිසා් ැදර්ග ඳද ක ඔවුන්
පයත්තකට යේැද. ඒවදට පි න් ගසාද පයත්තකට යමූ අා ට අ ඒවද
ශග යල් 2කද පදශර් තිා න් සිී ශවකද තිශඳ වද; අ ඔවුන්ට
ූලඩදරේ ගහන්
සිී ශවකද තිශඳ වද. අ හයැ තය ැ
පදසාල් 2වක ශේේුක ුලර කරන් සිී ශවකද තිශඳ වද. ශේ රශේ
ජ තදවට ශේවද අැතක ශවකද තිබුණද. ඒ කදකශේ ශ ැවපිා න්
rotation එකට පදසාල් 2වකට ගිා ද. එශහැ ගිහිල් 2කද අවුරුදු 91්  ශේ
රට සාදැකදමීය ව තිබුණද. ුලත්, 2015 ඉ කද ශගවී ගිා  ශේ අවුරුදු
හතර හැදරට ජදතික චර් ෂදව පරදුවට තයබුවද. UNHRC එශ් 
ශා ෝජ ද, රදජය ශ ව සාාවි ද වක ශා ෝජ ද, ශව ත් ඳටහිර
ඳකශවගවක ශා ෝජ ද තැි  ශේ රශේ ක්රිා දත්ැක කශළේ. ඒශ් 
ප්රතිලකා  වුශණ් ශැ ක්  ? ජදතික චර් ෂදව පරදුවට තයබුවද.
ජදතික චර් ෂදව යති ව ශක ට චර්ක කා  ශග ඩ ගන් ඳයහය;
සාාහිඳිා දව ඇති කරන් ඳයහය. යන් ජ වර්ග අතර සායකා  වයඩි
ශවකද තිශඳ වද. යන් ැැ සාරක ප්ර ් ා ්  අහ වද. ශේ
චණ්ඩුවට ශේ සා හද තිබුණු ය් ැ ශැ ක්  ? ය් ැ්  යහය,
සායකයසා්ැ්  යහය, වයඩ පිිබශවළ්  යහය. පදසා්කු ඉරි ද ශඳෝේඳ
ගයුවවද, එශහත් තවැත් ඒ සා හද වයඩ පිිබශවළ්  යහය. අ
ව තුරු ැදසාා ්  ගත ශවකද අවසාද ි . විපතට පත් වූ අා ට සාහ
සාකසාන්ශන් ශක ශහ ැ , කයඩී බිඳී ගිා  ශීවල් 2 ශග ඩ ඟන්ශන්
ශක ශහ ැ , ජ
ීවවිතා 
යවත ා ථද තත්ත්වා ට ශේන්ශන්
ශක ශහ ැ ා  දී  ශීවල් 2 පිිබඳ ව සායකයසා්ැ්  ශහෝ වයඩ
පිිබශවළ්  යහය. ශැන් ශේක තැි  ප්ර ් ා . අ ැළ ශගා කට
ගිා ත්, ැඟුල් 2 ශගා කට ගිා ත්, ශව උත්සාවා කට ගිා ත්, ජ තදව
රැසා් ශවකද කථද කරන්ශන් ඇඅපට ශේ ශැ ක්  ශවකද
තිශඳන්ශන්ඇ කිා දි . යන් මිළ ජ තදවට කිවවද, ඳකා  ශඳ ද,
තිශඳ වදට වඩද ී කද, අදෙත් වයවසා්ථදව්  ශග යල් 2කද ශක කු
ශක කු ශීවල් 2 කර වදා  කිා කද.
අ
TNA එකට
උතුරට
ා න්
ඳයහය.
යන්
ජ දධිපතිවරණා කට ා න් ශව වද ශ සායේඳර් 1 ට කලින්.
ඔ් ශතෝඳර් ුලක ශව ශක ට ැයතිවරණා  ප්රකද ා ට පත් කරන්
ඕ ෑ. යන් උතුශර් මිළ ජ තදව, යශඟ හිර මිළ ජ තදව
TNA එශකන් අහි  ඇඅර ශ වදි  කිවව වයවසා්ථදව ශකෝ,
සාාශ ෝ ා  ශකෝඇ කිා කද. ඒ අා ට ශැ වද කයබුශණ්? කිසිැ
ශ ා ්  කයබුශණ් යහය, කදකා  දසා්ති කළද පැණි . ඒ ජ තදවට
ඒ ප්ර ් ා  තිශඳ වද.
ඊළඟට, ුලසා්ලිේ ජ තදවට ප්ර ් ා ්  ඇති වුණද, පුගිා 
ින වක ඇති වුණු තත්ත්වා ත් එ් ක. අශප්රේල් 2 09වය ද ද ප්රහදරා 
වළ් වද ගත්තද
ේ, කිසි ශසාේත්ැ අ ශේ තත්ත්වා  ඇති
ශවන්ශන් යහය. ඒක වළ් වද ශ ගයනීැ ගය ි  අපි සාදකච්ඡද
කරන් ඕ ෑ. ුලත්, ඒක පයත්තකට ැ වද. ැැ ඒ ගය තව
දුරටත් කිා න් ේ.
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[ගරු ඒ.ඩී. ුසිල් 2 ශප්රේැජා න්ත ැහතද]

යන් ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර සිීධිා  අැතකි  ශන්. ැහ ඳයාකු
ඳයඳුේකර සිීධිා  වුණදැ නීතිඥා න් තුන්ශ කු දකද කමිුකව් 
පත් කරකද කිවවද, " යන් ඔ් ශකෝැ හරිඇ කිා කද. ඊට පසා්ශසාේ
යේැද පදර්ලිශේන්තු විශ ේෂ කදරක සාභදව්  ඩිව ගුණශසාේකර
ැයතිතුැදශේ සාභදපතිත්වශා න්. ැදත් එහි සාදැදජිකශා ් . ැදසා
හතර්  ගිහිල් 2කද ඒ රිශපෝේ එක ශ
වශසාේ, ඒ ශත්රීේ කදරක
සාභදශව වදර්තදව එ
වශසාේ පදර්ලිශේන්තුව විුරුවද හයරිා ද. ඊට
පසා්ශසාේ අදෙත් පදර්ලිශේන්තුව පත් වුණදට පසා්ශසාේ හඳුන්ශ ත්ති
ැන්ත්රීතුැදශේ සාභදපතිත්වශා න් COPE එක ඒ ගය පරී් ෂණා ් 
ශග
ගිා ද. එහිී  footnotes ගයුවවද. අවුරුී ්  ගිහිල් 2කද ඒ
රිශපෝේ එකත් යේැද. ුලත් අ ව ශක ට ශවච්ා ශ ා ්  යහය.
ජ දධිපති ශක මිසාශැන් වයරිනකරු ශවකද, වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දව්  ශග දවදැ ඉල් 2කද අසා් වුණු ඇැතිවරා දට අ ඊට
වඩද ශහ අැදතයදා ා ්  ී කද තිශඳ වද. අ ඒකි  ශවකද
තිශඳන්ශන්. යන් ඒ පළුලවය ද වග උත්තරකරු කාකදශව යහය,
සිාගප්පූරුශව ඉන්ශන්. යන් ඒ කටයුතු ැඟ හයර තිශඳ වද. අ
ඳයඳුේකර සිීධිා  ැතක යහය. යන් ශේ පදසා්කු ඉරි ද ප්රහදරා  ගය
චණ්ඩුව ශැ වද කිා න්ශන්? චණ්ඩුව කිා  වද, අටශ කු
ැරදශග ැයරිකද කිා කද. විශීශිකා නුත් එ් ක අහිාසාක ජ තදව
ශ සිා පණහකට අධික පිරිසා්  මිා  ගිා ද. හදරසිා ා ්  පැණ තුවදක
කයබුවද.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට තව වි දඩි ශ කක කදකා ් 
තිශඳ වද.

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජය්දත මහසතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශහ ි .
යන් ශකෝ ඒ වග උත්තරකදරශා ෝ, විත්තිකදරශා ෝ? යන් ශේ
චණ්ඩුව කිා ි  ඇවිත්තිකදරශා ෝත් ැයරිකදඇ කිා කද. ඇත්තශන්.
ඩුවට අ දළ විත්තිකදරශා ෝත් මිා  ගිහිල් 2කද. ඒ කිා න්ශන්, ඒ
ඝදත සිදු කළ අා . ප්රහදරා ට ක්  වුණු අා ත් මිා  ගිහිල් 2කද.
විත්තිකදරශා ්  -වග උත්තරකදරශා ් - යහය. ඒක තැි  ශේ
චණ්ඩුව කිා න්ශන්. ැැ කිා  වද විත්තිකදරා ද -වග
උත්තරකදරා ද- ශව කවුරුවත් ශ ශවි , ශේ චණ්ඩුවි  කිා කද.
ශේ චණ්ඩුවි  අ විත්ති ූලඩුශව ඉන්ශන්.
විශ ේෂ ැහදධිකරණ ශ ක්  දකද තිශඳ වද. ශැ
ඩු
ඒශ්  අහන්ශන්? ඊශේ ඒකට ශග දවද ශ සා්තර ැහත්ැශා ් 
අල් 2කසා්  ගත්තදා  කිා කද. ඒ ඩුව අහන් වි ද ්ාා කදරවරු
තුන් ශ කුශේ කදකා  දසා්ති කර වද. ඒ විශ ේෂ ැහදධිකරණ
තිබුණශ න්. ඒක ශඳ ශහ ැ ශහ ි . ඒවදට ශගශ න් ඕ ෑ අා 
ඉන්ශන් ඔා  පයත්ශත්. තව වයඩි කල් 2 ා න්ශන් යහය, ඒ විශ ෂ
ේ
ැහදධිකරණවකට එන්ශන් ැනුෂය ඝදත කිරීශේී , අපරද වකට
සාහා  වුණු අා . ශ සායකකිලිැත්කැ  දසාද රශේ ජ තදවට, රටට
ශවච්ා හද දා 
සාේඳන් ශා න් අපරද
එක ශපළට
ඩු
ශගශ න් පුළුවන් ඔා  විශ ේෂ ැහදධිකරණවකට ඊළඟ ැදසා
කිහිපා  ඇතුළත. අ ජ තදව ඒකට සූ ද ේ. චණ්ඩුව ශේ
පදර්ලිශේන්තුවට ඇවිල් 2කදත් විප් ෂා ට ැන්ශන් ශක කු පදේ.
විවද ඉල් 2දෙවදැ ඇඅපට ඕ ෑ වසාටි  ශ න්ශන්ඇ කිා  වද. ඕවද
කිා  කිා  ඉන් පුළුවන් තව ැදසා හතරි . එ් සාත් ජදතික
ප් ෂශේ පේශපෝරි ගහ
ැයති ඇැතිවරුන්ට අපි අභිශා ෝග
කර වද, පුළුවන් ේ security යතිව ත දා ැ මි දත්තු 91් 
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පදශර් ඇවිිනන් කිා කද. ගුටි කදකද තැි  එන් ශවන්ශන්. එශහැ
යති වුශණ ත් ශකළ ගහ වද මි දසා්ු. අ එතය ට වයටිකදි 
ඉන්ශන්. ඒක ැතක තිා ද ගන් . Your days are numbered.
Keep it in your mind.
ශේ ඳයඳුේකර ගන්ශන් අධික ශප ලිා කට. ශේක ශවකද
තිශඳන්ශන්  දසි චර්ක ක කළැ දකරණා ්  යති  දසාදි . රශේ
චර්ක ක කළැ දකරණා ් 
යහය; ජදතික චර් ෂදව
යහය.
රජශේ කිසිදු කළැ දකරණා ්  යහය. ශැන් අ රට පත්
කරකද තිශඳ තත්ත්වා !
ච න් සාාගරී හිටපු ැන්ත්රීතුැද ශහ කථද ටික්  කිා කද
තිබුණද. අ පත්තශර් ඒවද පළ ශවකද තිබුණද ැැ ය් කද.

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද ි .

ගු ඒ.ඩී. සුසිල් වප්රේමජය්දත මහසතා

(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிமரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ශහ ි , ැැ මීය ට වඩද කථද කරන් ා න්ශන් යහය. අපි ඉතද
පයහයිනලිව කිා  වද, ශේ රටට වයඩ පිිබශවළ්  යහය, සායකයසා්ැ් 
යහය කිා  එක. තවත් ශේ රට අගද ා ට පත් කරන්ශන් යතිව
වයවසා්ථදනුූලකව  ද ්චිත වශසාේී  ැයතිවරණා ට ු ද ේ ශවන් .
ශේ රශේ ජ තදව සිා දෙශ දැ ඒකට සූ ද ේ ශවකද අවසාද ි .
ඒ  දසාද එක වසාකින් ශහෝ ශේවද කල් 2 ැන් කෑසා්ති ශවන්
එපද. එශහැ වුශණ ත් අන් එ දට තැි  ශේ රශේ ජ තදව ශපළ
ගයහිකද පදරට ඳහින්ශන් කිා  කදරණා  ැත්  කර ශ මින් ැශේ
කථදව අවසාන් කර වද.
[අ.භද.0.99]

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා (්ාචාරක ්ාවර්ධාන, වනජීවී
්හස ක්රි්පිනයානි ණගිරක ක යුුර අමාතයුරමා
(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி,
வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள்
அகமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs)

ගරු  දශා ෝජය කදරක සාභදපතිතුැ ද, සා්තුතිවන්ත ශව වද
වා කිහිපා ්  කථද කරන් අවසා්ථදව කඳදී ැ ගය . සාාාදරක
් ශෂේත්රා  පිිබඳ ව විප් ෂශේ ැන්ත්රීවරු කිහිප ශ ශ ්  කථද
කළද. ැට ශත්ශරන්ශන් යහය, මීය ට ශපර කථද කළ ැන්ත්රීතුැද,-

ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Anura Sidney Jayarathne to the Chair?
ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

I propose that the Hon. Anura Sidney Jayarathne do
now take the Chair.
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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අනුරුව ගු නිවයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා මූලා්නවය්ද
ඉව් වූවය්ද, ගු අනුර සිලනි ජයර්න මහසතා මූලා්නාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன
அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE took
the Chair.

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැට ශපර කථද කළ ැන්ත්රීතුැද
කිා  වද, රශේ චර් ෂදව යහය කිා කද. අ ළැි  ඔ් ශකෝැ
ඉසා්ශකෝකවකට ා  වද. ය් ශ්  යී ? තුලන් දන්ශසාේ ශක ශහේ
ඉ කද චවද න්ශන් යහය. [ඳද ද කිරීේ] චර් ෂදව ගය බුීධි
අා ා ට කථද කරකද ඳකන් . බුීධි අා ා ට කථද කරකද අහන් ,
ශැ ක්  චර් ෂක තත්ත්වා  කිා කද. තුලන් දන්ශසාේ කථද
කරකද අහකද යහය ශන්. අහන් ශකෝ IGP ැහත්තා දශගන්.
එශහැ යත් ේ හුල දපතිතුැදශගන්. ඒ ගය ශහ විසා්තරා ් 
ශ ි . ැැ ශේ කිා න්ශන් තුලන් දන්ශසාේ ශ
න්  දසාද. ඒක
ය ගන් .
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැැ විශ ේෂශා න්ැ කථද
කරන්
යඟිේශේ සාාාදරක ් ශෂේත්රා  ගය . ශේ ප්ර ් ශා න්
සාාාදරක ් ශෂේත්රා ට තැි  ශක කුැ පහර වයදුශණ්. ගිා  අවුරුීශී
සාාාදරක ් ශෂේත්රශා න් ශඩ කර් බිලිා  4.5ක ච දා ැ්  කයබුණද.
තුන්ශව ද තය ට වයඩිැ ච දා ැ කයබුණු ් ශෂේත්රා  ඳවට සාාාදරක
් ශෂේත්රා  අපට පරිවර්ත ා  කර ගන්
පුළුවන් වුණද.
අවදසා දවකට ශේ සිීධිා  වුණද. අපි ශේ අවුරුීශී ශඩ කර්
බිලිා  5 ් වද ච දා ැ වයඩි කර ගන් ඳකදශප ශර ත්තු වුණද.
යන් ඒ ඉක් කා  කරද ා න් අැදරු ශව වද. ඒ සා හද අපට
වි දක සාට ්  ශ න් ශවකද තිශඳ වද. ශේ රශේ සාාාදරක
් ශෂේත්රශේ  දරත ශවකද හිටිා  හයැ ශකශ කුට -ශහෝටල් 2
අි තිකදරා න්ට, ඒ ශසාේවද සායපයූ අා ටයන් සාහ ද දර, ණා 
ච දර ශ න් අපට සිී ශවකද තිශඳ වද. ඒක අපි කයබි ේ
ැණ්ඩකශා න් අනුැත කරශග ැහ ඳයාකු අධිපතිතුැද ැගින් හයැ
ඳයාකුවකටැ යනුේ ී කද තිශඳ වද, කඳ
අවුරුීශී අශප්රේල් 2
ැදසාා  ශව තුරු ශේ සාහ ද දර වහදැ ශ න් කිා කද.

ගු සුවේධාා ජී. ජයව්ේන මහස්ිරය

(மாண்புமிகு (திருமதி) சுமமதா ஜீ. ஜயமசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

යහය,

යහය. ඳයාකුවකට යනුේ ී කද

යහය.

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔඳතුමිා  ඒක න්ශන්
යතුව ඇති. ඒක තැි  ශවකද
තිශඳන්ශන්. ඔඳතුමිා  ගිහිල් 2කද කාකද ඳයාකුශවන් අහකද ඳකන් .
ඔ් ශකෝැ ඳයාකු
ද දවකට යනුේ ී කද තිශඳ වද. ගරු
ැන්ත්රීතුමිා  ඳයාකුවට ගිශේ යහය ශන්, තිශඳ වද
යී කිා කද
ඳකන් .

ගු සුවේධාා ජී. ජයව්ේන මහස්ිරය

(மாண்புமிகு (திருமதி) சுமமதா ஜீ. ஜயமசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ැැත් ණා  අරශග

තිශඳ වද. ැැ ඇුවවද.
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ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඳා  ශවන් එපද. ණා  අරශග තිශඳ වද ේ ඒකට සාහ ා 
කයශඳ වද. ඒ ණා  අරශග තිශඳන්ශන් අශප් ් ශෂේත්රා ට අ දළව
ේ කයශඳ වද. [ඳද ද කිරීැ් ] ඳා  ශවන් එපද. ැැ ඇප
ශව වද ඔඳතුමිා ට අරශග ශ න් . ශැ ක , ැැ ඔඳතුමිා ට
ශඳ ශහ ැ ගරු කර වද ශන්. ඒ  දසාද ප්ර ් ා ්  යහය.
ඉතින් ශේ හයැ ශකශ කුටැ කඳ අවුරුීශී අශප්රේල් 2 ැදසාා 
ශව තුරු ණා  වදරික ශගවීැ වත්වකද, ශප ලිා  අඩු කරකද ඒ
අවසා්ථදව කඳදී කද තිශඳ වද යවත වර්  සාාාදරක ් ශෂේත්රා 
ඉිනරිා ට ශග එ තුරු. ඒ විතර්  ශ ශවි , වයේ එක සිා ා ට 95
සිට සිා ා ට 5 ් වද අඩු කරකද තිශඳ වද. ැද ළඟ ඒ ගයසාේ එක
තිශඳ වද. ඒ වදශේැ අපි ුලලින් කිවශව ඒ සා හද අශප්
අැදතයදා ශේ ලිා දපිනාචි ශවකද ඉන් ඕ ෑ කිා කදි . ුලත් යන්
ඒකත් අව ය යහය. ප්රදශීයා  සාභදශව, ගර සාභදශව එශහැ
යත් ේ
ශේ ් ශෂේත්රා ට සාේඳන් ශව ත් චා ත ා ක
ලිා දපිනාචි ශවකද තිශඳ වද ේ, ඒ අා ටත් අි තිා  තිශඳ වද ශේ
සාහ ා  කඳද ගන් . ඔඳතුමිා ටත් කයශඳි . ඔඳතුමිා  ණා 
අරශග තිශඳන්ශන් ශහෝටකා ට ේ, ැැ වගකීැකින් ඒ ගය
කිා  වද. අ දී ද ැැ ශප ශළ න් රුවට ා  වද. අපි ශේ
් ශෂේත්රා ට සාේඳන් හයැ ශහෝටල් 2 හිමිශා ් ැ, ඒ වදශේැ ඔා 
Homestay කර හයැ කණ්ඩදා ැ් ැ කය වද තිශඳ වද. ඒ
වදශේැ ඳයාකු කළැ දකරුවන් කය වකද තිශඳ වද. එහිී  ශේ
සාහ ා  ශක ශහ ැ ගන්ශන් කිා  එක විසා්තර කරකද ශ වද. ඒ
 දසාද ඳා ්  ශවන් එපද, ඒක කයශඳ වද.

ගු එ්ප.එේ. ච්දද්රව්ේන මහසතා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரமசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු ඇැතිතුැ ද, සාාාදරක ැණ්ඩකශේ ලිා දපිනාචි අා ට
පැණි  ශ න්ශන් කිා කද,-

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

යහය, යහය. ැද ළඟ තිශඳ වද ාක්රශල් 2 ා . ැැ ඒක අ
සාභදගත කරන් ේ. අපි ුලලින් එශහැ කිවවද. පසා්ශසාේ අපි කිවවද,
එශහැ හරි ා න්ශන් යහය. ශේ ් ශෂේත්රා ට සාේඳන් ශප ඩි
මි දසා්ු ප්රදශීයා  සාභදවක, ගර සාභදවක ැහ ගර සාභදවක
ලිා දපිනාචි ශවකද. ඒ අා ටත් ශේ සාහ ා  කඳද ශ න් ඕ ෑ. ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට අනුරද පුරා  ශන් අි ති ශවන්ශන්?
ඔඳතුැද 05 ශව ද දට එන් . අනුරද පුරශේ ඔ් ශකෝැ ශහෝටල් 2
හිමිා න් කය වද තිශඳ වද. ඒ වදශේැ ීවප් රථ ප ව
අා 
කය වකද තිශඳ වද. ඒවදට leasing අරශග තිශඳ අා ටත් ශේ
සාහ ා  කඳද ශ වද. ඒ වදශේ ගරශා න් ගරා ට ගිහිල් 2කද ශේ
කරුණු විසා්තර කර ී කද ශේ සාහ කඳද ගන් වුවැ ද කර
වයඩ පිිබශවළ ශැ ක්  කිා  එක පයහයිනලි කරකද ශ න්
කටයුතු කර වද. ඒ  දසාද ඒ අා ට ඳා ්  ශවන් වුවැ දව් 
යහය. ඒ අා ශේ ඉඩකඩේවකට ඳයාකුව අත තිා න් ා න්ශන්
යහය. අපි ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද, කඳ අවුරුී ශව ශක ට
ශේ ් ශෂේත්රා  යවත ගද සිුකවන් පුළුවන් ශවි  කිා කද.
ඒ  දසාද ශැතය ශී පදක ා ්  යහය. කවුරු චණ්ඩු කළත්
ශේ ් ශෂේත්රා  තැි  අශප් රටට ශග ඩ එන් පුළුවන් ් ශෂේත්රා .
තව අවුරුී ක කදකා ්  තිබුණද ේ අපට පුළුවන් ශව වද, ශේ
රටට විශී වි දැා  වයඩිශා න්ැ උප ව ් ශෂේත්රා  ඳවට ශැැ
් ශෂේත්රා  පරිවර්ත ා  කරන් . අශප් කරුැා ට ශේ සිදුවීැ වුණද.
ඒ ගය අපි ක ගදුක ශව වද. කදශේ අතින් ශේ අඩු පදඩුව වුණද
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ශජෝන් අැරතුාග ැහතද]

ගු වජෝ්ද අමරුරාග මහසතා

(மாண்புமிகு மஜான் அமரதுங்க)

කිා  එක ැට කිා න් ඳයහය. ැැ ඒ ගය කථද කරන් ා න්ශන්
යහය. ුලත්, ශේ ් ශෂේත්රා  යවත ශග ඩ ඟන් අපට පුළුවන්
ශව වද.
ශේ ව
විට යුශරෝපද රටවල් 2වලින්, ඒ වදශේැ චී ා ,
ඉන්ිනා දව, ැය ශපරිනග රටවල් 2 කිහිපා කින් ඒ රටවක ජ තදවට
තහාචිා ්  දකද තිශඳ වද, රී කාකදශව සාාාදරා  කරන් එපද
කිා කද. ැැ ශඳ ශහෝ තද දපතිවරු හේඳශවකද තිඳශ වද, ඒ
අා ත් එ් ක කථද කරකද තිශඳ වද. ඒ අා  පිිබශග තිශඳ වද,
යන් ශේ රට තුළ ා ේ කිසි චර් ෂදව්  ඇතිශවකද තිශඳ වද
කිා කද. ඉසා්ශසාල් 2කද තිබුණු ප්ර ් ා  තැි , ළැි  ඉසා්ශකෝශකට
ා න්ශන් යති තත්ත්වා ්  තුළ අපි ශක ශහ ැ සාාාදරකි න්ට රී
කාකදවට ා න් කිා න්ශන් කිා  තර්කා  ඔවුන් ඉිනරිපත් කළද.
අ ශව ශක ට හයැ ඉසා්ශකෝශකකටැ ළැි න්ශගන් සිා ා ට
1් , 90්  පයමිශණ වද. ඒ පයත්ශතන් වි දක ශව සා්  අපට
කින් ට කයශඳ වද. බුීධි අා
විසින් තද දපතිවරුන්ට
පයහයිනලිව සාහතික කරකද කිවවද, මින් ඉිනරිා ට ශේ රශේ එවය ද
ශඳෝේඳ පිපිරීේ ඇති ශවන්ශන් යහයි  කිා කද.
පුගිා 
වසා්වක ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ වයදපදරවකට,
ශගවල් 2වකට පහර ී ැ්  සිදු වුණද. කදශේ අතින් ඒක ක්රිා දත්ැක
වුශණ් කිා කද අපි න් වද. ශැ
අරුලණකින් එා  ක්රිා දත්ැක
වුණද කිා  එක අ ුලළු රටැ න් වද. කරපු අා  ශැතය
ඉන් වද , යී කිා කද ැැ න්ශන් යහය. ශකශසාේ ශවතත්,
ජදතික සාැඟිා  වි ද කරන් ශේ වශේ උත්සාදහා ්  රන්ශන්
ඇි  කිා  එක පිිබඳ ව අපි ක ගදුක ශව වද.
ශේ සාහ ැල් 2ක පිිබඳ වත් ැැ විශ ේෂශා න්ැ කිා න් ට
ඕ ෑ. ඒ සාේඳන් ලිපි ශල් 2
ශේ අවසා්ථදශව ී  ැද ්භාගත*
කර වද.
ඒක සිාහක භදෂදශවන් විතර්  ශ ශවි , ඉාග්රීසි භදෂදශවනුත්
තිශඳ වද. ඒ වදශේැ එකතු කළ අගා  ැත ඳී සිා ා ට 5්  අඩු
කරපු එක සා හන් ව ගයසාේ පත්රශේ පිටපතකුත් තිශඳ වද.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැද ශප ශළ න් රුශව සිටි
ශරේෂ්ස ැන්ත්රීවරශා ් . 05වය ද දට ඔඳතුැදත් එන් . අපි ඒ
රැසා්වීැ සාාවි ද ා  කරකද තිශඳ වද. ැැ ඒ පිිබඳ ලිපිා ්  එවවද.
එැ රැසා්වීැ තිශඳ සා්ථද ා  එහි සා හන් කරකද තිශඳ වද. අපි
ඳයාකු කළැ දකරුවන්ටත් එන් කිා කද තිශඳ වද. ීවප් රථ
හිමිා න්ටත් එන්
කිා කද තිශඳ වද. ශහෝටල් 2 අි තිකරුවන්
සිා දෙැ ශ දටත්, ඒ වදශේැ වදතයන් පහුකේ සාපා  එවය ද
හයැ ශකශ කුටැත් එන් කිා කද තිශඳ වද. ඒ අා  එතය ී ැ
ලිා ද පිනාචි කිරීශේ වයඩ පිිබශවළකුත් අපි ක්රිා දත්ැක කර වද. ඊට
පසා්ශසාේ ශේ සාහ
ැල් 2ක වහදැ
ක්රිා දත්ැක කරන්
අපි
ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැදට තව වි දඩි ශ කක කදකා ් 
තිශඳ වද.

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. John Amaratunga)

එතශක ට, තැන්ශේ ප්ර ් වකට ටික කදකා ්  ුලුවණ ී කද,
තැන්ශේ ශීපළ සාහ වයදපදරා  රැක ගන් ඒ අා ට පුළුවන්
ශව වද කිා 
එක අපි ැත්  කර වද. ැහ ඳයාකුශව
අධිපතිතුැදට අපි සා්තුතිවන්ත ශව වද. ඒ වදශේැ අපි ුල ල් 2
ඇැතිතුැදටත්, ුල ල් 2 අැදතයදා ශේ  දක දරි ැහත්වරුන්ටත්,
ගරු අගැයතිතුැදටත් සා්තුතිවන්ත ශව වද, ශේ හයැ ශීකටැ
දා කත්වා  ී කද ජ තදවට සාහ ැල් 2ක කඳද ී ශේ වයඩ පිිබශවළ
ක්රිා දත්ැක කිරීැ පිිබඳ ව. අ ඊශේ ශ ශවි , එල් 2ටීටීඊ යුී ා 
පයවයති කදකශේත් ශේ වදශේ තත්ත්වා ්  ඇති වුණද. එවකට
පයවයති චණ්ඩුව ශේ හද සාැද ව සාහ කඳද දුන් ද. අ අපි
එතය දනුත් එහදට ගිහිල් 2කද, සාාාදරක ් ශෂේත්රා  චර් ෂද
කරගන් ඊට වඩද වයඩිපුර සාහ කඳද ශ වද. ශේ රටට යවත
වර්  සාාාදරකි න් ශගන්වද ගන් ද වයඩ පිිබශවළ අපි ශඳ ශහ ැ
වුවැ දශවන් ක්රිා දත්ැක කරශග
ා  වද. ඇඅශප් රට යන්
ුර් ෂිති , ඕ ෑැ පුරවයසිශා කුට භා  යතිව කාකදවට එන්
පුළුවන්ඇ කිා  එක රටවල් 2 කිහිපා කට ගිහිල් 2කද ඔවුන්ට පයහයිනලි
කර ී කද
යවත වර්  ශේ ් ශෂේත්රා  ිනයුණු කරන්
ැැ
ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද.
තදි කන්තශේ භි් ෂුන්වහන්ශසාේකද සිා  ැකට වඩද වයඩි
පිරිසා්  අ ඇවිල් 2කද ඉන් වද. උන්වහන්ශසාේකද ශප ශළ න් රුව
පයත්තට ගිහිල් 2කද ඉන් වද. උන්වහන්ශසාේකද ශේ රට ඳකදශග
ා න් භා  යතිව ඇවිල් 2කද ඉන් වද. අන් ඒ විධිා ට අපි පුළුවන්
තරේ පිරිසා් ශගන්වදශග
යවත වර්  ශේ ් ශෂේත්රා  ිනයුණු කරුල.
ශේ ් ශෂේත්රශා න් ීවවත් වුණු හයැ ශකශ කුටැ යවත තැන්ශේ
ීවවිතා  ශහ ඳින් පවත්වදශග
ා න්
පුළුවන් විධිශේ වයඩ
පිිබශවළ්  සාකසා් කර වදා  කිා මින් ැද  දහඬ ශව වද. ැට
ශවකදව කඳද ී ැ සාේඳන් ශා න් ඔඳතුැදට සා්තුතිි .

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

සා්තුතිි . මීය ළඟට ගරු ඩේකසා් ශීවද න්
ඔඳතුැදට වි දඩි 91ක කදකා ්  තිශඳ වද.

ැන්ත්රීතුැද.

[பி.ப. 2.21]

ගු ඩේල්ප වේවාන්දාා මහසතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் மதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
இன்கறய தினம் தவளிநாட்டுச் தசலாவணிச் சட்டத்தின்
கீைான கட்டகள மற்றும் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்தின் கீைான
பிமரரகணகள் ததாடர்பிலான விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு
எனது
கருத்துக்ககளயும்
பதிவுதசய்வதற்கு
வாய்ப்பு
வைங்கியகம குறித்து முதலில் எனது நன்றிகயத் ததாிவித்துக்
தகாள்கின்மறன்.
தவளிநாட்டுச் தசலாவணி ததாடர்பில் ககதக்கின்ற
மபாது, அதுவும் தற்மபாகதய நிகலயில் ககதக்கின்றமபாது,
இந்த நாட்டின் எதிர்கால எழுச்சியிகனப் தபாருளாதார
அடிப்பகடயில் கட்டிதயழுப்புவதில் மிகவும் கடுகமயான
உகைப்பிகன மநர்கமயான தன்கமயுடன் ததாடர்ச்சியாக
முன்தனடுக்க மவண்டியதன் அவசியமம முன்னிற்கின்றது
என்மற கூற மவண்டும். அந்நியச்தசலாவணி ஈட்டலுக்கான
வைிவகககள் ஏற்கனமவ விாிவாக்கம் தபறாது இருந்து
வந்துள்ள நிகலயில், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 21ஆம் திகதி
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தற்தகாகலத் தாக்குதல் இடம்தபற்றதன் பின்னர், விாிவாக்கம்
தபறமவண்டியிருந்த அந்த வைிவகககளும் இன்று இறுக
மூடப்பட்டுக் கிடக்கின்ற ஒரு நிகல ஏற்பட்டுள்ளது. எனமவ,
ஒரு பக்கம் நாட்டிற்கான அந்நியச் தசலாவணிக்குாிய
மார்க்கங்ககளப்
பலப்படுத்த
மவண்டிய
அமதமநரம்,
மறுபக்கத்தில் 'பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான யுத்தம்' என்பதும்
முன்தனடுக்கப்பட்டுக்தகாண்டிருக்கும்
நிகலகமயில்,
தபாருளாதார தநருக்கடியின் சுகமயிகன ஏகை மக்கள்மீதும்,
ததாைிலாளர்கள்மீதும்
திணிக்காது
இருக்கக்கூடிய
நிகலகமகள் இங்மக மதாற்றுவிக்கப்பட மவண்டியதன்
அவசியத்கத இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்மறன்.
தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்புவதற்குத் தற்மபாது
வாய்ப்புகள் குகறவாகவுள்ள நிகலயில், 'பயங்கரவாதத்துக்கு
எதிரான
நடவடிக்கககள்'
என்கின்ற
மகுடத்கத
கவத்துக்தகாண்டு, மக்களது சமூக மற்றும் வாழ்க்கககக்குாிய
மதகவகளின்மீது ஒடுக்குதல்கள் மமற்தகாள்ளப்படாதிருத்தல்
மவண்டும். தற்மபாகதய பயங்கரவாதத்தின் ஒருங்கிகணந்த
அழுத்தமானது,
தபாருளாதாரத்கதச்
சீர்குகலப்பதும்
தபாருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி மவகத்கதக் குகறப்பதுமாகும்
என்மற சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. இது, தசலுத்தமவண்டிய
நிலுகவகள், அந்நிய நிதி நிகலகம மற்றும் நிதி மானியங்கள்
ததாடர்பில் பாதிப்புமிக்க அழுத்தங்ககளப் பிரமயாகிக்கும்
என்பதுடன், இதனூடாக தவளிவாாிப் பாதுகாப்பற்ற தன்கம
அதிகாிப்பதானது இதன் மிகப் பாாிய பாதிப்பாக அகமயும்
என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுவகத அவதானத்தில் தகாள்ள
மவண்டியுள்ளது.
கடந்த ஒரு தசாப்த காலத்திற்குள் வர்த்தக ாீதியிலான
நம்பிக்ககயானது இந்த நாட்டில் மிகப் பாாிய வீழ்ச்சி
நிகலகய கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திமலமய கண்டுள்ளதாகப்
புள்ளிவிபரங்கள் கூறுகின்றன. இது, பின்னரான காலங்களில்
மமலும்
வீழ்ச்சி
நிகலயிகன
அகடயக்கூடுதமனச்
சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ற நிகலகமயில், அரசாங்கம் மிக
அவதானமான முன்தனடுப்புக்ககள, வீழ்ச்சியுற்ற மற்றும்
ஸ்தம்பித்துள்ள
துகறகள்
சார்ந்து
குறிப்பாகப்
தபாருளாதாரத்தின் முக்கிய துகறகள் சார்ந்து மமற்தகாள்ள
மவண்டிய மதகவயிருக்கின்றது.
2018ஆம் ஆண்டின் மத்திய வங்கியின் வருடாந்த
அறிக்ககயின் பிரகாரம், 2017ஆம் ஆண்டில் நூற்றுக்கு 3.4
வீதமாக இருந்துள்ள தபாருளாதார வளர்ச்சியானது கடந்த
வருடத்தில் 3.2 வீதம் வகரயில் வீழ்ச்சி கண்டிருப்பகத
அவதானிக்க முடிகின்றது. அத்துடன், கடந்த ஆண்டில் 4.4
தடாலர்
பில்லியனாக
இருந்துள்ள
உல்லாசப்
பிரயாணத்துகறயின் வருமானமானது இந்த வருடத்தில் 1.5
தடாலர் பில்லியன்களால் வீழ்ச்சியுறக்கூடுதமன எதிர்வுகள்
கூறப்படுகின்றன. அந்நியச் தசலாவணிகய ஈட்டித் தருகின்ற
மூன்றாவது முக்கிய துகறயான உல்லாசப் பிரயாணத்
துகறயின் வீழ்ச்சியானது அந்நியச் தசலாவணி ஈட்டலில்
தபரும்
பாதிப்பிகன
உண்டுபண்ணக்கூடும்.
தற்மபாது
கிகடத்திருகின்ற
தகவல்ககளப்
பார்க்கின்றமபாது,
அமநகமாக மஹாட்டல்கள் மற்றும் விடுதிககள ஒதுக்கீடு
தசய்கின்ற ஏற்பாடுகள் எதிர்வரும் ஒக்மடாபர் மாதம் வகரயில்
இரத்துச்
தசய்யப்பட்டுள்ளதாகத்
ததாியவருகின்றது.
அமதமநரம், தவளிநாட்டு முதலீடுகளிலும் பாாிய வீழ்ச்சி
நிகலமய காணப்படுகின்றது. மத்திய வங்கி அறிக்ககயின்
பிரகாரம் கடந்த ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி தற்தகாகலத்
தாக்குதலின் பின்னர் 3.3 பில்லியன் ரூபாய் நாட்டுக்கு
தவளியில் தசன்றுள்ளதாகத் ததாியவருகின்றது. அகதயும்
இகணத்துப் பார்க்கின்றமபாது, இதுவகரயில் சுமார் 10
பில்லியன் ரூபாய் ஆவணமய முதலீடுகள் தவளியில்
தசன்றுள்ளதாகமவ தகவல்கள் ததாிவிக்கின்றன.
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இமதமவகளயில், இந்த வருடத்தின் தவளிநாட்டுக்
கடன்கள், 5 பில்லியன் தடாலர்களாக அதிகாித்துள்ள
நிகலயில்,
அதில்
1.5
பில்லியன்
தடாலர்ககளச்
தசலுத்துவதற்காக இந்தியாவிடமிருந்தும், சீனாவிடமிருந்தும்
கடன்கள்
தபறப்பட்டுள்ள
நிகலயில்,
சிகதவகடந்து
தசல்கின்ற தவளிநாட்டுச் தசாத்துக்களுக்கு முண்டுதகாடுப்
பதற்தகனக் கடந்த மார்ச் மாதம் மமலும் 2.4 தடாலர்
பில்லியன் அரச பிகணமுறிகள் விற்பகன மூலமாகப்
தபறப்பட்டுள்ளதாகவும் ததாியவருகின்றது. அந்தவககயிற்
பார்க்கின்றமபாது, மிகவும் அவதானமானததாரு பயணத்தின்
மதகவகயமய
நாடு
எதிர்தகாண்டிருக்கின்றது
என்மற
கூறமவண்டும். ஒரு பக்கத்தில் கடன் தசலுத்துகககளுக்காக
மமலும் கடன் தபற மவண்டிய நிகலமய இருந்து வருகின்ற
நிகலயில், மதசிய உற்பத்திககள அதிகாிப்பது ததாடர்பிலான
முயற்சிககள வலுப்படுத்துவதன் அவசியம் குகறவாகமவ
உணரப்பட்டிருக்கின்றது. அந்நியச் தசலாவணியின் பிரதான
வைியான உல்லாசப் பிரயாணத்துகறயின் வீழ்ச்சிதயன்பது
தபரும் பாதிப்பிகன உண்டுபண்ணிக் தகாண்டிருக்கின்ற
அமதமநரம், தவளிநாட்டு முதலீட்டார்களது பங்களிப்புக்கள்
ததாடர்பிலும்
வலுவான
எதிர்பார்ப்புககளக்
தகாள்ள
இயலாது என்மற தற்மபாகதக்குக் கூறமவண்டியுள்ளது.
எனினும்,
காலப்மபாக்கில்
இத்துகறகள்
விருத்திதபற
மவண்டுமாயின், அதற்குாிய ஏற்பாடுகள் இப்மபாதிருந்மத
துாிதகதியில்
மமற்தகாள்ளப்பட
மவண்டியிருக்கின்றது
என்பகத அவதானத்திற் தகாள்ளமவண்டும் என்பகதயும்
வலியுறுத்தி விகடதபறுகின்மறன். நன்றி.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ඉෂද්  රුවැදන් ැන්ත්රීතුැද. ඔඳතුැදට වි දඩි
7ක කදකා ්  තිශඳ වද.
[අ.භද.0.0 ]

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා

(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදශේ අවසාරා  ඇතිව
අ වශසාේී  ැද කථද කරන්ශන් ශඳ ශහෝ කදකා කට පුවි .
පුගිා  වසා්වක කථද කරන් ැට ශවකදව්  කයබුශණ් යහය.
අශප් රශේ චර්ක කා  සාේඳන් ශා න් කථද කර අ වශසාේ,
පුගිා  09ව
ද සිදුවුණු සිීධිා  ගය ත් ක ගදුකව ප්රකද
කරමින්, ැශේ කථදව පටන් ගන් ැැ ඔඳතුැදශගන් අවසාරා 
ඉල් 2ක වද.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඒ සිදුවීැ ගය අ ින ශේ ැද
සා හන් කරන්ශන් ඉතදැ ක ගදුකශවන් හද ක.ජදශවන්. අශප්රේල් 2
09ව ින එල් 2ක වූ ඒ ේශල් 2ච්ඡ ප්රහදරශා න් මිා  ගිා  කිතුනු,
සිාහක, ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ පවුල් 2වකටත්, මිා  ගිා  විශීයා 
ජදතිකා න්ශේ පවුල් 2වකටත් ැශේ ඳකවත් ශ ෝකා  ප්රකද
කර වද. ඒ ප්රහදරශා න් තුවදක වූ ජ තදවට ඉ් ැන් ුවා 
කයශේවදි  කිා දත් ැැ ප්රදර්ථ ද කර වද. අගර ගුරු ැයල් 2කේ
කදින ල් 2 රාජිත් හිමිපදණන් රශේ සාදැා , සාැඟිා  ඇති කිරීැට
විශ ේෂ කර්තවයා ්  කළද. ඒ වදශේැ ැල් 2වතු පදර් ්වශේ, අසා්ගිරි
පදර් ්වශේ, අටැසා්ථද ශේ දා ක සා්වදමින් වහන්ශසාේකද ඇතුළු
සා්වදමින් වහන්ශසාේකද , සිා දෙ ුලසා්ලිේ පූජකවරුන් සාහ සිා දෙ
ුලසා්ලිේ
දා කවරුන් , හින්දු පූජකවරුන් , අශප් රශේ
ජ දධිපතිතුැද, අග්රදැදතයතුැද, විප් ෂ
දා කතුැද, අනුර
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ඉෂද්  රුවැදන් ැහතද]

ිනසාද දා ක ැයතිතුැද ඇතුළු අශ ්  ැයති ඇැතිවරුන් ශේ රශේ
සාදැා , සාැඟිා  ඇති කරන් දුන් සාහශා ෝගා  ශවනුශවන් ඒ
සිා දෙශ දට ැශේ සා්තුතිා  පු කර වද.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ රශේ මිලිා 
00ක
ජ තදව්  ඉන් වද. ඒ අතරින් ුලසා්ලිේ ජ තදව මිලිා  ශ ක් 
පැණ ඉන් වද. ශැා  ශඳෞී රට් . ශේ ශඳෞී රට ඒ මිලිා 
ශ ක්  වූ ුලසා්ලිේ අපට සිා දෙ අි තීන් කඳද ී කද තිබුණද. අශප්
සිා දෙ කටයුතු කර ගන් අි තිා  අපට කඳද ී කද තිබුණද. ුලත්
අවදසා දවකට, පුගිා  ද ශේ සිදුවීැ වුණද.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ISIS කිා  සාාවි ද ා  ප්රහදර
එල් 2ක කරන් පටන් ගත්ශත් ුලළු ුලසා්ලිේ ශකෝකා ැ වි ද
කරන් ි . ඒ අා  පළුල ප්රහදරා  පටන් ගත්ශත් ඉරදකශේ ඳයේඩෑේ
ගරශා න්. සා දේ ුවශසාේන් ැයතිතුැදව වි ද කළද. එතය දන්
පසා්ශසාේ ඒ අා  ලිබිා දව වි ද කළද. යන් සිරිා දවත් වි ද
කර වද. ැට ැත්  ශව වද, 0197 වසාශර්ින ැ් කැ වන් දශව
ගිා  ඳයතිැතුන්ට එල් 2ක කළ ප්රහදරා . ඒ කදකශේ ැැත් ැ් කැ
ගිහින් සිටිා ද. ැැ සිටි ශහෝටකශේ ඉ කද මීය ටර් 911කට එහදි න්,
ISIS කිා  සාාවි ද ශේ 91 ශ කුශගන් යුත් ැරදශග ැයශර
කණ්ඩදා ැ්  ඇවිල් 2කද එ ද ශඳෝේඳ පුපුරවකද අශප් ුලසා්ලිේ
භ් තිකශා ෝ වි ද කළද. ඒ වදශේැ සිීධිා ්  තැි  අශප්රේල් 2
09ව
ද කිතුනු ජ තදව වි ද කරපු එක. අපට ඒක අනුැත
කරන් ඳයහය. ශේ කණ්ඩදා ැට ශ න් පුළුවන් උපරිැ ුවවැ
ශ න් . ගරු ජ දධිපතිතුැ ද, ගරු අග්රදැදතයතුැ ද, ැැ ඔඳ
ශ පළශගන්ැ ඉල් 2ීමැ්  කර වද, ඔවුන්ට ැරණ ුවවැ ශ න් ා 
කිා ද. ඔවුන් වි ද කරන් ඕ ෑ. ඔවුන්ට ඉඩ්  ශ න් එපද. ඒ
අන්තවදිනන්ට සාහශා ෝගා  ශ
කණ්ඩදා ැ කවුරු වුණත් කැ් 
යහය, ඒ අා ටත් ුවවේ ශ න් . අපි ඒ අා  සාේපූර්ණශා න්ැ
වි ද කරන් ඕ ෑ.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අපි න් වද චර්ක ක අතින්
යන් අශප් රටට ශඳ ශහ ැ අැදරු තත්ත්වා ්  ඇති ශවකද තිශඳ
ඳව. අශප් රශේ චර්ක කා  ශඳ ශහ ැ අැදරුශවන් ශග ඩ
ඟදශග චපු ශවකදශවින තැි  ශේ වදශේ අැදරු තත්ත්වා ් 
ඇති වුශණ්. මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැැ ඔඳතුැදශගන්
ඉල් 2ීමැ්  කර සිටි වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදට තවත් වි දඩි ශ කක කදකා ්  තිශඳ වද.

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා

(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

ශේ ප්රහදර  දසාද අශප් රශේ ඳසා් කර්ැදන්තශේ ශා ී  සිටි අා ට
වි දක පීඩ ා ්  ඇති ශවකද තිශඳ වද. ඒ අා ට leasing ශගවද
ගන් විධිා ්  යහය.
ත්රිවීල් 2 රසා්සාදව කර අා ටත් තැන්ශේ රැකිා දව කර ගන්
විධිා ්  යහය. ඔවුන්ට වි දක ප්ර ් ා ්  ැතු ශවකද තිශඳ වද.
ශේ රශේ සාදැා , සාැඟිා ට ඳරපතළ තර්ජ ා ්  එල් 2ක ශවකද
තිශඳ ශවකදව්  ශේක. ැැ ුලසා්ලිේ භ් තිශා ් . ශේ වුණු සිදු
වීැ ගය ැැ ක.ජද ශව වද; ක ගදුක ශව වද. ැැ විතර් 
ශ ශවි , ක් ෂ 00්  වුණු ුලසා්ලිේ ජ තදවැ ඒ ගය ක ගදුක
ශව වද. මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැන්කදශේ උතුේ

1112

ැදසාා  තැි , ශේ ශපෝා  ැදසාා . ඒ වදශේැ අශප් උතුේ ැදසාා 
තැි , ශේ ශ ෝේබි ැදසාා . අපට ශේ ශ ෝේබිා  සාතුටින් ගත
කරන් ඳයරි වුණද. ැැ විතර්  ශ ශවි , ශේ ක් ෂ 00ක
ජ තදවැ අඬ වද; කඳුළු ව් කර වද. ඒ ඇි ? කිතුනු ජ තදවට
කළ ශේ කයත වයශේ ගය අපට හරිැ ශව දවි . මීය ට ශපර, අශප්
ැවුකවි පූජකතුැද කිා න් පුළුවන් ඉහළැ  දක දරින්ට කිවවද,
ඇශේ අා ට ුවවේ ශ න් , ශැශහැ කණ්ඩදා ැ්  ඉන් වදඇ කිා ද.
ඒක අතපු වුශණ් ඇි  කිා ද ැැ න්ශන් යහය.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැැ එක ඉල් 2ීමැ්  කර වද.
ඳටහිර රටවකට වුවැ ද විධිා ට කටයුතු කර ISIS කිා 
කණ්ඩදා ේ අල් 2කන් . ශේ රශේ ඉන් අහිාසාක, ශඳෞී ජ තදව
අපට දුන්  ද හසා ුලසා්ලිේ ජ තදවට ශකෝකශේ ශක ි  රටකින්වත්
කයබිකද යහය. සිා දෙැ දා ක හිමිවරුන්ට, ඒ වදශේැ සිා දෙැ
ශඳෞී ා න්ට ුලසා්ලිේ භ් තිකශා ්  ව ශා න් ැැ සා්තුතිවන්ත
ශව වද.
ුලලින්ැ කාකදශව ුලසා්ලිේ අා  එ්  හසා් ගණ ්  තැි  ඉ කද
තිශඳන්ශන්. සිාහක ජ තදව අපට උපරිැ සාහශා ෝගා  ී කද
තිශඳ වද. අපට බිේ අඟක් වත් අඩු කරකද යහය. චගමික
කටයුතු, වයදපදර කටයුතු, ශී පදක කටයුතු කරන් සිා දෙැ
ශීවල් 2 ී කද තිශා ීී , ඳටහිර රටවක වුවැ දවට ුලසා්ලිේ රටවල් 2
වි ද කරන් චපු කණ්ඩදා ැ්  තැි  කාකදශව ඉන් විසි
ශ ක් ෂා ්  වූ ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ  ද හසා වි ද කරන්
කටයුතු කශළේ. ISIS කණ්ඩදා ැක වයඩ  දසාද අ අපට ඒ  ද හසා
යති ශවකද තිශඳ වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද ි .

ගු ඉෂාක් රහුමා්ද මහසතා

(மாண்புமிகு இைாக் ரஹுமான்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැට ශප ඩි ශවකදව්  ශ න් .
ශ ෝේබි ැදසාශේ අශප් සිා දෙශ ද අඬ අඬද ඉන් වද.
ශැතය දන් එහදටවත් ශේ රශේ කිසිැ ජදතිා කට හද දා ් 
ශ ව
විධිා ට, ශේ ISIS කිා 
ඳටහිර රටවලින් චපු
කණ්ඩදා ැට ශැවය ද ශීවල් 2 කරන් ඉඩ ශ ශ
විධිා ට අශප්
පදර්ලිශේන්තුශව ඉන් 005 ශ දැ ශේ වසා්වක උ න්දුශවන්
කටයුතු කර
එක අපට ඉතදැ සාතුට් . ශේ ISIS කිා 
කණ්ඩදා ැ ශේ රටින් යත්තටැ යති කරන් ඕ ෑා  කිා ද හයැ
එ් ශක දැ කිා  වද. ැැ ඒක අගා  කර වද. ශේ
පදර්ලිශේන්තුශව ඉන්
සාශහෝ ර ැන්ත්රීවරුනුත්, ැැත්, ඒ
වදශේැ අශ ්  ුලසා්ලිේ ැන්ත්රීවරුනුත් එකට එකතු ශවකද ශේ
ISIS කණ්ඩදා ැ වි ද
කරන්
සාහශා ෝගා  ශ වද.
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැට ශේ අවසා්ථදව කඳදී ැ
පිිබඳ ව ඔඳතුැදට සා්තුතිවන්ත ශවමින්, ැශේ කථදව අවසාන්
කර වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළගට, ගරු සිසිර ජා ශක ඩි ැන්ත්රීතුැද. ඔඳතුැදට වි දඩි
95ක කදකා ්  තිශඳ වද.
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ගු සිසිර ජයවක ඩි මහසතා

(மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி)

(The Hon. Sisira Jayakody)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ැට ශේ අවසා්ථදව කඳද ී ැ
ගය ඔඳතුැදට ශඳශහවින් සා්තුතිවන්ත ශව වද. අවදසා දවන්ත
පදකකශා ෝ පිරිසා්  අශප් රට ඳරපතළ අවදසා දවන්ත
තත්ත්වා කට පත් කරකදි  තිශඳන්ශන්. 0195 ජ වදරි 1 ව
දි න් පසා්ශසාේ අශප් රශේ පදක ඳකා  භදර ගත්ත පිරිසා අ ශේ
රටට කර තිශඳ ශී ගය කවුරුත් න් වද. මූකදසා ශේ ඉන්
ඔඳතුැදශේවත්, එ් සාත් ජදතික ප් ෂා   දශා ෝජ ා  කර
ැන්ත්රීවරුන්ශේවත්, ශේ කථදවට සාවන් ී ශග ඉන් එ් සාත්
ජදතික ප් ෂා ට ඡන් ා  දුන්නු ා ේ ශප දු ැහ ජ තදව්  ශවත් ේ
ඒ පිරිසාශේවත් අභිකදෂා න් ශ තකද ඉතද කුඩද කල් 2ලිා ් ;
අවදසා දවන්ත කල් 2ලිා ්  -ඒ වා ා  ඉතදැ  දවයරැිනි .- විසින් ශේ
රට තව තවත් අවදසා දවන්ත තත්ත්වා කට ඇ ශග ා  වද. ඒ
වදශේැ අසාතය, මිථයද ප්රාදරක ජදකා  පැණ්  ඔවුන්ශේ ීවවිකද
විත්තිා  ඳවට පරිවර්ත ා  කරශග තිශඳ වද. ජ තදව න් වද,
අ අශප් රශේ චර්ක කා  වසින් වසා කඩද වයශට ඳව.
2019 ැදර්තු ැදසාශේ ඉ කද අ ් වද අශප් රශේ ජ ා දට
ීවවත් වීැට සා්ථීර ච දා ැ්  ශ ැයතිව චර්ක කා  ඳරපතළ කඩද
වයටීැකට ක්  ශවකද තැි  තිශඳන්ශන්. ඔඳතුැද න් වද, 019
ැදර්තු ැදසාශේ විදුලි ඳකා  කපද හයරිා  ඳව. විදුලි ඳකා  කපද හයරීැ
තුිබන් අරුලණු කර ගත්ශත් ශැ ක්  ? රට වි ද ා ට පත් වුණත්,
විදුලිඳක ඇැතිවරා ද ශහ රකැ වත්වකද යහය. තුර්කි යවකින්
විදුලිා  කඳද ගයනීැ සා හද අතිවි දක දසා්තිකදර ුල ක්  විා  ේ
කර වද. ශේ රශේ ජ ා ද න් වද, ශේ රටට ශැ
තරේ
අපරද ා ්  ශේ
රුැ පදකකශා ෝ සිදු කර වද කිා ද.
අගැයතිතුැද ශවන් පුළුවන්, ැලි්  සාැරවික්රැ ශවන් පුළුවන්,
ැාගක සාැරවීර ශවන් පුළුවන්, රවි කරුණද දා ක ැහත්තා ද
ශවන් පුළුවන්. ඒ කවුරුන් ශහෝ කැ්  යහය. ඒ හ ද ගත්තු
කල් 2ලි කණ්ඩදා ැ විසින් රට වසින් - වසා අභදගයා ට පත් කර
තිශඳ වද.
පු ගිා  අවුරුදුවක රශේ සාාවර්
ශවගා  සිා ා ට 3.9කට
කඩද වයේුකවද. 0195 ැහින් රදජප් ෂ ැහත්තා දශේ චණ්ඩුව
කදකශේ චසිා දශව ඉහළැ සාාවර් ා  වුණු සිා ා ට හතක
වර් ා  ඉ් ැවද ගිා ද. ඒ වර්
ශවගා  සිා ා ට 3.9 ් වද
වයේුකවද. පුරසාදරේ ශ ඩ වද. අපි කිා  වද, 019 වර්ෂශේ
අශප්් ෂිත චර්ක ක වර් ා  සිා ා ට හතර ශ ව ඍණ අගා ් 
කරද ගැන් කර වද කිා ද. ශේ රටට කරන් පුළුවන් අපරද ා 
ශේ රුැ පදකකශා ෝ විසින් සිදු කර තිශඳ වද. ශේ කථදවට
සාවන් ශ
එ් සාත් ජදතික ප් ෂා ට ඡන් ා  දුන්නු හි ා 
සාද් ෂිා ්  තිශඳ මි දුන්ට අපි කිා  වද, ශේ රුැ පදකකශා ෝ
විසින් අශප් රටට ඇති කරපු වි ද ා  ශ සා ඳකන් කිා ද. ළ
ශීයා   දෂ්පද ා  වසින් - වසා අඩු ශවකද තිශඳ වද. අශප්් ෂිත
සාාවර්
ඉක් ක සිා ල් 2ක ඍණ අගා ්  ් වද ගැන් කරමින්
පවති වද. රශේ ණා  සාහ ණා  ශප ීම අනුපදතිකා  එන් - එන්
වයඩි කර තිශඳ වද. රශේ ශක ටසා් ශවශළ ශප ළ වසින් - වසා
කඩද වයශට වද. විශී චශා ෝජකශා ෝ රශේ ුල ල් 2 ටික අරශග
ා  වද. 0194 වර්ෂශේ ශකෝකශේ සාාාදරකා න්ශේ චකර්ෂණීා 
ගරා  ඳවට ශක ළඹ ගරා  පත් වුණද. MasterCard Global
Destination Cities Index - 2014 වදර්තදශව සා හන් ශව වද,
ශකෝකශේ යඝ්රශා න්ැ වර් ා  ශව
ගර 94 අතරට ශක ළඹ
ගරා  පත් ශව වද කිා ද. ඒ සිා ල් 2ක අශප් රටට අහිමි කරමින් ශේ
අවදසා දවන්ත පදකකශා ෝ ශේ රට අවදසා දවන්ත තත්ත්වා ට පත්
කර තිශඳ වද.
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අ වි දැා  පදක ා  පිිබඳ ශා ෝජ ද රදශිා ්  ඉිනරිපත්
කර වද. අපි ශේ පිිබඳ ව අධිකරණශේ ඩු පයවරුවද. ඒක  දසාද
ශේ ශී
කිසි ශ ා ්  වයඩ්  යහය. ශේ රුැ පදකකා න් සිටි
තුරු, ශේ අවදසා දවන්ත පදකකශා ෝ ත්රසා්තවද ා ට ුල ල් 2 සායපයීැ
සා හද තැි  පු ගිා  වකවදනුව තුළ විශී වි දැා  ප්රතිපත්ති
ක්රිා දත්ැක කශළේ. 0195 ජ වදරි 1 වය ද ද ඉ කද ශේ රශේ
තිබුණු මූකය බුීධි ඒකකා  අකර්ැණය ඳවට පත් කළද. රී කාකද
මූකය බුීධි ඒකකා  අකර්ැණය ඳවට පත් කර අශප් රශේ ශග ඩ
යශඟමින් තිබුණු ා හපයවයත්ැ ඒ වදශේැ ජදතීන් අතර ඇති
ශැශත්  කල් 2 ඇති ශ වුණු විරසාකා  ශැ වුන් විසින් උත්පද ා 
කළද. ත්රසා්තවදී න්ට  ද හශසාේ ුල ල් 2 කඳද ගයනීැ සා හද ඉඩකඩ
රදජය අනුග්රහා  සාහිතව සිදු කළද. චර්ජන්ටි දශව බුශවශ සා්
අි රිසා් ගය ශ ශවි  ැැ ශේ කිා වන්ශන්; ැැ කිා වන්ශන්
0197 අශප් ැහ ඳයාකු වදර්තදශවන් -අශප් ශ ශවි , චණ්ඩුශව
ුල ල් 2 ඇැතිවරා ද සාභදගත කරපු, චණ්ඩුව ශක ශහ ැ වුණත් ැහ
ඳයාකුශව  දක දරින් විසින් ශේ රට පිිබඳ ව කර ක පරී් ෂණා 
පිිබඳ ව ඉිනරිපත් කරපු වදර්තදශවන් -තැි  ැැ ශේ කදරණා 
කිා න් හ න්ශන්. එා , අශප් ශ ශවි , ුල ල් 2 අැදතයදා ශේ
වදර්තදව් .
එහි සා හන් ශව වද, ඇුල ල් 2 විශුීධිකරණා  වයළය් වීැ සාහ
ත්රසා්තවද ා ට ුල ල් 2 සායපයීැ ැයඩපයවයත්වීැට ක්රශැෝපදා න්ශේ
දුර්වකතදවන් සාහිත රට්  ශකසා මූකය කදර්ා  සාද
ඳකකදශේ
අනුූලකතද ශල් 2 ශේ කයි සා්තුගත කර
ක අතර, අළු
ශල් 2 ා ට ඇතුළත් වූ ශකසා හඳුන්වි .ඇ කිා ද. අළු ශල් 2 ා ට
ඇතුළත් කර වද; ත්රසා්තවදී න්ට ුල ල් 2 සාපා  රට්  ඳවට අශප්
රට පත් කර තිශඳ වද. ශේ ුල ල් 2 ඇැතිකද, ශේ අගැයතිකද රී
කාකද මූකය බුීධි ඒකකා  දුර්වකභදවා ට පත් කරමින්
ත්රසා්තවදී න්ට ුල ල් 2 සායපයීශේ ැදර්ගා  හ කද තිශඳ වද. අපි
න් වද, පු ගිා  වකවදනුව තුළ රී කාකද මූකය බුීධි ඒකකශේ
සායකකටයුතු ගනු ශ නු හසාකට වයඩි ප්රැදණා ්  වදර්තදගත වුණ
ඳව. එි න් 331කට වඩද අඩු ප්රැදණා කටි  පරී් ෂණ කශළේ.
රශේ ජදතික චර් ෂදව කුැ්  ?
අපි න් වද ශේ රශේ වුණු ැහ ශප ශළ ව නුුවක අපරද ා ,
- එි න් ශේ රටට වුණු වි ද ා  හි ා  සාද් ෂිා ්  තිශඳ ැහ
ඳයාකුශව  දක දරින් න් වද. - ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර ශහ රකැ
ඳව. ඒ ශහ රකැ කර රටට පදඩු කළ ශේ චණ්ඩාව අර් හන්
ැශහේන්ද්රන්ව පිට රට පයන්නුවද. අර් හන් ැශහේන්ද්රන්ව පිට රට
පයන්නුවද වදශේ, ශේ රශේ ජදතික චර්ක කා ට ඒ හද දා  කළ
තය යත්තද -පළුලශව ද වග උත්තරකදරා ද- පිට රට පයන්නුවද
වදශේ, ඒ සිාගප්පූරු ජදතිකා ද ශහට අ දී ද ශව ශක ට පිට රට
පයන්නීශේ තවත් උත්සාදහා ්  තිශඳ
ඳව ඉතද වගකීශැන්
කිා  වද. DIG
දකක
සිල් 2වද කිා 
 දශා ෝජය
ශප ලිසා්පතිවරා දව පිට රට ා යවීශේ සායකයසා්ැ්  තිශඳ වද. අපි
න් වද, හිටපු චර් ෂක ශල් 2කේ ශගෝසදභා  රදජප් ෂ
ැහත්ැා දත්, ජ දධිපති වැත්රීපදක සිරිශසාේ
ැහත්ැා දත්
ඝදත ා  කිරීැට සායකුේ කිරීැ පිිබඳ ශාෝ දව්  DIG දකක
සිල් 2වදට තිබුණද. ඒ පිිබඳ ව පරී් ෂණ පයවයත්වූවද. ඒ කරුණු
ශහිබ රවු කළ දැල් 2 කුැදර ත්රසා්තවද ා  වයළය් වීශේ ප ත
ා ටශත් අත් අඩාගුවට ගන් වද. DIG දකක සිල් 2වද එිබා ට
එ වද.
අපි අධිකරණ  දශා ෝග ගය කථද කරන්ශන් යහය. ඒවද අපට
අව ය
යහය.
ුලත්, අපි න් වද ශක ුකව ැශහසා්ත්රදත්
අධිකරණා ත්, ශක ළඹ ප්ර ද ැශහසා්ත්රදත් අධිකරණා ත් කිා 
අධිකරණ ශ ක තැි  අත් අඩාගුවට ගත්ත බුීධි අා  දක දරින්
වයඩිැ පිරිසා්  සාහ ශඳෞී භි් ෂූන් වහන්ශසාේකද වයඩිැ පිරිසා් 
සිරගත කශළේ කිා ද. අවුරුී , අවුරුදු එකහැදර වදශේ කදකා ට
ශේ රශේ බුීධි අා  දක දරින්ව සිරගත කශළේ කශළේ ඔා 

1115

පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු සිසිර ජා ශක ඩි ැහතද]

අධිකරණ ශ ක විසිනුි . හයඳයි , DIG දකක සිල් 2වදට ඇප
කයශඳ වද. ත්රසා්තවද ා  වයළය් වීශේ ප ත ා ටශත් දැල් 2 කුැදර
අත් අඩාගුවට ගන් වද. යන් පයමිණිලිකදරා ද තැි  හිශර් ගිහිල් 2කද
තිශඳන්ශන්, විත්තිකරු තැි  එිබා ට ඇවිල් 2කද තිශඳන්ශන්.
ජ දධිපතිතුැද කිවවද, ඇඝදත කුැන්ත්රණා ්  තිශඳ වද. ඉිනරි
කදකශේී  එිබ කර වද.ඇ කිා ද. ඒ කුැන්ත්රණා  එිබ කරන් කිා ද
ජ දධිපතිතුැදශගන් ඉල් 2කද සිටි වද. එැ  දසාද අපි විශ ේෂශා න්
පදර්ලිශේන්තුශව අ කිා  වද, අර් හන් ැශහේන්ද්රන්ව පිට රට ා යවවද
වදශේැ, පිට රට පයන්නුවද වදශේැ, ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර
ශහ රකැ ඒ ැඟින් ා ට කරන් ට උත්සාදහ කළද වදශේැ DIG
දකක සිල් 2වදත් පිට රට ා වකද ඒ ඝදත කුැන්ත්රණා  ා ටපත්
කරන් ට හ වද. ඒක ශ ශවි  ප්ර ් ා . අහිාසාක ුලසා්ලිේ
ජ තදවට අපි කිා න්ශන් ශේකි . අහිාසාක ුලසා්ලිේ ජ තදව සාහ
සිාහක ජ තදව අතර ගයටීැ්  ඇති කරන් ට එ් සාත් ජදතික
ප් ෂා ට ඕ ෑකැ තිබුණද. ශේ පිිබඳ ව දැල් 2 කුැදර කට
උත්තරා ්  ශ වද. DIG දකක සිල් 2වද සාහ දැල් 2 කුැදර
අතර ප්රකද රදශිා ්  ුවවැදරු ශව වද. ඒ ප්රකද වලින් පයහයිනලිව
කිා  වද, ිනග සිදුවීැ වදශේ සිීධි ඇති කර ුලසා්ලිේ ජ තදවට
පහර ශ න් ට එ් සාත් ජදතික ප් ෂා  සායකුේ සාහගතවි  ශේක
කරන්ශන් කිා ද.
යන් පළදත් සාභදවක කදකා  අවසාද ි . යන් පළදත් සාභද ් ැ
විුරුවකද තැි  තිශඳන්ශන්. පළදත් සාභද ැයතිවරණ තිා න් ට
කිා ද යන් ැහජ උීශඝෝෂණා ්  එන් ට ඕ ෑ. උීශඝෝෂණ
යහය. අ සිා ල් 2ක ා ටපත් කර තැි  තිශඳන්ශන්. ඳකා ට කෑ ර
ඳකශකෝභී මූසාක පදකකා න්ශගන්, ශේ රටට ශද්රෝහී ම වුණු
පදකකා න්ශගන් රටට ා හපත්  ඳකදශප ශර ත්තු ශවන් ට ඳයහය;
චර්ක කා ට ා හපත්  ඳකදශප ශර ත්තු ශවන් ට ඳයහය.
ැාගක සාැරවීර විශී කටයුතු ඇැතිශවකද ජිනීවද නුවරට
ගිහිල් 2කද 31/9 ශා ෝජ දවට අත්සාන් කර කිා  වද, ඇඅපි යු අපරද
කළද.ඇ කිා ද. ඇඅපි යු අපරද කළද.ඇ කිා ද අශප් රට පිිබගන් වද.
ශේ වදශේ කදකකණ්ණි රුැ පදකකි න් ත්රසා්තවදී න්ට ුල ල් 2
කයශඳන් ට සාකසා්වකද ඒ පිිබඳ ව රී කාකද මූකය බුීධි ඒකකා 
පරී් ෂණ කරන්ශන් යතිව, පරී් ෂණ කළ  දක දරින්ව හිර
භදරා ට ැ ශද්රෝහී ම චණ්ඩුවකින්, ශද්රෝහී ම දා කි න්ශගන් රටට
ා හපත්  ශව වද කිා ද හි ා  සාද් ෂිා ්  තිශඳ එ් සාත් ජදතික
පද් ෂිකා න්ශගන් අපි අහ වද.
අපි එා  හි ා  සාද් ෂිා ්  තිශඳ
ුලසා්ලිේ ජ තදවශගන්
අහ වද; හි ා  සාද් ෂිා ්  තිශඳ ද්රවිඩ ජ තදවශගන් අහ වද.
ශේ රට වසින් වසා ශේ ශග දා න්ශන් අභදගයා  කරද. ශේ
වසා්වක රිසාදේ ඳිනයුී න් අැදතයවරා දට විරුී ව වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දව්  ඉිනරිපත් ශවකද තිශඳ ඳව අපි න් වද. ගරු
කථද දා කතුැ ද, මීය ට ශපර ැහින්
රදජප් ෂ ැයතිතුැද
අගැයතිතුැද විධිා ට කටයුතු කරපු ින
39ක, 0ක කදකා 
සාේඳන් ශා න් අපට ැතකි . එ ද ශේ පදර්ලිශේන්තුශව
කථද දා ක ගයකරිශේ ජර්ැ දා , ප්රා ා , කය ඩදව, ඇශැරිකදව
ඇතුළු ඳටහිර තද දපති කදර්ා දකවක  දක දරින් වදඩිශවකද අත්පුඩි
ගසාමින් ඳකදශග සිටිා ී  තැි , ජ තද විුල් ති ශපරුලශණ්
පදර්ලිශේන්තු ැන්ත්රී විජිත ශහේරත් ැහත්ැා ද එ ද ැන්ත්රීවරුන්
ශපරළදශග දුවශග ඇවිල් 2කද වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව ඳදර
දුන්ශන්. මීය ට කලින් ජ තද විුල් ති ශපරුලශණ් හිටපු අශප්
මිත්රශා ්  කිවවද, ඒ ඇවිජිත ශහේරත්ඇ ශ ශවි , ඇා ටත්විජිත
ශහේරත්ඇ කිා කද. ඒ ශවකදශව එැ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දවට
ඡන් ා  විැුවද. ඒ  දසාද ශේ රශේ ැහද දා ක හදුලදුරුවරුන්ශගන්
අපි ඉල් 2ීමැ්  කර වද. ඊශේ
වශසාේ ශප ශක න් රුව
ිනසා්ත්රි් කශේ ශඳෞී
සා්වදමීය න් වහන්ශසාේකද වි දක පිරිසා් 
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ශා ෝජ දව්  සාේැත කරකද තිබුණද. ඒ තැි  රිසාදේ ඳිනයුී න්ට
එශරහි වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දවට සාහදා  ශ දුන්ශ ත්,
ැන්ත්රීවරුන්ට පන්සාල් 2 තහ ේ කිා  එක. ඒ  දසාද අපි ඉල් 2කද
සිටි වද, එවය ද ැන්ත්රීවරුන්ට පන්සාල් 2 තහ ේ කරන් කිා කද.
ශේ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව ගන්ශන් යතිව ැහ පුුකවක ඉන් ,
ගන් ඉඩ ශ න්ශන් යති අා ට ා ේ සාේැද දුන් ද ේ, ගරු
ේබු දැ දුන් ද ේ, ඒ ගරු ේබු දැ චපු ගන් කිා කද අපි
කිා  වද.
ශේ රශේ සිාහක, ශ ැළ, ුලසා්ලිේ මි දුන් සාහශා ෝගශා න්
සිටිශේ. ැයතිවරණවකට භා  චණ්ඩුව ැයතිවරණ කල් 2 යමීය ැ සා හද
ශේ රට යවත ඳටහිර ගයති රූකඩ පදක ා ්  ඇති කිරීැ සා හද වූ
සායකයසා්ැ,
යදා  පත්රා  ක්රිා දත්ැක කර වද. ශේ ශද්රෝහී ම
පදකකා න්ට ඕ ෑ ශවන්ශන් ශේ රශේ ජදතීන් අතර ගයටීේ ඇති
කරන් ි . ඒ  දසාද ශේ රශේ ජ ා දශගන් අපි ඉල් 2ක වද, ඒ
ගයටවකට අු ශවන් එපද කිා කද. ශේ රශේ ශඳෞී සාේප්ර දා ත්
එ් ක හයිනච්ා වයඩිච්ා, ීවවත් ශවච්ා සිාහක, ශ ැළ, ුලසා්ලිේ
කිසිශවකුට කිසිැ ශකශ කුට වවර කරන් ඉඩ්  යහය; හිාසාද
කරන්
ඉඩ කඩ් 
යහය. අපි වි ්වදසා කරන්ශන්
යහය,
ශකෝකශේ කිසිැ චගැකින් හිාසාදවට, වවරා ට ඉඩ්  ඇති
කිා කද. මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ රශේ ජ තදවශේ ැතු
ප්රශා ෝජ ා  සා හද ශසා ා ද ඳයලිා  යුතු කදරණා ්  පිිබඳ ව සා හන්
ව අ ිනවි  පත්තශර් ුලල් 2 පිුකශව තිශඳ ශේ ප්රකද ා  ැැ
්භාගත* කර වද.
එැ පුවත් පශත් ශැශසාේ සා හන්ව තිශඳ වද
"සිශසාේරිා න් සායත්කේවලින් පු තවහිී ජැදත් ශ සා්තර සිාහක ශඳෞී
ැවුවරුන් හදර හසා්  ව කරකද සාද් ෂි සාහිතව ශත රතුරු ශහිබ ශව
ශ සා්තර අල් 2කන් පුළුල් 2 පරී් ෂණඇ

සිාහක ශඳෞී ැවවරුන් හදර හසා්  ව කරකද කිා කද සාද් ෂි
තිශඳ ඳව කිා  වද. ැැ ශේ පුවත් විසා්තර සාභදගත කර වද,
ැතු කව ද හරි වසාක ශකශ කුට ප්රශා ෝජ වත් ශව  දසාද.
ඒ  දසාද ශේ චකදරශා න් ශේ රශේ විවි අන්තවදී  කල් 2ලි
කණ්ඩදා ේ අශප් රශේ සිාහක, ශ ැළ, ුලසා්ලිේ සාැසා්ත ජ ා දශේ
වි ද ා  කරද ගැන් කර වයඩ පිිබශවළවල් 2 ක්රිා දත්ැක කරි ; ඒ
සාැගිා  බිඳීශේ උත්සාදහා න් රි ; අන්තවදී , ජදතිවදී , පුක
හිාසාදවදී  ැදර්ග හරහද තුලන්ශේ ඉක් කා  කරද ා දවි.
ඒ  දසාද එා  ශත්රුේ අරශග ශේ උගුකට අුව ශවන්ශන්
යතිව අශප් රටට විරුී ශේ ශී ශද්රෝහී ම පදකකා න්ශගන් ශේ රට
ුල ද ගයනීැට ශපළ ගයශහන්
කිා කද චා දා ා  කරමින්,
අවසා්ථදව කඳදී ැ සාේඳන් ශා න් ඔඳතුැදටත් ශඳශහවින්
සා්තුතිවන්ත ශවමින් ැැ  දහඬ ශව වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදට ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . මීය ළඟට, ගරු ැහින් අැරවීර
ැන්ත්රීතුැද කථද කරන් . ඔඳතුැදට වි දඩි 91ක කදකා ් 
තිශඳ වද.

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගු මහි්දා අමරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අ පදර්ලිශේන්තුශවී  0197
අාක 90 ර විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්  දශා ෝග තැි   දකුත්
ශවන්ශන්. විවද ා  පයවයත් ශවන්ශන් ඒ පිිබඳ ව වුණත්, විවද ා 
විවි ැදතිකද ගණ දව්  ඔසා්ශසාේ පයවයත්ශව ඳව තැි  අපට
ශප්න් තිශඳන්ශන්.
ශකශසාේ ශවතත්, ශේ රශේ විශී වි දැා  තත්ත්වා  ් තිැත්
කර ගයනීශේ වගකීැ සාෑැ රජා කටැ තිශඳ වද. අ අපට ප්ර ් ා 
තිශඳන්ශන්ත් විශී වි දැශේ හිඟකැි . තවැත් අශප් රටට
විශී වි දැා  වයඩිශා න්ැ කයශඳන්ශන්, ැය ශපරිනග රටවල් 2වක
වහල් 2 ශසාේවශේ ශා ශ
අශප්ැ කදන්තදවන්ශගන්. ඒ අා  ැය
ශපරිනග ගිහිල් 2කද විවි පීඩදවන්ට ක් ශවකද, විවි චකදරශේ
අතවරවකට පවද ක් ශවකද ඉතද ැහන්සිශා න් ශසා ා ද ගන් ද
ුල ක තැි  ශේ රශේ විශී වි දැා  විධිා ට තිශඳන්ශන්.
අපි ඒ විශී වි දැා  ුල ල් 2 ශා  ද ශග තැි  සිා දෙ කටයුතු
කරන්ශන්. යුී ා  තිශඳ ශවකදශව යුී ා ට අව ය අවි චයු
ශගශ න් පවද විා  ේ කශළේ අශප් ශේ කදන්තදවන් ශසා ා ද ශ
ුල කි . අපි අ කල් 2ප ද කළ යුතු ශවන්ශන් අශප් කදන්තදවන්
වහල් 2 ශසාේවශේ ශා  වකද ශසා ා ද ගන් ද ුල කට අතිශර්කව,
ශව ත් අා ශකශරහි අව ද ා  ශා  ුල කරකද ුල ල් 2 ශසා ා ද
ගයනීශේ වයඩපිිබශවළ්  ිනා ත් කිරීැටි . ඒ වගකීැ තිශඳන්ශන්
රජා ටි . ැද න් ද තරමින් ේ, තවැත් ඒ පිිබඳ
 දසි
ක්රැශව ා ්  සාකසා් ශවකද යහය. විශී ශවශළ ශප ශළේ රැකිා ද
පිිබඳ ගත්ශත ත්, ගිහ ශසාේවා ට කදන්තදවන් ා වන්ශන් යතිව
විශී ශවශළ ශප ශළේ ඇශැරිකන් ශඩ කර් 0,111ට, ඇශැරිකන්
ශඩ කර් 3,111ට වඩද වයඩි වයුකප්  ගන් පුළුවන් රැකිා ද වි දක
ප්රැදණා ්  තිශඳ ඳව ශපශ
වද. රී කදාකිකා න්ට ඒ රැකිා ද
සා හද වි දක ඉල් 2දෙැ්  තිශඳ වද. ුලත්, ඒ ඉල් 2දෙැට සාරික
චකදරශේ අව ය පුුවණු රමිකා න් ප්රැදණා ්   දර්ැදණා 
කරන් තවැත් කිසිැ රජා කට පුළුවන් වුශණ් යහය. ශසාෞ ය
් ශෂේත්රා  ගත්ශත ත්, ශහිනා න්ට වි දක ඉල් 2දෙැ්  තිශඳ වද. අඩුැ
තරශේ විශී
ශවශළ
ශප ළට තිා ද තවැ කාකදශව
අව යතදවවත් සාේපූර්ණ කර ගන් ඳයරි වුණද. කදර්මික ් ශෂේත්රා 
තිශඳ වද, තද් ෂණිා  ් ශෂේත්රා  තිශඳ වද, IT ් ශෂේත්රා 
තිශඳ වද, ශහෝටල් 2 ් ශෂේත්රා  තිශඳ වද. එවය ද විව අා වක
තිශඳ
පුරප්පදඩු ශසා ා ද ඳකද අඩුැ තරශේ ඒවදට සාරික
උපදධි දරින් ප්රැදණා ්  අශප් වි ්වවි යදකවලින් එිබා ට
දන් වත් සායකයසා්ැ්  යහය. අශප් උසාසා් තද් ෂණ චා ත වක ඒ
පිිබඳ ා ේ ප්රශව ා ්  අරශග තිශඳ වද. ුලත්, ඒක ප්රැදණවත්
ශව වද කිා කද ැැ වි ්වදසා කරන්ශන් යහය. යන් එන් එන් ැ
විශී වි දැශේ හිඟතදව්  රශේ ඇති ශව වද. යන් ශේ
ශා ෝජ දවලිශා න් ශඳ ශහෝ අ හසා් ඉිනරිපත් කරකද තිශඳ වද.
අශප් ශක ටසා් ශවශළ ශප ළ පිිබඳ , අශප් සාාසා්ථදපිත සාැදගේ
පිිබඳ , ණා  ුරැකුේපත් පිිබඳ , මූකය සාැදගේ පිිබඳ , කල් 2ඳදු
සාැදගේ පිිබඳ ා  දී  ව ශා න් ඒ කදරණද පිිබඳ කථද කර වද.
යන් ශක ටසා් ශවශළ ශප ළට ශවකද තිශඳන්ශන් ශැ ක්  ?
එන් එන් ැ ශක ටසා් ශවශළ ශප ළ පහළට ා ෑැ්  තැි  අ
අපට කින් කයශඳන්ශන්. ඒවදශේ වර් ා ්  යහය. අ ව විට
විශී චශා ෝජ එන්ශන් යහය. අ රජා ට විශීශිකා න්ශේ
වි ්වදසාා  ින ද ගත යුතු ශව වද. පළුලව ශේක තැි  කරන්
ඕ ෑ වන්ශන්. ඒ වි ්වදසාා  යති වුශණ් ශේ රජා  ඳකා ට පත්
ශවකද ටික වසා්  ා  ශක ටැ ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර සිදුවීැ හරහද
අති යවයන්ත මූකය වාාදව්  සිදුවීැ  දසාදි . ඒ  දසාදශවන්ැ
විශීයා  වදශේැ, ශීයා  චශා ෝජකා න්ශේ වි ්වදසාා  බි
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වයුකණද; මූකය ශවශළ ශප ළ පිිබඳ තිබුණු වි ්වදසාා  බි
වයුකණද. අ ඒ තත්ත්වා ට ුලුවණ ශ න් තවැත් පුළුවන්කැ් 
යහය. අ ඒක කරපු මි දහද තවැත් ශහ ා ද ගන් ඳයරි ශවකද
තිශඳ වද. ශේකට සාේඳන් ශවච්ා, ඍ හව දා ක ශවච්ා
පුීගකා ද ව අර් හ ැශහේන්ද්රන් පිටරට සායපශසාේ ඉන් වද. විවදහ
කටයුතු-ැඟුල් 2- සිදු කර වද. ඒවදට අශප් කාකදශව ඉන්
ශී පදක ඥශා  ත් සාේඳන් ශව වද; දා කශා ෝත් සාේඳන්
ශව වද. ඔුවව අත් අඩාගුවට ගන් , ශේ රටට ශගශ න්
තවැත් වයඩ පිිබශවළ්  ක්රිා දත්ැක ශවකද
යහය. ඉතින්
එතශක ට ශේ රටට විශී චශා ෝජ එි  ? ඳාශක ශළ ත් ශව
රටකට විශී චශා ෝජ ශගශ න්ශන් යහය. ශේ රට ටිශකන්
ටික ඳාශක ශළ ත් ශව ඳව ශපශ
වද. පුගිා  වසා්වක ඇති
ශවච්ා සිීධිා ත් එ් ක තවත් ඒ තත්ත්වා  ඇති වුණද. ඒ වදශේැ
යන් විශී ණා  ගන් ශවකද තිශඳන්ශන් වයඩි ශප ිබා ටි . යන්
ශේ රජා ට කටයුතු කරන් ශවකද තිශඳන්ශන්, ගි ද ශප ලිා ට
ණා  අරශග ි . ණා  ශගවන් , ණා  ගන් රට්  ඳවට පත්
ශවකද තිශඳ වද. ගි ද ශප ලිා ට ණා  ගන් රට්  ඳවට පත්
ශවකද තිශඳ වද. එශහැ රටක විශී වත්කේ වයඩි කර ගන්
පුළුවන්කැ්  කයශඳන්ශන් යහය.
යන් ඇති ශවකද තිශඳ අදෙත් අර්බු කදරී තත්ත්වා   දසාද ශේ
රටට විශී වි දැා  චපු තවත් ප්ර ද
ැදර්ගා ්  ඇහිරිකද
තිශඳ වද. ඒ තැි  සාාාදරක වයදපදරා . සාාාදරක වයදපදරා  හරහද
ුල ල් 2 වි දක ප්රැදණා ්  එමින් තිබුණද. ශකෝකශේ ශහ ැ
ගැ දන්තා  ඳවට කාකදව පත් ශවකද තිබුණද. යන් ඒක
සාේපූර්ණශා න් අශ ්  පයත්තට හයරිකද තිශඳ වද. යන් කාකදවට
ඒැ තහ ේ, එශහැත් යත් ේ චර් ෂිත ශ ව රට්  ඳවට
කාකදව ේ කරකද තිශඳ වද. ශේ තත්ත්වා  අශ ්  පයත්තට
හරවද ගන්
පුළුවන්ව
පරිින ප්රැදණවත් වයඩ පිිබශවළ් ,
දා කත්වා ්  තිශඳ වද කිා  එක අපට ශපශ න්ශන් යහය. ඒ
සා හද අ දළ ඳක දරින්, අ දළ  දක දරින්, ඒ ඒ රටවක තද දපති
 දක දරින් ඒ අ දළ අා 
යනුවත් කරකද කටයුතු කිරීශේ
අව යතදව තිශඳ වද. අශප් රට  දශා ෝජ ා  කර
තද දපතිවරුන් විවි රටවක ඉන් වද; සාාාදරකි න් ශව රටවක
ඉන් වද. ඒ අා  ඒ රටවකට ගිහිල් 2කද තැ විරදැ ුවා  විඳිමින්,
ශඳශහත්-ශහේත් ගන් එක, ළැි න්ට උගන්ව එක ශ ශවි  ඒ
අා ශේ යුතුකැ වගකීැ ශවන්ශන්.
ඒ තද දපතිවරුන්ශේ වගකීැ වන්ශන් සාාාදරක ් ශෂේත්රා 
ප්රවර් ා  කිරීැ සා හද ැයිනහත් වීැ; ශේ රටට විශී චශා ෝජ
ශගශ න් ැයිනහත් වීැ. අශප් තද දපති ශසාේවශේ ඉන් ඳුවතර
පිරිසා්  ඒ කටයුතුවක  දා යශළ වද කිා කද ැට ශපශ න්ශන්
යහය. ඒ පිිබඳ ව යනුැ තිශඳ කණ්ඩදා ැ්  ඉන් වද කිා දත්
ැට යශ න්ශන් යහය. ශී පදක හිතවත්කේ ැත, ශව ත්
හිතවත්කේ ැත ගිහිපු අා  තැන්ශේ කටයුතුවකට ැයිනහත් ව වද
හයශරන් රට පිිබඳ ව ැයිනහත් ව ඳව්  අපිට ශපශ න්ශන්
යහයි  කිා  කදරණා ත් ැැ ශේ අවසා්ථදශවී  සා හන් කරන්
ඕ ෑ.
අ ශේ රශේ සාාාදරක ් ශෂේත්රා  සාදර්ථක ශවකද තිබුණද ේ
අශප් විශී වි දැා  තත්ත්වා  ශහ ැේටැට හයශර වද. ඒ එ
සාල් 2ලි හයැ තය ටැ විහිිනකද -ශඳිනකද- ා  වද. යන් රජා  සාාාදරක
ශහෝටල් 2 පිිබඳ ව අව ද ා  ශා  ුල කරකද කටයුතු කර ඳව
කිවවද. ඒවද ශඳ ශහ ැා ්  තරු ශහෝටල් 2වකට, ැහද පරිැදණ
වයදපදරිකා න්ට කයශඳි . ුළු පරිැදණ ැේටශැන් ශේ
කර්ැදන්තශේ ශා දුණු වි දක පිරිසා්  ඉන් වද. Homestay කිා කද
ක්රැශව ා ්  තිශඳ වද; ශගවල් 2වක කදැරා ්  සාාාදරකා න්ට
ී කද, ීවවත් ශවච්ා පිරිසා්  ඉන් වද. ඒ අා  ගය
ඳක
ක්රැශව ා ්  තවැ
යහය. ඒ වදශේැ සාාාදරක ් ශෂේත්රා ට
අනුඳී ශවච්ා චා ත -අා - ශග ඩ්  තිශඳ වද. විශීශිකා න්
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ප්රවදහ ා  කර , lease කරකද අරශග තිශඳ වදහ වකට ශේ
සාහ ා  කයශඳන්ශන් ශක ශහ ැ ? ඒ වදශේැ ශේ සාාාදරකා න්ට
ැඟ ශපන්වන් න් - guidesකද - ඉන් වද. ඒ අා ශේ ීවව
තත්ත්වා  උසාසා් කරන් ශැ ක්  කරන්ශන්? ශ ශා ්  සා්ථද
රඹන් සාාාදරකා න් විවි ප්රශී වකට ශග ා  වදහ වක
ශසාේවා  කර රිා යදුරන් වි දක ප්රැදණා ්  ඉන් වද. උ දහරණා ් 
විධිා ට ගත්ශත ත් තිසා්සාැහදරදැශේ ා දක,-

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදට ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . ඊළඟට, ගරු එසා්.එේ.
ාන්ද්රශසාේ
ැන්ත්රීතුැද. ඔඳතුැදට වි දඩි අටක කදකා ් 
තිශඳ වද.
[අ.භද.3.11]

ගු එ්ප.එේ. ච්දද්රව්ේන මහසතා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரமசன)

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට තව
තිශඳ වද.

වි දඩි ශ කක කදකා ් 

ගු මහි්දා අමරවීර මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

තිසා්සාැහදරදැශේ ා දක ජදතික වශ ෝ යද ා  රඹන් ා 
විශීශිකා න් වි දක ප්රැදණා ්  හිටිා ද. යන් ඒ තත්ත්වා 
සාේපූර්ණශා න්ැ යවතිකද තිශඳ වද. ඒ ීවප් රථ හිමිකරුවන්,
ඒවදශේ වයඩ කර රිා යදුරන්, ඒ චශ්රිතව ීවවත් ව පිරිසා් අ අන්ත
අසාරණ තත්ත්වා කට පත් ශවකද ඉන් වද. ශේ අා  ඟද සිුකව
වයඩ පිිබශවළ්  තවැ ශපශ න්
යහය. ශේ අා ට ච දරා ්  ී ැ
විතර්  ප්රැදණවත් වන්ශන් යහය. පළුලශවන් කළ යුතු වන්ශන්
ශේ කඩද වයුකණු සාාාදරක වයදපදරා  යවත වර් ා  කර ගයනීැ
සා හද රජා  විසින්  දසි ැයිනහත් වීැ්  කිරීැි . ජදතයන්තර
ත්රසා්තවද ා ්  ව ISIS සාාවි ද ා  අශප් රටට ඇවිල් 2කද, ශඳෝේඳ
පුපුරුවකද ැහද වි ද ා ්  සිදු කළද. හයඳයි , ැදසාා ්  වදශේ ශකටි
කදකා ්  ඇතුළත ශේ ත්රසා්තවදී  සාාවි ද ශේ හිටපු සිා ා ට ් ැ
අත් අඩාගුවට ගන් හයකිා දව කයබුණු ඳව තැි  චර් ෂක අා
ප්රකද කරන්ශන්. තව එක සිදුවීැ් වත් ඇති ශ ව ැේටැට ඒ
කටයුතු කිරීැ පිිබඳ ව අපි සාතුුක ව වද. යන් අව ය වන්ශන්
වි ්වදසාා ි . අශප් රශේ -ශීයා - මි දුන්ශේ වි ්වදසාා 
පළුලශවන්ැ ශග ඩ ඟන් ඕ ෑ. ඇ යන් ශේ රට චර් ෂිති .
යවත ශේ රටට එන් ඇ කිා කද චර් ෂක අා ඇතුළු රජා  විසින්
ජදතයන්තරා ට සාහතිකා ්  කඳද ිනා  යුතු ව වද. එවය ද
තත්ත්වා ්  ඇති වුශණ ත් විවි ් ශෂේත්රවක අපහුතදවට පත්
ශවච්ා අා ට සාහ කඳද ගන් පුළුවන්කැ කයශඳ වදා  කිා 
කදරණා ත් ැැ සා හන් කරන් කයැතිි .
මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අවසාද ව ශා න් ැැ ශේ
කදරණා ත් සා හන් කරන් කයැතිි . අ දගතා ටත් ගයළශප
චකදරා ට අශප් රටට ක්රැශව ා ්  සාකසා් කරන් ඕ ෑ. අ තවැ
එශහැ කිසිැ ක්රැශව ා ්  සාකසා් කරකද යහය. ඒ  දසාද තැි 
අශප්රේල් 2 09වය ද ද ප්රහදරා  වදශේ ප්ර ් පවද  දර්ැදණා  වන්ශන්.
ඒ  දසාද අපි රී කාකද  ද හසා් ප් ෂා  විධිා ට ශා ෝජ දවලිා ් 
ඉිනරිපත් කරකද තිශඳ වද. සිා දෙ ප් ෂවක දා කා න් එ් ක අපි
සාදකච්ඡද කළද. අපි ශා ෝජ ද කළද පැණි . ඒ සා හද අව ය
සාාශ ෝ
ශගශ න් . ඒ සා හද අව ය අ හසා් ශගශ න් .
එශකසා අ හසා් ශග යල් 2කද අපි ශේ 005 ශ දශේැ වයඩ
පිිබශවළ්  විධිා ට ශැා  ඉිනරිපත් කරුල. රශේ යවත ශැවන්
තත්ත්වා ්  ඇති ශ ව වයඩ පිිබශවළකට තැි  අපි ා ද යුතු
වන්ශන්. අඩුැ ගණශන් ජදතික ප්රතිපත්තිා ්  හ ද ගන් ඳයරි
ශවච්ා අපට, රශේ චර් ෂදව පිිබඳ ජදතික වයඩ පිිබශවළකට
ා න්
ශේක අවකද ා ්  ශවි . ඒ සා හද සිා දෙ ශ දශේ
කයපවීැත් අශප්් ෂද කරමින් ැද  දහඬ ව වද. සා්තුතිි .

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ රශේ චර්ක කා ට වි දක
ව ශා න් හද ද සිදු වුණු ශැැ ශේ වදාකා  වත්වද ගන්
තිබුණදා  කිා කද අ ුලළු රශේැ ජ තදව කිා  ඳව අපි න් වද.
අශප්රේල් 2 09වය ද ද ශේ වදාකා  සිදු වුශණ්, චර් ෂක අා වක
හද රජශේ දුර්වකකැ  දසාද ඳවි  ඔවුන් කිා න්ශන්. ඒ ශේ වදාකා 
 දසාද අශප් රශේ චර්ක කා  වි දක ශකසා පරිහද දා ට ක්  වුණද
කිා  එක අපි කවුරුත් න් වද. යන් රුශවෝ ඉසා්ශකෝශල් 2 ා 
ඳව අපි ය් කද. ඒකටත් උ න්දු කළද, අශප් හිටපු ජ දධිපති
ැහින් රදජප් ෂ ැයතිතුැද. ඒ එ් කැ ශ ැවපිා න්ශේ තිබුණු
භා , රුවන්ශේ තිබුණු භා  ටික්  ැග හයරුණදා  කිා  එක අපට
ශපශ
වද. හයඳයි , රට ා ථද තත්ත්වා ට පත් වුණද කිා කද අපට
සාතුුක ශවන් පුළුවන්කැ්  යහය. ශැ ක , අශප් චර්ක කා  ඉතද
ඳරපතළ ශකසා කඩද වයටිකදි  තිශඳන්ශන්. එා  ා ථද තත්ත්වා ට
පත් ශවන් තව සාෑශහ කදකා ්  ා ි . ඇජ තදව යන් පදශර්
ගයවශසා වද, ළැි න් ඉසා්ශකෝශල් 2 ා  වදඇ කිා කද, ඔ් ශකෝැ
ා ථද තත්ත්වා ට පත් වුණද කිා කද හිතකද හරිා න්ශන් යහය.
අ සාාාදරක වයදපදරා  සාේපූර්ණශා න්ැ කඩද වයටිකද. අශප්
සාාාදරක ඇැතිතුැද ප්රකද කළද ඇසාහ ශ වදඇ කිා කද. ඇසාහ
ශ වදඇ කිවවදට ඒ සාහ කදට කයශඳන්ශන් කිා  එක පයහයිනලි
යහය. එා  පයහයිනලිව ප්රකද කරන් ඕ ෑ. සාාාදරක ැණ්ඩකශේ
ලිා ද පිනාචි ශහෝටල් 2වකට ා ේ ා ේ සාහ
ශ වදා  කිා කද
කිා  වද. සාහ දුන් දා  කිා කද, ඉ් ැ දන් ා ථද තත්ත්වා ට පත්
ශවන්ශන්
යහය. ැැ න් ද නුවර ප්ර ද ශහෝටල් 2 ශ ක් 
තිශඳ වද. එකක කදැර 7්  තිශඳ වද. අ ද්  එශ්  කදැර
0්  තිශඳ වද. ඒ කළැ දකරු ැට කිවවද, ඇඑක ශහෝටකා ක
කදැර ශ කක විතරි  සාාාදරකශා ෝ ඉන්ශන්. අශ ්  ශහෝටකශේ
කදැර තු ක විතරි  සාාාදරකශා ෝ ඉන්ශන්. එක ශහෝටකා ක
පැණ්  ශසාේවකශා ෝ 351්  ඉන් වද. යන් ඒ ශසාේවකි න්ට පඩිඩි ශගවන් විධිා ්  යහය. රැකිා දශවන් ඉවත් කරන් ව වදඇ
කිා කද. ඔඳතුැන්කද ශප ඩි ශප ඩි සාහ ශ ි . ුලත්, ශැා 
ඳරපතළ කඩද වයටීැ් . අ -ශහට ා ථද තත්ත්වා ට පත් ව
ශ ා ්  ශ ශවි . අවුරුී ්  ණා  ශප ීම කප වද, අවුරුී ් 
ා  ශත්  ණා  ශගවීැ අත්හිුකව වද කිවවදට එතය දන් එහදට ගිා 
ඳරපතළ ප්ර ් ා ්  තිශඳ වද. එැ  දසාද ශේ පිිබඳ ව
විශ ේෂශා න්ැ සාකකද ඳයලිා  යුතුි .
අ බුකත්විට විකුණ ශවශළන් දශේ ඉ කද ැහද පරිැදණ
වයදපදරිකා ද ් වද වයදපදර සාේපූර්ණශා න්ැ කඩද වයටිකද. අ
වයදපදරිකශා ෝ කිා  වද, ඇවිකු භ භදණ්ඩ ශවනුශවන් කයබුණු
ශා් පත් අගරු තත්ත්වා ට පත් ශවකද. ඒ  දසාද අ
සාේපූර්ණශා න්ැ ශවශළ දැ කඩද වයටිකදඇ කිා කද. ශේකට
සිාහක , ශ ැළ , ුලසා්ලිේ කිා කද යහය. සාැදජශේ සිා දෙැ ශ ද
අ ශේ අර්බු ා ට ුලුවණ ී කද තිශඳ වද. වයදපදර සිා ල් 2කැ අ
කඩද වයටිකද තිශඳ
ඳව පයහයිනලිවැ කිා න්
ඕ ෑ. යන්
ඳයාකුවලින් සාහ ශ වද කිා  වද. හයඳයි , ඳයාකුත් ශේ පවති
තත්ත්වා   දසාද වි දක කඩද වයටීැකට ක්  ශව වද. අ ඳයාකුවක
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පවති තත්ත්වා  පිිබඳ ව ඒ  දක දරින්ශගන් අහපුවදැ, ඉතදැ
ශ ෝකජ ක තත්ත්වා ්  තිශඳ ඳව ශපනී ා  වද. ඳයාකු කදභ
කඳ තත්ත්වා ට පත් ශවකද තිබුණද. කාකද ඳයාකුව, ැහජ
ඳයාකුව, ජදතික ඉතිරි කිරීශේ ඳයාකුව වය ද රජශේ ඳයාකුත්,
ශක ැර්ෂල් 2 ඳයාකුව, ශසාකදන් ඳයාකුව වදශේ ශපෞීගලික ඳයාකුත්
කදභ කඳපු ඳයාකු. ඒ සිා ල් 2කැ අ කඩද වයටිකද. ඳයාකු ටික කඩද
වයශට වදා  කිා න්ශන්, රශේ චර්ක කා  සාේපූර්ණශා න්ැ කඩද
වයශට වද කිා  එකි . එ ද ශකෝක චර්ක කා  කඩද වයුකණු
ශවකදශවත් අශප් චණ්ඩුව අශප් ඳයාකු ටික කඩද වයශටන්
දුන්ශන්
යහය. අ ඳයාකු ටික කඩද වයටිකද. එැ  දසාද
විශ ේෂශා න්ැ ශේ පිිබඳ ව අපි මීය ට වඩද සායකකිලිැත් ශවන්
ඕ ෑ.
කිෂි කර්ැදන්තශේ ශා දුණු ශග වීන් අ සාේපූර්ණශා න්ැ
අ දථ ශවකද. අ ඹුල් 2ක විශ ේෂිත චර්ක ක ැ යසා්ථද ා ට ගිහින්
ඳකන් .
ඹුල් 2ක විශ ේෂිත චර්ක ක ැ යසා්ථද ා ට එ
ශග විා දශේ එළවදෙ ටික, පකතුරු ටික ගන් අ ශවශළන්ශ ෝ
එන්ශන් යහය. ශහේතුව ශැ ක්  ? අශප්රේල් 2 09 ප්රහදරා ටත් වඩද
ප්ර ද ැ ශී තැි , ජ තදවට මිකී  ගයනීශේ හයකිා දව්  යහය.
ජ තදවට ුල ල් 2
යහය. ුල ල් 2 සාාසාරණා  ශවන්
කිසිැ
වයදපිතිා ් 
යහය. සාාවර්
වයදපිති
යහය. ඒකි  ඇත්ත
තත්ත්වා . අවුරුදු 31්  ශේ රශේ යුී ා ්  තිබුණු ඳව අපි
න් වද. අපි යුී ා  අවසාන් කරකද, ශේ රට  ද හසා් හද සාදැකදමීය 
රට්  ඳවට පත් කළද.
පදරවල් 2 ටික හ කද, ුලළු රටටැ විදුලිා  ී කද, ැහද වදරිැදර්ග,
වරදා ා න්, ගුවන් ශත ුකශප ළවල් 2, අධිශවගී ැදර්ග හ කද ශේ රට
සාාවර් ශේ ඉහළටැ එ ශවකදවක තැි  තුලන් දන්ශසාේකදට
චණ්ඩුව භදර දුන්ශන්. අශප් කථදව්  තිශඳ විධිා ට අපි ශ් ් 
ශගඩිා  කපදශග
කන්
කිා කද තැි  තුලන් දන්ශසාේකදට
දුන්ශන්. ඒක කර ගන් ඳයරුව තැි  ශේ රට වි ද කරකද
තිශඳන්ශන්.
අවසාද ව ශා න් ැැ තව එක කරුණ්  ප්රකද කරන් ේ.
ැට වවු දා දව සාර්ව චගමික
දා කා න්ශේ සාාවි ද ශා න්
ලිපිා ්  එවකද තිශඳ වද. ැට පුීගලිකවත් දුරකථ ශා න් යනුේ
දුන් ද, පදකිසා්ථද ශේ සාහ ඇෆ්ග දසා්ථද ශේ අ දථා න් පිරිසා් 
පුත්ශතෝේටේ පු රුත්ථදප ක වුරට ශග යත් ැකද තිශඳ වද
කිා කද. යන් ුලළු වවු දා දවැ, එැ ප්රශී ා ැ කකඳයගෑ දා ට පත්
ශවකද තිශඳ වද. ශේ ව විට ජ තදව කකඳකා ට පත් ශවකද
තිශඳ වද, එැ ක වුශර් ඉන් අ දථ පිරිසා කවු කිා කද ය
ගන් . ජ තදවට ශහ ශරන් ගිහින් තැි  ඒ වයඩ කරන්ශන්.
අවුරුදු 31ක යුී ා ්  තිබුණු, එල් 2ටීටීඊ ත්රසා්තවද ා ට ා ට ශවකද
හිටපු උතුශර් ජ තදව අතරට ශේ විධිා ට ශහ ශරන් ගිහින්
අ දථා න් යේැදැ, ඒක ශක කු ප්ර ් ා ්  ශව ඳව අපි න් වද.
ශේ පිිබඳ ව
ගරු ජ දධිපතිතුැදට,
අගැයතිතුැදට,
කථද දා කතුැදට, විප් ෂ
දා කතුැදට, විශී
කටයුතු
ඇැතිතුැදට, චණ්ඩුකදරතුැදට,  දශා ෝජය ශප ලිසා්පතිට,
චඥදපතිට ා  හයැශ දටැ ලියුේ ා වකද තිශඳ වද. ුලත්
DIG ැහත්ැා දවත්, යු හුල දශව  දක දරිශා ් වත් කිසිැ වගකිව
යුතු ශකශ ්  ශේකට උත්තරා ්  ී කද යහය. ිනසාදපතිතුැදවත්
පිිබතුර්  ී කද යහය. ඉතින් ඒ  දසාද අපි විශ ේෂශා න් වගකිව
යුත්තන්ශගන් ඉල් 2කද සිටි වද වවු දා දශව පුත්ශතෝේටේ
පු රුත්ථදප ක වුරට ශග යත් ැද තිශඳ -

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද ි .
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ගු එ්ප.එේ. ච්දද්රව්ේන මහසතා

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரமசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

-ඇෆ්ගන් සාහ පදකිසා්ථද
අ දථා න් කවු , ශක පැණ ,
ශැ කට එතය ට අරශග ගිශේ කිා  කදරණා  පිිබඳ ව වහදැ
ජ තදව යනුවත් කරන්
කිා කද. එශහැ
යත් ේ ශහට
යත් ේ අ දී ද පදරවල් 2 වහකද ැහද උීශඝෝෂණා ්  කරන්
ප් ෂ ශේ ා කින් ශත රව, චගේ ශේ ා කින්, ජදති ශේ ා කින්
ශත රව වවු දා දශව සාර්ව චගමික
දා කා න් එකතු ශවකද
ඉන් වද. තවත් සිීධිා ්  ඇති ශවන් කලින් ශේ පිිබඳ ව
ශසා ා ද ඳකන් . අශප්රේල් 2 09 සිදුවීැ ශවන් කලින් ා ේ ශ ා ් 
කශළේ යහය. එැ  දසාද ශේ රට වි දක වි ද ා කට පත් වුණද. ඒ
 දසාදි  අපි ශේ කදරණා  කලින් යනුේ ශ න්ශන්. ශේ සා හද අව ය
කටයුතු කරන්
කිා කද අපි වගකිව යුත්තන්ශගන් ඉල් 2කද
සිටි වද. ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු එසා්. විා දශල් 2න්ිනරන් ැන්ත්රිතුැද. ඔඳතුැදට
වි දඩි හතක කදකා ්  තිශඳ වද.
ඊට ප්රථැ කවුරුන් ශහෝ ගරු ැන්ත්රීවරා කු විශ.පදක
ශහේටිචරච්චි ැන්ත්රීතුැදශේ ැ මූකදසා ා  සා හද ශා ෝජ ද
කරන් .

ගු ඒ.එච්.එේ. ෆවුසි මහසතා

(மாண்புமிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி)

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

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ඇශේ අවසා්ථදශව ී  ගරු
විශ.පදක ශහේටිචරච්චි ැන්ත්රීතුැද මූකදසා ා  ගත යුතුා ඇි  ැද
ශා ෝජ ද කර වද.

ගු (ණචාර්ය එ්ප. එේ. වම හසමල ඉ්පමායිල් මහසතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சீ.மு. முகம்மட் இஸ்மாயில்)

(The Hon. (Dr.) S. M.Mohamed Ismail)

විසි්ද ්පිකර කරන ලී .
ஆமமாதித்தார்.
Seconded.

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු අනුර සිලනි ජයර්න මහසතා මූලා්නවය්ද ඉව්
වුවය්ද ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා මුලා්නාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று
அகலமவ,
மாண்புமிகு
விமஜபால
தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ANURA SIDNEY JAYARATHNE left the
Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the Chair.

[பி.ப. 3.09]

ගු එ්ප. වියාවල්්දිනර්ද මහසතා
(மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள,
இன்கறய
விவாதமானது
தவளிநாட்டுச்
தசலாவணிச்
சட்டத்தின்கீைான ஒழுங்குவிதிகள் பற்றியதாகும். இன்று
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු එසා්. විා දශල් 2න්ිනරන් ැහතද]

சுற்றுலாத்துகற
பாாிய
வீழ்ச்சிகயக்
கண்டிருப்பது
உங்களுக்குத்
ததாியும்.
அண்கமயில்
இடம்தபற்ற
தகாடூரமான
பயங்கரவாதத்
தாக்குதல்
காரணமாகச்
சுற்றுலாத்துகற வீழ்ச்சியகடந்திருக்கின்றது. சுற்றுலாத்துகற
மட்டுமல்ல, அதமனாடு ததாடர்புபட்ட பல துகறகள்
வீழ்ச்சியகடந்திருக்கின்றன. இந்தத் தாக்குதலினுகடய முக்கிய
சூத்திரதாாியான முஹமட் சஹ்ரான் என்பவருகடய பிரதான
தளமாக இருந்தது கிைக்கு மாகாணத்தின் மட்டக்களப்பு
மாவட்டமாகும்.
அந்த
மாகாணத்திமல
பாடசாகல
மாணவர்கள் இன்னும் இயல்பு வாழ்க்ககக்குத் திரும்பவில்கல.
அவர்களால்
பாடசாகலக்குச்
தசல்லமுடியாத
நிகல
காணப்படுகின்றது. பாடசாகலகளின் அதிபர்கள் தினம் தினம்
எங்களுக்குத்
ததாகலமபசி
அகைப்பிகன
எடுத்து,
மாணவர்களின் வருகக மிகமிகக் குகறவாக இருப்பதாகச்
தசால்லிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். பாடசாகலகளில் மாணவர்
களின் வருககமய குகறவாக இருக்கின்றதபாழுது, இந்த
நாட்டுக்கு எவ்வாறு உல்லாசப் பயணிகள் வருவார்கள்?
என்பகத நாங்கள் சிந்துத்துப் பார்க்க மவண்டும்.
இந்தச் சம்பவம் நகடதபற்று ஒரு மாதம் கடந்திருக்கின்ற
இவ்மவகளயிமல, சுற்றுலாத்துகறயிமல ஈடுபட்டிருக்கின்ற
முதலாளிமாருகடய நலகனக் கருத்திற்தகாண்டு, அவர்ககளப்
பாதுகாக்கும் வககயிமல, அவர்கள் தங்களுகடய கடகன
இலகுவான முகறயில் தசலுத்தக்கூடிய வககயிமல, அதுவும்
காலந்தாழ்த்திச் தசலுத்தக்கூடிய வககயிமல அரசு சில
மானியத் திட்டங்ககளக் தகாண்டுவந்திருக்கின்றது. 2020
ஏப்பிரல் வகர அதற்கான கால அவகாசம் வைங்கப்
பட்டிருக்கின்றது. 15 வீத 'வற்' வாி 5 வீதமாகக் குகறக்கப்
பட்டிருக்கின்றது. இதகன நாங்கள் வரமவற் கின்மறாம்.
ஆனால், இன்தனாருபுறம் நாங்கள் ஒரு விடயத்கதப் பார்க்க
மவண்டும். கடந்த 3 தசாப்த காலகட்டத்திமல வடக்கிலும்
கிைக்கிலும் எத்தகனமயா ததாைில்முயற்சிகள் பாதிக்கப்
பட்டன;
அைிக்கப்பட்டன. ஆனால்,
அதற்கான எந்த
நிவாரணங்களும்
30
35
வருடங்கள்
தாண்டியும்
வைங்கப்படாத நிகலயிருக்கின்றது.
மகலயகத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், மகலயகத் மதாட்டத்
ததாைிலாளர்கள் 200 வருடங்களாக இந்த நாட்டினுகடய
அபிவிருத்திக்கு
முதுதகலும்பாக
இருந்திருக்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
அவர்களுக்குப்
பல்மவறுபட்ட
பிரச்சிகனகள்
இருக்கின்றன. அவர்களுகடய சம்பளப் பிரச்சிகனயாக
இருக்கலாம் அல்லது இன்மனாரன்ன பிரச்சிகனகளாக
இருக்கலாம், கடந்த காலங்களிமல அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட
மநரங்களிமல
அவர்களுக்குாிய
நஷ்டஈடுகள்,
மானியம்
மபான்ற
விடயங்ககளக்கூட
மிகவும்
கஷ்டப்பட்டுப்
மபாராடியும் தபறமுடியாத சூைல் காணப்பட்டது. இந்த 200
வருட காலகட்டத்திமல மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசுகள்
அவற்கற இழுத்தடித்துக்தகாண்மட வந்திருக்கின்றன. இங்மக
மகலயகத்
தமிழ்ச்
சமகாதர
அரசியல்வாதிகளும்
இருக்கின்றார்கள். இந்த விையத்தில் அகனத்து அரசியல்
கட்சிகளும் ஒன்றிகணந்து தீவிரமாகச் தசயற்படமவண்டும்.
நிச்சயமாக இதற்காக இகணந்து தசயற்பட, எங்களது
கூடுதலான ஆதரகவத் தர நாங்கள் எப்தபாழுதுமம தயாராக
இருக்கின்மறாம்.
அது
மாத்திரமல்ல,
அரச
ஊடகங்ககள எடுத்துக்
தகாண்டால், குறிப்பாக வசந்தம் TV, Channel Eye,
ரூபவாஹினி, ITN மபான்ற அரச ஊடகங்களிமல, பாதிக்கப்
பட்டிருக்கின்ற எமது சமூகம் சார்ந்த பல்மவறுபட்ட விடயங்கள்
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மபசப்படுகின்ற, தவளிவருகின்ற தன்கம மிகக் குகறவாகமவ
காணப்படுகின்றது. குகறதவன்பகதவிட, "இல்கல!" என்று
தசால்லக்கூடியளவில்தான் இருக்கின்றன. கடந்த காலத்திமல
எங்களுகடய ஆலயங்களிமல, எங்களுகடய பகுதிகளிமல
பலர் உயிர் இைந்தார்கள்; பலர் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அது
ததாடர்பாகப் பல்மவறு விைிப்புணர்வுப் மபரணிகள், கண்டன
ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன. அண்கமயில்கூட, கிைக்கின்
கல்விப்
பாதிப்புக்கள்
ததாடர்பாக
நாங்கள்
பாாிய
மபரணிககள
ஒழுங்கு
தசய்திருந்மதாம்.
அவ்வாறான
தசய்திகளுக்கு அந்த அரச ஊடகங்களிமல முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்படவில்கல. இன்று ஒரு சில அரச ஊடகங்களிமல
மவகல தசய்கின்ற அல்லது அந்த ஊடகத்துகற சார்ந்த சிலர்,
"திகன மற்றும் தர்கா நகாிமல நகடதபற்ற தாக்குதலுக்குப்
பைிவாங்குகின்ற ஒரு தசயற்பாடாக இந்தச் தசயற்பாடு
இருக்கலாமா?" என்று மகட்கிறார்கள். எகத எதமனாடு
முடிச்சுப்மபாடுகின்றார்கள்
என்பகதப்
பாருங்கள்!
தகாழும்பிலும்
சாி,
நீர்தகாழும்பிலும்
சாி
அல்லது
மட்டக்களப்பிலும் சாி, இறந்தவர்கள் அப்பாவி மக்களாவர்.
ஏப்பிரல்
21ஆம்
திகதி
ஈஸ்டர்
பண்டிகககயக்
தகாண்டாடுவதற்காகச் தசன்ற பச்சிளம் குைந்கதகள் உட்பட
250க்கும் மமற்பட்டவர்கள் பாிதாபமாக உயிாிைந்தார்கள்;
500க்கும் மமற்பட்டவர்கள் காயமகடந்தார்கள்; பலர் இன்றும்
உயிருக்குப் மபாராடிக்தகாண்டு இருக்கிறார்கள். இன்று சிலர்
முஹமட் சஹ்ராகன தமௌலவி என்று தசால்கின்றார்கள்.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, முஹமட்
சஹ்ரான் என்பவர் தமௌலவியா, அல்லது பயங்கரவாதியா?
என்று நான் மகட்க விரும்புகிமறன். இன்று அவகரக்கூட
நியாயப்படுத்துகின்ற
நிகலகமகய
நாங்கள்
பார்க்கக்
கூடியதாக இருக்கின்றது. எனமவ, இந்த அரச ஊடகங்கள்
உண்கமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட எமது சமூகம் சார்ந்த
விடங்ககள இருட்டடிப்புச் தசய்யாமல் தவளிக்தகாணர
மவண்டும் என்ற தயவான மவண்டுமகாகள இந்த இடத்தில்
நான் முன்கவக்கிமறன்.
கடந்த 3 தசாப்த காலத்திமல யாழ்ப்பாணத்திமல, முல்கலத்
தீவிமல, மன்னாாிமல, வவுனியாவிமல, கிளிதநாச்சியிமல,
மட்டக்களப்பிமல, அம்பாகறயிமல, திருமகாணமகலயிமல
எங்களுகடய தமிழ்ச் சமூகத்கதச் சார்ந்த எவ்வளமவா
அப்பாவி மக்கள் தகான்று குவிக்கப்பட்டமபாது அரச
ஊடகங்கள் அந்த விடயங்ககள தவளிக்தகாணர்ந்ததா? என்ற
மகள்விகய
நாங்கள்
மகட்கின்மறாம்.
ஆகமவ,
அரச
ஊடகங்கள் சாியான முகறயிமல நடந்துதகாள்ள மவண்டும்.
பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் அல்லது அைிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு சமூகம் சார்ந்த விடயங்ககளச் சில ஊடகங்கள்
தவளிக்தகாணர்கின்றமபாது அதகன இனவாத ஊடகமாக
அல்லது அவற்கறப் பற்றிப் மபசுபவர்ககள இனவாதியாகக்
காட்டுகின்ற தன்கம இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலுள்ள
அப்பாவி முஸ்லிம் மக்ககள நாங்கள் மநசிக்கின்மறாம்;
ஆதாிக்கின்மறாம்.
நாங்கள்
அவர்கள்மீது
குற்றம்
சுமத்தவில்கல. குற்றம் சுமத்தப்படுகின்றவர்ககள அல்லது
குறித்த சம்பவத்மதாடு ததாடர்புபட்டவர்ககளப் பற்றிப்
மபசுகின்ற சில அரசியல்வாதிகள், ஒட்டுதமாத்தச் சமூகத்
கதயும் குற்றஞ்சாட்டி, அந்தச் சமூகத்கதப் பற்றிப் மபசுகின்ற
எங்ககள
இனவாதிகளாகவும்
அந்தச்
தசய்திககள
தவளியிடுகின்ற ஊடகங்ககள இனவாத ஊடகங்களாகவும்
காட்டுகின்ற ஒரு வங்குமராத்து அரசியகலச் தசய்வது மிகவும்
மவதகனயான விடயமாகும். அதற்குச் சில அரச ஊடகங்கள்
துகணமபாவது மிகவும் மவதகனயான விடயமாக இருப்பகத
நான் இந்த இடத்திமல சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்மறன்.
உண்கமயிமல,
இன்று
உற்பத்திப்
தபாருளாதாரம்
அைிக்கப்பட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நல்லாட்சி
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அரசாங்கத்திமல
450
மகாடி
ரூபாய்
தசலவிமல
வாகைச்மசகனயில் 'எதமனால்' factory அகமக்கப்படுகின்றது.
இந்த factory ததாடர்பாக எத்தகனமயா ஜனநாயகமயப்
படுத்தப்பட்ட மக்கள் மபாராட்டங்ககள மக்கள் முன்தனடுத்
தார்கள்.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only two more minutes.

ගු එ්ප. වියාවල්්දිනර්ද මහසතා
(மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

ஆனால்,
இன்று
இந்த
அரசாங்கத்தின்
இரண்டு
திகணக்களங்களுக்கூடாக
100%
வாிச்
சலுகககயக்
தகாடுத்து அந்த 'எதமனால்' factory கட்டப்பட்டுக் தகாண்டிருக்
கின்றது.
இன்று
எத்தகனமயா
படித்த
இகளஞர்கள்
மவகலவாய்ப்பின்றி
இருக்கின்றார்கள். 2015ஆம் ஆண்டு
09ஆம் மாதம் பத்து இலட்சம் இகளஞர், யுவதிகளுக்கு மவகல
தருவதாக இந்த நல்லாட்சியின் பிரதமர் கூறினார். இந்த
அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக் காலம் முடிகின்ற தறுவாயும்
தநருங்கியிருக்கின்றது. அவ்வாறு பத்து இலட்சம் மபருக்கு
மவகல தகாடுக்கப்பட்டதா? என்பது இங்கு மகள்வியாக
இருக்கின்றது.
மட்டக்களப்பு
மாவட்டத்திமல
கிைக்குப்
பிராந்தியத்திமல 4,000 மபர் மவகல தசய்த வாகைச்மசகன
காகித ஆகல இன்று இழுத்து மூடப்பட்டிருக்கின்றது. அகதத்
திறந்து மவகலவாய்ப்புக் ககளக் தகாடுப்பதற்கான எந்த
முஸ்தீபுகளும் முன்தனடுக்கப்படவில்கல. ஓட்டுத் ததாைிற்
சாகலகள், அரச காகித ஆகல, முறக்தகட்டாஞ்மசகன
மதவபுர அாிசி ஆகல என்று எத்தகனமயா ததாைிற்சாகலகள்
மூடப்பட்டிருக் கின்றன. இந்த விடயங்ககளப் பற்றி நாங்கள்
தசால்கின்றகவ எல்லாமம இந்த நான்கு வருடங்களிமல
'தசவிடன் காதில் சங்கு ஊதுவது' மபான்ற தசயற்பாடாகத்
தான் இருக்கின்றது. ஆகமவ, இந்த விடயத்திமல அரசாங்கம்
கூடுதலான கவனத்கதச் தசலுத்த மவண்டும்.
இன்று அர்ஜுன் மமகந்திரன் அவர்கள் சிங்கப்பூாிமல
கலியாண கவபவங்களிமல கலந்துதகாள்கின்றார். அவாின்
அகைப்பிமல சில அரசியல்வாதிகளும் கலந்துதகாள்கிறார்கள்.
சிங்கப்பூாிமல அர்ஜுன் மமகந்திரன் அவர்கள் -

ගු අමීර් අලි සිහසාේී ්ද මහසතා (කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග
්හස ්ාමීය ණර්ිකක ක යුුර රාජය අමාතයුරමා
(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன் - கமத்ததாைில்,
நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமியப் தபாருளாதார இராஜாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - State Minister of
Agriculture, Irrigation and Rural Economic Affairs)

Sir, I rise to a point of Order.
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அதாவது, Factory புனரகமக்கவில்கல; அது தசய்யவில்கல,
இது தசய்யவில்கலதயன்று தசால்கிறீர்கள்! நீங்கள் பிரதி
அகமச்சராக இருந்த அந்த 52 நாட்களில்
அகதச்
தசய்திருக்கலாம்தாமன! [இகடயீடு]

ගු එ්ප. වියාවල්්දිනර්ද මහසතා
(மாண்புமிகு ச. வியாமைந்திரன்)

(The Hon. S. Viyalanderan)

அமத விடயத்கத இப்படி நான் மகட்கிமறன். நல்லாட்சி
அரசின் இந்த 4 வருடங்களிலும் நீங்கள் எகதயுமம
தசய்யவில்கல
என்ற
விையத்கத
நீங்கள்
ஒத்துக்
தகாள்ளுங்கள்! நீங்கள் அகத விளங்கிக்தகாள்ள மவண்டும்.
நீங்களும் அந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச் மசாோ்ந்தவர்.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, அங்கு
சனத்ததாகக வீதத்துக்கு மமலதிகமாக மதுபான நிகலயங்கள்
இருக்கின்றன. ஆனால், 450 மகாடி ரூபாயிமல அர்ஜுன்
மமகந்திரனுகடய
மருமகன்
அமலாசியஸ்
அவர்கள்
'எதமனால்' factory இகன அங்கு அகமக்கின்றார். இன்று
மத்திய வங்கி ஊைல் பற்றிப் மபசுகின்மறாம். அதுமபால இந்த
'எதமனால்'
factory
ததாடர்பான
விசாரகணகள்
முன்தனடுக்கப்பட மவண்டும். இன்று அதற்கு நூறு வீத
வாிச்சலுகக வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இன்று எத்தகனமயா
அப்பாவிகள் ததாைிகல இைந்து, வாழ்வாதாரத்கத இைந்து
நடுத்ததருவிமல
நிற்கின்ற
நிகலயிமல,
இவ்வாறான
முதலாளிககளப் பாதுகாக்கின்ற வககயிமல அந்த factory
நிர்மாணம் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. குறிப்பிட்ட
சில காலம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அந்த factory மீளவும்
கட்டப்படுகின்றது. சற்றுச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்! இன்று
மிகவும் பணம் பகடத்தவர்ககளயும் முதலாளிககளயும்
பாதுகாப்பதிலும் அவர்களுக்கான நிலபுலங்ககள வைங்கு
வதிலும் தசலுத்தப்படுகின்ற கவனத்கத, ஏன் இந்த அப்பாவி
மக்ககளப் பாதுகாக்கின்ற விையத்திமல தசலுத்தவில்கல?
என்ற மகள்விகய நான் மகட்டு நிற்கின்மறன். நன்றி.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please.

ගු වශ්හසා්ද ව්ේමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ශ හදන් ශසාේැසිාහ ැන්ත්රීතුැදශේ point of Order එක
ශැ ක්  ?

(The Hon. Presiding Member)

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

ගු අමීර් අලි සිහසාේී ්ද මහසතා

(மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹப்தீன்)

(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen)

தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, இவ்வளவு பிரச்சிகன
பற்றிக் ககதக்கிறீர்கள். நாங்கள் ஒன்றும் தசய்யவில்கல;

ගු වශ්හසා්ද ව්ේමසිාහස මහසතා

(மாண்புமிகு தசஹான் மசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

මූකදසාදරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ අවසා්ථදශව ශැැ ගරු
සාභදශව ගණපූරණා  යහය. එැ  දසාද ගණපූරණා  සාේපුර්ණ
කර ශකසා ඉල් 2කද සිටි වද.
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පදර්ලිශේන්තුව

පාර්ලිවේ්දුරව ගණ්ද වක ගණපූරණයක් වන මැින වූවය්ද
වබදුේ සීනු ශ්ේා කිරීම නිවයෝග කරන ලී .
පසුව ගණපූරණයක් ිනබුවණ්ද-

பாராளுமன்றம்
கணக்கிடப்பட்டு,
கூட்ட
நடப்தபண்
இல்கலதயனக்
கண்டதனால்,
பிாிவு
மணி
அடிக்கப்பட
மவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
பிறகு, கூட்ட நடப்தபண் இருந்ததனால் Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.
Later, a Quorum being present-

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු (චාදර්ා )  හර්ෂ සිල් 2වද ඇැතිතුැ ද. ඔඳතුැදට වි දඩි
වා ක කදකා ්  තිශඳ වද.

[අ.භද.3.09]
ගු (ණචාර්ය හසර්ෂ ා සිල්වා මහසතා (ණර්ිකක
ප්රින්ා්පකරණ ්හස වප දු ්ැපයීේ කැබිනට් වන වන
අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ை த சில்வா - தபாருளாதார
மறுசீரகமப்பு
மற்றும்
தபாதுவைங்கல்
அகமச்சரகவ
அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of
Economic Reforms and Public Distribution)

ුලකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අ ින ට  දා මිත ැදතදකදව
සාේඳන් ශා න් කථද කරන් කලින් අ ඇිනවි  ඇ පුවත් පශත්
පළශවකද තිබුණු කදරණදව්  සාේඳන් ශා න් ැද වා ා ් 
කිා න්
කයැතිි . ගරු කථද දා කතුැදත් ඒ සාේඳන් ශා න්
වදර්තදව්  ඉල් 2කද තිශඳ වද කිා කද අපට ය ගන් කයබුණද.
තවුහිී ජැදත් සාාවි ද ා ට සාේඳන් වව යවරා කු විසින් සිාහක
-ශඳෞී ැවුවරුන් 4,111්  ව කරන් ට කටයුතු කරකද
තිශඳ වද කිා කද එහි සා හන් ශවකද කයබුණද. මූකදසා දරූඪ ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, ශැවය ද කදරණද පිිබඳ ැද ය හරහද ජ තදව
යනුවත් කර ශක ට ශේවදශේ ඇත්ත, ශඳ රු පිිබඳ ශසා ා ද
ඳයීමැට වි දක වගකීැ්  තිශඳ වද. ශේ සාේඳන් ශා න්
ශප ලිසා්පතිතුැද ශහෝ යනුවත්
යති ඳව තැි  අපට චරාචි
ශවන්ශන්. ඒ  දසාද ශේ තත්ත්වා ට ශේ විධිා ට ා න් දුන්ශ ත්,
ැද ය විසින් ශේ රශේ ජ වදර්ගික ප්ර ් ා ්  ඇති කර තය ට
තල් 2දෙ කිරීැ්  තැි  සිදු වන්ශන්.
එැ  දසාද කථද දා කතුැදශේ වදර්තදව කයශඳ කල් 2 ැැත්
ඉතදැත්ැ ඕ ෑකමින් ඳකදශග
ඉන් වද. ඊට පසා්ශසාේ ඒ
සාේඳන් ශා න් ක්රිා දත්ැක විා  යුතුි  කිා ද ැද වි ්වදසා කර වද.
ඊශේ ශපශර් ද ගරු ඳන්දුක ගුණවර්
ැන්ත්රීතුැද කිා ද
තිබුණද ැද ය් කද, අපව Grey List එකට ැද තිශඳ වද, ශැා ට
ශහේතුව ශේ රජශේ වයඩ පිිබශවළි , terrorist financing and
money laundering සාේඳන් ශා න් අපි හරිහයටි ක්රිා දත්ැකශවකද
යහයි  කිා කද. ැද ගරු ඳන්දුක ගුණවර්
ැන්ත්රීතුැදට කිා න්
කයැයතිි , කාකදව Grey List එකට ැද තිශඳන්ශන් 0194 සිීධි
සාේඳන් ශා න්ා  කිා කද. එැ  දසාද අපි රශේ ජ තදව යනුවත්
කරන් ඕ ෑ, ඇත්ත ශැ ක්  , ශඳ රුව ශැ ක්  කිා කද.
ිනවි  පත්රශේ පළ වුණද වදශේ වයඩ්  තැි  ශැතය ත් සිී
ශවන්ශන්.

Sir, I would like to read from a note that I got from the
Central Bank on what we are doing to get Sri Lanka out
of the Grey List of the FATF. This note states,
"The Financial Action Task Force , the global policysetter has introduced 40 recommendations on Anti-Money
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Laundering and Countering the Financing of Terrorism
in order to combat money laundering/terrorist financing
and other related offences globally. The Asia Pacific
Group on Money Laundering functions as the FATF’s
regional affiliated body and monitors the level of
compliance with the FATF recommendations in the
region through Mutual Evaluations".
This is important because in today’s context, where
we are talking about terrorist financing coming from
various parts of the world and where we have seen what
had happened here in this country just over a month ago,
we must be doubly vigilant and must ensure that we have
all the safeguards in place to counter such terrorist
financing taking place. We were reading in the
newspapers reports referring to some of the investigations
that were going on and they were, in fact, pointing
towards cryptocurrency, how a person’s e-wallet, using
cryptocurrency, was used before the blast took place.
This note further states that Sri Lanka was subjected
to its first Mutual Evaluation in 2006 and the second one
was done during 2014/2015. The second Mutual
Evaluation Report on Sri Lanka, which was adopted in
July, 2015, recommended Sri Lanka to initiate a number
of actions to rectify the Anti-Money Laundering and
Countering the Financing of Terrorism deficiencies
identified during the Mutual Evaluation. The point that I
am trying to make here is that this Evaluation, which
ended up with Sri Lanka being listed in the Grey List,
was based on what happened in 2014/2015. So, the
Evaluation was in 2014/2015, which looked at what
happened since 2006 to 2014/2015. Therefore, when
people say that Sri Lanka was put on the Grey List and
make allegations against this Government, those
allegations, I am trying to show you, are unfounded and
baseless.
The note goes on to state, "Accordingly, Sri Lanka
implemented a series of measures to address the
deficiencies including adoption of National AML/CFT
Policy, issuance of Customer Due Diligence Rules for
financial institutions and introduction of risk-based AML/
CFT Supervision for financial institutions". So, to
summarize, we have undertaken to implement some 15
recommendations based on the Mutual Evaluation that
took place. Then the note states, "In October, 2016, the
FATF informed that Sri Lanka will be subject to a review
of the International Cooperation Review Group of the
FATF to assess the progress of AML/CFT effectiveness.
After several discussions and progress reports, the
FATF informed that Sri Lanka has not made sufficient
progress in four areas, namely, International Cooperation,
Supervision, Legal Persons and Arrangements and
Targeted Financial Sanctions on Proliferations (North
Korea & Iran). As a result, the FATF, .............in October
2017, listed Sri Lanka as a jurisdiction with strategic
AML/CFT deficiencies in the FATF’s Compliance
Document, which is more commonly identified as 'the
Grey List'." So, this is what happened.
It further states, "Upon listing, a time-bound action
plan to address the strategic deficiencies identified was
provided to Sri Lanka.

1129

2019 ැයි  03

Since .......... November 2017, the Financial
Intelligence Unit together with other stakeholders has
taken a series of effective and tangible steps to implement
the FATF Action Plan. Few of the major actions taken are
as follows:


Issue of Customer Due Diligence Rule No. 1 of
2018 and other necessary guidelines for
Designated
Non-Finance
Businesses
and
Professions



Issue of regulations, directives and guidelines
implementing United Nations Security Council
Resolution on Iran and North Korea



Passing the amendments to the Mutual Legal
Assistance in Criminal Matters Act,............"

People were criticizing that also in this very House.
But, not having legislation on mutual legal assistance in
criminal matters is one reason why we ended up in the
Grey List. So, there is really no reason to criticize the
Government when we are trying to introduce these
legislations so that we can get out of the Grey List and
show the world that we have taken precautions to prevent
these terrorist financing activities going on in this
country. According to this note, actions of passing the
necessary amendments to the Trust Ordinance requiring
to obtain all necessary information including beneficial
owners and so on were also taken. Anyway, what I want
to say is, with regard to the actions that I just mentioned,
the necessary political commitment remains in place to
sustain their implementation in the future.
A decision was taken by the FATF Plenary held in
February, 2019 to consider taking Sri Lanka out of the
Grey List. So, as per the decisions taken by the FATF, a
team of evaluators will be vising Sri Lanka during the
coming months. In fact, they were supposed to come, but
due to the difficulties in travelling, I understand, it had to
be postponed for a little while. But, they will be coming
here to meet all the relevant stakeholders including the
private sector and the highest political authorities to
verify the implementation of the FATF Action Plan and to
ascertain Sri Lanka’s political commitment towards
implementing Anti-Money Laundering and Countering
the Financing of Terrorism. The onsite team will make
their recommendations to the FATF Plenary, which could
result in Sri Lanka exiting the Grey List soon.
So, the point that I am making is that we got into the
Grey List because of what had not happened during the
Mutual Evaluation that took place in 2014/2015 and that
was long before this Government was effectively in
office. Based on those recommendations, we have now
undertaken to implement a bunch of changes, reforms,
bring amendments to the law and so on and are confident
that we will be taken off the Grey List very soon and our
country will be back as an accepted, credible player in the
global financial markets. Thank you very much.
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ැහින් ද න් අදෙත්ගැශේ ැන්ත්රීතුැද. ඔඳතුැදට
වි දඩි අටක කදකා ්  තිශඳ වද.
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[අ.භද.3.39]

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්
 දශා ෝගා ්  හද විසාර්ජ ප ත ා ටශත් වූ ශා ෝජ ද කිහිපා ් 
පිිබඳ ව තැි  අ ින ශේ ශේ විවද ා  පයවයත්ශවන්ශන්. ඒ වුණත්,
ශේ අවසා්ථදශව ැශේ අව ද ා  ශා  ුල කරන්ශන් ශව ත්
කදරණා කටි . රිසාදේ ඳිනයුී න් අැදතයවරා දට එශරහිව ඉිනරිපත්
කර තිශඳ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව සා හද කඩි මින් ින ා ් 
කඳද ශ න් ා  කිා ද ඊශේ වසා පුරදැ විප් ෂා  ඉල් 2ීමැ්  කළද.
අ උශී ප් ෂ දා ක රැසා්වීැ්  කය වද ශේ වි ව
් දසා භාග
ශා ෝජ දව විවද කිරීැ සා හද කඩි මින් ින ා ්  කඳදශ
ඳවට
එහිී 
සාභද දා කතුැද,
අග්රදැදතයතුැද,
ඒ
වදශේැ
විප් ෂ දා කතුැද ඇතුළු සිා දෙශ ද එකඟතදවකට චවද.
කඩි මින් ින ා ්  ශ වදා  කිවවත්, යන් තුලන් දන්ශසාේකද
කඳ ැදසාශේ 9 ව
දට තැි  ඒ සා හද ින ී කද තිශඳන්ශන්.
ශේ විධිා ට කඳ ැදසාශේ 9 ව
දට ින ී කද තිශඳන්ශන්,
තුලන් දන්ශසාේකද ශත්රීේ කදරක සාභදව්  පත් කරකද, රිසාදේ
ඳිනයුී න් ඇැතිවරා ද ශුී කරකද ඊට පුව වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දව ශගශ න් ි .
මූකදසා දරූඪ
ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, ඉතිහදසාශේ
ශේ
පදර්ලිශේන්තුශවී  තුලන් දන්ශසාේකද වි ්වදසා භාග ශා ෝජ ද ශග
ච හයටි අපි ය් කද ශන්. උශීට වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව ඉිනරිපත්
කරකද, වල් 2 ඡන් ා  අරශග
සාේැත කරකද, එින
හවසා්
ශව ශක ට හයැශ ා ් ැ කිා කදත් අවසාන් කර වද. තැන්ශේ
ඇැතිකේ ටික යති ශව ශක ට, ත තුරු යති ශව ශක ට,
තුලන් දන්ශසාේකදට ශේ පදර්ලිශේන්තුශව ශව
නීතිා ් 
තිශඳන්ශන්. තුලන් දන්ශසාේකද ඒ වසා් ටිශ්  වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ ද කීා ්  ශග දවද ? තුලන් දන්ශසාේකද ඒ වි ව
් දසා භාග
ශා ෝජ ද ශග යත් පයා  04්  ා න් කලින් සාේැත කරගත්තද. ඒ
ඇි ? තැන්ශේ චණ්ඩුව, තැන්ශේ ඇැතිකේ ටික යති ශව
 දසාදි  එශහැ කශළේ.
ශේ රට යවයන්ත අර්බු ා කට ුලුවණ දුන්, රශේ ීවවිත සිා 
ගණ ්  යති වුණු ශේ සිීධිා  සාේඳන් ශා න් සායකා ට භදජ
ශවකද ඉන් ද අැදතයවරා කු පිිබඳ ව ශේ ව විට වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දව්  ඉිනරිපත් කර තිශඳ වද. ඊශේ රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිවරා ද කිවවද, එතුැදශේ කිසි ශකශ ්  අත්අඩාගුවට
අරශග
යහයා  කිා ද. අපි එතුැදට වගකීැකින් කිා  වද, පුළුවන්
ේ විවද ා කට එන්
කිා කද. එතුැදශේ සාේඳන්ධීකරණ
ශල් 2කේවරශා ්  ශඩටශන්ටර් සාැඟ අත්අඩාගුවට ගත්තද. ඔුව ඇප
පිට ුල ද හයරිා ද. ඒ විතර්  ශ ශවි , ව දතවිල් 2දෙශව තිබී අවි
චයු හේඳවුණු අවසා්ථදශවී , පුගිා  ද තැන්ශේ ඇශේ ශඳෝේඳ
ඳය ශග මිා  ගිා  ඉේරදන්ශේ පුතද අත්අඩාගුවට ගත්තද. ඒ
අවසා්ථදශවී  ඔුව  ද හසා් කරගන් ත් රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා ද
ඳකපෑේ කළද. එ ද ව දතවිල් 2දෙශවී  අත්අඩාගුවට ගත් අා ට
ුවවේ දුන් ද ේ ශැශහැ වන්ශන් යහය. හුල දපතිතුැද පුගිා 
ඉරි ද කළ සාේුල
සාදකච්ඡදව තුලන් දන්ශසාේකද ඳකන් .
චර් ෂක රදජය ඇැතිතුැද ශේ ගරු සාභදශව යන් ඉන් වද. එ ද
ව දතවිල් 2දෙශවී  අවි චයු එ් ක අත්අඩාගුවට ගත් කේටිා ට
නීතිා  ක්රිා දත්ැක කළද
ේ, එ ද රිසාදේ ඇැතිවරා ද ඒවදට
ැයිනහත් ශ වුණද ේ, ශේ වයසා ා  ශේ රශේ සිී ශවන්ශන්
යහය, මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද.
ඒ විතර්  ශ ශවි , හුල දපතිවරා ද කිවවද, රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිවරා ද එතුැදට කථද කළදා  කිා ද. ඕ ෑ
ේ ශේක
ඳකපෑැ්  හයටිා ටත් ගන් පුළුවන්ා  කිා ද එතුැද කිවවද. ඒ
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[ගරු ැහින් ද න් අදෙත්ගැශේ ැහතද]

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

විතර්  ශ ශවි , ශේ ැරදශග ැයශර ශඳෝේඳකරුවන්ශේ
පිා ද රිසාදේ ඳිනයුී න් අැදතයවරා දශේ සාශහෝ රා දත් එ් ක, ශේ
රශේ ුළු අප ා  ශභෝග හිමිා දට අසාද දරණා ්  වුණු, ගේමිරිසා්
වාාදව පිිබඳ ඒ සිීධිා ට සාේඳන් වුණද. ශේ සිා ල් 2ක පිිබඳ ව
ශත රතුරු තිශඳ වද.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, එතුැදට ඳද ද කරන්

එපද.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට එශරහිව තිශඳ තව ශාෝ ද
රැසා්  අපට ශේ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව තුිබන් ශගශ න්
තිබුණද. ුලත් අපි ඒවද ශග දශව යහය. ශැවය ද අවසා්ථදවක
රශේ මි දුන් ශේ ශීවල් 2 ිනහද ඳකදශග
ඉන් වද.
තුලන් දන්ශසාේකද ගැට ගිහින් ඳකන් . "රිසාදේට විරුී ව ඡන් ා 
ශ ී  ගැට එන් එපදඇ කිා ද අ ගේවක ශපෝසා්ටර් ගහකද
තිශඳ වද. අ පන්සාල් 2වලින් කිා  වද, ඇරිසාදේට විරුී ව ඡන් ා 
ශ ී  පන්සාල් 2 එන්
එපදඇ කිා ද. එවය ද ැතා ්  රශේ
ශග ඩ යඟිකද තිශඳ වද. ශේ වදශේ තීරණදත්ැක අවසා්ථදවක
තුලන් දන්ශසාේකද ශේ වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දශව විවද ා  ින
ගණ කින්, ුැද ගණ කින්, ැදසාා කින් කල් 2 යේැද.

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, තුලන් දන්ශසාේ ැතක තඳද
ගන් . තුලන් දන්ශසාේකද කෑ ගහ වද. තුලන් දන්ශසාේකද
ජදතිවද ා  අින වද. [ඳද ද කිරීැ් ] තුලන් දන්ශසාේකද වදශේ
මි දුන් තැි  හිශර්
ැන්
ඕ ෑ. [ඳද ද කිරීැ් ]
තුලන් දන්ශසාේකද වදශේ මි දසා්ු තැි  අන්තවදිනශා ෝ. [ඳද ද
කිරීැ් ]
තුලන් දන්ශසාේකද
තැි 
ුලසා්ලිේ
ජ තදවට
අසාද දරණා ්  කරන්ශන්.[ඳද ද කිරීැ් ]

තුලන් දන්ශසාේකද ශේක කල් 2 ැන්ශන් ඇි  කිා ද අපි න් වද.
ුැද ශ ශකන් ශත්රීේ කදරක සාභදශව වදර්තදව ශ න් ා  කිා ද
අගැයතිතුැද කිා  වද. ශත්රීේ කදරක සාභද වදර්තදව ශග යල් 2කද
රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දව  දර්ශ ෝෂ කරන් , ඔුව ශුී
කරන් තැි  තුලන් දන්ශසාේකද ශේ වයඩ පිිබශවළ කරන්ශන්. ඒ
 දසාද අපි කිා න්ශන් ශේකි . රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට  දවයරින
ශවන්
අවසා්ථදව්  තිශඳ වද. ඇි , තුලන් දන්ශසාේකදට ශේ
වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව ශගශ න්
ඳයරි? එතුැදශේ
පදර්ලිශේන්තු කණ්ඩදා ැ ඇවිල් 2කද කෑ ගයුවදා  කිා කද,
චණ්ඩුශවන් ා  වද කිවවදා  කිා කද, චණ්ඩුව වේට වද කිවවදා 
කිා කද චණ්ඩුව රැක ගන් , ත තුරු රැක ගන්
තුලන් දන්ශසාේකද රශේ ජදතික චර් ෂදව පදවද ශ න් එපද. ඊශේ
අමීය ර් අලි රදජය ඇැතිතුැද කිවවද, ශේක සාැසා්ත ුලසා්ලිේ
ජ තදවටැ කර අසාද දරණා ්  ඳව.

ගරු අේදුල් 2කදහ් ැහ්රූෆ්  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, එතුැදශේ
කථදවට ඳද ද කරන් එපද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, අහිාසාක ුලසා්ලිේ ජ තදව
අසාද දරණා ට ක්  කරන්ශන් තුලන් දන්ශසාේකද. ඒ  දසාද අපි වග
කීැකින් කිා  වද, - [ඳද ද කිරීැ් ] අපට යන් ශත්ශර වද. ශේ
ගයුකැ තිශඳන්ශන් ුලසා්ලිේ ජ තදවත් සාැඟ ශ ශවි . ුලසා්ලිේ
ජ තදවශගන් සිා ා ට ්  ශේවදට සාේඳන්
යහය.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා (වරාය හසා නාවික ක යුුර
නිවයෝජය අමාතයුරමා)

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப் - துகறமுகங்கள் மற்றும்
கப்பற்றுகற பிரதி அகமச்சர்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff - Deputy Minister of Ports
and Shipping)

ඒක තැි  ඇත්ත.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

යහය. තුලන් දන්ශසාේකදට වඩද අපි ුලසා්ලිේ ජ තදවත් එ් ක
ඉන් වද. [ඳද ද කිරීැ් ]
තුලන් දන්ශසාේ අවුරුදු තු හැදර්  චණ්ඩුවට ශවකද කට
වහශග ඉ කද, - [ඳද ද කිරීැ් ] - තුලන් දන්ශසාේකද අවුරුදු
තු හැදර්  චණ්ඩුවට ශවකද කට වහශග ඉ කද කිසි වයඩ් 
කර ගන් ඳයරි වුණද. [ඳද ද කිරීැ් ] යන් ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ
ඡන් ා  ගන්
තුලන් දන්ශසාේකද කිා  වද, ශේක ුලසා්ලිේ
ජ තදවට විරුී ව ශග දපු ශ ා ් ා  කිා ද. මූකදසා දරූඪ ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, - [ඳද ද කිරීැ් ] තුලන් දන්ශසාේකද පල් 2ලිා ට කඩු
ශග දශව තණශක ළ කපන් ? [ඳද ද කිරීැ් ] පල් 2ලිා ට කඩු
ශග දශව තණශක ළ කපන් ? [ඳද ද කිරීැ් ] ශේක ුලසා්ලිේ
ජ තදවට විරුී ව ශග දවදා  කිා ද තුලන් දන්ශසාේකද ුලසා්ලිේ
ජ තදව ශග නු කරගන්
හ වද. [ඳද ද කිරීැ් ]
තුලන් දන්ශසාේකදශගන්
ඈත්
වුණු
ුලසා්ලිේ
ජ තදව
තුලන් දන්ශසාේකද ශග නු කරගන් හ වද. [ඳද ද කිරීැ් ]

ගරු
අේදුල් 2කදහ්
ැහ්රූෆ්
 දශා ෝජය
ඇැතිතුැ ද,
කරුණදකරකද වදඩිශවන් . [ඳද ද කිරීැ් ] එතුැදශේ කදකා . ඒ
 දසාද කරුණදකරකද වදඩිශවන් . [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, ුලසා්ලිේ ජ තදව ශැා ට
සාේඳන්
යහය. අපි පයහයිනලිව කිා  වද, ුලසා්ලිේ ජ තදව ශැා ට
සාේඳන් තදව්  යහයි  කිා ද. [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැදශේ point of Order එක
ඉිනරිපත් කරන් .
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ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදශේ point of Order එක ශැ ක්  කිා ද කිා න් .

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, කරුණදකර ඳද ද කරන්

ගු ම්දත්රීවරවයක්

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(An Hon. Member)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

වගන්තිා  ශැ ක්  ?

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

අ උශීැ ශේ සාභදශව කිවවද, 18 ව
කිා ද.

ද ින ා  ශ

වදා 

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක point of Order එක්  ශ ශවි . ගරු ැහින් ද න්
අදෙත්ගැශේ ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැද කථද කරන් . [ඳද ද කිරීැ් ]

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, කරුණදකර
එතුැදශේ කථදව කරශග ා න් ඉඩ ශ න් .

වදඩිශවන් .

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

ගු ජානක වක්කුඹුර මහසතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැ ද, ඉ ගන් , ඉ ගන් .
දුන් ද ශහ ටැ ඇති.

අපි ශේ ශාෝ දව ගරු රවුෆ් හකීේ ඇැතිතුැදට එල් 2ක
කරන්ශන් යහය. අපි ශේ ශාෝ දව එ් සාත් ජදතික ප් ෂශේ
හිටපු ැහ ශල් 2කේතුැදට එල් 2ක කරන්ශන් යහය. [ඳද ද කිරීැ් ]
එ් සාත් ජදතික ප් ෂශේ රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිතුැද ශහ රකේ
කරපු සාල් 2ලිවලින් ැදසා්පතද පඩි ගන්
ශකශ ්  ශැතුැද.
ශැතුැදට ැදසා්පතද පඩිා ්  ශගව වද. [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

යන් ඉඩ

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඉේරදන්ශේ ගේමිරිසා් ශහ රද. ශේ තැි  ඉේරදන්ශේ ගේමිරිසා්
ශහ රද.

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

ඔඳතුැද

ඡන් 00,000්  ගත්ත ැයේශට් 

[මූලා්නවේ අණ පරිින ඉව් කරන ලී .]

[මූලා්නවේ අණ පරිින ඉව් කරන ලී .]

[Expunged on the order of the Chair.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ශැතය

එපද.

කථද කර වද.

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

-තැි  ශහ රද.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

කවු ? ැැ ? [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ැද පයහයිනලිව ඔඳතුැදට කිා  වද, සාැසා්ත ුලසා්ලිේ ජ තදව
චර් ෂද කරන්
ේ, සාැසා්ත ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ ඡන් චර් ෂද
කරගන් ඕ ෑ ේ - [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ජද ක ව් කුඹුර ැන්ත්රීතුැ ද, කරුණදකරකද ඳද ද
කරන් එපද.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අපි පයහයිනලිව කිා  වද,
ුලසා්ලිේ ජ තදවට අපි ගරු කර වදා  කිා ද. [ඳද ද කිරීැ් ]

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගේමිරිසා් ටික ශහ රකේ කර
ගහන් එපද.

ශක ද.  දකේ ශඳ රුවට කෑ

ජදතිවද ා  අිනන් ට එපද. තුලන් දන්ශසාේකද තැි  ශේ රශේ
ජදතිවද ා , අන්තවද ා  හ න්ශන්. [ඳද ද කිරීැ් ] එතය ට
ශග දා න් එපද  දශා ෝජය ඇැතිතුැද. [ඳද ද කිරීැ් ] එැ  දසාද
අපි කිා  වද, - [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණදකර, ගරු  දශා ෝජය ඇැතිතුැද වදඩි ශවන් .

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශේ වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව 9 වය ද ද ව තුරු ශග ා න්
එපද. රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට විරුී ව තිශඳ ශාෝ ද
පදර්ලිශේන්තුශව සාදකච්ඡද කරන්
පුළුවන්. ශේක විවද ා ට
ගන්
පුළුවන්. ැැ
යවතත් කිා  වද, මූකදසා දරුඪ ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, ශේ ුලසා්ලිේ ැන්ත්රීතුැන්කද කෑගයුවවදට වයඩ්  යහය
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ැහින් ද න් අදෙත්ගැශේ ැහතද]
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ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

කිා ද. කෑ ගහ එශකන් ප්ර ් තව වයඩි ශව වද. ැතක තිා ද
ගන් . තුලන් දන්ශසාේකද කෑ ගහ එශකන් තව ඇවිසා්ශසා වද.
ඔශහ ැ කරන් එපද. ඔඳතුැද එතය ට ශග ා න් එපද.
 දශා ෝජය ඇැතිතුැද, ඔඳතුැන්කදට යශ න්ශන් යහය.

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා

(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

ඇත්ත කිා  වද - [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශේ රට ඔතය ට ශග ා න් එපද. අහිාසාක ුලසා්ලිේ ජ තදව
ශවනුශවන් අපි ඔඳතුැන්කදට ශඳ ශහ ැ ශගෞරවශා න් කිා  වද,
ශේ රට ඔතය ට ශග ා න් එපද කිා ද. තුලන් දන්ශසාේකද ඔා 
විධිා ට කථද කශළ ත් අහිාසාක ුලසා්ලිේ ජ තදවි  ඒශ්  ප්රතිලක
කඳන්ශන්. එතය ට ශග ා න් එපද. තුලන් දන්ශසාේශේ කථදව
ගය ැැ ක ගදුක ශව වද. ඔඳතුැදට විරුී ව ශාෝ දව් 
තිශඳ වද ේ එා  භා  යතිව ඔප්පු කරන් . අපිට විරුී ව
ශාෝ ද තිබුණද. ඩු යේැද. අපි උසාදවිා ට ා  වද. අපි ඒවදට
ුලුවණ ශ වද. තුලන් දන්ශසාේ රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා ද ගය
ඔපැණ කථද කර වද.
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்)

දා කා ද, ුලසා්ලිේ ජ තදවශේ.

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

එතශක ට හකීේ ැයතිතුැද කවු ? [ඳද ද කිරීැ් ] එතශක ට
හකීේ සිාහක ? [ඳද ද කිරීැ් ] එැ  දසාද මූකදසා දරූඪ ගරු
ැන්ත්රීතුැ ද, - [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද
තිශඳන්ශන්.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ැන්ත්රීතුැද කථදව අවසාද කරන් . ඔඳතුැදට වි දඩි
ගණ ්  වයඩිශා න් ී  තිශඳ වද. [ඳද ද කිරීේ]

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

[මූලා්නවේ අණ පරිින ඉව් කරන ලී .]

(The Hon. Abdullah Mahrooff)

එකැ

අවසාද කරන් ේ. ශේක සාැසා්ත ුලසා්ලිේ ජ තදවට කරපු
ශ ා ්  ශ ශවි . ුලසා්ලිේ ජ තදව තුලන් දන්ශසාේකදට වයඩිශා න්
අපිත් සාැඟ සාේඳන් ි . ශේක ුලසා්ලිේ ජ තදවට කරපු
අසාද දරණා ්  ශ ශවි . ුලසා්ලිේ ජ තදව චර් ෂද කරන්
ශග ද ශ ා ් . එැ  දසාද ුලසා්ලිේ ජ තදවට අසාද දරණා ් 
ශවන් අපි කිසිශසාේත්ැ ඉඩ ශ න්ශන් යහය. ගරු රවුෆ් හකීේ
ඇැතිතුැද සාභද ගයඳට එ වද. ඇැතිතුැ ද, ශැතුැද කිා  වද,
ශේ රශේ සිටි එකැ ුලසා්ලිේ දා කා ද රිසාදී ඳිනයුී න් විතරදෙ.
ශව ුලසා්ලිේ දා කශා ෝ යහයි දෙ. එකැ දා කා ද රිසාදේ
ඳිනයුී න් ඇැතිවරා ද විතරදෙ. හකීේ දා කශා ්  ශ ශවි දෙ.
තුලන් දන්ශසාේ ශගෞරවනීා  ුලසා්ලිේ දා කශා ් . අපි රවුෆ් හකීේ
ඇැතිතුැදට ගරු කර වද. රවුෆ් හකීේ ඇැතිතුැද ශඳ ශහ ැ
ශහ ුලසා්ලිේ දා කශා ් .

එතුැද ැහනුවර ිනසා්ත්රි් කශේ ක් ෂ ගණ ්  ඡන් ගත්තද.
ඡන් විසි දහ්  ගත්ත ශපන්ශ ෝ

ගු අේදුල්ලාහසප මහසපරූෆප මහසතා
කාකදශව ඉන්

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ශව වද. තව වි දඩිා ි 

ගු මහි්දාාන්දා අලු්ගමවේ මහසතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமமக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ැශේ ශවකදව ගත්ශත් - [ඳද ද කිරීැ් ] රිසාදේ ඳිනයුී න්
ඇැතිවරා ද ැදසාා කට ක් ෂ 5 ගණශන් පඩි ශ
ැන්ත්රීවරු
ටික්  සිටි වද. ැදසාා කට ක් ෂ පහි . සාශත සා සී දවලින්
commission ගහකද - පඩිා  ක් ෂ පහි .- ඒ ක් ෂ පශහේ පඩිා ට
කථද කර
ැන්ත්රීවරු සිටි වද. ගේමිරිසා් ච ා  ා  කර
ැන්ත්රීවරු සිටි වද. තුලන් දන්ශසාේකද උශී සිට පල් 2ලිා ට ා  අා 
ශේ වදශේ වයඩ කරන් එපද. ුලකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, අපි
ඔඳතුැදට කිා න්ශන්, ශේ වි ්වදසාභාග ශා ෝජ දව කල් 2 යමීය ැ
වයරිනි  කිා දි .

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ැන්ත්රීතුැද ඔඳතුැදට  දා මිත කදකා  අවසාද ි .

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ශ ශවි . ශඳ ශහ ැ වය ගත් විධිා ට ඡන් ගත්ත ඇැතිවරශා ් .
ැදසාශේ පඩිා ට කෑ ගහ ශපන්ශ ෝ

[මූලා්නවේ අණ පරිින ඉව් කරන ලී .]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ශ ශවි . ගේමිරිසා් ශසා රකේ කරපු මි දසා්ු ශ ශවි . එැ  දසාද[ඳද ද කිරීේ] පුත්තකශේ Identity Cards ශසා රකේ කරපු මි දසා්ු
ශ ශවි . [ඳද ද කිරීේ] ශගෞරවනීා  ුලසා්ලිේ ඇැතිවරු සිටි වද.
ගරු කබීර් හෂීේ ැයතිතුැද වදශේ ශගෞරවනීා  ුලසා්ලිේ ඇැතිවරු
සිටි වද. මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රිතුැ ද, ැශේ කථදව අවසාද
කර වද.

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . ඊළඟට ගරු අජිත් ැදන් ප්ශපරුැ රදජය
අැදතයතුැද. ඔඳතුැදට වි දඩි හතක කදකා ්  තිශඳ වද. [ඳද ද
කිරීේ]
[අ.භද.3.40]

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා (මහසවැලි ්ාවර්ධාන හසා
පරි්ර රාජය අමාතයුරමා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும - மகாவலி அபிவிருத்தி
மற்றும் சுற்றாடல் இராஜாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of
Mahaweli Development and Environment)

මූකදසා දරූඪ ගරු ැන්ත්රීතුැ ද, විශී වි දැා  ප ත ා ටශත්
 දශා ෝගා ්  සාහ විසාර්ජ ප ත ා ටශත් ශා ෝජ ද තැි  ශේ
සාභදශව අනුැතිා  සා හද ඉිනරිපත්ව තිශඳන්ශන්. [ඳද ද කිරීේ]
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ැන්ත්රීතුැන්කද  ද ් ේ ශවන් , සාභදශව වයඩ කටයුතු
ශග ා න් . කථදව අවසාද වුණදට පසා්ශසාේ ඔඳතුැන්කද කථද
කරන් අව ය යහය ශන්. Order, please! ශේ අවසා්ථදශවී  ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැද මූකදසා ා ට පයමිශණ වද ඇති.

අනුරුව ගු විවේපාල වහසට්ටිණරච්ික මහසතා මූලා්නවය්ද
ඉව් වුවය්ද, නිවයෝජය කථානායකුරමා [ගු වේ.එේ. ණන්දා
කුමාරසිරි මහසතා ]මූලා්නාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு விமஜபால தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு மஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி] தகலகம வகித்தார்கள்.

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

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ැදන් ප්ශපරුැ රදජය අැදතයතුැද කථද කරන් . [ඳද ද
කිරීැ් ] කරුණදකර, ගරු  දශා ෝජය අැදතයතුැද වදඩි ශවන් .

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, වය ගත් මූකය ප ත්  ව
0197 අාක 90 ර විශී වි දැා  ප ශත් 7 වය ද වගන්තිා ට
අ දළව ප්රදේ
ගනුශ නු සාේඳන් ව  දශා ෝග  දකුත් කිරීැ
සා හද අ දළ ගයසාේ පත්රශේ  දශා ෝගා ට ගරු සාභදශව අනුැතිා 
කඳද ගයනීැටි  අ ඉිනරිපත් වී තිශඳන්ශන්.
ශේ, මීය ට ශපර වි දැා  පදක අධිකදරිවරශා කුට පවර ක
ඳකතක වර්තැද ුල ල් 2 අැදතයවරා දට පයවරීැ සා හද සාභදශව
අනුැයතිා  ගන් අවසා්ථදව් . හයඳයි , ශැතය ින ශව ද වදශේැ
වයරින අර්ථකථ ශ න් පුළුවන්. ශැා  ුල ල් 2 අැදතයවරා දශේ
ඳකතක ා ටශත් කිා කද කිවවදට, ඒ සා හද ුල ල් 2 ැණ්ඩකශේ
අනුැයතිා  කයබී ඊට පසා්ශසාේ කයබි ේ ැණ්ඩකශේත් අනුැයතිා 
කයබීැට ා ටත්ව තැි  ුල ල් 2 අැදතයවරා දට කටයුතු කරන්
පුළුවන් වන්ශන්. ඒ වදශේැ ශැැ ශා ෝජ ද ඉිනරිපත් කිරීැ
සාේඳන් ශා න් ුල ල් 2 ඇැතිතුැදට ැැ සා්තුතිවන්ත ව වද. ශේ
ශවකදශවී  sovereign bonds එශහැ
යත් ේ සා්වවරීත්ව
ඳයඳුේකර අශන්වදසික චශා ෝජ ා ්  ශවකද තිශඳ වද ේ, ඒ
සා හද විවි නීති ලිහිල් 2 කරකද තිශඳ වද. ඒ අනුව, විශීශිකා න්ට
තව දුරටත් ශේ රශේ චශා ෝජ ා  කරන් පුළුවන් විධිා ට ා ේ
සාහ කඳද ී  තිශඳ වද. ඒ, ශේ රට තුළ ශල් 2සිශා න්ැ සිා ා ට
51්  චශා ෝජ ා  කරන් පුළුවන් ව විධිා ටි . ශැ ක , ශේ
ශවකදව විශ ේෂශා න්ැ අපට විශී චශා ෝජ අව ය ශවකද
තිශඳ ශවකදව්  ඳව අපි න් වද. එහිී ත් වි දවි භදවා ්  තුළ
තැි  ශේ චශා ෝජ ා  කළ හයකි වන්ශන්. ඒ හින් ද ඳකපත්රකදභී
වදණිජ ඳයාකුවකින් inward investments හරහද තැි  ශේ
චශා ෝජ
කරන් ත්, ුල ල් 2 ශප්රේෂණා  කිරීැ සා හදත් ශේ
 දශා ෝගා   දකුත් ශවකද තිශඳන්ශන්. ශැශත්  කල් 2 අපි
ත්රසා්තවද ා  ගය කථද කළද. ඒ වදශේැ ප්ර ් ා ්  තැි , මූකය
ණා  අරශග ඳයඳුේකර සිීධීන්වලින් ශේ රට ුලළද කරකද වාාද
කරකද ශේ රශේ ජදතික ුල ල් 2 යති කරපු එක. එවන් ඉතිහදසාා ් 
අපට තිශඳ වද. ජ දධිපති ශක මිෂන් සාභද වදර්තද තුිබන් අතිගරු
ජ දධිපතිතුැද කිවවද, 2008 සිට ශේ විධිා ටැ ැහ ඳයාකුව
ශක ල් 2ක කදකද තිශඳ
ඳව. ශේවද වහශග
සිටිා ද.
ැද යශවිනශා කු ශේවද පළ කළද ේ, ඒ ැද යශවිනා දට ශවඩි තඳද
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ැරද ැ වද. එශහැ
යත් ේ, ැද ය චා ත ා කින් ශේක
පයහයිනලි කළද ේ, ඒ ැද ය චා ත ා ට ශඳෝේඳ ගසාද ගි ද තඳද
ශේ කටවල් 2 ඳය , ැද යශේ අත් ඳය තැි  එ ද ඉ න් ඳයඳුේකර
සිීධි, ැහ ඳයාකු ැාශක ල් 2කකෑේ සිී ශවකද තිශඳන්ශන්. ුලත්,
වර්තැද
රජා  ඳකා ට පත් වුණදැ ශත රතුරු ය ගයනීශේ
අි තිවදසිකැ පිිබඳ ප ත වදශේ ප ත්  දර්ැදණා  කර රදජය
 දක දරිා දට සා්වදධී ව කටයුතු කරන්
පුළුවන් හයකිා දව
 දර්ැදණා  කරකද සා්වදධී
ශක මිෂන් සාභද පිහිුකවූවදැ ශේ
ශක ශහේ හරි වාාද දූෂණ සිී ව වද ේ ඒවද ශපශ න් පටන්
ගත්තද. ඒ ශීවල් 2 ශපනීැ තුිබන් තැි  0195 ී  අවසාද ව ශා න්
ඳයාකු ැාශක ල් 2කා ්  සිදු වුණදා  කිා  එක ශත්රුේ අරශග , ඒ
වදශේැ ශකෝප් කමිුක වදශේ ඒවදශේී  එැ සිීධීන් විැර් ා ට
භදජ ශවකද පදර්ලිශේන්තුශව වද විවද කරකද අපට ශේක රටට
ශහිබ රව කරන්
පුළුවන්කැ කයබුශණ්. සාැහර ශවකදවට
හිත වද ඇති, 2015 ී  ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකරා  ශහිබ රව කිරීැ
 දසාද අශප් රජා  අපවද ා ට ක්  වුණදා  කිා කද. ුලත්, අප එශකසා
අපවද ා ට ක්  ශවමින් වුණත්, ප්රජදතන්ත්රවද ා  ශවනුශවන්, අශප්
ජදතික
ා  යති වීැ වයළය් වීැ ශවනුශවන් ශකෝප් කමිුකව
විප් ෂා ට භදර ී කද අ දළ චා ත පදර්ලිශේන්තුවට ශග යල් 2කද
ශේ සිීධීන් සාේඳන් ශා න් වද විවද කරකද වි දවි ශපශ
විධිා ට කටයුතු කළද. අපට ශැ
අපවද
කළත්, ශත රතුරු
ය ගයනීශේ අි තිවදසිකැ පිිබඳ ප ත වය ද ප ත් සාේේත
කරකද කටයුතු කිරීැ තුිබන් 011 සිට තිබුණු ැහ ඳයාකු ඳයඳුේකර
ශහ රකැ 0195 ව ශක ට වත්වන් අපට හයකිා දව කයබුණද.
වර්තැද ා  ව ශක ට අපට ෑත් පිරිසිදුි  කිා කද කිා න්
පුළුවන්කැ කයබුණද. ඒ වදශේැ ඒ ගය
ශහ ා ද ඳකන්
පුළුවන්කැ කයබුණද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අ
ව ශක ට ඒ
අවදසා දවන්ත සිීධිා  සිදුශවකද ින 31්  ඉ් ැවද ගිහිල් 2කද
තිශඳ වද. විශ ේෂශා න්ැ ැැ ශැතය ින යවතත් සා්තුතිවන්ත
ව වද, කදින ල් 2තුැදට. එතුැද, ශේ රශේ කුපිත වූ ජ තදව
සාන්ුන් කරකද වවරා  ින න් පුළුවන් වන්ශන් වැත්රිශා න්ා 
කිා  එක ඒ අා ට ශපන්වද ී පු  දසාද අපටත් ශේ රට සාන්ුන් කර
ශග පුගිා  සාති ශ ක තු ව ශක ට ශේ ත්රසා්තවදී  පුීගකා න්
අත් අඩාගුවට ගන් වද විතර්  ශ ශවි , ත්රසා්තවදී  ක්රිා ද සා හද
කරපු සායකුේ සිා ල් 2ක ශහිබ කර ගන් ත්, ඒ සා හද ශග ද චයු ,
ඒ සා හද ශග ද ශවඩි ශඳශහත්, ඒ සා හද ශග ද ශඳෝේඳ සිා ල් 2කැ
අත් අඩාගුවට අරශග
රටට සාහතිකා ්  ශ න් ත් අපට
පුළුවන්කැ කයබුණද. ඒ අනුව, හුල දපතිවරා දට පුළුවන්කැ
කයබුණද, "භා  ශවන්
එපද, චර් ෂදව සා්ක රි .
රුවන්
ඉසා්ශකෝකවකට ා වන් . කවුරු කට කතද කිවවත් භා  ශවන්
එපද. ැැි  ශේක කිා න්ශන්ඇ කිා 
එක කිා න් . ඒ
සාේඳන් ශා න් අපි සාතුුකව වද.
වර්තැද ා  ිනහද ඳයදෙවදැ ශපශ
වද, ශේක විප් ෂා ට
ිනරවන්ශන් යහයි  කිා කද. විප් ෂා  එක පයත්තකින් රිසාදේ
ඳිනයුී න් ඇැතිතුැදට එශරහිව වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව් 
ශගශ
වද. රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිතුැදට ශ ශවි , ඕ ෑැ
ඇැතිවරශා කුට එශරහිව වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව්  ශග දවදට
ප්ර ් ා ්  යහය. ඒක අපි එපද කිා න්ශන් යහය. ඒක විප් ෂශේ
අි තිා ් . හයඳයි , ඒ සා හද අරුලණ්  තිශඳන් ඕ ෑ. ුලත්, එක
පයත්තකින් පදර්ලිශේන්තුවට විප් ෂා  වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව
ශේ ශක ට විප් ෂ දා කවරා ද රෑට call කරකද ඇැතිවරා දට
කිා  වද, "එන් , අශප් පයත්තට ඔඳ ශේරද ශ න් ේඇ කිා කද.
ශේශ්  ඇරෑ  දශා ල් 2 වල් 2 මිශගල් 2ඇ වදශේ කථදව් 
තිශඳන්ශන්. විප් ෂ
දා කවරා ද වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දවට
අත්සාන් කශළේ යහය. ශගෝකි න් කවද අත්සාන් කරවද වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දව ඉිනරිපත් කරකද එතුැද රෑට ඳිනයුී න් ඇැතිතුැදට කථද
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[ගරු අජිත් ැදන් ප්ශපරුැ ැහතද]

කරකද කිා  වද, "එන් අශප් පයත්තට. අපි ඔා ද ශේරද ගන් ේඇ
කිා කද. ඒ තරේ  දන්ිනත විධිා ට ශේ අවසා්ථදව ඳක අරගළා කට
ශා  ද ශග තිශඳ වද. චණ්ඩු ඳකා  ගන් තිශඳ කෑ රකැට
ශේ රශේ ඉිනරි ගැ
වත්වන් කටයුතු කිරීැ  දන්ිනත ශ ා ් .
අ ව ශක ට ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, කාකදශව
තිශඳ හයැ වයදපදරික සාාගැා කටැ ලියුේ ා වද තිශඳ වද,
රිසාදේ ඳිනයුී න් ඇැතිවරා දට විරුී ව කටයුතු කරන් කිා කද. ඒ
ශවනුශවන් ගරවක ශපළපදිබ තිා න් , උීශඝෝෂණ කරන්
කිා කද අ  දර්ණදමික විධිා ට කාකදශව හයැ ශවළ සාාගැා කටැ
ලියුේ ා වද තිශඳ වද. ගේපහටත් ඊශේ ශපශර් ද ා වද තිබුණද. අපි
කිා න්ශන් ශේකි . රිසාදේ ශ ශවි , වාාද කළ, දූෂණ කළ,
ත්රසා්තවද ා ට උ ව කළ කවුරුන් ශහෝ ඇැතිවරා කු ඉන් වද ේ
ඒ අා  පළවද හයරිා  යුතුි ; ශ රපිා  යුතුි . චණ්ඩුශව ,
විප් ෂශේ කිා කද ඳකන්ශන් යතිව අපිත් අත් ශ කැ උසා්සාකද
ඒකට සාහශා ෝගා  ශ වද. ඒශ්  ශ ක්  යහය. හයඳයි , අ
විප් ෂා  කරන්ශන් ශැ ක්  ? විප් ෂ දා කා ද අත්සාන් කරකද
යති වි ්වදසා භාග ශා ෝජ දව ශැ ක්  ? ශප ඩි පයටවු දකද
අත්සාන් කරවකද විප් ෂ දා කා ද අත ව න්ශන් ඇි ?

ගු ටී. රාජි් ා ව් යි්ා මහසතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

ැර් ා  කරන් ; අල් 2කද ගන් . ඔඳතුැන්කදට යන් ඒක ගය
ඊර්ෂයදි . ඳකදශග හිටිශේ ශේ වයඩ පිිබශවළ කඩදකප්පල් 2 ශවවි
කිා කි . අ ඔඳතුැන්කද ුලළු ුලසා්ලිේ සාැදජා ැ ත්රසා්තවදී  ශග ඩට
දකද සාතුුක ශවන් ඳක වද. ඒකට ගහපු තුරුේපුව්  තැි  ශේක
කිා කද අපි න් වද. ුලත්, ැැ ගරු අග්රදැදතයතුැදට සා්තුතිවන්ත
ශව වද, ගරු කථද දා කතුැදට සා්තුතිවන්ත ශව වද. අපි ය
ගත්තද, ශේක ශී පදක කුැන්ත්රණා ්  කිා කද. අපි ශත්රීේ
කමිුකව්  හයදුවද. ශත්රීේ කමිුකව්  හ කද ප් ෂ, විප් ෂ සිා දෙ
ැන්ත්රීවරු එකතු කරකද, ත්රසා්තවද ා ට සාේඳන් ඇැතිවරා ද
කවු , ැහ ඇැතිවරා ද කවු , ැන්ත්රීවරා ද කවු කිා කද ශහ ා කද
සාති ශ කකින් ශේ පදර්ලිශේන්තුවට ශහිබ කරන් ඕ ෑ කිා කද
ශත්රීේ කමිුකවට ඳකා  ී ැ ගය අපි සාතුුක ව වද.
අපි වයරින කර මි දසා්ු ඇතුළට ගත්තත්  දවයරින මි දුන්ට
අත උසා්සාන් ශ න්ශන් යහය. [ඳද ද කිරීේ] ඔඳතුැන්කදශේ
වුවැ දව ශැ ක්  ? ත්රසා්තවදිනන් අල් 2කන් ? ය් ශ්  යී ?
රිසාදේ ගසා් කයපුශව ඒ කදකශේ ඳයසිල් 2 රදජප් ෂ කයශල් 2 ී කද.
[ඳද ද කිරීේ] අපි ී කද ? ුලත්, අත ිනගු කශළේ අ . අත ිනගු කශළේ
ශේ චණ්ඩුව චවදට පසා්ශසාේි . 0193 ඳයසිල් 2 රදජප් ෂ තැි  ගසා්
ටික කපන් අනුැයතිා  දුන්ශන්. අ් කර ශ දහ්  ී කද තිශඳ වද,
ඳයසිල් 2 රදජප් ෂ කයශල් 2 ශුී කරන් කිා කද. එ ද ැහින්
රදජප් ෂ ැහත්තා දශේ ශල් 2කේ, කමිුකශව සාභදපතිවරා ද- [ඳද ද
කිරීේ] පරිසාර රදජය ඇැතිවරා ද විධිා ට වගකීශැනුි  ශේ
කිා න්ශන්.

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ගරු ශසා ි සාද ැන්ත්රීතුැ ද, ඔඳතුැදශේ point
of Order එක ශැ ක්  ?

ගු ටී. රාජි් ා ව් යි්ා මහසතා

(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த தசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ගරු අජිත් ැදන් ප්ශපරුැ
රදජය ඇැතිතුැද ඉතදැ ීශව සාහගතව සාහ අසාතය චකදරා ට
කරුණු ඉිනරිපත් කර වද, විප් ෂ
දා කතුැද විසින් රිසාදේ
ඳිනයුී න් ඇැතිතුැදට ඇශේ පයත්තට එන් . අපි ශේරද ගන් ේ
ඇකිවවදි  කිා කද. අපි ඉතද පයහයිනලිව කිා  වද,- [ඳද ද කිරීේ]

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒක point of Order එක්  ශ

ශවි .

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! ඔඳතුැද අවසාද

කරන් .

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ුලත්, එ ද ගසා් ටික කප්පවකද, කයශල් 2 කපකද ශක ට ී කද
තිශඳන්ශන් කීා  ? කියුබි්  මීය ටර් 90.5ි . අ් කර ශ දහක ගසා්
කපකද යව සාාසා්ථදවට ශක ට ී කද තිශඳන්ශන් කියුබි්  මීය ටර්
90.5ි . කයශල් 2 කයපුවද, කේටිා  ගසා් ටික ඇ ගත්තද. එතශක ට
ඇමීය ් ඇ කිවුශව යහය. ඳදෙ පයටවුන් වදශේ හිටිා ද, 2014 ගසා් ටික
කප ශක ට. 0195 න් පසා්ශසාේ චණ්ඩුශව තිශඳ ා හ පදක ා 
පදවිච්චි කරකද, වි දවි භදවා  පදවිච්චි කරකද, ැද ය  ද හසා
පදවිච්චි කරකද අපට ඇඟිල් 2ක ිනගු කර වද. ෂරිා ද
වි ්වවි යදකවකට අනුැයතිා  දුන්ශන් කවු ? කවු , එ ද අනුැයතිා 
දුන්ශන්? එ ද ෂරිා ද වි ව
් වි යදකවකට අනුැයතිා  ශ ශක ට ශේ
ැන්ත්රීතුැන්කද ටික ඳදෙ පයටව
[මූලා්නවේ අණ පරිින ඉව් කරන ලී .]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ැැ වගකීශැන් කිා  වද, එතුැද එක
් කිවවදි  කිා කද. රිසාදේ
ඳිනයුී න් ඇැතිවරා ද ඒක ප්රසිීධිශේ ප්රකද කළද. ඇ 'අශප්
පයත්තට එන් ' කිා කද විප් ෂ දා කවරා ද ැට කථද කර වදඇ
කිා කද එතුැද කිවවද. එශහැ
යත් ේ ඇි  වි ්වදසා භාග
ශා ෝජ දවට අත්සාන් කරන් ඳයරි? දැල් 2 රදජප් ෂට අත්සාන්
කරන් ඳයරි ඇි ? ශප ඩි පයටවු දකද අත්සාන් කරවකද ශක ් කද
අත ව
වද. ඇරෑ  දශා ල් 2 වල් 2 මිශගල් 2 ඇ කථදව්  ශේශ් 
ා න්ශන්.
ශේ රශේ ජ තදව කුපිත කරන් එපද. ජ තදව ශඳ න්
එපද. අ අපට ැඩකකපුශව, ැන් දරශේ, ුලකතිවවක ුලසා්ලිේ
ජ තදවශේ සාහශා ෝගා  කයබිකද තිශඳ වද, ශේ ත්රසා්තා න්

වදශේ ඉ කද -[ඳද ද කිරීේ] ඔව. ශහෝ ශහෝ ද ඉ කද ඊට පසා්ශසාේ
අශප් චණ්ඩුව චවදට පසා්ශසාේ ෂරිා ද වි ව
් වි යදක ගය කථද
කර වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි , යන් කථදව අවසාද

කරන් .

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

සාි ටේ එකට අනුැයතිා  දුන්ශන් කවු ? සාි ටේ එශ්  වව ය
උපදධිා  ගන් ළැි න්ට ශිෂයත්ව දුන් ද. එතශක ට සාී
යතුව
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විසාර්ජ

ඉ කද අ කථද කර වද. විප් ෂා  කටයුතු කරන්ශන් ැයරිකද
ඉපදුණද වදශගි . ශේ රශේ කඩද වයටිච්ා කුණු කන් හයදුශව
කවු ? මීය ශත ටුලල් 2ශල් 2 කුණු කන් හයදුශව කවු ? එ ද කුණු කන්
හ කද එා  කඩද වයුකණදැ, ඒක අශප් ඇඟට කඩද වයශටන්
ගහ වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டம் : தீர்மானம்
APPROPRIATION ACT: RESOLUTION

I
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කරන් .

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

කවු තවහිත් ජැදත් සාාවි ද ා  හයදුශව? පඩි ශගවශව කවු ?
කවු කශළේ? අපි ? [ඳද ද කිරීේ] ඒක හ කද කිරි ශප වකද ශා ් 
ඳවට පත් කරකද, ඊට පසා්ශසාේ ෂ්ට කරන් එ ශක ට අපිව
අල් 2ක වද. කිරි ශපවශව කවු ? [ඳද ද කිරීැ් ] සාහරදන්ට කවු
සාල් 2ලි දුන්ශන්? ඳඩු දුන්ශන් කවු ? හිසා්බුල් 2කදව ් තිැත් කශළේ
කවු ? අ ඇඟිල් 2ක ිනගු කර වද-

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු රදජය ඇැතිතුැද, කරුණදකරකද කථදව අවසාද
අපට කදකා  යහය.

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017
and specified in the Order No. 35 hereto, be approved:ORDER
Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 35 under Section 8
By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No.30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 21302 “Printing, Publishing and
Marketing of Books Advance Account - Department of Educational
Publications” of the Third Schedule to that Act.

කරන් .

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

Item
(i)

(ii)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එක ඇඟිල් 2ක්  අපට ිනගු කර ශක ට ඇඟිලි තු ්  අ ද් 
පයත්තට ිනගු ශවකද තිශඳන්ශන් කිා  එක ැතක තිා ද ගන් ;
ඇඟිලි තු ්  ිනගු ශවකද තිශඳන්ශන් තුලන්ශේ පයත්තට කිා කද
ැතක තිා ද ගන් .

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි , ගරු රදජය ඇැතිතුැද, කථදව අවසාද
කරන් .

ගු අජි් මා්දනප්වපුම මහසතා

(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ැට වි දඩිා ්  ශ න් ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද. ැැ
කිා  වද, අපි ශඳ ශහ ැ දු්  වි කද, ඳයණුේ අහකද වි දවි භදවා 
ඇති කරකද, ශේ රට ශග ඩ ඟන් හ ශක ට කකුශකන් අිනන්
එපද කිා කද. [ඳද ද කිරීේ] ා ථදර්ථා  ශත්රුේ අරශග කටයුතු
කරන් කිා කද ැැ කිා  වද. ශඳ රුවට මි දසා්ු කුපිත කරවකද,
මි දසා්ු පිිබගන්ශන් යති ශව ශක ට -[ඳද ද කිරීේ] ඉසා්ශකෝක
යන් ුර් ෂිති  කිා ද මි දසා්ු පිිබගන් ශක ට ැහින් රදජප් ෂ
ගිහිල් 2කද, ළැි න්ව ඉසා්ශකෝශල් 2 අරශග ා  වද. [ඳද ද කිරීේ]
විහිළුව් . ැහින් රදජප් ෂ ළැි න්ව ඉසා්ශකෝශළේ අරශග
ා  වද. ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ප ත ශා ෝජ දව

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු රදජය ඇැතිතුැද, කථදව අවසාද
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Revision

Maximum limit of expenditure
specified in Column II of the Third
Schedule to that Act.
Minimum limit of receipts specified
From Rs.
in Column III of the Third To
Rs.
Schedule to that Act.

(iii) Maximum limit of debit balance
specified in Column IV of the Third
Schedule to that Act.
(iv)

Not Revised

4,800,000,000
4,363,000,000

Not Revised

Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Not Revised
Schedule to that Act.
(This Order is valid up to 31.12.2018)
Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance

09.05.2019
Colombo
(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017
and specified in the Order No. 36 hereto, be approved:-
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Item

[ගරු ක් ෂ්ැන් කිරිඇල් 2ක ැහතද]
ORDER
Order No. 36 under Section 8
By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No.30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 22302 “Stores Advance Account
(Explosive items) - Sri Lanka Navy” of the Third Schedule to that Act.
Item

Maximum limit of expenditure specified in
Column II of the Third
From
Rs. 12,000,000
Schedule to that Act.
To
Rs. 27,000,000

(ii)

Minimum limit of receipts specified
From
in Column III of the Third To
Schedule to that Act.

(ii)

(iii)

(iv)

(ii)

Revision

Maximum limit of expenditure specified
in Column II of the Third
From
Rs.
Schedule to that Act.
To
Rs.
Minimum limit of receipts specified
From
in Column III of the Third To
Schedule to that Act.
Maximum limit of debit balance
From
specified in Column IV of the Third
To
Schedule to that Act.

Rs.
Rs.

470,000,000
540,000,000

Revision

(i)

Appropriation Act, No. 30 of 2017

(i)
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පදර්ලිශේන්තුව

(iv)

Maximum limit of debit balance
From
specified in Column IV of the Third
To
Schedule to that Act.
Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Schedule to that Act.

500,000,000
545,000,000

Rs.
Rs.

1,500,000
4,000,000

Rs. 39,000,000
Rs. 61,000,000

Not Revised

(This Order is valid up to 31.12.2018)
Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance

Rs.

220,000,000

Rs.

230,000,000

Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

09.05.2019
Colombo
(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(This Order is valid up to 31.12.2018)

IV

Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance
09.05.2019
Colombo

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)
(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017
and specified in the Order No. 38 hereto, be approved:-

III

ORDER
Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 38 under Section 8

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017 and
specified in the Order No. 37 hereto, be approved:-

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No.30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 25003 “Miscellaneous Advance
Account - Department of State Accounts” of the Third Schedule to that
Act.

(i)
ORDER
Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 37 under Section 8
By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No. 30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 24702 “Seized and Forfeited
Goods Advance Account - Sri Lanka Customs” of the Third Schedule to
that Act.

(ii)

Item

Revision

Maximum limit of expenditure
specified in Column II of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

Minimum limit of receipts specified
From
in Column III of the Third To
Schedule to that Act.

(iii) Maximum limit of debit balance
specified in Column IV of the Third
Schedule to that Act.

Rs.
Rs.

2,500,000
530,000

Not Revised

1145
(iv)
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Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Not Revised
Schedule to that Act.
(This Order is valid up to 31.12.2018)
Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance

09.05.2019
Colombo

VI
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017
and specified in Order No. 40 hereto, be approved:-

(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.

ORDER

Question put, and agreed to.

Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 40 under Section 8

V
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No. 30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 31002 “Stores Advance Account
- Government Factory” of the Third Schedule to that Act.
Item

Revision

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017 and
specified in the Order No. 39 hereto, be approved:-

(i)

Maximum limit of expenditure specified
in Column II of the Third
From
Rs. 120,000,000
Schedule to that Act.
To
Rs. 180,000,000

ORDER

(ii)

Minimum limit of receipts specified
From
in Column III of the Third To
Schedule to that Act.

Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 39 under Section 8
By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No.30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 30602 “Stores Advance Account Department of Sri Lanka Railways” of the Third Schedule to that Act.
Item

Revision

(i)

Maximum limit of expenditure specified in
Column II of the Third
From Rs. 2,000,000,000
Schedule to that Act.
To
Rs. 2,200,000,000

(ii)

Minimum limit of receipts specified
From Rs.
in Column III of the Third To
Rs.
Schedule to that Act.

(iv)

Maximum limit of debit balance
From
specified in Column IV of the Third
To
Schedule to that Act.
Maximum limit of liabilities From
specified in Column V of the Third
To
Schedule to that Act.

Rs.

40,000,000

Rs.

75,000,000

Rs.

40,000,000

Rs.

60,000,000

(This Order is valid up to 31.12.2018)
1,800,000,000
1,300,000,000

(iii) Maximum limit of debit balance
specified in Column IV of the Third
Schedule to that Act.
(iv)

(iii)

Rs. 120,000,000
Rs. 150,000,000

Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

Not Revised

Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance
09.05.2019
Colombo
(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(This Order is valid up to 31.12.2018)
Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance
09.05.2019
Colombo

VII
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017
and specified in Order No. 41 hereto, be approved:-
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ක් ෂ්ැන් කිරිඇල් 2ක ැහතද]
ORDER
Appropriation Act, No. 30 of 2017
Order No. 41 under Section 8
By virtue of powers vested in me by Section 8 of the Appropriation
Act, No. 30 of 2017, I, Eran Wickramaratna, Acting Minister of Finance
with the approval of the Government, do by this Order, vary the limits
specified against the activity Item No. 31003 “Work Done Advance
Account - Government Factory” of the Third Schedule to that Act.
(i)

(ii)

Item
Revision
Maximum limit of expenditure specified
in Column II of the Third
From
Rs. 350,000,000
Schedule to that Act.
To
Rs. 410,000,000
Minimum limit of receipts specified
in Column III of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

(iii) Maximum limit of debit balance
specified in Column IV of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

(iv)

Maximum limit of liabilities
specified in Column V of the Third
Schedule to that Act.

Not Revised

(This Order is valid up to 31.12.2018)
Eran Wickramaratna,
Acting Minister of Finance
09.05.2019
Colombo
(Cabinet approval signified)"

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

VIII
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද ්භා ්ේමත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

* වමම ඇමුුම ුව්පතකාලවේ ා තබා ඇත.

* இந்த இகணப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* [This annexe is also placed in the Library.]

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move,

"That this Parliament resolves that the Order made by the Minister
of Finance with the approval of the Government, by virtue of powers
vested in him by Section 8 of the Appropriation Act, No. 30 of 2017 and
specified in the schedule hereto, be approved:(These Orders are valid up to 31.12.2018)

කල්තැබීම

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, “පදර්ලිශේන්තුව යන් කල් 2
තයබිා  යුතුා ”ි  ැද ශා ෝජ ද කර වද.

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලී .

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

සාභදව කල් 2 තයබීශේ ශා ෝජ දව, ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැහතද.
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2019 ැයි  03

2019 අවප්රේල් 21වන ිනන ප්රහසාරය වපර හසා පසු
එළඹ ඇින ගිවිසුේ
2019 ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதிய தாக்குதலுக்கு
முன்னரும் பின்னரும் தசய்யப்பட்ட
உடன்படிக்கககள்

AGREEMENTS ENTERED INTO BEFORE AND AFTER THE
ATTACK ON 21ST APRIL, 2019

[අ.භද. 3.57]

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අ ින සාභදව කල් 2 තඳ
අවසා්ථදශව ැැ පහත සා හන් ශා ෝජ දව ඉිනරිපත් කර වද
“ ශකෝක ඳකවතුන් අතර පවති ශවළ , යු හද ශී පදක තරගා 
 දසාදත්, 019 අශප්රේල් 2 ැසා 09 ින සිදුවූ ප්රහදරා   දසාද රට තුළ ඇති වූ
අ දර් ෂිත තත්ත්වා ත්,
එැ ප්රහදරා  ජදතයන්තර ත්රසා්ත සාාවි ද සාැඟ ඇති සාේඳන් තදවා ත්
ශා  ද ග දමින් හද ුවවද ් වමින්,
අප රශේ සා්වවරීත්වා ට හද ැහජ චර් ෂදවට ිනගුකදීම ව හද ද
විා  හයකි ැේටමින් ා ේ ා ේ විශී රදජයා න් හද සාැහර ජදතයන්තර
චා ත රට තුළ ක්රිා දත්ැක ව ඳවට ය ට විවි පදර් ්වා න් ැඟින්
ශහිබ රව කර තිශේ.
රශේ සා්වවරීත්වා ට හද ැහජ චර් ෂදවට හද දකර විා  හයකි, රශේ
අභයන්තර කටයුතුවකට ැයිනහත්වීැට ඉඩකඩ  දර්ැදණා  කර ගිවිුේ
හද එකඟත්වා න්ට විශී රටවල් 2 හද චා ත සාැඟ ශ පයමිණිා  යුතු
ඳවත්, අශප්රේල් 2 09 ව ින ප්රහදරා ට ශපර හද පු එශසාේ එළඹ ඇති ගිවිුේ,
එකඟතදවා න් පිිබඳ සිා දෙැ කරුණු පදර්ලිශේන්තුවට චණ්ඩුව ැඟින්
ඉිනරිපත් කළ යුතු ඳවත්, ශැැ පදර්ලිශේන්තුව ශා ෝජ ද කර සිටිි .”

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අශප්රේල් 2 09ව ින ත්රසා්තවදී 
ප්රහදරශා න් පුව ැද ප්රථැ වතදවට පදර්ලිශේන්තුශව කථද කර
අවසා්ථදව ශැා   දසාද ප්රථැශා න්ැ එි න් ීවවිත හද ද වූ අශප්
රශේත්, ශව ත් රටවක ජ තදවටත්, ඒ වදශේැ විවි දකදර
පීඩදවන්ට ක් ශවච්ා, තුවදක ශවච්ා තැන්ශේ අේැකද, තදත්තකද,
රුවන්, යරිා න් යති ශවච්ා සිා දෙැ ජ තදවට අශප් හි ා දාගැ
ක ගදුකව ප්රකද කරන් කයැයතිි . ඒ වදශේැ අශප් ච රණීා 
ැදතිභූමිා 
යවත වතදව්  ඉතදැ දු් ඛිත ඉතදැ දුෂ්කර
වකවදනුවකට ඇ වයේටවීැ සාේඳන් වත් අපි ඉතදැ ක ගදුක
ශව වද. ඒ වදශේැ අපි විසින් ඉිනරිපත් කර තිශඳ වි ව
් දසා
භාගශේත් සා හන් කර තිශඳ පරිින ශේ අන්තවදී , ත්රසා්තවදී 
ප්රහදර වළ් වද ගයනීැට ඇති තරේ ඉඩ කඩ රශේ ජ දධිපතිවරා දට
තිබිා ී , රදජය චර් ෂක ඇැතිවරා දට තිබිා ී , අගැයතිවරා දට
තිබිා ී , කයබි ේ ැණ්ඩකා ට තිබිා ී , චර් ෂක ප්ර දනීන්ට තිබිා ී 
එා  වළ් වද ශ ශග ශේ ැහද වි දක ීවවිත හද දා ට වගකීැ ශේ
චණ්ඩුව ගත යුතුි  කිා  එකත් සාැහර චර් ෂක ප්ර දනීන් ගත
යුතුි  කිා  එකත් ැැ සා හන් කර වද.
ඒ වදශේැ එැ ප්රහදරා ටත් වඩද රට්  ව ශා න් අපි අන්ත
පහළ ැේටැට වේටකද, හයැ පයත්තකැ අන්ත ජදතිවද ා  රශේ
ුලදු ටැ ශේන් ඉඩ හයරීශේ ඒ ශී පදක පදපශා න් ශේ
චණ්ඩුවට කව දවත් ගයකශවන්
ඳයහය. ජ දධිපතිවරා ද සාහ
අගැයතිවරා ද ප්රුල ශේ අැදතය ැණ්ඩකා  අ ශැ
ශඳ රු
කිවවත්, ඔවුන්ට ශේ ශී පදක පදපශා න් ගයකශවන් ඳයහය.
ශැ ක , ශැා  වළ් වදගත හයකිව තිබුණු ප්රහදරා ් . ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ැැ යවත යවත කිා  වද, පහර
ශ වද කිා කද කිවශව ඇැතිවරශා කුශේ ශග රකට ේ, පහර
ශ වද කිවශව ජ දධිපතිවරා දශේ ශග රකට ේ, චර් ෂදව
සාේඳන් ශා න් සිටි හයැ ශක දශේැ ැයිනහත්වීැ මීය ට වඩද
ශව සා් ව ඳව අපි ශහ ඳින්ැ න් වද කිා  කදරණා . පහර
ශ වද කිවශව සාදැද ය මි දුන් ා  පල් 2ලිවකට  දසාද තැි 
ශැතරේ යනුවත්ව තිබිා ී ත් එා  වළ් වද ගත්ශත් යත්ශත්.
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අපි අ විවද කර පදර්ලිශේන්තුව කල් 2 තයබීශේ ශා ෝජ දවට
අ දළ ැදතිකදවට චශව ත්, අ සිදු ශවකද තිශඳන්ශන් ශැ ක්  ,
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද? ැරදශග ැයශර ප්රහදරශා න්
පසා්ශසාේ රට තුළ ඇති ශවකද තිශඳ ඳරපතළ අ දර් ෂිත භදවා ,
අසා්ථදවර භදවා  ැදසාා කට වයඩි කදකා ්  තිසා්ශසාේ ගැන් කරමින්
තිශඳ වද. එක පයත්තකින් එා  භදවිත කරමින් අන්තවදී , ජදතිවදී 
ශී පදක චගමික කණ්ඩදා ේ අ එා  ඉහශග කන් හ වද.
ඒ වදශේැ සාැහර වයදපදරික කණ්ඩදා ේ, ශග ඩ යඟී තිශඳ
ශැැ ජදතිවදී , අන්තවදී  තත්ත්වා , අ දර් ෂිත භදවා  තැන්ශේ
වයදපදර සාදර්ථක කර ගන් පදවිච්චි කරමින් ඉන් වද. ඒ වදශේැ
සාැහර විත්තිකශා ෝ, ශග ඩ යඟී තිශඳ ශේ තත්ත්වා  තැන්ශේ
විත්තිා  ් තිැත් කර ගන් ශා  ද ග දමින් ඉන් වද. ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ ජදතිවදී , අන්තවදී  ප්රහදරශා න්
පසා්ශසාේ ශී පදක
වදසි ගන්
හ න්ශන් ශී පදක ඥශා ෝ
පැණ්  කිා 
තය ට ැැ
ේ සීැද ශවන්ශන්
යහය.
විශ ේෂශා න්ැ ජදතිවද ශා න් ශපෝෂණා  කඳ ශී පදක ා ් 
තිශඳ වද. ඒක ශේ ශඳෝේඳවලින් පටන් ගත්ත එක්  ශ ශවි .
ුලත්, ශඳෝේඳ ප්රහදරශා න් පසා්ශසාේ ජ ැද ය චා ත
ජදතිවද ශා න් තැන්ශේ ratings වයඩි කර ගන් වද අපට ඉතද
පයහයිනලිව ශපශ
වද. ශේ ජදතිවදී , ශේ අන්තවදී  ප්රහදරශා න්
පසා්ශසාේ වයදපදරිකශා ෝ තැන්ශේ වයදපදර ් තිැත් කර ගන්
කටයුතු කරමින් ඉන් වද. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඒ
වදශේැ තැි  ශැැ ප්රහදරශා න් පසා්ශසාේ අශප් රට පත් ශවකද
තිශඳ ශැැ ඳකවත් අ දර් ෂිත, අසාරණ භදවා  පදවිච්චි කරමින්
විශීයා  රදජයා න්, විශ ේෂශා න්ැ එ් සාත් ජද ප ා  ඇතුළු
අධිරදජයවදී  රටවල් 2, කකදපීා  ඳකවතුන් සාහ ජදතයන්තර
සාාවි ද ශේ රටට ඉතද යඩිව ැයිනහත් වීැට පටන් අරශග
තිශඳ වද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඔඳතුැද න් වද, එැ
ප්රහදරශා න් ින කට ශ කකට පු අග්රදැදතයවරා ද, ඒ වදශේැ
විවි ඇැතිවරු ශේ පදර්ලිශේන්තුවට කිවවද, ශේ ප්රහදරා 
සාේඳන් කටයුතු සා හද, චර් ෂක කටයුතු සාේඳන් පරී් ෂණ
සා හද ශේ ව විටත් විශී රදජයා න් කින් විවි දකදර චර් ෂක
 දක දරින්, විශ ේෂඥා න් පයමිණ සිටි ඳව. එැ  දසාද චර් ෂක
රදජය අැදතයතුැදශේ පිිබතුරු කථදශවී  ැැ ය
ගන්
කයැයතිි , ඒ රදජයා න් ශැ වද , ශක පැණ  දක දරින්
ප්රැදණා ්  ඇවිල් 2කද ඉන් වද , ඔවුන් ශක පැණ කදකා ්  ශේ
රට තුළ කටයුතු කර වද , ඔවුන්ට චර ද කශළේ ජ දධිපති ,
චර් ෂක රදජය ඇැතිවරා ද ව ශා න් ඔඳතුැද ,
යත් ේ
අගැයතිතුැද , කයබි ේ ැණ්ඩකා  ඒ සාේඳන් ශා න් තීන්දුව් 
ගත්තද සාහ ය ට ඔවුන් විසින් සාපා ද ී  තිශඳ විශ ේෂ ශසාේවදවන්
ශැ වද කිා කද. ශැ ක , අපි ශහ දකදරවැ න් වද,
ශකෝකශේ රටවල් 2 අතර විවි ශී පදක , චර්ක ක, යු ැා  ගනු
ශ නු තිශඳ
ඳව. ඒ ගය
විවද ා ් 
යහය. ඒ සාැසා්තා 
ප්රති් ශෂේප කර
රටවල් 2 ශකෝකශේ ඇත්ශත්ත්
යහය. ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, හරිා ටැ ශපඳරවදරි ැදසාශේ 00වය ද
ද ැැ ශේ පදර්ලිශේන්තුවට කල් 2 තයබීශේ ශා ෝජ දව්  ඉිනරිපත්
කළද. ැද එහි සා හන් කශළේ, කාකදව -අශප් රට- විශ ේෂශා න්ැ
එ් සාත් ජ ප ා ත් සාැඟ විවි දකදර චර් ෂක ගිවිුේවකට ා මින්
තිශඳ ඳවත්, ඒවද පදර්ලිශේන්තුවට ශහිබ රව කරන් කිා 
එකත්, ඒ වදශේැ කාකදව එ් සාත් ජ ප ා ට ඳය තඳ , අශප්
සා්වවරීත්වා  උදුරද ැ ශැවය ද පදවදී ශේ, රශේ චර් ෂදව
ැා කින්වත් ් තිැත් ශ ව ගිවිුේවකට ා න් එපද කිා 
එකත්.
ඒ පිිබඳ හයන්සාදේ වදර්තදව ැද සාතුව තිශඳ වද. ශේ ගය
යවත යවත කිා න් අව ය යති  දසාද ැද ඉතද ශකටිශා න් ශේ
කදරණා  කිා න් ේ. රදජප් ෂ ජ දධිපතිතුැදශේ කදකශේ, 0117
ැදර්තු ැදසාශේ 5ව
ද, ශගෝසදභා  රදජප් ෂ කිා  ඇශැරිකදනු
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැහතද]

පුරවයසිා ද විසින් -ඒ ශැ ශහ ශත් ඇැරිකදනු පුරවයසිා කු වූ
එතුැදශේ අ තත්ත්වා  ශැ ක්  කිා න් ැද න්ශන් යහයකාකදශව කයබි ේ ැණ්ඩකා ට පවද ශ
න්වද චර් ෂක ශල් 2කේ
විධිා ට රී කාකදව සාහ ඇශැරිකදව අතර Acquisition and CrossServicing Agreement එක අත්සාන් කළද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ඒ ගිවිුැ අනුව ඇශැරිකදව කරන් ද වූ සාෑැ
යුී ා කී ැ කාකදව ඳයඳී සිටි වද, විවි දකදර ශසාේවද සාපා න් .
ශේ තිශඳන්ශන්, ඒ ගිවිුැ. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ
සාභදශව ප්රශා ෝජ ා  සා හද ැද එා  අ යවතත් ්භාගත* කර වද.
ඒ ගිවිුැ ැඟින් අපි ඳයඳී සිටි වද, ඇශැරිකදනු හුල දවකට
යුී වකී  අව ය කර විවි දකදර ශසාේවද සාපා න් ; අශප් ගුවන්
ශත ුකශප ළවල් 2, වරදා වල් 2, ඉඩ කඩේ, ශතල් 2 පහුකේ චිනා  කඳද
ශ න් . එ ද ඒ ගිවිුැ අත්සාන් කශළේ ශහ ශරන්. අපි ැදසා හා ් 
ශේ පදර්ලිශේන්තුශව කෑ ගහකද තැි  එවකට පයවති රදජප් ෂ
චණ්ඩුශවන් ඒ ගිවිුශේ පිටපශත් ශක ටසා්  ඉල් 2කද ගත්ශත්.
සාේපූර්ණ ගිවිුැ දුන්ශන් යහය, ඒ ශවකදශව. ඒ ගිවිුැ 0197
ැදර්තු ැදසාශේ 5ව
ද අවසාන් ව  දසාද අපි 0197 ශපඳරවදරි
ැදසාශේී  පදර්ලිශේන්තුශවී  අගැයතිවරා දශගන් විැසාද සිටිා ද,
ඇශේ ගිවිුශේ කදකා  යන් අවසාන් ශවශග ා  වද. ශේ ගිවිුශේ
කදකා  ී ර්ඝ කර වද ? එශහැ යත් ේ එා  අශහෝසි කර වද ,
ඒ ගය අපට ය ගන් ඕ ෑඇ කිා කද. අගැයතිතුැද කිවවද,
ඇඑවය ද
සාදකච්ඡදව් 
යහය.
එශහැ
කර වද
ේ,
පදර්ලිශේන්තුවට කිා  වදඇ කිා කද.
ුලත් ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ඊට පුව අපි අවසා්ථද කීපා කී  ඒ ගය
ඇුවවදැ චණ්ඩුව කිවවද, ඇඑශහැ ශ ා ්  ගය
න්ශන් යහයඇ
කිා කද. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ැද විසින් 019
ශපඳරවදරි ැදසාශේ 00ව
ද ශග එ ක සාභදව කල් 2 තඳ
අවසා්ථදශව ශා ෝජ දව පිිබඳ
විවද ශා න් පුව රුවන්
විශ.වර්
චර් ෂක රදජය අැදතයතුැද ශේ පදර්ලිශේන්තුශව
සාභදගත කරනු කයබුවද, Acquisition and Cross-Servicing
Agreement - ACSA - කිා  ගිවිුැ. ශේ කයබි ේ ැණ්ඩකා  එැ
ගිවිුැ අනුැත කරකද ජ දධිපති වැත්රීපදක සිරිශසාේ ැහතදශේ
එකඟතදව ැත, උපශ සා් ැත, ඒ ශවකදශව එතුැදශේ චර් ෂක
ශල් 2කේව සිටි කපික වව යරත් ැහතද ඇශැරිකදනු තද දපති
අතුල් 2 ශක දප් ැහතද සාැඟ 0197 අශගෝසා්තු ැදසාශේ 4ව
ද
යවත වතදව්  අත්සාන් කළද. එ ද අග්රදැදතයවරා ද රටට ශඳ රු
කිවවද. අ ශී ශප්රේැශේ සාළු ඇ ශග විවි දකදර න් ත්තදර
ප්රකද කර ජ දධිපතිවරා ද රටට ශහ ශරන් තැන්ශේ චර් ෂක
ශල් 2කේ කවද ශේ පදවද ී ශේ ගිවිුැට කාකදව අත්සාන් කරවූවද. ඒ
ශක පැණ කදකා කට
ගරු කථද දා කතුැ ද? ශගෝසදභා 
රදජප් ෂ උන් යශහේ ඇශැරිකදනු පුරවයසිා කු ව ශා න් එා 
අත්සාන් කශළේ, අවුරුදු 91කට. වැත්රීපදක සිරිශසාේ ැහතද, ර දල් 2
වික්රැසිාහ ැහතද ඇතුළු ශේ චණ්ඩුශව කයබි ේ ැණ්ඩකා  ඒ
ගිවිුැට අත්සාන් කශළේ ශක ච්ාර කදකා කට ? ඒ, සා දකදකා ටි .
ගරු රදජය අැදතයතුැ ද, ඔඳතුැද ඉිනරිපත් කරපු ගිවිුශේ එා 
සා හන් කර තිශඳ වද. Acquisition and Cross-Servicing
Agreement - ACSA - ගිවිුැට සා දකදලිකවි  ඳයඳිකද
තිශඳන්ශන්. එා  අවසාන් ව
ින
වකවදනුව් 
යහය. ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඔඳතුැද න් වද, ඳකගතු රදජය
සාැඟ ශක න්ශීසි රහිත ගිවිුේවකට ගිා දැ ශැ ක ශවන්ශන්
කිා කද. ඒවද ඊළඟට පත් ව චණ්ඩුවකටවත් ඉවත් කර ගන්

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ඳයහය. අකයැයති වුණත් අ ත් අපට පිිබගන් ශව වද, ශකෝකශේ
ය ට තිශඳ
් තිැත්ැ යු ඳකා  ඇත්ශත් ඇශැරිකදවටි 
කිා  කදරණා . එ ද ඒ පදවද ී ැ කළද. අප එා  ශහිබ රව කර
කල් 2 ශේ රශේ කිසි ශකශ ්  එා  ශහිබ රව කශළේත් යහය.
ැැ එ දැ ැශේ කතදශවී  කරුණු ඉිනරිපත් කරමින් ගරු
ඇැතිතුැදශගන් ඇුවවද, ශේ ගිවිුැට අැතරව කාකදව
ඇශැරිකදව සාැඟ Status of Forces Agreement - SOFA කිා  තවත් චර් ෂක ගිවිුැ්  අත්සාන් කරන් ා  වද
කිා කද. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, එ ද ැට දුන් උත්තරා 
තැි , ඇඑවය ද ගිවිුැ්  යහය. ඒ ගය
න්ශන් යහයඇ කිා 
එක. අ දළ චාශික අධී් ෂණ කදරක සාභදශවී  ශේ ගය ප්ර ්
කරකද විශී කටයුතු අැදතයදා ශා න් ැද ඉල් 2කද ගත් පිිබතුර ැද
019 ශපඳරවදරි ැදසාශේ 00ව
දත් ශේ පදර්ලිශේන්තුශව
හයන්සාදේගත කළද. ශැ ක , අපිත් ශේවද ගය ඇහය ගසාදශග
ඉන්
 දසාද. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ රශේ
සා්වවරීත්වා  කිා න්ශන්, රටට ච රා  කිරීැ කිා න්ශන්
ශී පදක ප්රතිපත්තිා ්  පැණ්  ශ ශවි . ඒක අශප් පුීගලික
ප්රතිපත්තිා ් . යන් සාැහරු හිත වද ශී ශප්රේමි ශවන් ජදතිවදින
ශවන් ඕ ෑා  කිා කද. ශී ශප්රේමි ව වද සාහ ජදතිවදින ව වද
කිා න්ශන් ශ ක් . ඒ වදශේැ, ජදතයන්තරවදින ව වද සාහ
ජදතයන්තරා  ඉසා්සාරහද ණ ගහ වද කිා න්ශන් තවත් එක් .
ශකෝකශේ රටවල් 2 එ් ක ගනු ශ නු කර එකි , ශකෝකශේ
රටවල් 2 ඉසා්සාරහ ණ ගහ එකි , ශ ක් . ඒ  දසාද අපි ඇුවවද ශේ
SOFA එක ගය . අපි ඒ ගය ශහවවද. ශේ පදර්ලිශේන්තුශවී 
ඔඳතුැද කිවවද එශහැ ගිවිුැ්  යහය, න්ශන් යහය කිා කද.
ුලත් විශී අැදතයදා ශේ චාශික අධී් ෂණ කදරක සාභදව
අපට ී පු විසා්තරශේ තිශඳ වද, ඇThe United States and Sri
Lanka concluded an agreement by exchange of diplomatic
notes in 1995 regarding the status of U.S. military personnel
and civilian employees of the Department of Defense (DoD)
who visit Sri Lanka for joint exercises or official duties.”
කිා කද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, 9 5 ැයි  96ව
ද තැි 
කාකදව ශේ SOFA එකට අත්සාන් කරකද තිශඳන්ශන් ාන්ද්රිකද
ඳණ්ඩදර දා ක, ැහින් රදජප් ෂ චණ්ඩුව ා ටශත්. යන් අවුරුදු
04්  තිසා්ශසාේ ශේ පදවදී ශේ ගිවිුැ කාකදව තුළ ක්රිා දත්ැක
ශව වද. ැැ ඇි  ශේකට පදවදී ශේ ගිවිුැ කිා කද කිා න්ශන්?
ගිවිුැක ශ පයත්ත්  තිශඳ වද. පදර් ්ව ශ ක්  ගිවිුැකින්
ඳයඳු දැ ශ පදර් ්වා ටැ අි තිවදසිකේ තිශඳ වද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ුලත් ශේ SOFA එශකන් ඳකා  කයශඳන්ශන්
ඇශැරිකදනු හුල දවකට පැණි . එ ද ැැ කළ කථදව යන්
repeat කරන්ශන් යහය.
1995ී  ාන්ද්රිකද ඳණ්ඩද දා ක ැයති දා ශේ කදකශේ අත්සාන්
කළ සා්වවරිත්වා  බිලි ී ශේ යු ගිවිුැ අදෙත් කරන් කිා කද
ඇශැරිකදනු එ් සාත් ජ ප ශේ තද දපති කදර්ා දකශා න් 019
අශගෝසා්තු 0 ශහෝ ඊට කලින් ින ා ක ඔඳතුැන්කදට එවපු
පිටපත්  එ දත් ැාද ශේ පදර්ලිශේන්තුශව සාභදගත කළද. අ ත් ැද
ඒ ගිවිුශේ පිටපත්  ්භාගත* කර වද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, එැඟින් ඔවුන් ඉල් 2කද සිටි
ශීවල් 2 ැැ එ ද එකින් එකට කිවවද. එැ  දසාද ැැ ඒවද යවත

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

* நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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කිා න් ට ා න්ශන් යහය. ඔවුන් ඉල් 2කද සිටිශේ ශැ ක්  ? ඔවුන්
ඉල් 2කද සිටිශේ ඇශැරිකදනු හුල ද භටා න්ට, ඇශැරිකදනු
 දක දරින්ට, ඇශැරිකදනු යු ශ පදර්තශේන්තුවට ශසාේවද සාපා 
ශක න්ත්රදත්කරුවන්ට විා ද ද ගිවිුැ අනුව කාකදව තුළ රදජය
තදන්ත්රික වරප්රසාද කඳද ශ න් කිා කදත්, ඇශැරිකදනු හුල දවට,
එහි  දක දරින්ට, එහි ශක න්ත්රදත්කරුවන්ට කාකදව තුළ
ක්රිා දත්ැක වීශේී  කාකදශව නීතිා  ශ ශවි  අශැරිකදනු නීතිා 
ක්රිා දත්ැක ශව විධිා ට අවසාර කඳද ශ න් කිා කදත්, කිසිදු
පරී් ෂදවකින් ශත රව ඇශැරිකදනු හුල දශව යවවකට, ගුවන්
ා ද දවකට කාකදවට එන් ත්, ා න් ත් අවසාර ශ න් කිා කදත්,
ඇශැරිකදනු හුල දවට සාහ සිවිල් 2  දක දරින්ට, පුීගකා න්ට
ඔවුන්ශේ හයඳුනුේ පතින්, -පදසා්ශපෝේ එශකන්, වීසාද ැඟින්
ශ ශවි - කාකදවට ා ෑශේ සාහ ඊශේ අවසාර ශ න් කිා කදත්,
කාකදවට එ ඇශැරිකදනු හුල ද සාහ සිවිල් 2 පුීගකා න්ශේ කිසිැ
ශ ා ් , -කාකදවට ශගශ
ශ ා ් , කාකදශවන් ශග ා  කිසිදු
ශ ා ් - පරී් ෂදවකින් ශත රව ශග ඒැට සාහ ශග ා ෑැට
අවසාර ශ න් කිා කදත්.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ ගිවිුශේ ශේ ඉල් 2ීමේ
තිශඳ වද. ැැ කිා න්ශන් ශැශහැ ගිවිුැ්  කාකදශව චණ්ඩුවට
එවවදට පසා්ශසාේ, ඒ තද දපති කය වකද, ප්ර ් කරකද එළවන්
ඕ ෑ, තුලශසාකදශේ වත්ත කිා කද හිතකද ශැශහැ ගිවිුේ අපට
එවන්ශන් කිා කද අහකද. එශහැ ශක න් තිශඳ චණ්ඩු අපට
9 5ී  තිබුශණ්ත් යහය, යනුත් යහය. ශැශහැ ගිවිුැ්  අපි
ඇශැරිකදවට ශ ශවි  ශව ත් රටකට ා යවශව ත් ශැ ක
ශවන්ශන් කිා කද ැැ චර් ෂක රදජය ඇැතිතුැදශේ පිිබතුරු
කථදශවී  ය ගන්
කයැයතිි . අපි ා ේකිසි රටකට ගිවිුැ් 
ා යවශව ත් ශැ ක
ශවන්ශන්? අන් ැන් දූපත කිා කද
හිතන් ශකෝ, අපට වඩද පුාචි රට්  ශතෝරද ග දුලශකෝ. අපි
ැදකිනවි  ට ශැශහැ ගිවිුැ්  ා යවශව ත් ශැ ක ශවන්ශන් ගරු
ඇැතිතුැ ද? ශේක රටක, nation එකක ගරුත්වා  ඳල් 2කදට දකද
ලිා කද තිශඳ ගිවිුැ් . 9 5ී  ාන්ද්රිකද ඳණ්ඩදර දා ක ශ ෝ ද
ශේක එක වසින් අත්සාන් කරකද ා වකද තිශඳ වද. එක වසින්!
ගරු ඇැතිතුැ ද, යන් 019 අශගෝසා්තු ැදසාශේ 0 ශව ද ද
ඔඳතුැන්කදට එවකද තිශඳ වද ඒක update කරන් කිා කද. ඒ
update කරපු
ශත රතුරුවලින් ශක ටසා්  තැි  ැැ යන්
කිශා වශව.
ඒ විතර්  ශ ශවි . ඇශැරිකදනු හුල දවට අව ය
ේ
පුළුවන් ශේ ගිවිුශැන් පුව කාකදව තුළ චයු සාහිතව ා න්
එන් පවද. ශේශ්  තිශඳ ඒවද මිසා්  ැැ එක වා ා ් වත් වයඩි
කරකද කිා න්ශන් යහය. ැට එශහැ පුක අරුලණ්  යහය. ඒ
වදශේැ ඔවුන්ට කාකදශව Customs එකට කිසිැ ඳී ් 
ශගවන් ට අව ය
යහය කිා කද ශේ ගිවිුැ හරහද ඔවුන්
ඉල් 2ක වද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඒ විතර්  ශ ශවි , “The
Government of Sri Lanka recognizes that it may be
necessary for the U.S. Armed Forces to use radio spectrum.
The U.S. Department of Defense shall be allowed to operate
its own telecommunication systems. This shall include the
right to utilize such means and services as required to ensure
full ability to operate telecommunication systems. Use of the
radio spectrum shall be free of cost to the U.S. Government.”
කිා දත් සා හන් ශව වද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අපි ඳදඳශඩෝසා් ? අපි
ඇශැරිකදශව ඊළඟ ප්රදන්තා ්  ? ශැශහැ ලියුැ්  එවන්
ඇශැරිකදශව තද දපතිට ශක න් ්  එන්ශන් ශක ශහන් ? ශේ
අවුරුදු 31් , 41්  තිසා්ශසාේ ී  භදවශේ පතුළටැ අශප් රට ඇ කද
දපු  දසාි  ශැශහැ ශවන්ශන්. 0117ී  පදර්ලිශේන්තුවට, කයබි ේ

ැණ්ඩකා ට ශහ ශරන් ඇශැරිකදනු පුරවයසිා න් ශ ශ ශ කුට
කාකදශව ගිවිුැ්  අත්සාන් කරන්
පුළුවන් වුණද කිා කද
ඇශැරිකදව ය ගත්තදට පසා්ශසාේ, ඊට වඩද ී  භදවා ට පත් කර
ගිවිුේ ඔවුන් එව වද. එශහැ තැි . ශැ ක , ශඳල් 2ක යවවදැ
කේටිා  න් වද, ශක න්ශ නුත් වකද, ණ හිශසානුත් වකද
ගන් . අපි කවුරුත් න් වද, එ් සාත් ජදතික ප් ෂ චණ්ඩුව යඩි
ඇශැරිකදනු ගයති පිිබශවත්  අනුගැ ා  කර වද කිා  එක.
ශකෝකශේ ඳකවත් රදජයා න් තැන්ශේ ් තිා  පදවිච්චි කරකද
අශ ්  රටවල් 2 ා ටත් කරගන්
උත්සාදහ ගන් ද ඳව අපි
න් වද. ඒශකන් ශේශරන් ශල් 2සිත් යහය. ුලත්, ශේක
එශහැ ශ ශවි . ශේ තිශඳන්ශන් අත් ශ කැ ිනගු කරකද,
ඇඑන් , එන්
ශැශහේ ඕ ෑ එක්  කරගන් ඇ කිා 
චරද ා ි . ැැ ඒකි  කිවශව, ශේ SOFA ගිවිුැ අනුව කාකදව
ඇශැරිකදනු යු ශක ක දා ්  ශව වද කිා කද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ළඟී  තික්  ැදරප ැහතද ඇශැරිකදශව
ගිා දට පසා්ශසාේ Associated Press කිා  ඇශැරිකදනු ප්ර ද
ප්රවිත්ති ජදකා  ඒ පිිබඳ ව වදර්තද කළද. ඒ සාදකච්ඡදවක එක
ප්ර ද කරුණ්  ඳවට පත් වුශණ් ශේ ගිවිුැ කිා කද ඔඳතුැද
න් වද. චණ්ඩුව එ ද අපට පදර්ලිශේන්තුශව ී  ශඳ රු කිවවද.
ශැශහැ ගිවිුැ්  යහය කිවවද. හයඳයි , ඇශැරිකදනු රදජය
ශ පදර්තශේන්තුශව  දශව වක තිශඳ වද, ශැන්
ශේවද
සාදකච්ඡද කරන්
ඳකදශප ශර ත්තු ශව වද කිා කද. අපි
ය ගන් කයැයතිි , චණ්ඩුව කරපු ශේ සාදකච්ඡද ශැ වද
කිා කද. ඒ ගය අපට සාහතිකා ්  ශ වද ?
ශේ 9 5 ගිවිුැ හරි ේ අවකාගු කරකද ැන් ඕ ෑ. ැැ
යවතත් කිා  වද, ශේ ගිවිුැට අනුව කිසිදු ඇශැරිකදනු
ශසාඳශළ් , සිවිල් 2 පුීගකශා ් , ශක න්ත්රදත්කදරශා ් වත්
කාකදවට පරී් ෂද කරන් ඳයරි ඳව. කාකදශව ජ දධිපති හයැ
අවුරුී කැ ශ පදර්  ඇශැරිකදවට ා  වද. එතුැද UN General
Assembly එකට  දවශා ෝර්්  ා  වද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, කාකදශව රදජය දා කා ද ශග ා  භදණ්ඩ5
ඇශැරිකදශව චර් ෂක අා වලින් පරී් ෂද කරන්ශන් යී
කිා කද ැැ ය ගන් කයැයතිි . කාකදශව ජ දධිපතිට පුළුවන් ,
ැැ වැත්රීපදක සිරිශසාේ කිා කද Identity Card එක ශපන් කද
ඇශැරිකදවට ා න් . Plane එකට board කරන්ශන්
යහය.
හයඳයි ,
ඇශැරිකදශව
සිටි
ඕ ෑැ
ත් කඩි
ශක න්ත්රදත්කදරශා කුට අශප් රටට එන්
පුළුවන්. රුවන්
විශ.වර්
ැයතිතුැ ද, ශේ ඉිනරිපත් කරපු ලිා විල් 2ක අනුව
ඔඳතුැද ශහෝ ඔඳතුැදශේ ඇැතිතුැද ව වැත්රීපදක සිරිශසාේ
ශහෝ කිා න් තිබුණද, ශැශහැ සා්වවරීත්වා  ශහළද කි තුේුක
ශ ශ්  ලිා යවිලි එවන්
එපද කිා කද. අපි ක.ජද ශව වද,
ඔඳතුැන්කදශේ චණ්ඩුව ගය . ඔඳතුැන්කද අපට ශේක වසාන්
කළද. ශැශහැ ශ ා ්  යහය කිා කද ශඳ රු කිවවද. අ ත් හරිා ට
කිා කද යහය. ඒ  දසාද තැි  අපි ශේ ප්ර ් ා  ැතු කරන්ශන්. ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ා  0195
ජ වදරි ැදසාශේ 96වය ද ද ඔවුන්ශේ ශපන්ටගන් චර් ෂක
අැදතයදා ශා න් International Security Advisory Board
කිා කද එක්  ඔවුන්ශේ රටින් පත් කළද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ඒ Board එශකන් ඔවුන් ශා ෝජ ද කළද,
ශකෝකා  පුරද තිශඳ
ඇශැරිකදනු ගිවිුේ 911කට වයඩි
ප්රැදණා ්  ා දවත්කදීම කරන් කිා කද. ැැ ඒ ලිා යවිල් 2ක
්භාගත* කර වද.
හිත

ශේ රටට ච රා  කර , ැදතිභූමිශේ සා්වවරීත්වා  ගය
ශේ පදර්ලිශේන්තුශව සිටි
ජදතිවදී  ශ ව
සාෑැ

—————————
* ුව්පතකාලවේ තබා ඇත.

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

[ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැහතද]

ැන්ත්රීවරශා කුැ ශේක කිා වන් කිා කද ැද ඉල් 2කද සිටි වද.
ශැ ක , ඇශැරිකදශව අ අව යතදව ශැ ක්  කිා කද ඔවුන්
පයහයිනලිව කිා කද තිශඳ වද. ඔවුන් කිා  වද, ඇWhy We Need
SOFA Protections" කිා කද. ඔවුන් පයහයිනලිව ශා ෝජ ද කර වද,
ඇශැරිකන් නීතිා  අනුව වයඩ කර
නීතිැා  ඳකතක
ඇශැරිකදවට අව ය ඳව. ඔවුන් වයඩ කරන් සූ ද ේ අ අශප්
රශේ තිශඳ නීතිා  අනුව ශ ශවි  කිා කදත් ඔවුන් කිා  වද.
ැද අවසාද ව ශා න් ශැැ ැදතිකදවට අ දළව ශේ කදරණා 
ගය ත් කිා න් කයැයතිි , ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද. ශේ
ඇශැරිකදනු ගිවිුශේ 56වය ද පිුකශව තිශඳන්ශන් ශැ ක්  ?
ඔවුන් කිා  වද, ශේ SOFA ගිවිුැ ා ටත්වීශේ ගිවිුැ්  ශකසා
තැි  ශකෝකශේ රටවල් 2 හිතන්ශන් කිා කද. ශකෝකශේ ශඳ ශහෝ
රටවල් 2 ශේ ගිවිුැ අත්සාන් කරන් පයකිශළ වද. අන් ඒ
පයකිළීැ ශව සා් කරන් ශා  ද ගන් ඕ ෑ ශැ ක්  කිා කද
ඇශැරිකදනු චර් ෂක ප්ර දනීන් ශා ෝජ ද කර වද. ැැ එා 
හයන්සාදේ වදර්තදවට ඇතුළත් කිරීැ සා හද ඉිනරිපත් කරන් ේ.
ශේශ්  56වය ද පිුකශව ඔවුන් කිා  වද, ශේ agreement එක
negotiate කරීී  පදවිච්චි කරන් ඕ ෑ tactics ශැ වද කිා කද.
ඔවුන් ඒ අතින් අවාකි . ඇත්ත කිා කද තිශඳ වද. ශේක
අහගන් . “Adjust Negotiating Tactics. Even though it is
asking for special privileges, the United States has leverage
in SOFA negotiations, which derives in very important part
from the value the host government attaches to a U.S.
military presence. It is clear that negotiating a SOFA is
easier when the host government sees a compelling need for
the presence of U.S. forces and/or when bilateral relations
are generally good. Problems emerge when public attitudes
and/or concerns regarding incursions on sovereignty
outweigh the perceived need for a U.S. presence".
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශැ ක්  ශේ කිා න්ශන්?
“It is clear that negotiating a SOFA is easier when the host
government sees a compelling need for the presence of U.S.
forces.....”. ඔවුන් ඒකට fine example එක්  කිා  වද.
“The most obvious recent example is the change of
position by the Iraqi government”. ISIS එක ඳයේඩෑේවක
ශේේුකව ළඟට චවදැ - ඊට කලින් ඉරදකශේ Prime Minister
Nouri al-Maliki ශේ ගිවිුැ ප්රති් ශෂේප කළද. “With ISIS at the
gates of Baghdad in 2014, Prime Minister Nouri al-Maliki,
who had previously refused to agree to a SOFA proved
willing to reconsider and afford status protections via
diplomatic note so as to bring U.S. troops back”. තවත්
උ දහරණා ්  තිශඳ වද, පිලිපී ා  ගය . පිලිපී ශා න් කිවවද,
"US base එශ්  කදකා  ී ර්ඝ කරන් ඳයහයඇ කිා කද. එශසාේ කිා කද
ැදසාා කට පුව මින් දඕවක අදෙශතන් ISIS attacks ශ ක් 
වුණද. ඔඳතුැද න් වද, ඊට පසා්ශසාේ ශැ ක්  වුශණ් කිා කද.
පිලිපී ා ට සිී වුණද යවතත් එැ agreement එක අත්සාන්
කරන් . ශැැ ඇශැරිකන් ශ පදර්තශේන්තුව ශකෝකශේැ රටවක
ඉන් ද ඒ ශග ල් 2කන්ශේ තද දපතිවරුන්ට කිා  වද, ඇකුැ ශහෝ
රට්  ශේක අත්සාන් කරන් අැදරුි  කිා  වද ේ, ඒ රට
අැදරුශව වයුකණු ශවකදව්  ශේ වයඩා  සා හද ශා  ද ගන් ඇ
කිා කද. යන් ඒකට  දා ැ ශවකදව. ඒ  දසාද තැි  ශේක පදවිච්චි
කරන්ශන්. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අපි හිටිශේ ණා 
උගුශල් 2. අපි තිසා් අවුරුදු යු උගුකක හිටිා ද. ඊට පසා්ශසාේ අපි ණා 
උගුකකට ැදරු වුණද. යන් අපි යවත චර් ෂක උගුකකට ැදරු
ශවමින් තිශඳ වද. අ ඇශැරිකදව පැණ්  ශ ශවි , ශකෝකශේ
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සිටි චර් ෂක ඳකවතුන්, කාකදව ගය ඇහය ගහශග සිටි
හයැ චර් ෂක ඳකවශතකුැ ශේ ැහද වි දක වි ද ා  සාහ ශේ
චණ්ඩුශව තිශඳ ඳරපතළ අසාැත්කැ පදවිච්චි කරමින් ශේ
අරදජිකත්වා  අසා්ශසාන් රිාග වද. රිාගකද කාකදශව පයකපිනා ේ
ශවන් පුළුවන් හයැ තය ැ penetrate කර වද. චණ්ඩුව ඇසා්
වහශග
ඉන් වද. අ
විශී
අැදතයදා ා , චර් ෂක
අැදතයදා ා , ුල ල් 2 අැදතයදා ා , ජ දධිපති ශල් 2කේ කදර්ා දකා ,
අග්රදැදතය ශල් 2කේ කදර්ා දකා  ා  දී  ශේ හයැ එක්  අසා්ශසාේැ
ශේක ගිහිල් 2කද තිශඳ වද. පුගිා  අවුරුදු ගණ ්  තිසා්ශසාේ තිබුණු
එක යන් trigger ශවකද තිශඳ වද. ශේශකන් ඒ ශග ල් 2කන් ට
ශක කු අව යතදව් , අවසා්ථදව්  ඇවිල් 2කද තිශඳ වද. අපි
කිා න්ශන් ඒකි .
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අපි පයහයිනලිව කිා  වද,
ශැැ ACSA ගිවිුැ වහදැ අශහෝසි කරන් කිා කද. SOFA
ගිවිුැ අත්සාන් කරන් එපද. ැැ ඉල් 2ීමැ්  කර වද, ගරු
ඇැතිතුැදශේ පිිබතුරු කථදශව ී  ශේ ගය ශේ රටට ශහිබ රව
කරන්
කිා කද.
ඔඳතුැන්කද
භදරකදරා න්
පැණි .
ඔඳතුැන්කදශේ ගිවිුේ පැණ්  ශ ශවි , විවි එකඟතදවන්
තිශඳ වද. ැද ය
ගන්
කයැතිි , ශඳෝේඳ පිපිරිකද වසා්
ශ කකින් රටවල් 2 අටක චර් ෂක ප්ර ද දන් ශේ රටට එන්ශන්
ශක ශහ ැ කිා කද.
ඒ ශග ල් 2කන්ට තිබුණු අව යතදව
ශැ ක්  ? උන් යශහේකද ඇවිල් 2කද අුලතුශවන් කර
වයශේ
ශැ ක්  ? ැැ පිිබගන් වද, ශකෝකශේ යු තද් ෂණා  කාකදවට
අව යි  කිා කද. සිා දෙැ යු තද් ෂණා  තිශඳ රට්  ශකෝකශේ
ශක ශහේවත් යහය. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඔවුන් ශේ
රශේ හයැ අසා්සා්  ුලල් 2ක්  ෑරැ රිාග එක රශේ වර්තැද
චර් ෂදවට පැණ්  ශ ශවි , අ දගත චර් ෂදවටත්
අහිතකරි .
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ැැ ඊළඟ කරුණුවකට
එන් කයැයතිි . ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, අ අශප් රටට
ශැැ ත්රසා්තවදී  ප්රහදර එල් 2ක කරපු රී කාකද ත්රසා්තවදී  කණ්ඩදා ැ
අා ත් තවුහිී ජැදත් සාාවි ද ා ත්, ඔවුන්ශේ ැව සාාවි ද ා 
ව ශා න් හඳුන්වද ශ
ISIS සාාවි ද ා  කිා න්ශන්ත් ජදතයන්තර
සාාවි ද ා ් . හයඳයි  ශේ ISIS එක, Al-Qaeda එක හයදුශව
ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ා ි  කිා  එක ගශල් 2 ශකටූ අකුර් 
වදශේ සා දථ ශවකද ය ට ශඳ ශහෝ කදකා ්  ශව වද.
ඇශැරිකදශව ප්ර ද
් ෂිණදාශික දා කා කු ව ළඟින මිා  ගිා 
ශජෝන් ැයශ් න්, 0190 වදශේ කදකා ක අ Al-Qaeda එක
 දශා ෝජ ා  කර ප්ර ද
දා කා න් සාැඟ සිටි ඡදා දරූප ඕ ෑ
තරේ පළ ශවකද තිශඳ වද. මීය ට අවුරදු ගණ කට කලින්
WikiLeaks  දර්ැදති ව  හලිා න් අසාදන්. e-mails 1,711් 
ශහිබ රවු කළද, හිකරි ් ලින්ටන් ැහත්මිා  ISIS එකට සාල් 2ලි
දුන්ශන් ශක ශහ ැ කිා කද. ඇශැරිකදව ශේ ශකෝකා  පුරදැ
ත්රසා්තවදී  සාාවි ද හයදුවද කිා  එකත්, ඔවුන්ට චයු දුන් ද
කිා 
එකත්  ද ්චිත සාතයා ් . අ ඇශැරිකදවැ ඒශකන්
පරිප්පුව කදකද, ඇශැරිකදවැ ඒකට විරුී ව සාටන් කර වද
කිා  එකත් සාතයා ් . හයඳයි , ශතෝරද ශේරද ගත් තයන්වක
විතර් . අ සිරිා දවට ගහන්ශ ත් ශැැ ISIS සාාවි ද ා ැි .
හයඳයි , ඒ ISISකදට ඇශැරිකදව උ ව කර වද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, සිරිා දවට ගහ හයැ උපකරණා ් ැ, හයැ
චයු ා ් ැ ඇශැරිකදනු  දෂ්පද . රුසිා දනු, චී  දෂ්පද
ශ ශවි . ඒ  දසාද ISIS එකට ගහ
රුසිා න් හුල දශව
ශජේවකට, planesවකට ගහකද වේටන්ශන් කවු ? ඇශැරිකදනු
හුල දවි . ැැ ශේ කදරණා  කිවශව ශව
ශැ කුත්  දසාද
ශ ශවි . ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ා  ශකෝක ත්රසා්තවද ා  හ කද,
තැන්ශේ ශී පදක ා  ශවනුශවන් ඒ ත්රසා්තවද ා  පදවිච්චි
කර වද. තුලන් දන්ශසාේකද කාකදශව ත්රසා්තවදී  උවදුර ැර් ා 
කරන් ඒ රශේ FBI එක ශගන්ව වද. තුලන් දන්ශසාේකද ශැ
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විධිශේ චණ්ඩුව්  ? ඒ ශීවල් 2වකට, ඳයහයා 
කිා න්
තුලන් දන්ශසාේකදට ශ හයකි ශවකද තිශඳන්ශන් ශැ ක ?
තුලන් දන්ශසාේකද ශේ ගිවිුේ අත්සාන් කර තිශඳ  දසාද සාහ ඒවද
අත්සාන් කරන්
ශඳ ශහ ැ කයැයත්ශතන් ඉන්  දසාද තැි 
තුලන් දන්ශසාේකදට එශහැ කිා න්
ඳයරි ශවකද තිශඳන්ශන්.
ශේක හරිා ට ශැන්
ශේ වදශේි , ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද. එල් 2ටීටීඊ සාාවි ද ා  හයදුශණ් අශප් රශේ
ජදතිවදී , අන්තවදී  ශී පදක ා   දසාද ඳව අපි කවුරුත් න් වද.
හයඳයි , එල් 2ටීටීඊ සාාවි ද ා  හයදුණදට පසා්ශසාේ ශ ැළ දා කා න්
ඒකට උ වු කළද. ිඑල් 2ටීටීඊා  තැන් කිා  විධිා ට, තැන් කිා 
කේටිා ට විතර්  ගහකද එි , ඒ අා  තැන්ට control කර ගන්
පුළුවන්ි කිා ද ශ ැළ දා කා න් හිතුවද. ඒ එල් 2ටීටීඊ සාාවි ද ා ට
ඉන්ිනා දව උ වු කළද; චයු දුන් ද; සාල් 2ලි දුන් ද; ඔ් ශක ැ
කළද. අන්තිැට ශැ ක වුශණ්? ඒ එල් 2ටීටීඊ සාාවි ද ා  ශ ැළ
දා කා නුත් ැරදශග , ඉන්ිනා දශව
දා කා නුත් ැරදශග ,
ශ ැළ ජ තදවටත්, රටටත් විරුී ැහද බිල් 2ශක්  ඳවට පත්
වුණද. අපි තිසා් අවුරුදු යුී ා කින් එල් 2ටීටීඊ ත්රසා්තවද ා  වි ද කළ
ඳව ඇත්ති . හයඳයි , අපි ඔ් ශක ැ න්ිනකඩදල් 2වකට ගිහින්
තර වුණදට පුව තැි  එා  අවසාන් වුශණ් කිා  කදරණා  අපි
ැතක තිා ද ගන් ඕ ෑ. ශ ැළ මි දුන් පැණ්  ශ ශවි , ුලළු
රටැ න්ිනකඩදල් 2වකට ගිා ද.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, 0190ී  ශඳ දු ඳක ශසාේ ද
සාාවි ද ා ටත්, තවහිී ජැදත් සාාවි ද ා ටත් කිා  ශ කටැ
ශී පදක ශේ සාරණ ගිා  සාැහර බුීධි අා වලින් පඩි ශගවවදා 
කිා ද යන් බුීධි අා වදර්තද ැඟින් ශහිබ රවු ශවකද තිශඳ වද.
ඒක හරි කසා්සා
වයඩ් . ඒ කිා න්ශන්, සිාහක - ශඳෞී
අන්තවද ා ටත් සාල් 2ලි ශ වද; හ වද. ුලසා්ලිේ - ඉසා්කදේ
ත්රසා්තවද ා ටත් -අන්තවද ා ටත්- සාල් 2ලි ශ වද; හ වද. ඊට පුව
ඒ ශ ශකන්ැ වයඩ ගන් වද. ඒවද හ ීින ඒ ශ ශග ල් 2කන්ැ හිතුවද,
තැන්ට ඕ ෑ විධිා ට කේටිා  වයශේ කරදවි කිා කද. හයඳයි ,
තැන්ැ හ පු බිල් 2කද තැන්වත් ගික ගන් ද තත්ත්වා ට පත්
ශව වදා  කිා  කදරණා  අපි ය ගන් ඕ ෑ.

යන් ුලසා්ලිේ මි දුන් ඳා ශවකද ඉන්  දසාද, ශේ තත්ත්වා 
පදවිච්චි කරකද ුලසා්ලිේ මි දහදශේ ඉඩශේ කෑල් 2ක්  අල් 2කද ගන්
පුළුවන්
ේ ශේ ශවකදශව ඒකත් කර ගන් වද. ණා ් 
ශගවන්ශන් යතිව ශප ල් 2ක්  තිා න් පුළුවන් ේ ශේ ශවකදශව
ඒ වයශඩත් කර වද.
ශැ සාදේ ඔත්තු ශසාේවශේ හිටපු  දක දරිශා කු කාකදව පිිබඳ ව
ශප ත්  ලිවවද. ඔුව ඒ ශප ශත් එක කදරණා ්  සා හන් කළද. ඒ
ශැ ක්  ? ශැ සාදේ එක එකැ ශවකදශව, එකැ ක වුරක, එක
ශකළවරක රී කාකද හුල දවත්, අ ද්  ශකළවශර් එල් 2ටීටීඊ එකත්
පුුවණු කළදා  කිා ද ඔුව කාකදව ගය ලියූ ඒ ශප ශත් සා හන් කර
තිශඳ වද. අ කාකදව පත් වී තිශඳන්ශන් අන්
එවය ද
තත්ත්වා කටි . තවුහිී ජැදත් සාාවි ද ා ට; ISIS එකට සාල් 2ලි
ශ , ISIS එකට චයු ශ , උ වු කර එ් සාත් ජ ප ා  අපිට
උපශ සා් ශ න් ත්, ශේශකන් අපිව ශේරද ගන් ත් කටයුතු
කර වද. චර් ෂදව පයත්ශතන් එ් සාත් ජ ප ා  අසාදර්ථක
රදජයා ් . එ් සාත් ජ ප ශේ ීවවත් ව වදා  කිා න්ශන් ඳාකරා ක
ීවවත් ව වද වදශේ වයඩ්  ඳව ඔඳතුැද න් වද. ශේකට
උත්තරා  ශැ ක්  ? මීය ට කලින්, විශීයා  රදජයා න් -අධිරදජයවදී 
රටවල් 2- අශප් රටට ඇතුළු වුශණ් අශප් රශේ ජදතිවදී  අන්තවද ා 
 දසාද ඇති වුණු ශඳදුේවද ා  පදවිච්චි කරශග ි , ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද.
එල් 2ටීටීඊ ශඳදුේවද ා  පදවිච්චි කරකද තැි , ඉන්ිනා දව හද
ඇශැරිකදව වය ද විශී රටවල් 2 කාකදවට ඇතුළු වුශණ්. ජ තද
විුල් ති ශපරුලණ ව ශා න් අපි ඒ ශවකදශව
ය් කද,
අධිරදජයවද ා  චශව ශඳදුේවද ා  අසා්ශසාේ ඳව. ඒ  දසාද ජවිශප
ව ශා න් අපි ජදතිවදී  ශවන්ශන් යතිව, රට ශඳී ැට විරුී ව
සාටන් කළද. ඒ පිිබඳ ව හිශත් කිසිදු සායකා ්  යති ප්රතිපත්තිැා 
සා්ථදවරා ්  අපට තිශඳ වද. අපි, ජදතිවද ා ට විරුී ි . එ ද අපි
ශඳදුේවද ා ටත් විරුී වුණද. අ ජදතිවද ශේ සාරණ ගිහිල් 2කද
ප් ෂ අසා්ශසාේ ගිා  සාැහර පුීගකා න් ශැ වද කිවවත්, ශේ රට
ඒකට සාද් ෂි රි ; මි දුන් සාද් ෂි රි .

අපි තුලන් දන්ශසාේකදට කිා න්ශන් ශේකි . අ ශේ රශේ ඇති
ශවකද තිශඳ අ දර් ෂිත තත්ත්වා   දසාද අශප් රශේ චර් ෂදව
පැණ්  ශ ශවි , සා්වවරීත්වා ත් බිල් 2කට ා  වද; ැතු
අ දගතා ැ බිල් 2කට ා  වද, ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද.
ශකෝකශේ ඳකගතු රදජයා න් අශප් ශේ දුර්වකතදව පදවිච්චි කරකද
යන් පිනුේ ගහ වද. අපිට චණ්ඩුව්  යහය. රටට චණ්ඩුව් 
යහය. ජ දධිපතිවරා ද එක පයත්තකි ; අගැයතිවරා ද තව
පයත්තකි ; ඇැතිවරු තව පයත්තකි . ශේ සිා දෙශ දැ සා අශත්
විසාරිකද ගිහින් තිශඳන්ශන්. ඒ  දසාද චණ්ඩුව විකදර කිා ව වද.
ඊළඟට, ැහින් රදජප් ෂ ැහත්ැා දශේ ැන්ත්රී කණ්ඩදා ශේ
සායකකිා  යුතු ශක ටසා්  අුල ජදතිවදී  ශකසා, ඉසා්කදේ අන්තවද ා ට
ශ ශ ශව ද ජදතිවද ා ්  ැතු කරමින් ශේ තත්ත්වශා න් උපරිැ
ශී පදක වදසි කඳද ගන් උත්සාදහ කරමින් ඉන් වද.
තවහිී ජැදත් සාාවි ද ා ට සාේඳන්
ුලසා්ලිේ ශ සා්තර
ශකශ කු සිාහක ශඳෞී අේැකද හදර හසා්  ව කරකදා  කිා ද
අ ඇිනවි  ඇ පුවත් පශත් පළ ශවකද තිශඳ වද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ශකෝකශේ තිශඳ සාදැකදමීය ැ රශේ වුණත්
ශැශහැ ප්රවිත්තිා ්  ජදතික පුවත් පතක headline එක විධිා ට
පළ වුශණ ත්, ඒ රටැ ඇවිසා්ශසා වද. ඒ  දසාද ඉහශග කන්
පුළුවන් හයැ එ් ශක දැ යන් ශේක ඉහශග ක වද. ඒක
ඇශැරිකදවත් කර වද; චී ා ත් කර වද; ඉන්ිනා දවත් කර වද;
ශී පදක ශේ ඉන් කේටිා ත් කර වද; Media එකත් කර වද;
 දක දරිනුත් කර වද; බිසා් සා්කදරා නුත් කර වද; ගේවක
මි දසා්ුත් තැන්ට පුළු පුළුවන් විධිා ට ඒ කටයුත්ත කර ගන් වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔඳතුැදට තව වි දඩි ශ කක කදකා ්  තිශඳ වද.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

තු

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, පුළුවන්
හතර්  ශ න් .

ේ ැට තව වි දඩි

අවුරුදු තිහ්  තිසා්ශසාේ ශේ රශේ තිබුණු යුී ා  අපි ශකශසාේ ශහෝ
අවසාන් කර ගත්තද; ශල් 2 ගාගදව්  ගයදෙවදට පුව ශහෝ අප ඒ
යුී ා  අවසාන් කර ගත්තද. ටික්  ශහෝ සාදැකදමීය  තත්ත්වා ක
තිශඳ අශප් රට අධිරදජයවදී න් ඇතුළු විශී රටවකට යන්
අවුල් 2 කරන්
පුළුවන්කැ තිශඳන්ශන් ශක ශහ ැ , ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද? ඒක චර්ක කශා න් විතර්  ඔවුන්ට
අල් 2කන් ඳයහය. චර්ක කශා න් පැණ් , ණා  උගුශකන් පැණ් 
කාකදව ණ ගසා්සාන් ඳයහය. යන් ඔවුන්ට ඒ සා හද අදෙත්
ප්ර ් ා ්  ඕ ෑ. ඒකට ඔවුන්ට එල් 2ටීටීඊ එක යහය; ශ ැළ ජ ා ද
යවත යුී ා කට ා න්ශන්
යහය. ඒ  දසාද, අදෙත් ගින් ් 
හ න්ශන් ශක ශහ ැ කිා ද ඔවුන් පුගිා  අවුරුදු හත-අට තිසා්ශසාේ
ඳයදෙවද. ඔවුන්ශේැ ශගෝකශා ෝ හ පු තවුහිී ජැදත් එකි ,
ශඳ දුඳක ශසාේ ද සාාවි ද ා ි  පදවිච්චි කරකද උපරිැ උත්සාදහා ් 
යරුවද, අශප් රට තුළ සිාහක සාහ ුලසා්ලිේ ගයුකැ්  හ න් .
අදෙත්ගැ ප්රශී ශේ ගයුකැ්  ඇති කළද. ිනග ගයුකැ්  ඇති කළද.
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හයඳයි , ඒ අා ට ඕ ෑ ගණ ට ඒක පත්තු වුශණ් යහය. පත්තු
වුණද, හයඳයි  ඕ ෑ ගණ ට පත්තු වුශණ් යහය. ඒ  දසාද චී ා ,
ඇශැරිකදව වය ද අධිරදජයවදී න්ටත්, ඉන්ිනා දවටත් ඒක පදවිච්චි
කරකද කාකදව තුළට ැයිනහත් ශවන් ඳයරි වුණද. ඒ  දසාද අ අපි
ශත්රුේ ගන්
ඕ ෑ ශැ ක්  ? අ ජදතිවද ා  එන්ශන්
ශක තය දන් ? අ අධිරදජයවද ා  එන්ශන් ශැ ක්  හරහද ? අ
ඒක එන්ශන්, අන්තවද ා  හරහදි ; ජදතිවද ා  හරහදි . එශහැ
යතිව, ණා  උගුශකන් විතර්  කාකදව වේටන් අධිරදජයවදී 
ඳකගතු රටවකට ඳයහය. ශේකට ශහ ැ විධිා  තැි , ශේ ජදතිවදී 
කකශකෝකදහක, අන්තවද ා  හද ශේ ISIS ත්රසා්තවද ා . ශේ කථදව
ඇති කර ගත්තදට පසා්ශසාේ, ඒ අධිරදජයවදී න්ට  දා ැ විධිා ටැ
තැන්ශේ වයදපිතිවකට කාකදවට එන් පුළුවන්; NATO Project
එකට එන් පුළුවන්; American Project එකට එන් පුළුවන්;
China, Indian Projectsවකට එන් පුළුවන්.
ඉන්ිනා දනු ඔත්තු අා ඒ ප්රහදරා  ගය අශප්රේල් 2 14ව
දට
කලින් කාකදව යනුවත් කරකද, අශප් රට ශේරද ගන් උත්සාදහ
කිරීැ පිිබඳ ව අපි ඉන්ිනා දවට සා්තුතිවන්ත ව වද. ඒ ගය කිසිදු
සායකා ්  යහය. ගරු රුවන් විශ.වර්
රදජය ඇැතිතුැ ද, ැැ
ඔඳතුැදශගන් ශැන් ශේ කදරණා  ය ගන් කයැයතිි . ගරු
රදජය ඇැතිතුැ ද, පහර ශ
තයන් අතර, ඉන්ිනා දනු ැහද
ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා  පිිබඳ වත් ඒ ශප ලිසා් ප්ර ද දා දශේ
 දශව ශේ සා හන් ශවකද තිශඳ වද; ඇඉන්ිනා දනු ැහ
ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා ටත් ප්රහදර එල් 2ක කරන් ඉන් වදඇ කිා ද
ඒ  දශව ශේ තිශඳ වද. ඉන්ිනා දනු ැහ ශක ැසාදරිසා්
කදර්ා දකා ට ප්රහදර එල් 2ක කරන්
ැරදශග
ැයශර
ශඳෝේඳකදරශා ්  ගිා ද , ඔුවව අත් අඩාගුවට ගත්තද කිා ද ැද
ය
ගන්
කයැයතිි . ඔඳතුැන්කදශේ ශප ීමසිා  ා ටශත්,
ඇතද දපති චර් ෂක ශක ේසදසාා ඇ කිා ද අා ා ්  තිශඳ වද.
ඉන්ිනා දනු ැහ ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා ට ප්රහදරා ්  එල් 2ක කරන්
ඉන් වදා  කිා ද ය ගත්තදට පසා්ශසාේ ඔවුන් ඔඳතුැන්කදශගන් ඒ
සා හද විශ ේෂ චර් ෂදව්  ඉල් 2දෙවද ? පල් 2ලිවකට ප්රහදර එල් 2ක
කර වදා  කිවවදට, අපි ය් ක document එශ්  ඇශක ච්චිකශේ
පල් 2ලිා ඇ කිා  එක තිබුශණ් යහය. හයඳයි , ඇඉන්ිනා දනු ැහද
ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා ඇ කිා  එක ඒ document එශ්  හරිා ට
සා හන් ශවකද තිශඳ වද. ැැ චර් ෂක රදජය ඇැතිතුැදශගන්
ය ගන් කයැයතිි , ඉන්ිනා දනු ැහ ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා 
ඔඳතුැන්කදශගන් විශ ේෂ චර් ෂදව්  ඉල් 2දෙවද , යත් ේ ඔවුන්
විශ ේෂ චර් ෂදව්  ප වද ගත්තද කිා ද. ැැ න් ද තරමින්,
ඔවුන් විශ ේෂ චර් ෂදව්  ඔඳතුැන්කදශගන් ඉල් 2කද යහය. ඇි ,
එශහැ ඉල් 2දෙශව
යත්ශත්? එශහැ ඉල් 2දෙවද
ේ ඔඳතුැද
කිා න් , ගරු රදජය ඇැතිතුැ ද. ැට හිශත ශ ා  ශේකි .
ඉන්ිනා දනු බුීධි අා වකට ශේ ශත රතුර චවද. ඔවුන් ඇඉන්ිනා දනු
ැහ ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකා ඇ කිා කද එැ කයි සා්තුවට ඇතුළත්
කශළේ  දකේ. ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඒශකන් ඔප්පු
ශවන්ශන් ශැ ක්  ? කාකදශව බුීධි අා වකට වඩද ඉන්ිනා දශව
බුීධි අා ශේ රශේ ක්රිා දත්ැක ශව වද; ඔවුන් ් තිැත් කිා 
එකි  ඒශකන් පයහයිනලි වන්ශන්. ඒක තැි , ශැතය තිශඳ
කදරණා . ඒක ඉන්ිනා දවට ශකිබන් කිා න් ඳයහය. ඒ  දසාද
ඉන්ිනා දව ඒ කයි සා්තුවට තැන්ශේ ැහ ශක ැසාදරිසා් කදර්ා දකශේ
ැත් ඇතුළත් කළද. එශසාේ ශහෝ කරපු එක ගය ඉන්ිනා දනු බුීධි
අා ා ට සා්තුතිවන්ත ශවමින් තැි  ැැ ශේ කදරණා  කිවශව.
අ ඳකගතු විශී රදජයා න් අශප් රටට එන්ශන් අශප් ඒ
ශඳී ැ; අපි තුළ තිශඳ ජදතිවදී  හද අන්තවදී  විරසාකා  පදවිච්චි
කරශග ි . යත් ේ ඔවුන්ට ශේ රටට එන් ක්රැා ්  යහය. ඒ
කිා න්ශන්, අ අධිරදජයවදී න් හද ශක කු ඳකවතුන් කාකදවට shot
එක ශ න් එන්ශන්, වි ද ා ක ශා ශ න්ශන් ජදතිවද ා  හරහදි .
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එශහැ ේ, අපි සාැගිශා න් හිටිශා  ත් ඔවුන්ට කිා න් විශ ේෂ
ප්ර ් ා ්  යහය. ඒ  දසාද, ශේ රශේ සිටි සිාහක, ශ ැළ, ුලසා්ලිේ
සිා දෙ ජ තදවශගන් අපි ඉල් 2කද සිටින්ශන් එක ශ ා ි . ඔඳ සායඳෑ
ශකසාැ ශේ රටට ච ශරි  ේ, අධිරදජයවදී න් ඇතුළු විශී
රටවක අ දසි ැයිනහත් වීැට ඔඳ සායඳෑ ශකසාැ විරුී ි  ේ, ඔඳ
ජදතිවද ා ට විරුී විා  යුතුි . ඔඳ ජදතිවද ා ට ප් ෂ වුශණ ත්,
අධිරදජයවද ා  පර වන්
ඳයහය. අ
ජදතිවද ා  එන්ශන්,
අධිරදජයවදී  රටවල් 2 විසින් හයදූ සාහරදන්කදත් එ් කි ; අ
ජදතිවද ා ට ශා  ද ගන්ශන්, සාහරදන්කදි . යන් සාහරදන් ැයරුණද.
කාකදව ඉවරි . සාහරදන්  දසාද ශන්, ඇශැරිකදවට -FBI එකටකයත
යතිව කාකදවට ඳහින්
පුළුවන් ශවකද තිශඳන්ශන්.
සාහරදන් යත් ේ ඒක එශහැ ශවන්ශන් යහය ශන්.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, කාකදව චර් ෂද කිරීශේ
යෂ්ටික අවිා  ජදතික සාැගිා ි . අශප් ැදති භූමිා  චර් ෂද කර
ගන්
පුළුවන් වන්ශන් කාකදශව සිාහක, ශ ැළ, ුලසා්ලිේ
සිා දෙශ ද එකට හිටිශා  ත් විතරි . ුලසා්ලිේ ශ සා්තරකද සිාහකශඳෞී අේැකද 4,111්  ව කළදා  කිා 
ශීවල් 2වලින්
ශ ශවි , කාකදව චර් ෂද ශවන්ශන්. ුලසා්ලිේ මි දහද තයති
ගන්වකද, ඔුව ශේ රට තුළ පහළට ැකද, සාහරදන්කදශේ පයත්තට
තල් 2දෙ කිරීශැන් ශ ශවි  ඒක ශවන්ශන්. ඒ වදශේැ ත්රසා්තවද ා 
වි ද කරන් අව ය චර් ෂක, යු ැා , නීතිැා  පිා වර ගත
යුතුි . ඒ ගය සායකා ්  යහය. ුලත්, කාකදව චර් ෂද කිරීශේ
යෂ්ටික අවිා  ශවන්ශන් හුල ද ශැශහයුේ ශ ශවි . ඒ යෂ්ටික
අවිා  ශවන්ශන්, අපි සාැගිශා න් එක රට්  ඇතුශළේ ීවවත් ශව
ගැන්, අන්තවද ා  ශක ශහන් චවත් -ඒක ඉසා්කදමීය ා  ව ශා න්
චවත්, ශව විධිා කට චවත්- ඒකට විරුී ව සාටන් කිරීැි .
අවසාද ව ශා න් ැද ශේ කදරණා ත් කිා න් ඕ ෑ. ගරු
 දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශකෝකශේ අ දර් ෂිතැ රටවල් 2
ශැ වද ? සා්වීඩ ා , ශඩන්ැදර්කා , ියන්කන්තා , භූතද ා ,
සා්විේසාර්කන්තා , කියුඳදව, විා ේ දැා  වය ද ඒවද තැි  අ
ශකෝකශේ තිශඳ චර් ෂිතැ රටවල් 2 වන්ශන්. ඒ රටවක ප්ර ්
ශැ කුත්
යහය. කියුඳදව සාහ විා ේ දැා  තැි  ශකෝකශේ මිනී
ැයරුේ අඩුැ රටවල් 2. කියුඳදව, විා ේ දැා , ශඩන්ැදර්කා ,
සා්වීඩ ා  වය ද රටවල් 2 තැි  ජදතිවදී  ගයුකේ
යති රටවල් 2
වන්ශන්. ඒකට ශහේතුව ශැ ක්  ? ඔවුන් යෂ්ටික අවිවලින්
සාන් ී වීැ ? යහය. නූත ශකෝකශේ ත්රසා්තවද ා ට ප ැ
ව ජදතිවද ා , අන්තවද ා  ඒ රටවක යහය. ඒක එාගකන්තශේ
තිශඳ වද; ඕසා්ශේලිා දශව තිශඳ වද; ඇශැරිකදශව තිශඳ වද;
ප්රා ශේ තිශඳ වද;
ි ීවරිා දශව තිශඳ වද; ඊීවප්තුශව
තිශඳ වද; ඉන්ිනා දශව තිශඳ වද; පදකිසා්තද ශේ තිශඳ වද. ඒ
හයැ තය ැ යුී තිශඳ වද. හයඳයි , පුාචි රට්  වුණු භූතද ශේ
එා  යහය. ජදතිවද ා  යති රටවල් 2 තැි  අ ශකෝකශේ චර් ෂිත
රටවල් 2 ඳවට පත්ශවකද තිශඳන්ශන්.
ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ුලසා්ලිේ මි දහදව ැරදශග
කන් , ශ ැළ මි දහදව ැරදශග
කන්
හිටපු කේටිා ැ,
කශතෝලික මි දුන්ශේ කශතෝලික චගැ ඇ හී මශේ අි තිා 
ප්රති් ශෂේප කළ කේටිා ැ අ කශතෝලික ජ තදව 311කට
චසාන් පිරිසා්  ැයරීැ පදවිච්චි කරකද තැන්ශේ ඡන් ැදෙ පුරවද
ගන් , තැන්ශේ වයදපදර සාදර්ථක කර ගන් , තැන්ශේ
mediaවක ratings වයඩි කර ගන් උත්සාදහ කර වද. ඒ  දසාද, අ
අපි ඉල් 2කද සිටින්ශන් ශැපැණි . පළුලව රටට අව යි , ැහ
ජ තදවශේ චර් ෂදව. ශ වනුව, රශේ චර්ක කා  ් තිැත්
කරන්
පුළුවන් පදක ා ්  අව යි . ඊළඟට රශේ
ප්රජදතන්ත්රවද ා , ජ තදවශේ අි තිවදසිකේ චර් ෂද කර
පදක ා ්  රටට අව යි . කලින් චර් ෂදව කිා  එක ශක කුවට
තිබුශණ් යහය. යන් චර් ෂදව කිා  ප්ර ් ා ත් ඇතුළු ශවකද
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තිශඳ වද. ශේවද ශ න්
පුළුවන් කදට ? ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, රදජප් ෂ ැහත්ැා ද ඳකා ට පත් වුශණ ත්,
එතුැද රටට චර් ෂදව ශ ි  කිා ද ශඳ ශහෝ අා  කිා  වද. එතුැදට
එශහැ චර් ෂදව ශ න් පුළුවන්ා  කිා ද හිතුවද වුණත්, ජදතිවද ා 
හ න්ශන්
යතිව එතුැදට චර් ෂදව ශ න්
ඳයහය. එතුැදට
ැහජ චර් ෂදව හ න් පුළුවන්ා  කිා ද හිතුවදට, ශැ ක් 
ශවන්ශන්? එතුැදට ඒක හ න් ශවන්ශන් ජදතිවද ා , අන්තවද ා ,
ශහ රකැ විසින් ඇති කර වටපිටදවකට යවත විශී රටවල් 2
කය වද ගයනීශැන්. ඒ  දසාද රදජප් ෂ ැහත්ැා දට යවත ඳකා 
ා  වදා  කිා න්ශන්, ශේ රට හි ටිා  වදශේ ශව වදා  කිා  එකි ;
පදකිසා්තද ා  වදශේ ශව වදා  කිා  එකි .
වර්තැද චණ්ඩුවට චර් ෂදව හ න් ත් ඳයහය; රශේ ා හ
පදක ා ් , චර්ක කා ්  හ න් ත් ඳයහය; ඔඳතුැන්කදට ජදතික
සාැගිා  හ න් ත් ඳයහය. එැ  දසාද ඔඳතුැන්කද ඳකශේ ඉන් වදා 
කිා න්ශන් ශැ ක්  ? ඔඳතුැන්කද ඳකශේ ඉන් වදා 
කිා න්ශ ත් රට හි ටිා ්  ශව වදා  කිා  එකි . චර් ෂදවත්
යහය; පදක ා කුත්
යහය; චණ්ඩුවකුත්
යහය. ශේ රට
සාේපූර්ණශා න්ැ විශීයා  ඒජන්තා න්ශේ ශතෝතයන් ්  ශව වද.
යන් රටට ඕ ෑ වන්ශන්, ජදතිවද ශා න් ශත රව ැහජ
චර් ෂදව හ න්
පුළුවන් චණ්ඩුව් ; ශහ රකමින් ශත රව,
දූෂණශා න් ශත රව රශේ චර්ක කා  හ න් පුළුවන් චණ්ඩුව් ;
ප්රජදතන්ත්රවද ා  චර් ෂද කර ගැන්, ැද ව හිමිකේ චර් ෂද
කර
ගැන්, ජදතික සාැඟිා  චර් ෂද කර
ගැන්, රශේ
ප්රජදතන්ත්රවද ා  ් තිැත් කරන්
පුළුවන්, ඍ හ පදක ා ් 
හ න්
පුළුවන් පදක ා ් . එශහැ
යතුව ජදතිවදිනන්ටි ,
ශහ රුන්ටි , ඇශැරිකන් ගයත්තන්ටි , චී ගයත්තන්ටි  ශේ රශේ
චර් ෂදව හ න් ත් ඳයහය; සාැඟිා  හ න් ත් ඳයහය; චර්ක කා 
ිනයුණු කරන් ත් ඳයහය. ඒ  දසාද අපි චණ්ඩුශවන් ඉල් 2කද සිටි වද,
ශේ
චකදරශා න්
ඔඳතුැන්කදශගන්
අත්සාන්
ගන්
ඳකදශප ශර ත්තු ව
ගිවිුේ අත්සාන් කරන්
එපදා  කිා ද.
අත්සාන් කරපු ගිවිුේ, විශ ේෂශා න්ැ චර් ෂක ගිවිුේ අවකාගු
කරන් ා  කිා  වද. ඒ වදශේැ ශේ සිීධිශා න් පසා්ශසාේ චර් ෂක
කටයුතු ශවනුශවන් වර්තැද ශේ කාකදවට ඇවිල් 2කද සිටි රටවල් 2
ශැ වද , ශක පැණ පිරිසා්  ඇවිල් 2කද තිශඳ වද , කදශේ
චරද දවට ඇවිල් 2කද තිශඳන්ශන්, ඔවුන් ශැ
ශැ
් ශෂේත්රවක කටයුතු කරන්ශන්, ශක පැණ කදකා ්  ඔවුන්ට
ඉන් ඉඩ ී කද තිශඳ වද කිා  කරුණු පයහයිනලි කරන් ා 
කිා මින් ැශේ අ හසා් ය් වීැ අවසාන් කර වද. ගරු  දශා ෝජය
කථද දා කතුැ ද, ැට වයඩිපුර කදකා  කඳදී ැ පිිබඳ ව ඔඳතුැදට
ඉතදැත් සා්තුතිවන්ත ශව වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි . ඊළඟට, ගරු  දහදල් 2 ගකප්පත්ති
ැන්ත්රීතුැද. ඔඳතුැදට ශා ෝජ දව සා්ක ර කරන්
පැණි 
තිශඳන්ශන්.
[අ.භද.4.3 ]

ගු නිහසාල් ගලප්ප්ින මහසතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ජදතික සාහ ජදතයන්තර
ව ශා න් ඉතදැත්ැ වය ගත් වූ ශේ විශිෂ්ට ශා ෝජ දව ැද සා්ක ර
කර වද. එක කදරණා ්  කිා න් ැට තත්පර 5්  ශ න් . ශී
ශප්රේැශේ සාළුපිිබ සිශා  ළඟ -

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

තත්පර 5

ේ යන් අවසාද ි .

ගු නිහසාල් ගලප්ප්ින මහසතා
(மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ශී ශප්රේැශේ සාළුපිිබ සිා  ගත පුරදැ ශප රවද ගත්ත ශේ
ැහත්වරුන් ශ ශග ල් 2කන්ැ වසාර 79්  පුරදැ ශේ රශේ
සා්වදධීන්වා ත්, සා්වවරීත්වා ත් ුලළුැ දන්ැ පදවද ශ මින්, රශේ
ජ තදවත්, අ දගත පරේපරදවත් ුලළුැ දන් පදවද ශ මින් කරපු
ශේ ැහද යවයන්ත අපරද ා ට ශේ රශේ අ දගත පරේපරදව කව ද
ශහෝ ශේ ශ ශග ල් 2කන්ටැ ඉතදැත්ැ වග කීශැන් යුතුව උත්තර
ශ වදා  කිා ද ැද වි ්වදසා කර වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Shanthi
Sriskandarasa. You have got eight minutes.
[பி.ப. 4.40]

ගු ශ්ා්දින රී්පක්දාරා්ා මහස්ිරය

(மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா)

(The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa)

தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கமள, நன்றி. இன்று
இங்கு தகாண்டு வரப்பட்டிருக்கும் ஒத்திகவப்புமவகளப்
பிமரரகணயானது முக்கியத்துவம்வாய்ந்ததாகக் காணப்படு
கின்றது. யுத்தம் முடிவகடந்து தற்மபாது 10 வருடங்கள்
நிகறவகடந்திருக்கின்றன.
நாம்
அன்று
ததாடக்கம்
இன்றுவகர, யுத்தக் குற்றவாளிககளக் கண்டுபிடியுங்கள்,
அவர்களுக்குத் தண்டகன தகாடுங்கள்,
இவ்வாறான
குற்றங்கள் மீள நிகைாதிருப்பகத உறுதிப்படுத்துங்கள்,
நிகலமாறுகால நீதியின்கீழ் ஒரு சாியான நிகலப்பாட்டுக்கு
இந்த நாடு வரமவண்டும் என்பது பற்றிய மகாாிக்ககககளத்
ததாடர்ந்து விடுத்துக்தகாண்டிருந்மதாம். ஆனால், அரசியல்
இலாபத்துக்காகவும்
தாங்கள்
அரசியலில்
நிகலத்து
நிற்கமவண்டும்
என்பதற்காகவும்
இந்த
அரசு
யுத்தக்
குற்றவாளிகளுக்கு முண்டுதகாடுத்துக் தகாண்மடயிருந்தது.
இன்று அதனுகடய பலகன முழு நாடுமம அனுபவிக்கின்ற
அசாதாரண நிகலகய இந்த நாடு எதிர்தகாண்டிருக்கின்றது.
பயங்கரவாத நிகழ்வின் பின்பு அதமாிோ்க்கா, சீனா, இந்தியா
ஆகிய
நாடுகளுடன்
எவ்வாறான
ஒப்பந்தங்கள்
தசய்துதகாள்ளப்பட்டன? எவ்வாறான கடிதப் பாிமாறல்கள்
இடம்தபற்றன? என்பன பற்றிய ஒரு விவாதத்திமல ஈடுபட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலக்கு இன்று
நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்மறாம்.
அண்கமயில் ததன்பகுதியில் அதிகளவு பயங்கரவாதக்
குண்டுத்
தாக்குதல்கள்
இடம்தபற்றாலும்,
அதனுகடய
பின்விகளவுககள
வட
பகுதி
மக்கள்
அதிகமாக
எதிர்தகாள்வகதக் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது,
அங்கு மசாதகனச் சாவடிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுச் மசாதகனகள்
நகடதபறுகின்றன; வீடு வீடாகச் தசன்று மசாதிக்கின்ற
நடவடிக்கககள் ததாடர்ந்து தகாண்டிருக்கின்றன. அத்துடன்,
எங்களுகடய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ சிறீதரன்
அவர்களது வீட்டுக்குச் தசன்று மசாதகன தசய்தகத இங்கு
குறிப்பிட
மவண்டியிருக்கின்மறாம்.
அவர்
வீட்டில்
இல்லாதமவகளயில், அவரது தபண் பிள்களகளும் அவரது
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மகனவியும் இருந்த மவகளயில், ஒரு தபண் பாதுகாப்பு
உத்திமயாகத்தர்கூட இல்லாது அவரது வீடு சல்லகடமபாட்டுத்
மதடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விடயமானது ஏகனய சாதாரண
மக்ககள மிகவும் கவகலக்குள்ளாக்கியிருக்கின்றது. ஒரு
தகௌரவ
பாராளுமன்ற
உறுப்பினாின்
குடும்பத்துக்மக
பாதுகாப்பில்லாத நிகலயிருக்கும்மபாது, சாதாரண மக்களது
குடும்பங்களுக்கு,
சாதாரண
தபண்களுக்கு
எவ்வாறு
பாதுகாப்புக் கிகடக்கும்? என்தறாரு மகள்விக்குறிகய இந்தப்
பயங்கரவாதச் தசயற்பாடு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. இந்தச்
தசயற்பாட்டினால் எமது கல்வி, தபாருளாதாரம் என்பன
வீழ்ச்சியகடந்திருக்கின்றன.
குறிப்பாக,
பாதுகாப்புப்
பகடயினர்
பாதுகாப்புத்
ததாடர்பான
தங்களது
தசயற்பாட்டிகன விடுத்து வன்னியிமல பண்கணககள
அகமத்தல், முன்பள்ளிககள நடாத்துதல், கிாிக்தகட் மபாட்டி
நிகழ்வுககள
நடாத்துதல்
மபான்ற
நடவடிக்கககளில்
ஈடுபட்டிருந்ததன்
விகளவாகக்கூட
இது
மதாற்றம்
தபற்றிருக்கலாம். இப்தபாழுது உைார் நிகலயில் இருக்கின்ற
இந்தப் பாதுகாப்புப் பகடயினர் தமக்குப் தபாருத்தமில்லாத
இந்த மவகலககள விடுத்து, நாட்டின் பாதுகாப்புத் ததாடர்பில்
அக்ககறதகாண்டு
தசயற்பட்டிருந்தார்கமளயானால்,
தங்களுகடய
கடகமககளச்
சாியாகச்
தசய்திருந்தார்கமளயானால் இவ்வாறான ஒரு துர்ப்பாக்கிய
நிகலகம ஏற்பட்டிருக்காது.
நீதிமன்றத்கத அவமதித்தார் என்ற குற்றச்சாட்டின்மபாில்
19 வருட காலச் சிகறத்தண்டகன விதிக்கப்பட்டிருந்த
ஞானசார
மதரகர
தபாதுமன்னிப்பின்
அடிப்பகடயில்
விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.
ஆனால், ஏன் நீங்கள் தமிைர்ககள இரண்டாம் தரப்
பிரகசகளாகப் பார்க்கின்றீர்கள் என்பதுதான் எங்களுகடய
மகள்வியாக இருக்கின்றது. கிளிதநாச்சிகயச் மசாோ்ந்த ஆனந்த
சுதாகரன்
தனது
மகனவியின்
மரணச்
சடங்கில்
கலந்துதகாள்வதற்கு வந்ததபாழுது, அவரது பிள்களகள் அழுது
புலம்பித் தகப்பமனாடு தசல்வதற்கு முற்பட்டகத ஊடகங்கள்
வாயிலாக நாங்கள் கண்மடாம். சுதாகரகன விடுவிக்குமாறு
ஜனாதிபதிக்குப் பல கடிதங்கள் எழுதியும் அந்தப் பிள்களகள்
மநரடியாகச் தசன்று அவகரச் சந்தித்தும்கூட அவர்கள்மீது
ஜனாதிபதிக்கு
இரக்கம்
ஏற்படவில்கல.
இமதமபால்,
வவுணதீவில்
நிகழ்ந்த
தகாகலயின்மபாது
குற்றஞ்
சாட்டப்பட்டுச் சிகறயிமல அகடத்து கவக்கப்பட்டிருந்த
முன்னாள் மபாராளி, தற்தபாழுது குற்றமற்றவர் என்று
தசால்லப்பட்டு விடுதகல தசய்யப்பட்டு இருக்கின்றார். இந்தக்
குடும்பங்களுக்கு இந்த அரசு என்ன பதில் கூறப்மபாகின்றது?
உங்களுக்கு ஒரு சட்டம், எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் என்று
இரண்டுபட்ட நிகலயில் இவ்வாறு ஏன் நீங்கள் தசயற்பட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பகத இந்த இடத்திமல நான்
மகட்க விரும்புகின்மறன்.
வடக்கிமல
இப்தபாழுது
முகளதகாண்டிருக்கின்ற
மசாதகனககள
நாங்கள்
மறுக்கவில்கல.
நாட்டில்
பாதுகாப்புக்காகச் மசாதகனச் சாவடிகள் அகமக்கப்பட
மவண்டும், மசாதகனகள் தசய்யப்படமவண்டும் என்பகத
ஏற்றுக்தகாண்டாலும், அது ததாடர்பில் ஒரு தபாறிமுகறகய
வகுத்துச்
சாியான
முகறயிமல
தசயற்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும். சில வீடுகளுக்குத் திடீதரன
இராணுவத்தினர், தபாலிஸ் அதிகாாிகள் மசாதகனக்காகச்
தசல்கின்றனர். வீட்டில் இருக்கின்றவர்ககள ஒரு புறமாக
இருக்கக் கூறிவிட்டு, அவர்களது வீட்கடச் சல்லகடமபாட்டுத்
மதடுகிறார்கள். வருகின்ற இராணுவத்தினமரா அல்லது
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தபாலிஸாமரா எகதக் தகாண்டுவந்து தங்களது வீட்டுக்குள்
கவத்துவிட்டுச் தசல்கின்றார்கமளா ததாியாது என்றததாரு
சந்மதகம் தங்களுக்கு இருப்பதாக சில தாய்மார் முகறப்பாடு
தசய்கின்றார்கள். எனமவ, மசாதகன நடவடிக்ககககள
மமற்தகாள்கின்றதபாழுது,
தபண்
பாதுகாப்பு
உத்திமயாகத்தர்ககளயும் அகைத்துச் தசல்வதற்கு நீங்கள்
நடவடிக்கக எடுக்கமவண்டும். 30 வருடகால யுத்தத்திலிருந்து
மீண்தடழுந்திருக்கின்ற எமது மக்ககள, மீண்டும் ஏற்பட்ட
பயங்கரவாதச் தசயற்பாடுகளினால் மமலும் பாதிப்பகடயச்
தசய்வது என்பது இந்த நாட்கடக் குட்டிச்சுவராக்குகின்ற ஒரு
நிகழ்வாகமவ காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான ஒரு சூைலிமல
இகவ மீள நிகைாகமகய நிகலமாறுகால நீதியின்கீழ்
உறுதிப்படுத்துங்கள்
என்று
நாங்கள்
ததாடர்ந்து
மகட்டுக்தகாண்டு
இருக்கின்மறாம்.
அகதவிடுத்து,
உண்கமயான குற்றவாளிகள் அகடயாளம் காணப்பட்டும்,
அவர்கள் குற்றம் தசய்தவர்கள் என்று ததாிந்தும் அரசியல்
இலாபத்துக்காக
அவர்ககளப்
பாதுகாத்துவந்த
பல
அரசியல்வாதிகள் இன்றும் இந்தப் பயங்கரவாதத்துக்குத்
துகணமபாகிறார்கள். அவ்வாறான பல அரசியல்வாதிகளது
தபயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தும்கூட, அவர்ககளப்
பாதுகாக்கின்ற நடவடிக்ககயிமலமய இந்த அரசு ததாடர்ந்தும்
ஈடுபட்டு
வருகின்றது.
இவ்வாறான
நிகலகம
ததாடருமமயானால்,
இந்த
நாடு
மீண்தடழுவதற்கு
எந்தவிதமான
அறிகுறியும்
ததன்படாது.
இந்த
நிகலப்பாட்கடச்
சாதகமாக
கவத்துக்தகாண்டு,
தவளிநாடுகள் இந்த நாட்டுக்குள் புகுந்து எமது நாட்கடக்
குட்டிச்சுவராக்குகின்ற
தசயற்பாடுகளில்
ஈடுபடுவதற்கும்
அவர்களது தபாருளாதார இலாபத்துக்காகவும் அவர்களது
பாதுகாப்புக் கருதியும் எமது நாட்கடப் பககடக்காயாகப்
பாவிப்பதற்குமான
சூைகல
நாமாகமவ
உருவாக்கிக்
தகாடுத்துவிட்மடாமமா என்ற ஐயம் ஏற்படுகின்றது. இன்று
சுற்றுலாத்துகற பாதிக்கப்பட்டு நாட்டினுகடய வருமானத்தின்
தபரும்பகுதிகய இைக்கமவண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிகலக்கு
நாம்
ஆளாகி
இருக்கின்மறாம்.
தபற்மறார்கள்
தமது
பிள்களககளக்
மகள்விக்குறியுடமனமய
பாடசாகலக்கு
அனுப்புகின்றார்கள்.
பயந்த
சூைலிமல
பிள்களகள்
பாடசாகலக்குப்
மபாகமவண்டி
இருக்கின்றார்கள்.
30
வருடகால யுத்தத்தின்மபாது இராணுவத்தின் தகடுபிடிக்கு
மத்தியில் தாய்மார் தங்களது பிள்களககள வளர்த்ததடுத்தனர்.
மீண்டும் எங்களது பிள்களககள இவ்வாறான தகடுபிடிக்குள்
நாங்கள் விட்டுவிட்மடாமமா என்ற எண்ணத் மதான்றுகின்றது.
ததன் பகுதிகயவிட, வட பகுதியிமல அதிகமான
மசாதகனச்
சாவடிககள
அகமத்து
இருக்கின்றார்கள்.
அதுமட்டுமல்ல, யுத்தத்திமல பாதிக்கப்பட்டு தமது அங்க
அவயவங்ககள
இைந்திருப்பவர்ககளக்கூட
மபாக்குவரத்தின்தபாழுது, மசாதகனச் சாவடிகளில் இறக்கி
நடந்துமபாகச் தசால்வதும் அவர்கள் தகாண்டுதசல்கின்ற
தபாதிகள் அகனத்கதயும் துளாவி ஆராய்வதும் அவர்ககள
மமலும்
பாதிப்புக்குள்ளாக்குகின்றன.
எனமவ,
இன்று
நாட்டிமல ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த அசாதாரண நிகலகமகய
அரசியல்
இலாபத்துக்காகமவா
அல்லது
தங்களுகடய
அரசியல் இருப்புக்ககளத் தக்ககவத்துக் தகாள்வதற்காகமவா
பயன்படுத்தாது, சாியான முகறயில் உாிய நிகலப்பாடுககள
எடுத்து, உண்கமகயக் கண்டறிந்து, குற்றவாளிகளுக்குத்
தண்டகன
தகாடுத்து,
இவ்வாறான
பயங்கரவாதச்
சூைலிலிருந்து இந்த நாட்கட விகரவிமல விடுவிக்கமவண்டும்.
அதற்கான ஆக்கபூர்வமான தசயற்பாடுகளில் அகனவரும்
ஒற்றுகமயாக ஈடுபடமவண்டும் என்று கூறி, எனது உகரகய
நிகறவுதசய்கின்மறன். நன்றி.
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ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ැද ුලලින්ැ ප්රකද කරන්
කයැයතිි , අශප් ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැන්ත්රීතුැද ඉිනරිපත් කරපු
ගිවිුේ ශ ශකන් එක් , එ ේ පළුලව
ගිවිුැ ශගෝසදභා 
රදජප් ෂ ැහත්ැා ද චර් ෂක ශල් 2කේ ව ශා න් සිටි කදකශේ
0117 ී  තැි  අත්සාන් කර තිශඳන්ශන් කිා කද. එා  ACSA
ගිවිුැි . එතුැද SOFA ගිවිුැ ගය සා හන් කළද. 9 5 ාන්ද්රිකද
ඳණ්ඩදර දා ක ැයති දා ශේ චණ්ඩුව කදකශේී  තැි  SOFA
ගිවිුැ අත්සාන් කශළේ. ශේකි  ඒශ්  පුබිැ. ඒක අපි අත්සාන්
කරපු ගිවිුැ්  ශ ශවි . The ACSA was signed by Mr.
Gotabhaya Rajapaksa in 2007 and the SOFA was signed in
1995. ශේක තැි  ශේශ්  පුබිැ.

term “Logistics Support, Supplies, and Services” refers to
support, supply or services from any or all of the
foregoing categories".
ශේක යුී ැා  ගිවිුැ්  ශ ශවි . ශසාේවදවන් සායපයීැ
පැණි  කරන්ශන්. ශේ ගිවිුැ ය ට රටවල් 2 911්  එ් ක
අත්සාන් කරකද තිශඳ වද.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ඔඳතුැදශේ අවසාරා  ඇතුව
ැැ කදරණා ්  අහන් කයැයතිි .

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

In responding to the Parliamentary Question, please
note that we have no records to prove that any
Agreements or Memoranda of Understanding have been
signed by Sri Lanka with any country or institution that
infringes on the sovereignty, affecting public security or
interfering with the internal affairs of the country either
before or after 21st April, 2019.
The Government of Sri Lanka signed the initial
Acquisition and Cross Servicing Agreement - ACSA with the USA in 2007. The signatories to the 5th March,
2007 Agreement were Ambassador of the US to Sri
Lanka Robert Blake and Mr. Gotabhaya Rajapaksa. The
Hon. Mahinda Rajapaksa said that two American citizens
- Robert Blake and Gotabhaya Rajapaksa -have signed
this Agreement, The validity of the Agreement is for a
period of 10 years and the Agreement was due to expire
on 6th March, 2017.
A new draft ACSA was proposed by the US side in
July 2016. In general, in the new Agreement, the contents
are similar and no major changes were observed on the
text. However, a key difference with regard to timelines is
that the proposed new ACSA will not require renewal,
meaning it would continue to remain in force until either
party gives 180 days’ notice of its intention to terminate
the Agreement.
This is not a military agreement. ශේක military, එශහැ
යත් ේ යුී ැා  ගිවිුැ්  ශ ශවි , logistics - ශසාේවදවන්සාේඳන් ගිවිුැ් . It says "through increased logistic cooperation". The provision of logistics support, supplies
and services as defined in the Agreement include the
following:
"Food, water, billeting, transportation including airlift,
petroleum, oils, lubricants, clothing, communication
services, medical services, ammunition, base operations
support and construction incident to base operations
support, storage services, use of facilities, training
services, spare parts and components, repair and
maintenance services, calibration services, and port
services. The term also includes the temporary use of
general purpose vehicles and other nonlethal items of
military equipment, where such lease or loan is permitted
under the national laws and regulations of the parties. The

ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැන්ත්රීතුැද.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු සාභද දා කතුැ ද, ැැ ඔඳතුැදට  දසි ශගෞරව ඇතුව
කිා  වද, කරුණදකර අපි ශේක හාගන්ශන් යතුව ඇත්ත කථද
කරුල කිා කද. යන් ශේ services සාපා න්ශන්, ඇශැරිකදශව
ඉසා්ශකෝකවකට , ඇශැරිකදනු හුල දවට ? ඒ පළුලවය ද කදරණා .
ශේ ගිවිුැ තිශඳන්ශන් United States Department of Defence
- USDOD එක ා ටශත් , යත් ේ ඇශැරිකදශව ශව
ශ පදර්තශේන්තුව්  ා ටශත් ? කාකදශව ශේක අත්සාන් කරකද
තිශඳන්ශන්, Secretary to the Ministry of Housing,
Construction and Cultural Affairs , යත් ේ Secretary to the
Ministry of Defence ?

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

යහය, යහය. අශප් රටවකට සාැහර අවසා්ථදවකී  හුල ද
එ වද. ුලත් එශසාේ එන්ශන් යුී ැා  කටයුතුවකට ශ ශවි .
උ දහරණා ්  ව ශා න් ු දමි වයසා ා  ඇති වුණු ශවකදශව ඒ
කේටිා  චවද. ුලත් ඒ චශව, යුී ැා  කටයුත්තකට ශ ශවි .
ඒ, එක උ දහරණා ් . That was only for logistics; it had
nothing to do with military activities.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ශ වය ද කරුණ විධිා ට ැැ ඔඳතුැදශගන් කදරණා ්  ය
ගන් කයැයතිි . ශේ තිශඳන්ශන් ඇශැරිකදව ශක ශහේ හරි යුී
කරීී  අපි ඔවුන්ට කඳද ශ
ශසාේවද ගය ි . එශහැ යත් ේ
ඔතය "ammunition" කිා කද සා හන් කරන් අව ය යහය ශන්.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

යහය,

යහය. යුී කරීී  කිා 

එක

යහය.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඔඳතුැද කිවවද, even "ammunition" කිා කද. Logistic
support for the US Army, not for any other organization. ගරු
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු බිැල් 2 රත් දා ක ැහතද]

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

ඇැතිතුැ ද, ැැ ඔඳතුැදශේ ශවකදව ගන්ශන්. සාැදශවන් . ැට
ය ගන් අව ය ශැා ි . ශගෝසදභා  රදජප් ෂ ැහත්තා දශේ
කතන් රා  0197.13.16වය ද
දි න් ඉවර වුණද ශන්.
ඔඳතුැන්කදශේ කයබි ේ ැණ්ඩකා  ශේක ී ර්ඝ කරකද තිශඳ වද
ශන්, සා දකදලිකව. අන් , ඒක ගය යන් කිා න් ශකෝ.

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු සාභද දා කතුැ ද, අපි න් ද තරමින් ඒ ගිවිුැ පිුක 91ක
ගිවිුැ් . ඕ ෑැ රට්  එවය ද ගිවිුේ අත්සාන් කර වද. හයඳයි ,
ඒ ගිවිුැ අවුරුදු 91කින් -0117-0197න්- පුව ඔඳතුැන්කදශේ
පදක
සාැශේ ිනගු කරකද තිශඳන්ශන්. ිනගු කළද විතර් 
ශ ශවි , එා  ගුණදත්ැකව ශව සා් කරකද තිශඳන්ශන්.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සා දකදලික ශ ශවි , යන් තිශඳ Agreement එක අනුව
renewal clause එක්  යහය. ින 9 1ක notice එක්  ී කද එක
කණ්ඩදා ැකට අි න් ශවන් පුළුවන් ඕ ෑැ ශවකදවක; you can
give 180 days' notice and leave. There is no renewal clause.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශව සා් කරකද තිශඳන්ශන්.

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

තවැ 180 days draft එශ්  තිශඳ වද ශන් ?

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔඳතුැද යන් Agreement එක ගය ශන්, ඇුශව. ැැ කලින්
කිවවද වදශේ ACSA එක ශගෝසදභා  රදජප් ෂ ැයතිතුැද අත්සාන්
ශකරුශව. SOFA එකත් ඒ වදශේි . ඒකත් ාන්ද්රිකද ැයති දා ශේ
චණ්ඩුව කදකශේ අත්සාන් ශකරුශව. ය ට රටවල් 2 911්  -

ශව සා් කරකද තිශඳන්ශන්. අපි කිා න්ශන් ඒකි . ශේ ගිවිුැ,
ඒ ගිවිුැට වඩද හ හසා් ගුණා කින්, ක් ෂ ගණ කින් ශ ශවි ,
ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණ කින් රශේ  ද හසාට, සා්වවරීත්වා ට,
සා්වදධී ත්වා ට හද ද පුලණුව ගිවිුැ් . එවයන් ්  තැි  යන්
තුල දන් දශසාේකද ඇශැරිකද එ් සාත් ජ ප ා ත් එ් ක අත්සාන්
කරකද තිශඳන්ශන්. SOFA එකත් ඒ වදශේැි . තුලන් දන්ශසාේ ඒ
 දසාද ශේක ඌ
ා  කරන් හ න් එපද, 2007ත් තිබුණද;
අනූගණන්වකත් තිබුණද කිා කද. තුලන් දන්ශසාේ කරුණදකරකද
තුලන් දන්ශසාේකදශේ වර්තැද චණ්ඩුව අත්සාන් කරපු ගිවිුේ
ඉිනරිපත් කරන් කිා කද අපි කිා ද සිටි වද.

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

ඒවද තැි  ැැ ඉිනරිපත් ශකරුශව. ැැ ඔඳතුැදට ශේ ගිවිුශේ
පිටපත්  ශ න් ේ. ශේ ගිවිුැ අත්සාන් කශළේ, 2007ී . අශ ් 
එක -

Sir, I rise to a point of Order.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා

ඔඳතුැදශේ point of Order එක ශැ ක්  ?

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

තුලන් දන්ශසාේකද ඒක ිනගු කළද, 2018ී 

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා

ව ගිවිුැකට.

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු සාභද දා කතුැ ද, ඔඳතුැද කයැයති
ේ,
ඔඳතුැදශගන් ශප ඩි ප්ර ් ා ්  අහන් අවසාර ශ න් .

ැට

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අහන් .

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ශගෝසදභා  රදජප් ෂ චර් ෂක ශල් 2කේතුැද ACSA එක
අත්සාන් කළද කිා කද ඔඳතුැද කිවවද. ඒ, 2008ී .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

2007ී .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ඇ යහයඇ කිා න්ශන් යහය. අපි ී ර්ඝ කළද. ශැ ක , කදීම
අව යතද අනුව එශහැ කරන් ශව වද. අවුරුදු 90්  ශව වද,
ඒවද අත්සාන් කරකද. ඒ  දසාද කදීම අව යතද අනුව ඒවද
ා දවත්කදීම කරන් ඕ ෑ. [ඳද ද කිරීැ් ] -

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

තුලන් දන්ශසාේකදශේ කදීම

අව යතද අපට පයහයිනලිි .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තුලන් දන්ශසාේකද අත්සාන් කරපු එක සාේඳන් ව උත්තර
ශ න් ඳයරුව - [ඳද ද කිරීැ් ]

1169

2019 ැයි  03

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

තුලන් දන්ශසාේකදශේ කදීම
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(The Hon. Lakshman Kiriella)

අව යතදව අපට පයහයිනලිි .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශේ ශග ල් 2කන් අත්සාන් කශළේ ගිවිුැ. ඇශැරිකදනු
පුරවයසිා න් ශ ශ ශ ්  අත්සාන් ශකරුශව. [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ විවද ා ත්, සාභදවත්
අභදගය සාේපන් විධිා ට -[ඳද ද කිරීැ් ]

අත්සාන් කරපු එක රද ගන් ඳයරිව ශේ අා  කෑ ගහ වද. ඔා 
ප්ර ් ා  එ ද විැල් 2 වීරවා ැයතිතුැදත් ඇුවවද. ැැ එතුැදට කිවවද,
2007ී  කිා කද. 9 4ී  ාන්ද්රිකද ැයති දා  SOFA ගිවිුැ අත්සාන්
කළද. ඒකත් රටවල් 2 911්  පැණ අත්සාන් කරකද තිශඳ වද.
"Brief on the US-Sri Lanka Status of Forces Agreement
(SOFA)"හි "Background" ැයති ශක ටසින් ැැ කිා වන්
කයැයතිි .
"A SOFA does not constitute a security arrangement with a
particular country. It establishes the rights and privileges of US
personnel in a country, and address issues such as wearing of
uniforms, exemption from taxes and fees, carrying of weapons, use
of radio frequencies, licences, customs regulations, exemption from
the criminal jurisdiction of the host country".

යන් ශේ අන්තිැ කරුණ - "exemption from the criminal
jurisdiction of the host country" - ගය ැැ කිා න් ඕ ෑ.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අභදගය සාේපන්
ශවන්
ඕ ෑ
disturb කරන්ශන්. Please sit down.

යහය. ඔඳතුැදශන්, ැට

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද,-

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

අපි චශව කථද කරන් . තුලන් දන්ශසාේ ඔශහ ැ කිා න්ශන්
ශක ශහ ැ ?

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා
(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැද කථද කරන් .

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු  දශා ෝජය කථද දා කතුැ ද, ශේ ශග ල් 2කන් ශේක 0117ී 
අත්සාන් කරකද, යන් වැදරන් ඳයරුව ඟක වද.

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

2007ී  අත්සාන් කළ ගිවිුැ ශ ශවි , තුලන් දන්ශසාේකද
019 ී  ශේක ක් ෂ, ශකෝටි ගණ කට - [ඳද ද කිරීැ් ]

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එශහැ කිා න් .

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ඒක ඇත්ත.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එශහැ කිා න් , ඒකට කැ් 

ගු ජය්දත ්මරවීර මහසතා
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ඒක තැි  ඇත්ත.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please do not disturb my trend of thoughts.

Sir, the last Agreement signed by Her Excellency
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga had a clause
which states "exemption from the criminal jurisdiction of
the host country".

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ශේශරන්

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

යහය.

ඒ කිා න්ශන් අශප් රශේ අපරද නීතිා ට ා ටත් වන්ශන්
යහයි  කිා කද. ඒ ඇශැරිකදනු ශසා ල් 2 දදුශවෝ ු දමිා  කදකශේ
කාකදවට චවද කිා ුල ශකෝ. එතශක ට ඔවුන් ශේ රශේ ඉන්
ශක ට අශප් රශේ තිශඳ අපරද නීතිා ට ඔවුන් ා ටත් වන්ශන්
යහයි  කිා කද ාන්ද්රිකද ැයති දා  අත්සාන් කරපු Agreement එශ් 
තිබුණද. ුලත්, තික්  ැදරප ැයතිතුැද ශේ ගිවිුැ අදෙත් කර
එක ගය සාදකච්ඡද කරන් ශේ වතදශව ඇශැරිකදවට ගිා දැ
ශැ ක
වුශණ්? The Third USA-Sri Lanka Partnership
Dialogue held on 16th May, 2019 in Washington was cochaired by the Hon. Minister of Foreign Affairs of Sri Lanka
and US Under Secretary of State for Political Affairs, Mr.
David Hale. During the meeting, the Hon. Minister of
Foreign Affairs informed the US delegation that Sri Lanka
would find it difficult to grant immunity from criminal
jurisdiction to US forces. තික්  ැදරප ැයතිතුැද පයහයිනලිව
කිවවද, ඇශැරිකදනු ශසා ල් 2 දදුශවෝ ශේ රශේ ඉන් ශක ට ඒ
ශග ල් 2කන් අපරද ා ්  ශකරුශව ත් රී කාකදශව නීතිා  ා ටශත් ඒ
අා ට ුවවේ කළ යුතුි , ඒ අනුව අපරද වකට ශ
ුවවේ ඉවත්
කරන් අපි සූ ද ේ යහයි  කිා කද. It was also stated that it
would be difficult to implement the 1995 SOFA, agreed
through an exchange of Notes -ලියුේ ුවවැදරු කර ශග
තිශඳන්ශන්- due to the coming into force of the Diplomatic
Privileges Act, No. 9 of 1996, which sets the procedures for
granting immunities and privileges. අපි ගිහිල් 2කද කිා ද
තිශඳ වද, ඇශැරිකදනු ශසා ල් 2 දදුශවෝ කාකදශව ඉන් ශක ට
ා ේ කිසි අපරද ා ්  ශකරුශව ත් ශැ ක්  කරන්ශන් කිා කද.
ාන්ද්රිකද ැයති දා  අත්සාන් කරපු Agreement එශ්  තිබුශණ් ඔවුන්
කාකදශවී  අපරද ා ්  ශකරුශව ත් කාකදශව ඩු ැන් ඳයහයි 
කිා කදි . ුලත්, තික්  ැදරප ැයතිතුැද ගිහිල් 2කද කිවවද, "අපට
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පදර්ලිශේන්තුව

[ගරු ක් ෂ්ැන් කිරිඇල් 2ක ැහතද]
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ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ඒක කරන් ඳයහය, ඇශැරිකදනු ශසා ල් 2 දදුශවෝ කාකදශව ඉන්
ශක ට ා ේ කිසි අපරද ා ්  ශකරුශව ත් ඒ අා ට කාකදශව නීතිා 
ා ටශත් ුවවේ කයශඳ වදඇා  කිා කද. ශේකි  තත්ත්වා . ප්ර ්
තිශඳ වද ේ, අපට සාදකච්ඡද කරකද විසා ද ගන් පුළුවන්.
ුලත්, ශේ අා  කිා  විධිා ට ශේ ගිවිුැ බිල් 2ශකකු ශ ශවි ,
රටවල් 2 සිා ා ්  විතර ශේ ගිවිුේ ශ කැ අත්සාන් කරකද තිශඳ
ඳව ැැ ශේ අවසා්ථදශවී  ප්රකද කරන් කයැයතිි .

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු ක් ෂ්ැන් කිරිඇල් 2ක ඇැතිතුැද යන් පයහයිනලි කළද,
immunity එක සාේඳන් වි , ඊට පසා්ශසාේ කාකදශව නීතිා  අ දළ
ව විධිා ටි  කථද කළද කිා කද. ුලත්, ඔඳතුැද ඊට කලින් ඉාග්රීසි
භදෂදශවන් කිා වදශග ගිා  එශ්  තිබුණද, US හුල දශව අා ට
කාකදව තුළ ඒ ශග ල් 2කන්ශේ telecommunication system එක් 
පවත්වද ශග ා න් පුළුවන්, චයු ශග ා න් පුළුවන් ා  දී 
ව ශා න්.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ, ඔඳතුැදශේ අර්ථ  දරූපණා .

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ැශේ අර්ථ  දරූපණා  ශ ශවි , ශේක clear text එක් . ශේ
ගිවිුශේ සා හන් ව වද, US Department of Defence එශ් 
military personnel and even civilian contractors කිා කද. ඒ
කිා න්ශන්, ඇශැරිකදව hire කශළ ත් ැදකිනවි න්කදරශා ් ව, ඒ
ශග ල් 2කන්ට කෑැ ශ න්ශන් ශැශහන්. එා දට හේඳ ශව වද,
ශැශහේ ඇැති ශක කුට වඩද diplomatic immunity එක් .
ඒකි  ශේශ්  තිශඳන්ශන්. ඒකි  ඒ ශග ල් 2කන් ඉල් 2කන්ශන්.
ශැ ක , US Department of Defense යුී කරන්ශන් ශග ඩ් 
civilian contractorsකදත් එ් කි . ගරු ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැද
ශේක කිා වන් . ශේ කදරණද 95න්, 13කට එකඟි  කිා කද ැැ
අහන්ශන්.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

Logistics. ශසා ල් 2 දදුශව්  එ ශක ට තුව් කුව්  අරශග
එ වදැ ශන්. තුව් කුව්  යතිව ශසා ල් 2 දදුශව්  එ වද ? අපි
සාද දරණ ශවන් ඕ ෑ. ශේ, හුල දව්  ශ ශවි .

ඒවද සිවිල් 2 ශසාේවදවන්.

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

එශහැ එක්  යහය. රට්  ඇතුශළේ චයු තඳදශග ඉන්
පුළුවන් වන්ශන් එක හුල දවකටි . ඇශැරිකදනු ශසා ල් 2 දදුවද එ
එකි , ඒ ශසා ල් 2 දදුවද ඔුවශේ  දක ඇඳුැ ඇ ශග ශැශහේ ඉන්
එකි , ඔුවශේ චයු ශැශහට ශේ එකි  කිා න්ශන් එක් 
ශ ශවි , ශ ක් . ඒක ශත්ශරන් ඕ ෑ. [ඳද ද කිරීැ් ] හරි,
පයහයිනලිි . ඔඳතුැන්කද යන් වගන්ති ශ කකට ඳයහයි  කිා කද
තිශඳ වද ශන්. අපි ඒක ශහ ි  කිා ුල ශකෝ. එතශක ට ඉතිරි
ටිකට එකඟ ? යන් SOFA එශ්  වගන්ති වි දක ප්රැදණා ් 
තිශඳ වද ශන්? ඇශැරිකදනු චණ්ඩුව ශා ෝජ ද කරපු එශ් 
තිශඳ වද, 15 paragraphs. ඒශකන් ශ ක්  ශන් යන් ඳයහයි 
කිා කද තිශඳන්ශන්. ඒ කිා න්ශන් diplomatic immunity එක
ශ න් ඳයහයි  කිා කද තිශඳ වද. යන් ඔඳතුැද කිවව විධිා ට
කාකදශව නීතිා  අ දළ වන් ඕ ෑා  කිා කද කිා ද තිශඳ වද. තව
තිශඳ වද, ැැ ශේශ්  කිා පු ඒ ශග ල් 2කන්ශේ vessels check
කරන් ඳයහය, ඒ ශග ල් 2කන්ට ශැශහේ සාේපූර්ණශා න් tax free, ඒ
ශග ල් 2කන්ට identity card එශකන් එන්
ා න්
පුළුවන්, ඒ
ශග ල් 2කන්ට ඒ ශග ල් 2කන්ශේ හුල ද  දක ඇඳුශැන් කාකදශව
ගැන් කරන්
පුළුවන්, චයු
ශග
ා න්
පුළුවන්,
telecommunication system එක්  කාකදව ඇතුශළේ ශග ා න්
පුළුවන්ා  කිා කද. ශේ ඔ් ශකෝැ ශේ Agreement එශ් 
තිශඳ වද. ගරු ඇැතිතුැ ද, ඔඳතුැද යන් කිා න්ශන් ඒ 95න්
ශ කකට කයැයති යහය, 13කට එකඟි  කිා කද ?

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශැතය
තිබුණු ප්ර ද ැ ප්ර ් ා  ශේකි . ඇශැරිකදනු
ශසා ල් 2 දදුශව්  කාකදශව ඉන් ශක ට ා ේ කිසි අපරද ා ් 
ශකරුශව ත්, ාන්ද්රිකද ැයති දා  අත්සාන් කරපු Agreement එශ් 
තිබුණු විධිා ට ඒ අපරද ා ට කාකදශව ුවවේ කරන් ඳයහය.
ුලත්, අපි අත්සාන් කරන් ා  Agreement එක - අපි තවැ ඒක
අත්සාන් කරකද යහය - තවැ discuss කර වද. තවැ ශේකට
agreement එක්  යහය. ලිපි ුවවැදරුව්  - only an exchange of
letters - පැණි  තිශඳන්ශන්. ඒක අනුව ඇශැරිකදනු
ශසා ල් 2 දදුශව්  කාකදශව ඉන්
ශක ට ා ේ කිසි වයරැී ් 
ශකරුශව ත් කාකදශව අපරද නීතිා ට ා ටත් ශව වදි  කිා 
එක අපි පයහයිනලිව ශපන්වද ී  තිශඳ වද.

ගු නිවයෝජය කථානායකුරමා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශඳ ශහ ැ සා්තුතිි .

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ේමත විය.

ගු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහසතා

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒවද සිවිල් 2 ශසාේවදවන්. යු ැා  ශසාේවදවන් ශ

ගු බිමල් ර්නායක මහසතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

No, no. ඒවද සිවිල් 2 ශසාේවදවන් ශ

No, no. යන් සාහරදන්කද telecommunication systems
පදවිච්චි කශළේ? එතශක ට සිවිල් 2 ?

ශවි .

ශවි .

පාර්ලිවේ්දුරව ඊ අනුකූලව අ. භා. 5.06 , 2019 මැයි 24 වන
සිකුරාාා ුව.භා. 10.30 වන වතක් කල් ගිවේය.
அதன்படி பி. ப. 5.06 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2019 மம 24,
தவள்ளிக்கிைகம மு.ப. 10.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 5.06 p.m. until 10.30 a.m. on
Friday, 24th May, 2019.

්ැ.යු.
ශැැ වදර්තදශව අවසාද ුලද්රණා  සා හද සා්වකීා  කථදවක  දවයරින කළ යුතු තයන් ් වනු රිසි ැන්ත්රීන් මින් පිටපත්  ශග
 දවයරින කළ යුතු චකදරා  එහි පයහයිනලිව කකුණු ශක ට, පිටපත කයබී ශ සාතිා ්  ශ ඉ් ැවද
හසැ්ද්ාල සාාසා්කදරක ශවත කයශඳ ශසාේ එවිා  යුතුා .

குறிப்பு
உறுப்பினர் தமது உகரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து
அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும்.
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වක ළඹ 5 වප ල්වහසේ්දවග ඩ කිුළපන පාර අාක 163 ාරන ්පථානවයහි පිහිටි
රජවේ ප්රවෘ්ින වාපාර්තවේ්දුරවේ පිහිටි රජවේ ප්රකාශ්න කාර්යාාශ්වය්ද
ිරල ී  ගත හසැක.
වමම හසැ්ද්ාල වාර්තාව www.parliament.lk වවේ අඩවිවය්ද
බාගත හසැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
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அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.

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