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2020 தசப்தரம்பர் 23, புதன்கிைகம

Wednesday, 23rd September, 2020
———————පූ. වා. 10.00 පාර්ලිමම් සුරව රැසන විය.
කථානායකුරනා [ගු නමි සද යාපා අමේවර් න නහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மைிக்குக் கூடியது.
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன]
தகலகம வகித்தார்கள்.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා මනහානාර්ග අනාතය සහ
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවමේ ප්ර ාන සාවි ායකුරනා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்பகாலாசானும்)

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and
Chief Government Whip)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ
ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික
සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් පහත සඳහන්
වාර්තා මම ඉදිරිපේ කරමි.
(i)

රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ ජාාතික ශපොලිසථ ශකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධ
කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර නිශයෝග 119(4)
රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ  ්රියාමාර්ග පිළිබඳ
වාර්තාව; සහ

(ii)

රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ මහානගර හා බසථනාහිර සාවර්ධන අමාතයාා ය
සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර
නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ 
්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව.

The Parliament met at 10.00 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA
ABEYWARDANA] in the Chair.

ශ්රී ලාකා නානව මිකමකම් මකිකම් ස සවාමක
කාර්ය සා න වාර්තාව

இலங்கக மனித உாிகமகள்
ஆகைக்குழுவின் தசயலாற்றுகக அறிக்கக
PERFORMANCE REPORT OF THE HUMAN RIGHTS
COMMISSION OF SRI LANKA
ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී කාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාශේ ආඩුක්රම
වයවසථාාශේ 41ආ(6) වයවසථාාව සහ 1996 අාක 21 දරන ශ්රී කාකා
මානව හිමිකම් ශකොමිෂන් සභාව පනශේ 30 වගන්තිය රකාරව,
2019 වර්ෂශේ ශදවැනි කාර්තුව සඳහා (2019.04.01 2019.06.30) ශ්රී කාකා මානව හිමිකම් ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව මම ඉදිරිපේ කරමි.

ශමම වාර්තා රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු නිනල් සිරිපාල ද සිල්වා නහතා මකම්කු අනාතයුරනා
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour)

ගරු කාානායකතුමනි මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපේ
කරමි.
(i)

රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ කම්කරු හා වෘේතීය සමිති සබඳතා
අමාතයාා ය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ
සථාාවර නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ 
්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව;

(ii)

රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ කම්කරු ශදපාර්තශම්න්තුව සම්බන්ධ කරුණු
පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර නිශයෝග 119(4) රකාරව
නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ  ්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව; සහ

(iii)

රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි
පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි
වාර්තාශේ මිනිසථබක හා රැකීර්ෂෂා ශදපාර්තශම්න්තුව
සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර
නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ 
්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව.

සීනා නිර්ණය මකිකම් ස සවාමක කාර්ය
සා න වාර්තා
எல்கல நிர்ைய ஆகைக்குழுவின்
தசயலாற்றுகக அறிக்கககள்

PERFORMANCE REPORTS OF THE DELIMITATION
COMMISSION
ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී කාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාශේ ආඩුක්රම
වයවසථාාශේ 41ආ(6) වයවසථාාව රකාරව 2019 වර්ෂශේ ිවේවැනි
කාර්තුව සඳහා (2019.10.01 - 2019.12.31) 2020 වර්ෂශේ
පළමුවැනි කාර්තුව සඳහා (2020.01.01 - 2020.03.31) සහ
ශදවැනි කාර්තුව සඳහා (2020.04.01 - 2020.06.30) සීමානිර්ණය
ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තා මම ඉදිරිපේ කරමි.

191

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නිමල් ිවරිපාක ද ිවල්වා මහතා

ශමම වාර්තා රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

2019 වර්ෂය සඳහා මාර්ග සහ මහාමාර්ග අමාතයාා ශේ වාර් ක
කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ගරු ශජාොන්සථටන් රනාන්ු  මහතා

192

පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ
ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි වාර්තාශේ කර්මාන්ත හා වාණිජා
කටයුතු අමාතයාා ය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ
සථාාවර නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ 
්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදිරිපේ කරමි.
ශමම වාර්තාව රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

·

සවාමම්සය නත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

1978 අාක 16 දරන වි ථවවිදයාක පනශේ 20(4)(ආ) වගන්තිය යටශේ
උසසථ අධයාපන තා්ෂෂණ හා නශවෝේපාදන අමාතයවරයා විිවන් සාදන කු ව
2020 මැයි 18 දිනැති අාක 2176/2 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන
කද නියමයන්.- [අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශජාොන්සථටන් රනාන්ු 
මහතා

සවාමම්සය නත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

 (105 අධිකාරය වූ) වවදය ආාාපනශේ 72 වගන්තිය සම ියයවිය

2019 වර්ෂය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු සහ ද්ෂ ණ සාවර්ධන
අමාතයා ශේ කාර්යසාධන වාර්තාව.- [වරාය හා නාවික අමාතයතුමා
ශවනුවට ගරු ශජාොන්සථටන් රනාන්ු  මහතා

සවාමම්සය නත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

2019 වර්ෂය සඳහා බන්ධනාගාර ශදපාර්තශම්න්තුශේ කාර්යසාධන
වාර්තාව.- [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතා

සවාමම්සය නත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

යුතු 19(ඉ) වගන්තිය යටශේ ශසෞඛ්ය ශපෝෂණ හා ශ්ධීයය වවදය
අමාතයතුමා විිවන් සාදන කු ව 2018 ජානවාරි 26 දිනැති අාක
2055/54 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන කද නිශයෝගය;
සහ

මපත්සම්

மனுக்கள்

PETITIONS

 (105 අධිකාරය වූ) වවදය ආාාපනශේ 72 වගන්තිය සම ියයවිය
යුතු 19(ඉ) වගන්තිය යටශේ ශසෞඛ්ය සහ ශ්ධීයය වවදය ශසේවා
අමාතයතුමිය විිවන් සාදන කු ව 2019 ශදසැම්බර් 26 දිනැති අාක
2155/15 දරන අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රශේ පළ කරන කද නිශයෝගය.[ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශවනුවට ගරු ශජාොන්සථටන් රනාන්ු  මහතා

සවාමම්සය නත තිබිය යුුරයයි නිමයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்திி் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි විු ලිබක අමාතයතුමා ශවනුශවන්
රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින
පාර්ලිශම්න්තුව ශවත ඉදිරිපේ කරන කද අටවැනි පාර්ලිශම්න්තුශේ
ිවේවැනි සභාවාරශේ පළමුවැනි වාර්තාශේ විු ලිබක හා බක ්ෂති
අමාතයාා ය සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර
නිශයෝග 119(4) රකාරව නිීක්ෂෂණ සහ ගනු කැූ  ්රියාමාර්ග
පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදිරිපේ කරමි.
ශමම වාර්තාව රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු
කළ යුතුයැයි මම ශයෝජානා කරමි.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු (වවදය) රශම්ෂථ පතිරණ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.

ගු ිළයාකර ජයරත්න නහතා මවිමද්ශ් රැකියා ප්රවර් න හා
මවමෙඳ මපිෙ විවි ාාගිකරණ රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு பியங்கர யரத்ன - தவளிநாட்டு ததாைில்வாய்ப்பு
பமம்பாடு மற்றும் சந்கதப் பல்வககப்படுத்தல் இரா ாங்க
அகமச்சர்)

The Hon. Priyankara Jayaratne - State Minister of Foreign
Employment Promotion and Market Diversification)

ගරු කාානායකතුමනි මම සාලියවැව හන්දිය 20 කණුව යන
ලිපිනශයහි පදිාචි ඊ.එම්. රේනායක මහතාශගන් කැුදණු
ශපේසම්ෂ පිළිගන්වමි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ජායරේන ශහේරේ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.

ගු ච සදින වීරක්මකිඩි නහතා
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කාානායකතුමනි මම පහත සඳහන් ශපේසම් හතර
පිළිගන්වමි.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(1)

ශපෝ්ධදක පහළ කීඹිය තුක්වගමවේත යන ලිපිනශයහි
පදිාචි ශ්ෂ.එල්. ධනවතී මහේමියශගන් කැුදණු ශපේසම;

(The Hon. Johnston Fernando)

(2)

ඇල්පිටිය ගශඩුශගොඩ ියතුල්විටිගක යන ලිපිනශයහි
පදිාචි මහශගොඩශේ තිකකරේන මහතාශගන් කැුදණු
ශපේසම;

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

ගරු කාානායකතුමනි කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන්
රජාශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විිවන් 2020.02.18 දින

193
(3)

2020 සැප්තැම්බර් 23
ශපෝ්ධදක නරාවක පන්වික පාර කැන්දගහවේත යන
ලිපිනශයහි පදිාචි පී.ඩී. ිවරියාවතී මහේමියශගන් කැුදණු
ශපේසම; සහ

(4) අ්ෂමීමන නියාගම යන ලිපිනශයහි පදිාචි වයකට් දාගමුව
මහේමියශගන් කැුදණු ශපේසම.

ඉදිරිපත් කරන ලද මපත්සම් නහජන මපත්සම් ිළිතබඳ කාරක
සවාව පැවරිය යුුර යයි නිමයෝග කරන ලදී.

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

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)
දැන් වාචික පිළිතුරු අශප්්ෂෂා කරන ර ථන. ර ථන අාක 1 2/2020- (1) ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා

[බාධා ියීකම් නැහැ. කු ගහන්ශන් නැතිව ශපොඩ්ඩ්ෂ ඉන්න. ගරු
කාානායකතුමනි ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කා දිවුරුම්  ජකා
දවසථ ියහිපයියන්ම මාේ ර ථන භාර ු න්නා. නමුේ මශේ එක
ර ථනයයි නයාය පත්රයට ඇතුළේ ශවකා තිශබන්ශන්.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා මුලින් ර ථන භාර ශදන්න ඇති. ඊටේ කලින් අනි්ෂ
මන්ත්රීතුමන්කා ර ථන භාර ශදන්න ඇති. ඒකයි ශවන්න ඇේශේ.

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

එශහම ශවන්න බැහැ ගරු කාානායකතුමනි. මම 22වන දා
වාශේ තමයි ර ථන භාර ු න්ශන්.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

ගු කථානායකුරනා

(The Hon. Hesha Withanage)

(The Hon. Speaker)

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

ගරු කාානායකතුමනි මා එම ර ථනය අහනවා.

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා
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(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ර ථනය්ෂ භාර ු න්නාම එය ශල්ඛ්නගත
ශවනවා. ඒ ශල්ඛ්නගත වන පිළිශවළ අනුව තමයි ර ථන ඉදිරිපේ
ශවන්ශන්.

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කාානායකතුමනි ඊට ශපර මට කාරණය්ෂ ියයන්න
තිශබනවා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ියයන්න ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමනි.

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කාානායකතුමනි
ඊශේේ අදේ වාචික පිළිතුරු
අශප්්ෂෂා කරන ර ථන නයාය පත්රයට ඇතුළේ කර ඇති ආකාරය
සම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා.
විප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරු හැේතුතුන්ශදශන්ෂ තමයි ඉන්ශන්. ආඩුක්
ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරු අදෙශදශදශන ඉ ඉන්නවා. නයාය පත්රයට
අනුව ඊශේ ආඩුක් ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරු ශදශදශන ඉට සහ අද
ආඩුක් ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරු තුන්ශදශන ඉට පමණයි ර ථන ඉදිරිපේ
ියීකමට අවසථාාව සකසා  ජ තිශබන්ශන්. විප්ෂෂශේ සමහර
මන්ත්රීවරු ර ථන ශදක බැගිනුේ ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. ආඩුක්
ප්ෂෂශේ අයට එශහම අවසථාාව්ෂ නැහැ. එම නිසා ශම් ර ථන
ඉදිරිපේ ියීකශම් රමශේදය ගැන සැකියලිමේ ශවන්න නනු ගරු
කාානායකතුමනි. ශමොකද අපටේ ඒ අවසථාාව තිශයන්න නනු.
විශ ේෂශයන් ිවයයට පනහ පනහ ව ශයන්වේ ර ථන ඇසීශම් ජ
ශදශගොල්කන්ටම අවසථාාව කබා ශදන්න නනු.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ර ථන ඉදිරිපේ කරන පිළිශවළ අනුව තමයි
ඒවා නයාය පත්රයට ඇතුළේ වන්ශන්.

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කාානායකතුමනි අපි ර ථන ඉදිරිපේ කරකා තිශබනවා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා මුලින්ම භාර ශදන්න ඇති ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි
ඊටේ කලින් අපි ර ථන භාර ශදන්න ඇති.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශල්ඛ්නගත වුණු පිළිශවළ අනුව තමයි යන්න ශවන්ශන් ගරු
මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමනි.

ගු මුජිබුර් රහුනා ස නහතා

(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කාානායකතුමනි ගරු ශමොහමඩ්
මුසම්මිල්
මන්ත්රීතුමා ආඩුක් ප්ෂෂය නිශයෝජානය කරන මන්ත්රීවරශය්ෂ.
ඒ නිසා එතුමාශේ ර ථන එතුමාශේ කඩුඩායම් රැසථීමශම් ජ
අහන්න පුළුවන්. විප්ෂෂශේ අපිේ එ්ෂක එවැනි කඩුඩායම්
රැසථීමම් පවේවන්ශන් නැහැ ශන්. ඒ නිසා අපට ර ථන අහන්න
තිශබන්ශන් ශම් ගරු සභාව විතරයි.
ගු ශ්ා සත බණ්ඩාර නහතා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුමනි පාර්ලිශම්න්තුවට ශේීක පේ වුණු සුම
මන්ත්රීවරය ඉටම තම රශ්ධ ශේ ශහෝ රශට් තිශබන ර ථනය්ෂ
පිළිබඳව අහන්න අයිතිය්ෂ තිශබනවා. අද විප්ෂෂශේ ිවටින
මන්ත්රීවරු පගිගිය කාකශේ ආඩුක් ප්ෂෂශේ ිවටින විටේ ර ථන
රාශිය්ෂ ඇහුවා. විශ ේෂශයන්ම ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා
සහ ගරු චමින්ද විශේිවරි මන්ත්රීතුමා එයට සා්ෂ දරනවා ඒ
අයිතිය සුම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරය ඉටම තිශබන්න නනු. ඒ
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පාර්ලිශම්න්තුව
ාන්ත බඩුඩාර මහතා

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අයිතිය නැති කරන්න බැහැ. ඒ නිසා මන්ත්රීවරයා ආඩුක්
ප්ෂෂශේද විප්ෂෂශේද ියයන එක ශම් කාරණයට අදාළ නැහැ.
නනුම මන්ත්රීවරය ඉට ර ථනය්ෂ අහන්න අයිතිය තිශබනවා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එහි ශවනස්ෂ නැහැ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ර ථන ලියාපදිාචි වුණු
අනුපිළිශවළට කාටේ අවසථාාව කබා ශදනවා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ පිළිශවළ ශවනසථ කරන්න එපා ගරු කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාශේ ර ථනය දැන්
අහන්න. [බාධා ියීකම්ෂ

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුමනි සථාාවර නිශයෝග 86(1) යටශේ මම
ශම් කාරණය අහන්ශන්. මටේ අවසථාාව්ෂ ශදන්න ගරු
කාානායකතුමනි. එශහම කරන්න එපා ගරු කාානායකතුමනි.
දැන් ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා සාධාරණ ර ථනය්ෂ ශන්
ඇහුශේ. සථාාවර නිශයෝග 86(1) යටශේ මටේ එයට සම්බන්ධ
ශවන්න ඉඩ ශදන්න.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ ර ථනය ශමොක්ෂද මන්ත්රීතුමා

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුමනි මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා ශයෝජානා කළ
"සාධාරණව හා සමව කබා  ජම" ියයන කාරණයට මාේ එක යි. ඒ
හැඟීම ආපු ගරු මන්ත්රීතුමනි ඊශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ වූ ිවු ීමම
ඔබතුමා අනුමත කරනවාද ගරු කාානායකතුමනි ඒ විධියට ඒ
මන්ත්රීතුමා ඒ අසාධාරණය සම්බන්ධශයන් ශයෝජානා ියීකශම් ජ
අපිේ ඉතාම කනගාටශවන් ඔබතුමාට ියයනවා ඊශේේ ඔබතුමා
ඇතුළු ශම් සමහර නිකධාරින් පැහැදිලිවම ප්ෂෂග්රාහීව ව හැිවරුණු
බව. ඔබතුමා නික ඇඳුම්ෂ ගැන ියය්ධ ජ ශේත්රධාරිතුමා ඇවිේ
ියයනවා "ඒ නික ඇඳුම හරි." ියයකා. ගරු කාානායකතුමනි
අශ ෝභන හැිවීකම් තුළින් ශම් ගරු සභාාශේ සාම්රදායික ගති තේ
කරන්න එපා. ශම් නිකධාරින්ට ඔබතුමාට මුකගිනට මහා වි ාක
ගරුේවය්ෂ අප තුළ තිශබනවා. එය දියන්නට රශට් මිනිසථගි
කැමැතියි. දැන් ඒක දිගින් දිගටම පිරිශහනවා. ඒ නිසා ඒ ගරු
මන්ත්රීතුමා ියයනවා වාශේ ඒ සාධාරණය අපි ඔබතුමාශගන්
බකාශපොශරොේතු ශවනවා ගරු කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සථතුතියි.

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුමනි සථාාවර නිශයෝග 121 යටශේ
ශමොශහොමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා ියයපු "සමව" ියයන අදහසට
අපි ගරු කරනවා. එශසේ ගරු කරමින් මම ඔබතුමාට ියයනවා ඊශේ
COPE එශ්ෂ සභාපතිකම ආඩුක් ප්ෂෂයට ගේතා වාශේ එතුමා
ියයන පරිදි 'සමව' COPA එශ්ෂ සභාපතිකම අද අපට ශදන්න
ියයකා. එතශකොට ර ථනේ 'සමව' දමමු. ඒ නිසා සමව වැශඩ්
කරන්න නම් ඊශේ COPE එශ්ෂ සභාපතිකම ඒ ශගොල්කන් ගේත
නිසා ඔබතුමා අද සමව ියයන්න ඒකට විරු්ධධ ශවන්න එපා
ියයකා අපි- විප්ෂෂය සමව ඒක කරමු. ඒ නිසා- [බාධා ියීකම්
අන්න එශහම. එතශකොට හරි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ශමතැනට අදාළ නැහැ මන්ත්රීතුමා. ඒක ඔබතුමන්කා
විසඳාගන්න.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුමනි මම ශම් කාරණය ඔබතුමාශේ
අවධානයට ශයොමු කරනවා. ඊශේ COPE එක රැසථශවකා
ආඩුක්වට අව ය පරිදි එහි සභාපතිවරයා හැටියට මහාචාර්ය චරිත
ශහේරේ මන්ත්රීතුමා ශතෝරාගේතා. සාශප්්ෂෂව එතුමා ශහොඳයි. අපට
ගැටලුව ඉේ නැහැ. ශම්ක පගිගිය ආඩුක්ව කළාද ශකොයි ආඩුක්ව
කළාද ියයන එක අදාළ නැහැ. අද ශකෝකය තා්ෂෂණයේ එ්ෂක
තමයි ඉසථසරහට ඇවිල්කා තිශබන්ශන්. අද නනුම ශතොරතුර්ෂ
තේපර ගණන්ෂ තුළ දැන ගන්න පුළුවන්. නමුේ ශම් වන විට
විනිවිදභාවය පිළිබඳව ර ථනය්ෂ තිශබනවා. ශම්වාශේ කටයුතු
කරන ආකාරය පිළිබඳව දැන ගැනීශම් අයිතිය්ෂ මහජානතාවට
තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ රැසථීමම්වක සජීවි විකා ය්ෂ
්රියාේමක ශවනවා. එතශකොට ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ edit කරපු
delayed transmission එක්ෂ ශනොශවයි live transmission එක්ෂ
තමයි තිශබන්ශන්. ශකෝප් එක ශමශත්ෂ අරශගන ආපු සම්රදාය
ඒක මාධයයට විවෘත කරකා තිීමම. ඒක delayed transmission
එකකට යන්න උේසාහය්ෂ ගන්නවා වාාශේ දැශනනවා. එශහම
කරන්න එපා. ශමොකද මිනිගින්ට කරුණු දැන ගැනීශම් අයිතිය
තිශබනවා. අශන්ෂ එක තමයි භය ශවන්න ශදය්ෂ නැහැශන්.
2015-2019 යහපාකන ආඩුක්ව කාකශේ රාජාය ආයතනවක ්රියා
පටිපාටියශන් විමර් නය කරන්ශන්. එතශකොට ශම් ආඩුක්වටේ
අවසථාාව්ෂ තිශබනවා පගිගිය ආඩුක්ව කාකශේ ශකොළඹ හශේ
 ඉරුඳු වේශේ ටයි ශකෝට්කාරශයෝ ශහොරකම් කරකා තිශබනවා
නම් ඒ ශ්ධවල් එළියට දමන්න. එම නිසා ඒ live transmission
එක ්රියාේමක ශවන්න ඉඩ ශදන්න. ඒ සඳහා ඔබතුමා මැදිහේ
ශවන්න. Edit කරපු delayed transmission එක්ෂ කරන්න එපා.
එතශකොට වි ථවසනීයභාවය පිළිබඳව ජානතාවට ර ථනය්ෂ ඇති
ශවනවා. අපි අලුේ ශදය්ෂ ඉල්කන්ශන් නැහැ. ශමශත්ෂ කරශගන
ආපු රමය ඒ විධියටම යන්න ශදන්න.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අපි ඒ ගැන බකන්නම් ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු ජගත් පු්නපකුනාර නහතා
(மாண்புமிகு

கத் புஷ்பகுமார)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ගරු කාානායකතුමනි ඒ සම්බන්ධශයන් ඊශේ සාකච්ඡා
කළා. ශම් සභාව ශනොම යවන්නවේ ශම් රශට් ජානතාව ශනොම
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යවන්නවේ උේසාහ කරන්න එපා ියයකා මම මන්ත්රීතුමාශගන්
ශගෞරවශයන් ඉල්කා ිවටිනවා. ශකෝප් එශ්ෂ සභාපතිතුමා අලුතින්
පේ වුණු මන්ත්රීවරශය්ෂ. ශකෝප් එශ්ෂ සභාපති හැටියට එතුමා
අශන්ෂ සාමාජිකයන් සම ඒ ගැන සාකච්ඡා කරකා දන්වන්නම්
ියේවා.
ගරු ඩිේ ගුණශසේකර හිටපු ඇමතිතුමා ශකෝප් එශ්ෂ සභාපති
ධුරය දැරුවා. ශම් සභාපති ධුරය පගිගිය කාකශේ විප්ෂෂයට
ු න්නා ියයකා ියයනවා. ගිනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා ආඩුක්ශේ
වාශගයි හිටිශේ. ඔ්ෂශකෝම එකට එකතු ශවකා තමයි නක් විභාග
කශළේ අර කමිට හැු ශේ. එතුමා විප්ෂෂශේ ශනොශවයි කටයුතු
කශළේ ආඩුක්ශේ. එදා ආඩුක්වට අව ය විධියටයි ර පුශේ ඒ
කටයුතු කශළේ.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා ඔබතුමා ශමොක්ෂද ියයන්ශන් ඇයි
කු ගහන්ශන්

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාානායකතුමනි එතුමා මශේ කරුණ විකෘති කරන්න
උේසාහ කරනවා. අපි ියේශේ ශමශත්ෂ කරශගන ආපු එක
එශහම කරන්න ියයකා. ඒ කටයුතු ඒ විධියට කරනවාද නැ්ධද
ියයකා තීන්ු ව්ෂ ගන්න ශදය්ෂ නැහැ. එතුමා ඇමතිකම්ෂ ගන්න
ශගොට්ට අල්කන්න හදනවා.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා

(The Hon. S.M. Marikkar)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

ගරු කාානායකතුමනි ඒ මන්ත්රීතුමා මශේ නම සඳහන් කළා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නැහැ නැහැ.

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

ගරු කාානායකතුමනි පගිගිය ආඩුක්ශේ සභානායක හැටියට
මම ශයෝජානාව්ෂ ශගනාවා ශකෝප් සහ ශකෝපා කමිට මාධයයට
විවෘත කරන්න ියයකා. ඒක පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ අනුමත වුණා. කරු
ජායදෙරිය මැතිතුමා තමයි මූකාසනශේ ිවටිශේ. මම ශයෝජානාව්ෂ
ශගනාවා ශකෝප් සහ ශකෝපා කමිට මාධයයට විවෘත කරන්න
ියයකා. ඒක පාර්ලිශම්න්තුශේ අනුමත වුණා.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා

ගු ජය සත කැ මගිඩ නහතා

(The Hon. S.M. Marikkar)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

මශේ නම සඳහන් කළා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ නම සඳහන් වුශඩු නැහැ.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

මම ියයපු කරුණ විකෘති කළා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ නම සඳහන් වුශඩු නැහැ.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

මම ියයපු කරුණු විකෘති කරකා තමයි ියේශේ. ඒක පැහැදිලි
කරන එක මශේ අයිතිය.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ඔබතුමාශේ කාාශේ ජ පැහැදිලි කරන්න.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාානායකතුමනි
නැ්ධද

ගරු කාානායකතුමනි ඇශහන්ශන්

(மாண்புமிகு

யந்த தகட்டதகாட)

ගරු කාානායකතුමනි අශප් ක්ෂෂථමන් ියරිඇල්ක මන්ත්රීතුමා
පගිගිය ආඩුක්ව කරපු ශ්ධවල් ියයනවා. පගිගිය ආඩුක්ව කරපු
ශ්ධවල් කරන්න ශනොශවයි අශප් ආඩුක්ව ආශේ. එතුමා ියයනවා
පගිගිය ආඩුක්ව පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ ශමශහම තීන්ු  ගේතාය
ියයකා. දැන් තිශබන්ශන් ශවන ආඩුක්ව්ෂ. ශම්ක අශප් ආඩුක්ව.
එතුමා ියයන ශ්ධවල් අපි කරන්න නනුද [බාධා ියීකම්

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි ගරු ක්ෂෂථමන් ියරිඇල්ක මන්ත්රීතුමා
ියේවා එතුමා සභානායක හැටියට හිටපු කාකශේ තමයි ඒ
තීන්ු ව ගේශේ ියයකා. ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාේ සහභාගි වුණු
Parliamentary Business Committee එශ්ෂ ජ තමයි අපි ශම්
තීන්ු ව සකකා බකන්න තීන්ු  කශළේ. ඒක ඔබතුමාට අමතක
ශවකා.
ගරු කාානායකතුමනි මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා ියේවා "2015
වර්ෂශේ ිවට ශම් තීන්ු ව ශගන කටයුතු කළා. ඊළ ට බකන්ශන්
2015 වර්ෂශයන් පසථශසේ ටයි ශකෝට්කාරයන් කරපු ශහොරකම්
ගැනයි" ියයකා. ඒක එතුමන්කාශේ ප්ෂෂශේ තිශබන ර ථනය්ෂ.
අපි දැ්ෂකා 2015 වර්ෂශේ ිවට පාර්ලිශම්න්තුශේ රැසථීමම් සජීවි
ශකස මාධයට විවෘත කරකා ඒක පාවිච්චි කශළේ
හිටපු
ජානාධිපතිතුමාට සහ හිටපු ඇමතිවරුන්ට පහර ශදන්න ියයන
එක. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි නිකධාරින් ශගනැල්කා තමන්ශේ
බකය පාවිච්චි කරකා තමන්ශේ ශ්ධ පාකන නයායන්ට සහ
ශ්ධ පාකන ඉක්ෂකවකට පාවිච්චි කරන්න තමයි ඒක පාවිච්චි
කශළේ. 2015 වර්ෂශේ ිවට පාර්ලිශම්න්තුව මාධයයට විවෘත කරපු
එක අපටේ ශහොඳයි. එතශකොට ඔබතුමන්කාශේ කාකශේ කරපු
ශහොරකම් තමයි ශහළි ශවන්ශන්. [බාධා ියීකම් හැබැයි
සදාචාරය්ෂ තිශබන්න නනු. [බාධා ියීකම් සමහර TV stations
ශබොශහොමය්ෂ කරන්ශන් ශමොනවාද තමුන්නාන්ශසේ නිශයෝජානය
කරන TV station එක කුලි කපකා කපකා තමන්ශේ ශ්ධ පාකන
නයාය ඉක්ෂක කරශගන තමයි කටයුතු කරන්ශන්. [බාධා ියීකම්
ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ියයනවා ශම් රශට් රාජාය නිකධාරින්ශේ
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පාර්ලිශම්න්තුව
ගු කථානායකුරනා

ශජාොන්සථටන් රනාන්ු  මහතා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

සහ විවිධ තනතුරුවක හිටපු අයශේ ආේම ශගෞරවය රැශකන
විධියට තමයි අපි ශම් තීන්ු ව ශගන තිශබන්ශන්. [බාධා ියීකම්ෂ
ඒ නිසා ශම් ආඩුක්ව ශබොරු මාධය සාදර් න කරන්න යන්ශන්
නැහැ ියයන එක මම ියයන්න කැමැතියි. ඒක මතක තියා ගන්න.
තමුන්නාන්ශසේකා තමයි ඒක කශළේ. තමුන්නාන්ශසේකා තමයි
මාධය සාදර් න කශළේ. [බාධා ියීකම් ශම් ආඩුක්වට තුශනන්
ශදශ්ෂ බකය්ෂ  ජකා ශම් රශට් ජානතාව ඒ ඉතිහාසය රති්ෂශෂේප
කළා. [බාධා ියීකම්ෂ ඒ නිසා ඒ රති්ෂශෂේප කරපු එක නැවත
වතාව්ෂ ආරම්භ කරන්න අපි බකාශපොශරොේතු ශවන්ශන් නැහැ.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Speaker)

හරි. ශබොශහොම සථතුතියි. ඔබතුමන්කා ඒ කමිටශවන් තීන්ු ව්ෂ
ගන්න.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුමනි
ඒ ගරු ඇමතිතුමා ියයන
කාරණශයනුේ පැහැදිලි වන්ශන් ශවන තැනියන් ගේත තීන්ු ව්ෂ
ගැනයි.

ගු කථානායකුරනා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)

ගරු කාානායකතුමනි ශම්
ීකති ර ථනය මතු කරන්න
අවසථාාව කබා  ජම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත
ශවනවා. මම COPE කමිටශේ සාමාජිකශය්ෂ. දැන් එතුමා
ියයනවා ශකෝප් එක මාධයයට නිරාවරණය ශනොකරන්න
එතුමන්කා තීරණය්ෂ අරශගන තිශබනවා ියයකා. හැබැයි
සභාපතිතුමා ඇතුළු අපි ඊශේ තීන්ු  කශළේ ඉදිරි සතිය ඇතුළත ජ ශම්
තීන්ු ව ශදනවා ියයකායි. ශම් තීන්ු ව ගන්න නනු විප්ෂෂශේ
සාවිධායකවේ ආඩුක් ප්ෂෂශේ සාවිධායකවේ ශනොශවයි. ඒ
තීන්ු ව ගන්න නනු ශකෝප් එශ්ෂ සභාපතිතුමා. ශම් කරන්ශන්
බකපුම්ෂ. ශම් කරන්ශන් සභාපති ධුරයට පේ වුණු මහාචාර්ය
චරිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමාට බකපුම්ෂ. ඒ සභාපතිතුමා ගන්න නනු
තීන්ු ව්ෂ ගැන ශමතුමා ියයනවා ඒක ්රියාේමක කරන්ශන්
නැහැයි ියයකා. ඒ ියයන්ශන් ඒ ගැන තීන්ු ව ශමතැනින්
අරශගන ියයන එක. ශම්ක ශහොරාට කලින් ශකශහල් කැන වැට
පැන්නා වාශේ වැඩ්ෂ. දැන් ශම් 'ශේම' ගහන්නයි යන්ශන්.
නිකධාරින් පිට දමකා ශකෝප් එශ්ෂ සභාපතිතුමාට තිශබන බකය
අයුතු ශකස පැහැර ගන්නයි එතුමන්කා බකන්ශන්.

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශවයි. කරුණාකරකා ඉඳ
ගන්න.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඉතින් මට කාා කරන්න ශදන්ශන් නැහැ ශන්.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක point of Order එක්ෂ ශනොශවයිශන්.
දැන් වාචික පිළිතුරු අශප්්ෂෂා කරන ර ථන අහන කාකය. ගරු
ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාශේ වාචික ර ථනය අහන්න.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

මම ර ථනය අහන්ශන් ශකොශහොමද ශවන ඒවා අහනවා ශන්.

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි - [බාධා ියීකම් නලින් බඩුඩාර
මන්ත්රීතුමනි මයි්ෂ එක මටයි  ජකා තිශබන්ශන්. ගරු
කාානායකතුමනි ශම්ක අපි ප්ෂෂ නායක රැසථීමශම් ජ සාකච්ඡා
කරකා ගේත තීන්ු ව්ෂ. ක්ෂෂථමන් ියරිඇල්ක අශප් හිටපු
ඇමතිතුමා ශහොඳට ඒ ගැන දන්නවා. නලින් බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා ඒ
කමිටශේ නැහැ. ඒකයි එතුමා ඒ ගැන දන්ශන් නැේශේ. එතුමාට
ටික්ෂ කල් යනවා ඒ වාශේ තනතුරකට එන්න. [බාධා ියීකම්

ගු කථානායකුරනා

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එතුමන්කා ශම් සභාව ශනොම
අහන්න.

යවනවා. ඔබතුමා ර ථනය

ප්රශ්නනවල වාිකක ිළිතුරු

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

අශප් කාකය නාසථති ශවනවා.

ගු නානල්
අනාතයුරනා

රාජපක්්

නහතා

(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ
விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர்)

මතුණ
-

හා

இகளஞர்

ක්රීඩා
மற்றும்

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports)

ගරු කාානායකතුමනි ප්ෂෂ නායක රැසථීමශම් ජ ගන්නා තීන්ු 
සම්බන්ධශයන් ශම් සභාශේ කාකය නාසථති කරන්න එපා. ඒ
ගන්නා තීන්ු  ඔබතුමා අනුගමනය කරන්න. එක එක
මන්ත්රීවරයාට නනු නනු විධියට මාධයයට සන්දර් න ඉදිරිපේ
කරන්න ඔබතුමාශේ සහ ශම් රශට් ජානතාවශේ මුදල් සහ කාකය
වැය කරන්ශන් නැතුව ප්ෂෂ නායක රැසථීමශම් ජ තීන්ු ව්ෂ ගේතාම
ඒක ්රියාේමක කරන්න. ඒ තීන්ු වට අවනත ශවකා අපි කටයුතු
කරමු.

පරිමවෝජනය නුසුු සු ටි ස නාළු ආනයනය විසනතර
நுகர்வுக்குப் தபாருத்தமற்ற ாின் மீன் இறக்குமதி:
விபரம்

IMPORT OF CANNED FISH UNSUITABLE FOR CONSUMPTION:
DETAILS

2/2020

1. ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශවශළඳ අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(i)

ශමරටට ටින් මාළු ආනයනය කරනු කබන රටවල්
කවශර්ද;
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(ii)

එම ටින් මාළු ආනයනය කරනු කබන ශමරට
සමාගම් කවශර්ද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ආ)

(i)

2019 වර්ෂය තුළ පරිශභෝජානයට නුගිු ගි ටින් මාළු
ආනයනය කළ අවසථාා කවශර්ද;

(ii)

එම ටින් මාළු ආනයනය කළ සමාගම් සහ
රමාණය ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද;

(iii)

අදාළ ආනයන කටයුතු සඳහා පාරිශභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරිශේ අවසරය කබා  ජ තිශබ්ද;

(iv)

ආනයනය කළ භාවිතයට නුගිු ගි ටින් මාළු සඳහා
ගනු කැූ  පියවර කවශර්ද;

(v)

2019 වර්ෂයට ශපර අවසථාාවක ජ ද පරිශභෝජානයට
නුගිු ගි ටින් මාළු ආනයනය කර තිශබ් නම් එම
අවසථාාවක ජ ආනයනය කළ සමාගම් කවශර්ද;

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද

whether the permission of the Consumer
Affairs Authority has been granted for the
relevant imports;

(iv)

the steps taken in relation to the imported
canned fish that was not suitable for
consumption; and

(v)

if canned fish not suitable for consumption
had been imported before 2019, the
companies that imported them at such
instances?

If not, why?

ගු මආචාර්ය
අනාතයුරනා

(අ)

(b)

அவற்கற இறக்குமதி தசய்த நிறுவனங்கள்
மற்றும்
அளவுகள்
தவவ்பவறாக
யாகவ
என்பகதயும்;

(iii)

உாிய இறக்குமதி நடவடிக்கககளுக்கு பாவகன
யாளர் அலுவல்கள் அதிகார சகபயின் அனுமதி
வைங்கப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

(iv)

இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட பாவகனக்கு தபாருத்த
மற்ற ாின் மீன் ததாடர்பில் எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கககள் யாகவதயன்பகதயும்;

(v)

2019 ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர் நுகர்வுக்குப்
தபாருத்தமற்ற ாின் மீன் இறக்குமதி தசய்யப்
பட்டிருப்பின்,
அவ்விறக்குமதிககள
பமற்
தகாண்ட நிறுவனங்கள் யாகவ என்பகதயும்;

(ආ)

வர்த்தக

(i)

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විිවන් කබා  ජ ඇති ශතොරතුරු
අනුව 2019 වර්ෂය තුළ පරිශභෝජානයට නුගිු ගි
ටින් මාළු ආනයනය කළ අවසථාා රාශිය්ෂ
තිශබනවා. එම ශතොරතුරු ඇමුණුම් අාක 03හි
ද්ෂවා තිශබනවා. ඒවා රති අපනයනය reshipment - සඳහා විධාන කළ විසථතර අඩාගු
වගුව්ෂ තිශබනවා. ටින් මාළු ආනයනය කළ
ආයතන එහි ද්ෂවා තිශබනවා. ආයතන 28්ෂ
එශකිවන් පරිශභෝජානයට නුගිු ගි ටින් මාළු
ආනයනය කරකා ඒවා නැවත හරවා යවා
තිශබනවා.

(ii)

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විිවන් කබා  ජ ඇති ශතොරතුරු
අනුව එම ටින් මාළු ආනයනය කළ සමාගම් සහ
රමාණ ශවන් ශවන් ව ශයන් ඇමුණුම් අාක 03හි
ද්ෂවා තිශබනවා.

(iii)

ශමම ආනයන සඳහා පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිශේ අවසරය කබා ගැනීශම් ියිවු 
අව යතාව්ෂ නැහැ. පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ
අධිකාරිය - Consumer Affairs Authority ආනයනය පිළිබඳ ගුණේවය පීක්ෂෂා කරන්ශන්
නැහැ. ඒ සඳහා තිශබන්ශන් ශ්රී කාකා රමිති
ආයතනයයි. එය ිවු  කරන ආකාරය පිළිබඳව
ඔබතුමාට මම දැනුම් ශදන්නම්.

(iv)

ආනයනය කරන කද ටින් මාළු ශතොග ිවයල්කම ශ්රී
කාකා රමිති ආයතනය සහ ශසෞඛ්ය
අමාතයාා ශේ ආහාර පාකන පරිපාකන ඒකකය
විිවන් අනුමත කරන ශත්ෂ ශ්රී කාකා ශර්ගුශේ
පීක්ෂෂණ අාගණවක රඳවා ගනු කැශබ්. ශමම

இன்பறல், ஏன்?

Will he inform this House(i)

the countries from which canned fish is
imported to this country; and

(ii)

the companies in this country, which import
those canned fish?

Will he also inform this House(i)

-

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විිවන් කබා  ජ ඇති ශතොරතුරු
අනුව ටින් මාළු ආනයනය කරනු කබන ශමරට
සමාගම් විසථතර ඇමුණුම් අාක 02හි ද්ෂවා
තිශබනවා.

asked the Minister of Trade:
(a)

குைவர்தன

(ii)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

பந்துல

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විිවන් කබා  ජ ඇති ශතොරතුරු
අනුව ටින් මාළු ආනයනය කරනු කබන රටවල්
ඇමුණුම් අාක 01හි ද්ෂවා තිශබනවා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි චි ර රට තායිකන්තය ජාපානය
ඇතුළු රටවල් 33ියන් ටින් මාළු ආනයනය
කරනවා. එම කැයිසථතුව ඇමුණුම් අාක 01 ශකස
ඉදිරිපේ කර තිශබනවා.

இந்நாட்டு

2019 ஆம் ஆண்டில், நுகர்வுக்குப் தபாருத்தமற்ற
ாின் மீன் இறக்குமதி தசய்த சந்தர்ப்பங்கள்
யாகவ என்பகதயும்;

(ii)

(கலாநிதி)

(i)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா ?
(ஆ) (i)

බ සු ල ගුණවර් න නහතා මමවමෙඳ

ගරු කාානායකතුමනි එම ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේයි.

இந்நாட்டுக்கு ாின் மீன் இறக்குமதி தசய்யும்
நாடுகள் யாகவ என்பகதயும்;
ாின் மீன் இறக்குமதி தசய்யும்
நிறுவனங்கள் யாகவ என்பகதயும்;

(iii)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade)

வர்த்தக அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:

(ii)

the companies that imported such canned
fish and the quantities imported, separately;

(மாண்புமிகு
அகமச்சர்)

(ඇ) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද

(அ) (i)

(c)

(ii)

the instances when canned fish not suitable
for human consumption was imported in
2019;
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) බන්ු ක ගුණවර්ධන මහතා
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ගු මආචාර්ය බ සු ල ගුණවර් න නහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

ශතොග රති්ෂශෂේප වුවශහොේ ශර්ගු අීක්ෂෂණය
යටශේ අපනයනකරු ශවත ආපගි යවනු කැශබ්.
නිිව බකධාරියාශේ අනුමැතියියන් ශතොරව ියිවු 
භාඩුඩ ශතොගය්ෂ භාඩුඩ භාර ගන්නාශේ ගුදම
ශහවේ ගබඩාවට මුදා හරිනු ශනොකැශබ්. නැවත
නැේගත ියීකශම් ්රියාවලිය අීක්ෂෂණය කරනු
කබන්ශන් ශ්රී කාකා ශර්ගුශේ පාරිශභෝගික
ආර්ෂෂණ ඒකකය විිවනි.
(v)

ඇමුණුම 04හි විසථතරාේමකව ඒ විසථතර ද්ෂවා
තිශබනවා 2005 වර්ෂශේ ිවට ආනයනය කරන
කද ටින් මාළු ශතොග පිළිබඳ සහ ඒවාශේ වටිනාකම්
පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසථතරය්ෂ. ඒ වාශේම
රති්ෂශෂේප කරපු ඒවා පිළිබඳ විසථතරය්ෂ ද
තිශබනවා. අනි්ෂ ිවයලු විසථතර ඇමුණුම් ව ශයන්
විසථතරාේමකව කබා  ජකා තිශබනවා. මා ඒ ිවයලු
ඇමුණුම් සවාගත* කරනවා.

(ඇ) පැන ශනොනගී.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කාානායකතුමනි විෂය ගැන අවශබෝධයියන් කාා
කරන්න පුළුවන් අමාතයවරශය ඉ විධියට එතුමා එම පිළිතුර කබා
 ජම පිළිබඳ සථතුතිවන්ත ශවනවා. අතුරු ර ථනවකටේ පිළිතුරු
කැශබ්වි ියයන වි ථවාසය ඇතිව මා පළමුශවනි අතුරු ර ථනය
අහනවා.
ගරු කාානායකතුමනි අශප් රශට් ටින් මාළු පාරිශභෝජානය
කරන බහුතරය ු ප්පේ අහිාසක මිනිසථගි. ගරු ඇමතිතුමනි ටින්
මාළු ආනයනශේ ජ ඔබතුමා ියයූ පරිදි රමිතිශයන් ශතොර ටින් මාළු
නනු තරම් ශවළඳ ශපොළට එනවා. ශ්රී කාකා රමිති ආයතනය
එශහම නැේනම් ඒවා පිළිබඳ පීක්ෂෂණ කරන ආයතන ිවයල්ශල්
ඇසථවකට වැලි ගහකා ශගන ආ රමිතිශයන් ශතොර ටින් මාළු ශවළඳ
ශපොළ තුළ තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ශකොශරෝනා සමශේ ආහාර
මලු ශදනශකොට එශහම නැේනම් රාශ්ධීයය සභාවක ඒ සඳහා
ශවනමම වයාපෘති ්රියාේමක කරන ශකොට ජානතාවශේ
පරිශභෝජානයට නුගිු ගි ටින් මාළු ජානතාව අතරට යනවා අපි
දැ්ෂකා.
ගරු අමාතයතුමනි මම ඔබතුමාශගන් සාර්ාක උේතරය්ෂ
බකාශපොශරොේතුශවන් ඉතාම ශගෞරවශයන් යුතුව ර ථනය්ෂ
අහනවා. ඔබතුමන්කා 2009 අවුරු්ධශ්ධ ියේවා අපට මතකයි
"යු්ධධය ඉවර වුණාම ඔබතුමන්කාශේ ආඩුක්ව යටශේ ශතෝර
මාළුේ රුපියල් 300ට ශදන්න පුළුවන්" ියයකා. ගරු අමාතයතුමනි
මිනිගින්ට කන්න පුළුවන් -නිිව රමිතිශයන් යුතු- ටින්මාළු
නිෂථපාදනය කරන්න අපට බැරි ඇයි ටින් මාළු නිපදවන
නිෂථපාදනාගාරය්ෂ කාකාශේ තිශබනවා. ඒ ටින් මාළු මිනිගින්ට
කන්න බැහැ. ජානතාවට පරිශභෝජානය කළ හැිය ටින් මාළු
නිෂථපාදනය ියීකමට වැඩ පිළිශවළ්ෂ ශයෝජානා කරන්න බැරි ඇයි
ඒ සඳහා වයාපාරිකයන් නනු තරම් ඉවිවි. නමුේ ඒ කර්මාන්තය
ශවනුශවන් වයාපාරිකයන් එන බව්ෂ සහ ඒ අය ඒවා අත හැර දමා
යන බව්ෂ අපට ශපශනනවා. ශම් වයාපාරශේ තිශබන ගැටලුව
ගැන මට අවශබෝධය්ෂ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි එවැනි
කටයුේත්ෂ සඳහා යම් රශේ ය්ෂ ගැනීශම් හැියයාව්ෂ
අමාතයාා යට තිශබනවා ද ියයන කාරණාව රටට ශහළි කරන්න
ියයන ඉල් රම මා ඔබතුමාශගන් කරනවා.

—————————
* පුසනතකාලමේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉතාම ශහොඳ ර ථනය්ෂ ඔබතුමා ඇහුශේ. රට
වශට්ම මුහුද තිබිය ජේ ටින් මාළු ආනයනය ශවනුශවන් ශම් තරම්
වි ාක වියදම්ෂ දැීකම ගැන ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අවධානය ශයොමු
විය යුතුයි. නමුේ ඒ තේේවය ඇති වුශඩු ඇයි පගිගිය කාක
පරිච්ශේදය පුරාවට ටින් මාළු ආනයනය කරමින් තිුදණේ මහින්ද
රාජාප්ෂෂ යුගශේ ජ "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැ්ෂම" යටශේ ශම්
රශට් ටින් මාළු නිෂථපාදනය කරන කර්මාන්ත ාකා ියහිපය්ෂ
ආරම්භ වුණා. ඒ අවසථාාව වන විට -2005 ිවට 2014 ද්ෂවාමහින්ද රාජාප්ෂෂ යුගශේ ජ ටින් මාළු ආනයනය කළ පිරිවැය
රුපියල් බිලියන 2ේ 5ේ අතර රමාණයක තමයි තිුදශඩු. ටින්
මාළු කාකාවට ශගන්වන්න නනුම වර්ෂයක ජ රුපියල් බිලියන 2ේ
5ේ අතර රමාණය්ෂ යනවා. ඒක තමයි පගිගිය අවුරුු  දහය තුළම
තිුදණු තේේවය. එශසේ පාකනය්ෂ ඇතිව ශගන්වපු නිසා රට
ඇතුශළේ ටින් මාළු කර්මාන්තය සඳහා ආර්ෂ ත ශවශළඳ ශපොළ්ෂ
තිුදණා. නමුේ 2015 වර්ෂශේ යහ පාකන රජාය බකයට පේීමමේ
සම රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් අමාතයවරයා ටින් මාළුවක
තීරු බ්ධද අසාමානය ශකස අක් කරකා ව්ෂකඩ කැක්වා වාශේ
නිදහශසේ ටින් මාළු ශගන්වන්න නියම කළා. 2014 වසශර් ටින්
මාළු ආනයන පිරිවැය මිලියන 5 151යි. නිදහශසේ ටින් මාළු
ශගන්වන්න නියම ියීකශම් රතිලකය්ෂ ශකස 2015 වසශර් ටින්
මාළු ආනයන වියදම මිලියන 11 918යි. ආඩුක්ව්ෂ ඇවිල්කා එක
වර්ෂය්ෂ තුළ ජ ටින් මාළු ආනයන පිරිවැය ිවයයට 131ියන් වැඩි
වුණා. ඒ ගේ ්රියා මාර්ගය නිසා ටින් මාළු ශවශළඳ ශපොළ ආරිත
ශ්ධීයය කර්මාන්ත සම්පූර්ණශයන්ම වහන්න ිව්ධධ වුණා. 2014
වසශර් ආර්ෂෂා කර තිූ  ශවශළඳ ශපොළ්ෂ 2015 අවුරු්ධශ්ධ කළ
ශ්ධ නිසා ටින් මාළු ආනයන පිරිවැය ිවයයට 131ියන් වැඩි වුණා.
2015 වසශර් ටින් මාළු ආනයන වියදම මිලියන 11 918යි. 2019
අවුරු්ධශ්ධ -ගිය අවුරු්ධශ්ධ- ටින් මාළු ආනයන වියදම මිලියන
11 829යි. ඒ ඇති කරපු පුරු්ධද නිසා එය සමනය කරගන්න බැරි
තේේව්ෂ ඇති ශවකා තිශබනවා. ඔබතුමන්කාට ඉදිරිශේ ජ ආඩුක්
බකය කැුදශණොේ ඒ ආඩුක්ශේ ඉදිරි රතිපේතිය්ෂ සකසථ කරන
විට ශම් ගැන අවධානය ශයොමු ියීකම ශහොඳයි. රටක කර්මාන්ත
වයාපාර ආරම්භ කරන ශකොට තාවකාලික වාිව තකා තීරුබු 
එශකස අසාමානය ශකස අක් කළාම ඒ රට කඩාශගන වැශටනවා.
ඒ නිසා ශම්කට සම්පූර්ණ වග උේතරකරු 2015 රජාශේ හිටපු
මුදල් අමාතය ශකස කටයුතු කරපු රවි කරුණානායක මැතිතුමායි.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු කාානායකතුමනි මම හිතන හැටියට ඇමතිතුමා
ශවනේ ශ්ධ පාකන රකා ය්ෂ කළා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා ශදවැනි අතුරු ර ථනය අහන්න.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ඇමතිතුමනි රශයෝගික තේේවය අනුව නම් ඒ සැමන්
කන්න බැහැ. ඔබතුමන්කා හදපු වයාපෘතිය තුළ නිර්මාණය වුණු
සැමන් ශම් ශවශළඳ ශපොශළේ වි ඉණා ගැනීමට බැරි වුණා. ඒ
රමිතිය තිශබන්න පුළුවන්. නමුේ ශම් රශට් ජානතාවට කන්න
පුළුවන්කම්ෂ තිුදශඩු නැහැ. මශේ ශදවැනි අතුරු ර ථනය
අහන්නම්.
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සැමන් ියයන්ශන් ශම් රශට් පුාචි මිනිහාට වැදගේ ආහාරය්ෂ
බව මම කලිනුේ ියේවා. අතිගරු ජානාධිපතිතුමා රකා ය්ෂ කරකා
රශට් ජානතාවට සැමන් ටින් එක රුපියල් 100ට ශදන්න ියේවා.
ඒක ශහොඳ ශයෝජානාව්ෂ. නමුේ ඒක එක පාරටම නතර වුණා ගරු
කාානායකතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි ශමය තාවකාලිකව නතර
කරකා ඉදිරි දිනයක ජ නැවත රශට් ජානතාවට කබා ශදන්න
හිතාශගන ඉන්නවාද එශහම නැේනම් ශ්ධ පාකන වයාපෘතිය්ෂ
විධියට නතර කරකා දමකාද තිශබන්ශන් ියයකා මම දැන ගන්න
කැමතියි. දැන් සැමන් ටින් එක්ෂ රුපියල් 300කට ආසන්න
මුදක්ෂ ශවනවා.

ගු මආචාර්ය බ සු ල ගුණවර් න නහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

රමිතිශයන් බාක යම් ියිව භාඩුඩය්ෂ තිශබනවා නම්
පාරිශභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ඒක වටකනවා. ශකොශහේ
ශහෝ තැනක රමිතිශයන් බාක භාඩුඩ තිශබනවා ියයකා ඔබතුමා
මට දැනුම්  ජම්ෂ කශළොේ මම ඒ සඳහා අව ය මැදිහේීමම
කරනවා. රමිතිශයන් යුේ භාඩුඩ ශවශළඳ ශපොළට සැපීමමට ශ්රී
කාකා රමිති ආයතනයේ අපිේ උේසාහ දරනවා. ශමය
ශ්ධ පාකන අර්ාකානය්ෂ ශනොශවයි. ඔබතුමා වැදගේ ර ථනය්ෂ
මතු කශළේ. කාකාශේ ටින් මාළු ශවශළඳ ශපොළ සම්පූර්ණශයන්
අසාමානය ශකස විවෘත ියීකම පිළිබඳ වගකීම පගිගිය රජාය භාර
ගත යුතු ශවනවා. මම තමුන්නාන්ශසේට ශම් පිළිබඳ සාඛ්යා දේත
එ්ෂක ියේවා. කාකා ඉතිහාසශේ සැමන් ශගන්ීමමට ගිය වියදම
රුපියල් මිලියන 5 151යි. ඒක එක වසර්ෂ තුළ ජ -2015 ජ- රුපියල්
මිලියන 11 918 ද්ෂවා ිවයයට 131ියන් වැඩි වුණා. එතශකොට
ඔබතුමා -

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ජානතාවට කන්න ශබොන්න නිදහස ු න්නා ශන්.

ගු මආචාර්ය බ සු ල ගුණවර් න නහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

එශහොම තර්ක කශළොේ රට්ෂ කරන්න බැහැ ශන්. තර්කය
සාධාරණ එක්ෂ ශවන්න එපායැ. ඔබතුමා රට ගැන සාධාරණ
තර්කය්ෂ ඉදිරිපේ කරකා ශම් ඇේත විපත කශළේ පගිගිය යහ
පාකන රජාශේ මුදල් අමාතයවරයා ියයන එකේ පිළිගන්න නනු. ඒ
තේේවය ශවනසථ කර ගැනීම සඳහා අපි ශදශගොල්කන්ම
මැදිහේශවකා කටයුතු කරමු.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

දැන් ශම් ර ථනයට විනාඩි 14්ෂ ගතශවකා තිශබනවා.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

රුපියල් 100ට සැමන් -

ගු මආචාර්ය බ සු ල ගුණවර් න නහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ඒක රජාශේ රතිපේතිය්ෂ වුණාම දැනුම් ශදන්නම්. මිනිගින්
යම්ියිව පීඩාවකට පේ වුණාම ඔවුන්ට අමාරුකම් තිශබනවා නම්
ඒ අව ය අවසථාාවක ජ ඒවා අක් මිකට ශදනවා. එවැනි අව යතාව්ෂ
නැති වුශණොේ ඒ රතිපේතිය එශකිවන්ම ්රියාේමක කරන්ශන්
නැහැ.
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ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුමනි ීකති ර ථනය්ෂ තිශබනවා. COPE,
COPA මාධය ආවරණය සීමා ියීකමට Parliamentary Business
Committee එක තීරණය්ෂ ගේතාය ියේවා. එශහම තීරණය්ෂ
ගේශේ නැහැ. You can ask. ඔබතුමා අහන්න.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ කමිටශේ ජ කාා කරකා තීන්ු ව්ෂ ගන්න. ඔබතුමාශේ
පැමිණිල්කේ ඒ කමිටවටම ඉදිරිපේ කරන්න.

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහළිදරවු වුණා මාධය ආවරණය සීමා
කරන්න Parliamentary Business Committee එශ්ෂ ජ තීරණය
කළාය ියයකා. එශහම ශදය්ෂ වුශඩු නැහැ. ශම් නිකධාරින්ශගන්
අහන්න.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ගැන අහකා ියයන්නම්.
ර ථන අාක 2 -50/2020- (1) ගරු චමින්ද විශේිවරි මහතා.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමා දන්නවා ඔබතුමා සහභාගි වුණු Parliamentary
Business Committee එශ්ෂ ජයි ඒ තීන්ු ව ගේශේ ියයකා. එහි ජ
පැහැදිලිව ියේවා ඒ සම්බන්ධශයන් reconsider කරන්න නනුය
ියයකා. Hon. Member, you suddenly wake up after ten,
fifteen minutes and say that this was not taken up. ශමොක්ෂද
ශම්ශ්ෂ ශේරුම ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා ශහොඳ ශජායෂථ හිටපු
ඇමතිවරශය්ෂ. විනාඩි 10කට විනාඩි 15කට පගිව ඔබතුමා
නිදිමශතන් වාශේ ඇහැරිකා දැන් ියයනවා ඒ තීරණය ගේශේ
නැහැයි ියයකා. ඒක වැරැදියි ශන්. ඔබතුමා මීට වඩා වග කීශමන්
වැඩ කරන්න.

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නිදිමශතන් වාශේ ශනොශවයි. මා ඉ්ධදවක මහේමයාශගන්
ඇහුවා එශහම තීරණය්ෂ ගේතාද ියයකා.[බාධා ියීකම්ෂ

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි කාකය ගතශවනවා. කාකය පිරිමසා ගන්න
ඔබතුමා උදවු කරන්න.

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එශහම ශදය්ෂ වුණාද ියයකා මට පුු මයි. [බාධා ියීකම්

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක කාා කරකා ශබ්රාගන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව
(අ)

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(i)

රී කාකාව තුළ දැනට කය
රි ාේමක වන පජා
ර ා ශපොලිසථ
ඒකක සාඛ්යාව ශකොපමණද;

(ii)

එම ඒකක සඳහා අනුයු්ෂත කර ඇති ශපොලිසථ
නිකධාරින් සාඛ්යාව ශකොපමණද;

(iii)

පජා
ර ා ශපොලිසථ ඒකක හරහා කබා ගත හැිය ශසේවා
පිළිබඳ ජානතාව දැනුවේ ියීකමට කය
රි ාමාර්ග ශගන
තිශබ්ද;

(iv)

එශසේ නම් එම කය
රි ාමාර්ග කවශර්ද;

(The Hon. Johnston Fernando)

නීල් ඉ්ධදවක මහේතයාශගන් අහකා බැලුවාද ශමොනවාද වුශඩු
ියයකා

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, you can ask the Secretary-General.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද

ගු කථානායකුරනා

(ආ)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

පජා
ර ා ශපොලිසථ ඒකකවක පගිගිය වසශර් පග
ර තිය
පිළිබඳ සුහීව මකට පේවිය හැියද;

(ii)

2018 හා 2019 වර්ෂයන්හි ජ පජා
ර ා ශපොලිසථ ඒකක
විිවන් ිවු  කළ ශසේවශේ වටිනාකම මූකය අගය්ෂ
ශකස ත්ෂශසේරු කර තිශබ්ද;

(iii)

එශසේ නම් එම මුකයමය අගය ශකොපමණද;

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ශහොඳයි. මම ශල්කම්තුමාශගන් අහන්නම්.

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Parliamentary Business Committee එශ්ෂ ිව්ධධ වුශඩු නැති
ශ්ධවල් ශමතැන ඇවිල්කා ියයනවා.

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ඇ)

(i)

පජා
ර ා ශපොලිසථ ඒකකවක කටයුතු විධිමේ ියීකම
සඳහා නව පනේ ශකටම්පත්ෂ ඉදිරිපේ කළයුතු
බව එතුමා පිළිගන්ශන්ද;

(ii)

එශසේ නම් නව පනේ ශකටම්පත්ෂ ඉදිරිපේ
ියීකමට කටයුතු කරන්ශන්ද;

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ථන අාක 2-50/2020 - (1) ගරු චමින්ද විශේිවරි මහතා.

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

යන්න තවු රටේ එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ත) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද

(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුමනි මා එම ර ථනය අහනවා.

ගු ිළයල් නිශ්ා සත ද සිල්වා නහතා මකා සතා හා ෙනා
සාවර් න මපර පාසල් හා ප්රාථකමක අ යාපන පාසල්
යටිතල පහසුකම් හා අ යාපන මසේවා රාජය අනාතයුරනා

பிரதம அகமச்சர் மற்றும் நிதி அகமச்சர், புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:
(அ) (i)

(மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா - மகளிர் மற்றும் சிறுவர்
அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பாடசாகலகள்
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் பசகவகள்
இரா ாங்க அகமச்சர்)

இலங்ககயில் தற்பபாது நகடமுகறயில் உள்ள
சமூக தபாலிஸ் அலகுகளின் எண்ைிக்கக
யாததன்பகதயும்;

(ii)

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of
Women and Child Development, Preschools and Primary
Education, School Infrastructure and Education Services)

அந்த அலகுகளுக்கு இகைப்புச் தசய்யப்
பட்டுள்ள
தபாலிஸ்
அலுவலர்களின்
எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்;

(iii)

சமூக
தபாலிஸ்
அலகினூடாக
தபற்றுக்
தகாள்ளக்கூடிய
பசகவகள்
ததாடர்பில்
மக்ககள அறிவுறுத்துவதற்கு நடவடிக்கககள்
பமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்;

(iv)

ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள் யாகவ என்ப
கதயும்;

ගරු කාානායකතුමනි අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ර ථනයට පිළිතුර  ජම සඳහා සති ශදකක කාකය්ෂ ඉල්කා
ිවටිනවා.

ප්රශ්නනය නුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමන නිමයෝග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i )

சமூக தபாலிஸ் அலகுகளின் கடந்த வருட
முன்பனற்றம்
ததாடர்பில்
திருப்தியகடய
முடியுமா என்பகதயும்;

(ii)

2018 மற்றும் 2019 ஆம் வருடங்களில் சமூக
தபாலிஸ் அலகுகளினால் பமற்தகாள்ளப்பட்ட
பசகவகளின் நிதி ாீதியான தபறுமதி அளவீடு
தசய்யப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்;

(iii )

ஆதமனில், அதன் நிதி
எவ்வளவு என்பகதயும்;

පරජා මපිලිසන කකක විසනතර

சமூக தபாலிஸ் அலகுகள்: விபரம்
COMMUNITY POLICE UNITS: DETAILS

93/2020
3. ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන ආගමික හා
සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය- (1):

ாீதியான

தபறுமதி

அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

சமூக தபாலிஸ் அலகுகளின் தசயற்பாடுககள
ஒழுங்ககமக்கும் வககயில் புதிய சட்டதமான்று
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சமர்ப்பிக்கப்பட
பவண்டுதமன்பகத
ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்;

அவர்

ஆதமனில், புதிய சட்டதமான்றிகன சமர்ப்பிப்
பதற்கு நடவடிக்கக பமற்தகாள்ளப் படுமா
என்பகதயும்;

(ii)

(iii)

ඔේ.

(iv)

සුම ග්රාම නිකධාරි වසම්ෂම ආවරණය වන පරිදි
වසම තුළ ජීවේවන රජාාව තුළින් සථශේච්ඡාශවන්
වැඩ ියීකමට උනන්ු ව්ෂ හා කැමැේත්ෂ ද්ෂවන
පු්ධගකයන්ශගන් අයු ම්පේ කැඳවා උපරිම
සාමාජික සාඛ්යාව 30්ෂ වන ශසේ ග්රාමීය ගිරියමු
කාකා ශපොලිසථ ආර්ෂෂක කමිට පිහිටීමමට
කටයුතු කර ඇත.

அவர் பமலும் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்பறல், ஏன்?

එම ආර්ෂෂක කමිට මඟින් දැනුවේ ියීකශම්
ශ්ධ න නායකේව පුහුණු ශඩාගු මර්දන හා
පරිසර පවිත්රතා වැඩසටහන් කිකක චිත්ර ්රීඩා
තරග ශපොු  උේසව වෘේතීය පුහුණු හා ආගමික
සහජීවනය ඇති කරවන වැඩමුළු ඇතුළු රජාා
ශසේවා තුළින් ජානතාව දැනුවේ ියීකමට කටයුතු
කර ඇත.

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing :
(a)

Will he inform this House(i)

the number of Community Police Units
operative within Sri Lanka at present;

(ii)

the number of police officers attached to
those Units;

(iii)

whether measures have been taken to make
the public aware of the services available to
them through the Community Police Units;
and

(iv)
(b)

(c)

(d)

whether the progress of the Community
Police Units in the previous year was
satisfactory;

(ii)

whether the services provided by the
Community Police Units in 2018 and 2019
have been assessed in terms of financial
value; and

(iii)

if so, what that financial value is?

Will he further inform this House-

අශප්්ෂ ත රතිලක ළ ා කර ගැනීමට ශනොහැිය ීම
ඇත.

(ii)

2018 වර්ෂශේ ්රියාේමක වූ දිළිඳු පවුල්
ශවනුශවන් නිවාස ඉදිියීකම සහ ගමට ශපො රිවය
ජාාගම ශපොලිසථ සථාාන වැඩසටහන මූකය අගය්ෂ
ශකස ත්ෂශසේරු කර ඇත.

(iii)

රු. 671 153 954.00 (රුපියල් හැටහේ ශකෝටි
එශකොශළොසථ ක්ෂෂ පනසථ තුන් දහසථ නවිවය පනසථ
හතරයි)

(ඇ)

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

(ත) පැන ශනොනඟී.
ගරු මන්ත්රීතුමනි දැන් උපශ්ධ ක කාරක සභා පවේවන්න
කටයුතු කර තිශබනවා. ඔබතුමාට අදහසථ හා ශයෝජානා තිශබනවා
නම් ඒකට ඉදිරිපේ කරන්න. අපි එය ඉතා අගයශකොට සකකනවා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(i)

whether he admits that a new Bill should be
introduced to regulate the functions of the
Community Police Units; and

ගරු කාානායකතුමනි මශේ පළමුවැනි
ශමයයි.

(ii)

if so, whether action will be taken to present
a new Bill?

ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමා සඳහන් කළා රජාා ශපොලිසථ ඒකක
හරහා කැශබන රතිකාභ සහ ජානතාව දැනුවේ ියීකමට ගන්නා
්රියා මාර්ග ගැන. දැන් එතැන ජ එක ශකොටස්ෂ පිළිබඳව
සඳහන්ෂ වුශඩු නැහැ. ඒ තමයි අන්තරායකාර මේ ද්රවය. අපි
දන්නවා මහා පරිමාණශේ ජාාවාරම්කාරයන්ට අමතරව
ශහශරොයින් හෂීසථ මර්ජුවානා වාශේම ගාජාා ශ්ෂරළ ගාජාා හා
නීති විශරෝධි මේ වතුර ියයන අන්තරායකාර මේ ද්රවය අශළවිය
ිවු  වන බව. මා එම මේ ද්රවයයට මේ වතුර ියේශේ "මේ පැන්"
ියයන්න මම කැමැති නැහැ. ශමොකද "පැන්" ියයන්ශන් ශමොන
ආගම අනුව ගේතේ ශබොශහොම ශු්ධධ ජාකය. ඒ නිසායි නීති
විශරෝධි මේ වතුර ියේශේ. නීති විශරෝධිව අශළවි කරන ු ම්ශකොළ
හා සම්බන්ධ නිෂථපාදන ඇතුළු එම මේ ද්රවය සම්බන්ධශයන් ශම්
රජාා ශපොලිසථ ඒකකවක නිකධාරින්ශගන් ශතොරතුරු කබා ගන්න
පුළුවන්. එය ගශම් ශතොරතුරු ගන්න පුළුවන් ශහොඳම ඒකකය්ෂ.

If not, why?

ගු චනල් රාජපක්් නහතා මවාරිනාර්ග අනාතය සහ
අවය සතර ආරක්්ක සනවමද්ශ්
ක යුුර හා ආපදා
කෙනනාකරණ රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும்
உள்ளகப் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த
முகாகமத்துவ இரா ாங்க அகமச்சரும்)

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and
State Minister of Internal Security, Home Affairs and
Disaster Management)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතයතුමා
ුද්ධධ ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතයතුමා සහ
නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර ථනයට පිළිතුර ශදනවා.
(අ)

(i)

if so, what those measures are?

Will he also inform this House(i)

(ආ)

(i)

5031 (පන්දහසථ තිසථ එකයි)

(ii)

5031 (පන්දහසථ තිසථ එකයි)

අතුරු ර ථනය

අපරාධකරුවන් පාතාක පු්ධගකයන් සහ උසාවිය ම හරින
වශරන්තුකරුවන් ඇල් රම සඳහා ුද්ධධි අා සාමාජිකයන් ශයොදවා
ශමශහයුම් ්රියාේමක ියීකම ිවු ශවනවා. ඒ වාශේම ගශම් ිවටින
ග්රාම නිකධාරි සමෘ්ධධි සාවර්ධන නිකධාරි ආර්ිකක සාවර්ධන
නිකධාරි කෘ කර්ම පර්ශේෂණ නිෂථපාදන සහකාර සහ සුම ග්රාම
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ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

නිකධාරි වසමටම පේ කරන රජාා ශපොලිසථ නිකධාරින් එශහම
නැේනම් ඒ ිවවිල් නිකධාරින්ශේ ආර්ෂෂාවේ ගිරැශකන පරිදි ගම
ඇතුශළේ ිවු වන අපරාධ සහ ගණිකා වයාපාර මර්දනය කරන්නට
ශම් රජාා ශපොලිසථ ඒකක ශයොදවා ගන්න පුළුවන්. දැන් ගරු
ඇමතිතුමාේ ියේවා අශප්්ෂ ත පරමාර්ා ඉට කර ගන්නට බැරි
වුණා ියයකා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා ර ථනය ශකටිශයන් අහන්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශකටිශයන් තමයි අහන්ශන් ගරු කාානායකතුමනි. මම
ඊශේේ ියේශේ ඔබතුමාශේ ඔළුශේ තිශබන හිස ශකසථවකට වඩා
මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ර ථන අහපු මන්ත්රීවරශය්ෂ.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒක ඔබතුමාට බය නැතිව ියයන්න පුළුවන්.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මශේ ඔළුශේ තිශබන හිස ශකසථ ගාණට නම් තවම ර ථන
අහකා නැහැ.
ගරු කාානායකතුමනි ර ථනය්ෂ කසථසනට අහන්නට නනු
ශන්.
ශම් කටයුේතට මම සඳහන් කළ නිකධාරින් ශයොදවා ගන්න
පුළුවන්ද ියයකායි මම අහන්ශන්.

ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ර ථනය්ෂ අහනවා ියයන්ශන් කාා පැවැේීමම ශනොශවයි.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා කාානායක පුටශේ ිවටිය ජ මම කාා පැවැේවූශේ
නැහැ.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ර ථනය අහන්න ඔබතුමා තවම ර ථනයට ආශේ
නැහැ.

ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ගරු මන්ත්රීතුමා දැන් අහපු ර ථනවකට මම උේතර ශදන්නද

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අහන්ශන් ශම් කටයුතු සඳහා රජාා ශපොලිසථ ඒකකවක
නිකධාරින් ශයොදවා ගන්න බැරිද ියයකා. ඉතින් ඒක කසථසනට
අහන්න නනු ශන් ගරු කාානායකතුමනි.

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

එක උේතරය්ෂ ම හැරුණා ියේවා ශන්. සමහර ශවකාවට
සමහර උේතර ියයැශවන්ශන් නැතිව පනිනවා. මේ ද්රවය
නිවාරණය හා දූෂණය වැළැ්ෂීමම අපරාධ වැළැ්ෂීමම හා විසවිම
ජාාතීන් අතර සාහිඳියාව ඇති ියීකම ආපදා කළමනාකරණය වාශේ
ඔ්ෂශකොම ශම් උේතරශේ තිශබනවා. ඔබතුමා උේතරය ියයවා
බකන්න ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි මාශේ ශදශවනි අතුරු ර ථනය ශමයයි.
ආ කැමරාව වැටිකා. හරි. කැමරාවේ වැටිකාද ියයකා බකන්න
නනු ශන් ඊශේ දවශසන් පසථශසේ.
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ගිවිශ ේෂී පාර්ලිශම්න්තුව්ෂ. ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට
ගාජාා
ශ්ෂරළ
ගාජාා
පාතාකය
වශරන්තුකරුවන් නීති විශරෝීක මේ වතුර වාශේ ශ්ධවකට
විරු්ධධව අරගළ කරන ගිපිරි පන්නශේ මන්ත්රීවරුන් පේ
කරන්නට ජානතාව කටයුතු කළා ශබොශහෝ ු රට. එතශකොට එම
මන්ත්රීවරුන්ට වගකීම්ෂ තිශබනවා. ශම් ියයන කාරණා
සම්බන්ධශයන් අරගළ කරන්නට එම මන්ත්රීවරුන්ට යුතුකමින්
එහා ගිය වගකීම්ෂ තිශබනවා. ශම් අරගළ කරන ශකොට ඒ ජාාවාරම්
පිටපස ිවටින අය-

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ආශයේ වශට් යනවා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ වශට් යන්ශන් නැහැ. ඔබතුමා ර ථනය ශපොඩ්ඩ්ෂ -

ගරු කාානායකතුමා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශකළින්ම ියයන්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කාානායකතුමනි ශකළින්ම තමයි ශම් ියයන්ශන්.
ඔබතුමාේ දන්නවා ඇති මේ ද්රවය සම්බන්ධ වැරදි කරපු හිශර්
ඉන්න භයානක අපරාධකරුවන් ආර්ෂෂක අමාතයාා ශේ
ශල්කම්තුමාට ජානාධිපතිතුමාට පවා තර්ජානය කරනවා ියයකා
පගි ගිය දවසථවක මාධයවක පළවුණු බව. "හිශර් හිටියේ අපට
පුළුවන් උඹකා මරන්න" ියයකා තර්ජානය කරන බව සඳහන්
වුණා. එශහම තේේවය්ෂ යටශේ ශම්වාට එශරහිව අරගළ කරන
මන්ත්රීවරුන්ශේ ආර්ෂෂක නිකධාරින් සාඛ්යාව අක් කර තිශබනවා.
අපි ශම්වාට විරු්ධධව අරගළ කරන අය. ගරු කාානායකතුමනි
කාාව්ෂ තිශබනවා "ුදකේ පහියට ශහණ ගැහුවාම හුනු
ියල්ශකෝටය ගැන  ඉමන කාාද" ියයකා.
ඉතින් මේද්රවය
ජාාවාරම්කරුවන් ජානාධිපතිතුමාට තර්ජානය කරනවා නම්
ආර්ෂෂක ශල්කම්තුමාට තර්ජානය කරනවා නම්
අපි
මේද්රවයවකට එශරහිව අරගළ කර්ධ ජ ආර්ෂෂක නිකධාරින් අක්
ියීකම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවටින 225ශදනාටම එල්ක වූ බරපතළ
තර්ජානය්ෂ. ශම් සම්බන්ධශයන් වගකීම භාර ගන්ශන් ආර්ෂෂක
කවුන්සකය ද
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ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)
අදාළ නැහැ.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අදාළයි ශන්. [බාධා ියීකම් මම ඔබතුමාශගන් අහපු පළමු
අතුරු ර ථනය නීති විශරෝීක මේද්රවය ගැනයි. [බාධා ියීකම්
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පසථශදන ඉ බඳවා ගන්න. ඒ 1989 තිුදණු වාතාවරණය අනුවයි.
ඊළ ට එල්ටීටීඊ ර ථනය නිසා තවේ ශදශදන ඉ ශහෝ තුන්ශදන ඉ
ු න්නා. හතර ශදන ඉ  ජපු එක දැන් ශදශදන ඉ කරකා තිශබනවා.
සමහර ශපොලිසථ ශකොට් ාසවක රාජාකාරි කරන්න ශපොලිසථ
නිකධාරින් නැහැ. දැන් අව ය වන්ශන් තමුන්නාන්ශසේකාට
ශපොලිසථ නිකධාරින් ශදන එකද එ්ෂ එ්ෂ රශ්ධ වක මහජානයාශේ
ආර්ෂෂාව සඳහා ශයොදවන එකද [බාධා ියීකම් එශහම නම් අපි
අලුතින් බඳවා ගන්නම්. නැේනම් අරවාට ශම්වාට පාවිච්චි
කරන්න තමන්ට කැමැති ශකශන්ෂ ශදන්නම්.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා
ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Speaker)

අශපෝ එපා!

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරි ඒකට උේතරය කැුදණා ශන්.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மா ண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළමු අතුරු ර ථනයට අදාළවයි ශදවැනි අතුරු ර ථනය ඇහුශේ.
පළමු අතුරු ර ථනශයන් ඇහුශේ  ඉක් ගාජාා ගැනයි.  ඉක්
ගාජාාවකට එශරහිව අරගළ කරන මන්ත්රීවරුන්ශේ ආර්ෂෂාව
ගැනයි ශදවන අතුරු ර ථනශයන් ඇහුශේ. [බාධා ියීකම් එතශකොට
ශහොඳටම අදාළයි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

එම ර ථනය ගරු එසථ.එම්. මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමාේ ඉදිරිපේ
කළා. මම ඒ ගැන ශපොලිසථපතිතුමා එ්ෂක කාා කරන්නම්.

ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ගරු කාානායකතුමනි
ශපොලිසථ නිකධාරින් ඉන්ශන්
ශපො රිවයට අදාළ රාජාකාරි කරන්නයි. අද වන ශකොට
මන්ත්රීවරුන්ශේ ආර්ෂෂාව සඳහාේ අශන ඉේ කටයුතු සඳහාේ
ශපොලිසථ නිකධාරින් ඉන්ශන් ඔ්ෂශකෝම අදෙපන්දහසයි. එයින්
තිසථඅටදාහ්ෂම මන්ත්රීවරුන්ශේ ආර්ෂෂාව සඳහා  ජකා තිශබනවා.
මන්ත්රීවරුන්ට ශපො රිවය නැතිව යන්න මහජානතාව ගැන
වි ථවාසය්ෂ නැේනම් - [බාධා ියීකම් මහජානතාව ශකශරහි
වි ථවාසය්ෂ නැති නිසා තමයි ශපො රිවය ඉල්කන්ශන්. එශහම
නැේනම් ශපො රිවය ඉල්කන්ශන් "ෆයිල්" උසථසාශගන යන්නද
"ෆයිල්"
උසථසාශගන යන්නයි බුේ උසථසාශගන යන්නයි
ශපො රිවය ශදන්ශන් නැහැ. අපි ආර්ෂෂාව ශදන්නම්. රටටම
ආර්ෂෂාව ශදනවා. මන්ත්රීවරුන්ට පමණ්ෂ ශනොශවයි රශට්
සමසථත ජානතාවටම ආර්ෂෂාව ශදනවා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වාහනවක යන්නවේ පාශර් යන්න එන්නවේ අපට ශපොලිසථ
ආර්ෂෂාව නනු නැහැ. අපි ියයන්ශන් ජාාවාරම්කාරයන්ශගන් අප
ආර්ෂෂා කර ශදන්න ියයකායි.

ගු චනල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Chamal Rajapaksa)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම්ක පටන් ගේශේ 1989 ජ. මන්ත්රීවරුන්ට
අවසථාාව ු න්නා උපශසේවා ශපොලිසථ ශසේවශේ තමන්ට කැමැති අය

ගු ුර්ාර ඉඳුනිල් අනරමසේන නහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු කාානායකතුමනි මන්ත්රීවරුන්ශේ ආර්ෂෂාව සම්බන්ධ
කාරණශේ ජ අශප් වරරසාද යටශේ තමයි මම ශම් ර ථනය
අහන්ශන්. ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපේ කළ ර ථනයට ශම්
කාරණයේ අදාළයි.
ශපො රිවය භාර ඇමතිවරයා වන අශප් චමල් රාජාප්ෂෂ
මැතිතුමා ුද්ධධික පතිරණ මන්ත්රීතුමාශේ ර ථනයට ශහොඳ
උේතරය්ෂ ු න්නා. මම තව ර න
ථ ය්ෂ අහන්න කැමැතියි. ශම්
වනශකොට හිටපු මහ ඇමතිවරුන් පරාජිතයි; තනතුරු නැහැ.
නමුේ ඒ ිවයලුශදනාටම වාශේ ආර්ෂෂක නිකධාරින් හය
හේශදනා කබා  ජකා තිශබනවා. දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ පිටපස
ආසනවක ිවටින කැබිනට් ඇමතිකම් නිශයෝජාය ඇමතිකම් දරපු
වි ාක පිරිසකට ආර්ෂෂක නිකධාරින් හය හේශදනා ඉන්නවා.
හිටපු අගමැතිවරයාශේ ආර්ෂෂාවට ආර්ෂෂක නිකධාරින් 200
ශදශන්ෂ ඉන්නවා. හැබැයි
සජිේ ශරේමදාස විප්ෂෂ
නායකතුමාශේ ආර්ෂෂාවට ිවටින ආර්ෂෂක නිකධාරින් හැේතු
ගණන තවේ අක් කරන්න ියයකා නිශයෝග ඇවිල්කා තිශබනවා.
එතශකොට ශම්ක ශකොයි තරම් සාධාරණද නැේනම් ශකොයි තරම්
අසාධාරණද ියයකා මම අහනවා. මන්ත්රීවරු හැටියට අපි
හතරශදශන ඉශේ ආර්ෂෂාවට පුරුු  ශවකා ිවටියා. ුද්ධධික
පතිරණ මන්ත්රීතුමා ියේවා වාශේ අපි  ඉක් ගාජාා එතශනෝල්
එ්ෂක ගනුශදනු කශළේ නැහැ. අපි කටයුතු කශළේ ඒවාට විරු්ධධවයි.
[බාධා ියීකම්ෂ තමුන්නාන්ශසේ කු ගහන්ශන් නැතිව ඉන්න.
ගරු කාානායකතුමනි අශප් ආර්ෂෂාව සම්බන්ධව කටයුතු
ියීකම ඔබතුමාශේ වගකීම්ෂ. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් ශසොයා
බකන්න ියයකා මම ඔබතුමාශගන් කාරුණිකව ඉල්කනවා. චමල්
රාජාප්ෂෂ ඇමතිතුමා ශබොශහොම සැර පිළිතුර්ෂ ු න්නා ශපොලිසථ
නිකධාරින් ඉන්ශන් මන්ත්රීවරුන්ශේ ෆයිල් බුේ උසථසා ශගන
යන්න ශනොශවයි ියයකා. ආර්ෂෂාව සම්බන්ධ ශම් ර ථනය අපි
ිවයලුශදනාටම වැදගේ ගරු කාානායකතුමනි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමා ර ථනය ඉදිරිපේ කළා ශන්. ඒ නිසා ර ථනය
ශමොක්ෂද ියයකා චමල් රාජාප්ෂෂ ඇමතිතුමා දැන් දන්නවා. එතුමා
ඒකට විසඳුම්ෂ කබා ශදයි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

සනෘද්ධි සහනා ාරය ඉල්ලුම්කුව ස

(b)

Is he aware that there is a large number of families
which have made applications with the objective
of obtaining Samurdhi relief?

(c)

Will he also inform this House-

சமுர்த்தி நிவாரைம்: விண்ைப்பதாரர்
SAMURDHI RELIEF: APPLICANTS

112/2020

(i)

whether action will be taken to provide
Samurdhi relief to the families in the
aforesaid waiting list; and

අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන ආගමික හා
සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):

(ii)

if so, the date from which it will be
provided?

4. ගු ශ්ා සත බණ්ඩාර නහතා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

(අ)

(i)

දැනට සමෘ්ධධි සහනාධාරකාභි පවුල් සාඛ්යාව
ශකොපමණද;

(ii)

ශම් වනවිට සවිබක ගැන්වු සමෘ්ධධි සහනාධාරකාභි
පවුල් සාඛ්යාව ශකොපමණද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ආ) සමෘ්ධධි සහනාධාරය කබාගැනීශම් අරමුණින් ඉල්ලුම් කර
ඇති පවුල් වි ාක රමාණය්ෂ ිවටින බව එතුමා දන්ශන්ද
(ඇ)

(i)

එම ශපොශරොේතු ශල්ඛ්නශේ ඇති පවුල් සඳහා
සමෘ්ධධි සහනාධාරය කබා ජමට පියවර ගන්ශන්ද;

(ii)

එශසේ නම් කවර දිනයක ිවටද;

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ත) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද
பிரதம அகமச்சர் மற்றும் நிதி அகமச்சர், புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:
(அ) (i)

(d)

If not, why?

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා මසනෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික
ක්ෂුද්ර මූලය සනවයා රැකියා වයාපාර සාවර් න හා
න
උපමයෝජන රාජය සම්පත් සාවර් න රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க - சமுர்த்தி, வதிவிடப்
தபாருளாதார, நுண் நிதிய, சுயததாைில், வியாபார அபிவிருத்தி
மற்றும் கீழுகைப்புப் பயன்பாட்டு அரச வளங்கள் அபிவிருத்தி
இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of Samurdhi,
Household Economy, Micro Finance, Self-employment,
Business Development and Underutilized State Resources
Development)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතයතුමා සහ මුදල් අමාතයතුමා
ුද්ධධ ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතයතුමා සහ
නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර ථනයට පිළිතුර කබා ශදනවා.
(අ)

(i)

වර්ගීකරණය

தற்பபாது சமுர்த்தி நிவாரைம் தபறும் குடும்பங்
களின் எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்;
இன்றளவில் சமுர்த்தி நிவாரைம் தபறும்
வலுவூட்டப்பட்டுள்ள
குடும்பங்களின்
எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்;

(ii)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) அதிகளவான குடும்பங்கள், சமுர்த்தி நிவராைத்கத
தபறும்
பநாக்கத்துடன்
விண்ைப்பித்துள்ளன
என்பதகன அவர் அறிவாரா?
(இ) (i)

அக்காத்திருப்பு
பட்டியலில்
உள்ள
குடும்பங்களுக்கு
சமுர்த்தி
நிவாரைத்கத
வைங்குவதற்கு
நடவடிக்கக
எடுக்கப்படுமா
என்பகதயும்;
ஆதமனில் எத்திகதியிலிருந்து என்பகதயும்;

(ii)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister, Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:
(a)

2020 සැප්තැම්බර් 01 දිනට සමෘ්ධධි සහනාධාර
කැූ  මුළු පවුල් සාඛ්යාව 1 784 082ිය. එය
සහනාධාර වර්ගීකරණය අනුව පහත පරිදි ශේ.
රු. 420.00

83,551

රු.1 500.00

636,445

රු.2 500.00

350,278

රු.3 500.00

713,808

එකුරව

(ii)

පවුල් සාඛ්යාව

1,784,082

සමෘ්ධධි සහනාධාරකාභි පවුල් සවිබකගැන්ීමමට
අදාළව සමෘ්ධධි වයාපාරය ආරම්භශේ ිවටම
වැඩසටහන් ගණනාව්ෂ ්රියාේමක කර ඇති
අතර ඒ යටශේ රතිකාභින් වි ාක රමාණය්ෂ
සවිබකගැන්ීම ඇත. එම වැඩ පිළිශවළ ශහේතුශවන්
2005 වසර වනවිට 1 960 664්ෂ පමණ වූ
සමෘ්ධධිකාභින් සාඛ්යාව 2015 වසර ආරම්භශේ ජ
1 453 078්ෂ වූ අතර 2018 වසර වනවිට
1 384 021 ද්ෂවා අක් ීමම කැපී ශපශනන සාධනීය
ක්ෂෂණය්ෂ ශකස ශපන්වා දිය හැක. එතැන
තමයි වැදගේ කරුණ තිශබන්ශන් ගරු
කාානායකතුමනි.

(i)

the current number of Samurdhi recipient
families; and

ශකශසේ වුවද පගිගිය යහපාකන රජාය විිවන් 2019
වර්ෂශේ ජ ශ්ධ පාකන ශකස ශතෝරා ගේ නව
රතිකාභින් 433 500කට පමණ සමෘ්ධධි සහනාධාර
හිමිකම් කබා  ජම නිසා ශම් වනවිට මුළු
සමෘ්ධධිකාභින් සාඛ්යාව 1 784 082්ෂ ද්ෂවා
වර්ධනය ීම ඇත.

(ii)

the number of Samurdhi recipient families
which have been empowered by now?

ගරු කාානායකතුමනි ශම් විධියට සමෘ්ධධිකාභී
පවුල් සාඛ්යාශවන් ිවයයට 25කට එම සහනාධාරය

Will he inform this House-
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කබා ජ
තිශබන්ශන්
2019 ජ
පැවැති
ජානාධිපතිවරණශේ ජ එවකට පැවති යහ පාකන
ආඩුක්ශේ නායකයන්ශේ ජායග්රහණය ශවනුශවන්.
තවම දිළිඳුභාවශයන් ඉන්න කඩුඩායම් අපි ශම්
වනවිට හඳුනාශගන යනවා. ඉදිරිශේ ජ අපි ඒ
සම්බන්ධශයන් තීන්ු ව්ෂ ගන්නවා.
(ආ) එම සහනාධාරය ඉල්ලුම් කර ඇති සාඛ්යාව 683 336ිය.
(ඇ)
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(i)

ශපොශරොේතු ශල්ඛ්නශේ ඇති අයු ම්කරුවන්
අතුරින් සමෘ්ධධි සහනාධාර කබා ගැනීම සඳහා
ගිු ගිකම් සපුරා ඇති පවුල් පිළිබඳව  ජප වයාප්තව
විධිමේ නිවැරදි අධයයනය්ෂ ිවු  කර එම පවුල්
හඳුනාශගන නව සමෘ්ධධි සහනාධාරය කබා  ජමට
අශප්්ෂෂා ශකශර්.
ගරු අගමැතිතුමාශේ උපශදසථ පරිදි ශම් පිළිබඳව
විධිමේ අධයයනය්ෂ කරන්න ියයකා ශම් වනවිට
සමෘ්ධධි අධය්ෂෂ ජානරාල්තුමා ශවත දන්වා
තිශබනවා ගරු කාානායකතුමනි. තව මාස
ශදක්ෂ ඇතුළත ජ ශම් සම්බන්ධශයන් ඉතාම
සවිසථතර ශතොරතුරු කබාශගන ඉදිරි පියවර ගන්න
අපි බකාශපොශරොේතු වනවා.

(ii)

ශම් වනවිට ඉහත කරුණට අදාළව හා දැනටමේ
සවිබකගැන්ීම ඇති රතිකාභින් හඳුනා ගැනීමට ඉදිරි
සැකගිම් සමෘ්ධධි සාවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුව
මඟින් සකසථ කරමින් පවතින අතර අවසන්
තීරණයකට එළැඹීශමන් පගි නි චි
ථ ත දින වකවානු
පැවිවය හැිය බව සඳහන් කරමි.
ශම් පිළිබඳව අවසන් තීරණයකට එළැඹිය හැ්ෂශ්ෂ
අපි කරන සමී්ෂෂණශේ රතිලක කැුදණාට
පගිවයි ගරු කාානායකතුමනි. ඒ සමී්ෂෂණය
ඉතාම විධිමේව  ජප වයාප්තව ිවු  කරකා ඒ කබා
ගන්නා ශතොරතුරු මත තමයි ඊළ ට සමෘ්ධධි
සහනාධාරය කැබිය යුතු කඩුඩායම් පිළිබඳ
නි චි
ථ ත තීරණය ගන්ශන්.

(ත) අදාළ ශනොශේ.

ගු ශ්ා සත බණ්ඩාර නහතා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

එම ර ථනයට පිළිතුරු කබා  ජම පිළිබඳව ගරු රාජාය
ඇමතිතුමාට මා සථතුතිවන්ත වනවා. ගරු කාානායකතුමනි මශේ
පළමුවන අතුරු ර ථනය ශමයයි.
පගිගිය කාකය තුළ ජ ක්ෂෂ හයකට සමෘ්ධධි සහනාධාර කබා
ු න්නා. එශකස සමෘ්ධධි සහනාධාර කබා  ජම සම්බන්ධව ගැටලුව්ෂ
නැහැ.
නමුේ ඒ සඳහා වි ාක ව ශයන් උේසව පැවැේවූවා. ඒ
ශවනුශවන් ටී-ෂර්ට් මුද්රණය කළ හැටි අපි දැ්ෂකා. ඒ උේසවවකට
වියදම් කළ මුදක ශකොපමණද අහිාසක සමෘ්ධධි රතිකාභින් විිවන්
සශතන් සතය එකතු කරපු මුදල්වලින් ද එශසේ වියදම් කශළේ ියයකා
ගරු ඇමතිතුමාශගන් මම දැන ගන්න කැමතියි.

ියීකමට තීන්ු  කර තිුදණා. එම පවුල් ශතෝරන ශකොට රජාශේ
නිකධාරින්ට තිුදණු අවකා ය අවමයි. ඔවුන් රමුඛ්තා ශල්ඛ්න
සකසථ කර තිුදණේ විෂයය භාර රාජාය ඇමතිවරයා හැටියට මා
දන්නවා අදාළ ඇමතිවරයාශේ මැදිහේ ීමම මත ඔවුන්ශේ
ශ්ධ පාකන ප්ෂෂයට පා්ෂ කයන් බඳවා ගැනීශම් මුවාශවන්
තමයි ශම් සමෘ්ධධි සහනාධාර කබා  ජම ිවු  වුශඩු ියයකා.
සමෘ්ධධි සහනාධාරය කැබිය යුතු දිළිඳු කඩුඩායම්වකට එම
සහනාධාරය ශනොකැීම එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂශේ කඩුඩායම්වකට
එය කැීමම ශහේතුශවන් ජානතාව තුළ අද වයාකූලභකභාවය්ෂ
නිර්මාණය ශවකා තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුමනි ශම් සමෘ්ධධි සහනාධාර කබා  ජම
ශවනුශවන් සුම දිසථ්රි්ෂකයකම උේසව සාවිධානය කර
තිශබනවා. ටී-ෂර්ට් මුද්රණය ශපෝසථටර් මුද්රණය බැනර් සහ නාම
පුවරු සඳහා ගිය වියදම් ශමන්ම පැවති උේසව සඳහා දරන කද
වියදම් සම්බන්ධශයන් ශම් ශවනශකොට පැමිණිලි පවා කැීම
තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා ර ථනය්ෂ විමගිශවොේ
නිවැරදිව එම සාඛ්යා ශල්ඛ්න කබා ශදන්න මා කටයුතු කරන්නම්.

ගු ආර්.එම්. රාජිත් නද්ු න බණ්ඩාර නහතා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

ගරු කාානායකතුමනි - [බාධා ියීකම්ෂ

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔේ ියයන්න රාජිේ ම්ධු ම බඩුඩාර මන්ත්රීතුමනි.

ගු ආර්.එම්. රාජිත් නද්ු න බණ්ඩාර නහතා

(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார)

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

ගරු කාානායකතුමනි
සම්පූර්ණශයන්ම අසතයය්ෂ ශම්
ියයන්ශන්. එතුමා ියයන විධියට අපට නනු විධියට සමෘ්ධධිය
ශදන්න පුළුවන් වුශඩු නැහැ. ඒක අසතයය්ෂ. කරුණාකර ශම්
ගරු සභාශේ අසතය රකා කරන්න එපා. [බාධා ියීකම් ඔේ. මශේ
ආසනශේේ එශහමයි.

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කාානායකතුමනි පාසථ ඉ ඉරිදා රහාරය නවේවා ගන්න
බැරි වුණු රශට් නීතිය හා සාමය භාරව හිටපු ඇමතිවරයා තමයි
ඔය කාා කරන්ශන්. එතුමන්කා සමෘ්ධධි වයාපාරය
ශ්ධ පාකනීකරණය කළා. ජානතාව විිවන් එතුමන්කා අන්ත
පරාජායට පේ කළාට පසථශසේ අද ශමතැනට ඇවිල්කා එක එක
ශ්ධවල් ියයනවා.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒ ර ථනය අපි ශමතැනින් නවේවා ගනිමු.

ර ථන අාක 5 -115/2020- (1)
අමරශසේන මහතා.

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල්

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කාානායකතුමනි 2019 ජානාධිපතිවරණය ඉක්ෂක කර
ශගන එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය සහ එවකට පැවති යහපාකන
ආඩුක්ව සමෘ්ධධි සහනාධාරකාභින් සාඛ්යාව ිවයයට 25ියන් වැඩි

ගු ුර්ාර ඉඳුනිල් අනරමසේන නහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කාානායකතුමනි සම්පූර්ණශයන්ම අසතය ශ්ධවල් ඒ
ියයන්ශන්.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු කථානායකුරනා

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා ර ථනය අසනවාද නැේනම් ශවන
ශ්ධවල් කාා කරනවාද ර ථනය අහන්න.

ගු ුර්ාර ඉඳුනිල් අනරමසේන නහතා

(The Hon. Speaker)

ඒ ර ථනය දැන් අවසන් කරමු ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි.

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ආ මශේ ර ථනයද ගරු කාානායකතුමනි මා එම ර ථනය
අහනවා.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

ගරු කාානායකතුමනි ගරු ාන්ත බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා
ඉදිරිපේ කළ ශදවැනි අතුරු ර ථනය මශේ විෂය පායට අදාළ
කාරණය්ෂ ශනොශවයි. [බාධා ියීකම් ඒක රාජාය පරිපාකන
ඇමතිතුමා ශවත ශයොමු කරන්න මා කටයුතු කරන්නම්.

ගු ුර්ාර ඉඳුනිල් අනරමසේන නහතා

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි කර්මාන්ත අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ර ථනයට පිළිතුර  ජම සඳහා සති ශදකක කාකය්ෂ ඉල්කා
ිවටිනවා.

ප්රශ්නනය නුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමන නිමයෝග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කාානායකතුමනි
පුළුවන්ද

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු ශ්ා සත බණ්ඩාර නහතා
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මම පළමුවැනි අතුරු ර ථනය විතරයි ඇහුශේ ගරු
කාානායකතුමනි. ශදවැනි අතුරු ර ථනය විධියට මම අශප් ගරු
ඇමතිතුමාශගන් අහන්න බකාශපොශරොේතු වන්ශන් ශම් ර ථනයට
අදාළ කාරණය්ෂම ශනොශවයි. නමුේ ගරු සභාශේේ ගරු
ඇමතිතුමාශගේ අවධානය ශයොමු ශවන්න නනු නිසායි මම ශම්
ගැන අහන්ශන්.
පගිගිය දා මහනුවර රශ්ධ ශේ ශගොඩනැඟිල්ක්ෂ කඩා වැටීම
නිසා ශේදවාචකය්ෂ ිව්ධධ වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි එවැනි
ශගොඩනැඟිලි ශකොළඹ රශ්ධ ශේේ තිශබනවා. සමුළු නිවාස
පිළිබඳවේ ඔබතුමා දන්නවා ඇති ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි. 19701977 ආඩුක් කාකශේ තමයි ශම් සමුළු නිවාස නිර්මාණය කශළේ.
රශට් ඉන්න උසසථ නිකධාරින් තමන්ශේ වැටශපන් ිවයයට 12.5්ෂ
ශගවකා තමයි ඒ සමුළු නිවාසවක ඉන්ශන්. ඒ ශගොඩනැගිලි අද
කඩා වැටීශම් තර්ජානයකට ක්ෂ ශවකා තිශබනවා. ඒ නිවාසවකට
දැන් අවුරුු  50්ෂ විතර ගත ශවකා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශම්
කාරණය ගරු රාජාය ඇමතිතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරන්න මා
කැමැතියි. විශ ේෂශයන්ම රජාශේ අවධානය ශයොමු කරකා NBRO
එක හරහා ශහෝ ශම් නිවාසවක තේේවය සම්බන්ධශයන්
පීක්ෂෂණය්ෂ කරන්න ියයා මා ඉල්කා ිවටිනවා. යම් ශදය්ෂ
ශවන්න කලින් ඒ ගැන අවධානය ශයොමු කරන්න නනු නිසා තමයි
ශම් අවසථාාශේ ජ ශම් කාරණය මා මතු කශළේ.

ඔබතුමාශේ ර ථනයට අද උේතර ු න්ශන් නැහැ ශන්. එම
ර ථනයට උේතර ු න්නාම ඔබතුමා ඒ අතුරු ර ථනය අහන්න ගරු
මන්ත්රීතුමනි. අපි ඊළ ර ථනයට යමු.
ර ථන අාක 6 - 119/2020 - (1) ගරු නලින් බඩුඩාර ජායමහ
මන්ත්රීතුමා.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කාානායකතුමනි මා එම ර ථනය අහනවා.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය
ුද්ධධ ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර ථනයට පිළිතුර  ජම සඳහා මාසයක කාකය්ෂ ඉල්කා ිවටිනවා.

ප්රශ්නනය නුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමන නිමයෝග කරන ලදී.

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

මුලතික සහ න සනාරන දිසනත්රික් ක්රීඩාාගණ ඉදිකිීමම්

ගු කථානායකුරනා

முல்கலத்தீவு மற்றும் மன்னார் மாவட்ட
விகளயாட்டு கமதானங்கள்: நிர்மாைம்

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශ හාන් ශසේමිවාහ රාජාය ඇමතිතුමනි
ර ථනයට පිළිතුර්ෂ ශදන්න.

මට අතුරු ර ථනය්ෂ අහන්න

එතුමාශේ

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කාානායකතුමනි කලින් මතු කළ කාරණාව
සම්බන්ධශයන් මම නැවත වගකීශමන් ශම්ක ියයනවා.
ිවරිශකොශේ ඉඳකා තමයි ඒ සමෘ්ධධිකාභින් ශේරුශේ. [බාධා ියීකම්
ගරු රාජිේ ම්ධු ම බඩුඩාර මන්ත්රීතුමා ිවරිශකොතින් එකවකා
තිුදණු නිසා එතුමා ඒ ගැන ශතොරතුරු දන්ශන් නැතිව ඇති.

MULLAITIVU AND MANNAR DISTRICT STADIUMS:
CONSTRUCTION

125/2020
7. ගු චාල්සන නිර්නලනාද ස නහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

තරුණ හා ්රීඩා අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(i)

මුකතිේ දිසථ්රි්ෂ ්රීඩාාගණය ඉදිියීකම සඳහා
සථාානය්ෂ ශතෝරාශගන සැකගිම් සකසථ කර ඇති
බවේ;
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එශහේ ශම් ද්ෂවා එහි වැඩකටයුතු ආරම්භ කර
ශනොමැති බවේ;
එතුමා දන්ශන්ද

(ii)

(ii)

(ආ) එශසේ නම් ඉහත ්රීඩාාගණශේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන
දිනය කවශර්ද යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ඇ)

(i)

මන්නාරම දිසථ්රි්ෂ ්රීඩාාගණය ඉදිියීකශම් කටයුතු
ිවයයට පනහකට වඩා අවසන් ශකොට ඇතේ
දැනට අවුරුු  2 කාකය්ෂ පුරා එහි වැඩ නැවතී ඇති
බවේ;

(b)

Will he inform this House of the date on which the
construction work of the aforesaid stadium will be
commenced?

(c)

Is he also aware that-

මන්නාරම නගර සීමාවට අයේ එමිල් නගර්
රශ්ධ ශේ
ඉදිශවමින්
පවතින
මහජාන
්රීඩාාගණශේ පළමුවන ශකොටශසේ රතිසාසථකරණ
කටයුතු අවසන් ශකොට ඇතේ එහි ශදවන
ශකොටශසේ ඉදිියීකම් කටයුතු ශම් ද්ෂවා ආරම්භ කර
ශනොමැති බවේ;
එතුමා දන්ශන්ද

(i)

`the work of the Mannar District Stadium
had been suspended since a period of two
years after having completed more than 50
per cent of its construction; and

(ii)

in spite of the completion of the phase 1
construction work of the Public Stadium
which is under construction in the Emil
Nagar area of the Mannar city limit, the
phase 2 work has not hitherto been
commenced?

(ii)

(ත) එශසේ නම් ඉහත ්රීඩාාගණශේ ශදවැනි ශකොටශසේ
වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවශර්ද යන්න එතුමා
ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ඉ)

ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சகரக்
பகட்ட வினா:
(அ) (i)

முல்கலத்தீவு
மாவட்ட
விகளயாட்டு
கமதானத்கத
நிர்மாைிப்பதற்கான
இடம்
ததாிவு தசய்யப்பட்டு அதற்கான திட்டம் தயார்
தசய்யப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்;
ஆயினும், இதுவகர அதன் நிர்மாைப் பைிகள்
ஆரம்பிக்கப்படவில்கல என்பகதயும்;

(ii)

அவர் அறிவாரா?

(d)

If so, will he inform this House of the date on
which the second phase construction work of the
above stadium will be commenced?

(e)

If not, why?

ගු නානල්
අනාතයුරනා

மன்னார் நகர எல்கலக்குள் வருகின்ற எமில் நகர்
பிரபதசத்தில் நிர்மாைிக்கப்பட்டு வரு கின்ற
தபாது விகளயாட்டு கமதானத்தின் முதலாம்
பகுதியின் மறுசீரகமப்புப் பைிகள் பூர்த்தி
தசய்யப்பட்டுள்ள பபாதிலும், அதன் இரண்டாம்
பகுதி இதுவகர ஆரம்பிக்கப் படவில்கல
என்பகதயும்;

அவர் அறிவாரா?
(ஈ)

(உ)

ஆதமனில், பமற்படி விகளயாட்டு கமதானத்தின்
இரண்டாம் பகுதியின் பைிகள் ஆரம்பிக்கப்படும்
திகதி யாததன்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Youth and Sports:
(a)

Is he aware that(i)

a location has been selected and plans have
been made to construct the Mullaitivu
District Stadium; and

නහතා

මතුණ
-

හා

இகளஞர்

ක්රීඩා
மற்றும்

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports)

ගරු කාානායකතුමනි එම ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)

(i)

පිළිගනිමි.
ඉඩම් ශතෝරා ශගන තිශබනවා. ිවයලු සැකගිම්
හදකා තිශබනවා. සම්බන්ීකකරණ කමිටශවේ
අනුමත කර තිශබනවා. හැබැයි සම්බන්ීකකරණ
කමිටශේ අනුමත කළාට පසථශසේ ඒ ඉඩමට
ශපෞ්ධගලික අයිතිකරුශව ඉ ඉන්නවා ියයකා
අයිතිවාිවකම් ියයා තිශබනවා. ඒ නිසා එය
තාවකාලිකව නතර ශවකා තිශබනවා.

மன்னார் மாவட்ட விகளயாட்டு கமதானத்தின்
நிர்மாைப் பைிகள் ஐம்பது வீதத்திற்கும் பமற்
பட்ட அதன் பைிகள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ள
பபாதிலும் தற்பபாது 2 வருடங்களாக அதன்
பைிகள் ஸ்தம்பிதமகடந்துள்ளன என்பகதயும்;

(ii)

රාජපක්්

(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ
விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர்)

(ஆ) ஆதமனில், பமற்படி விகளயாட்டு கமதானத்தின்
நிர்மாைப்
பைிகள்
ஆரம்பிக்கப்படும்
திகதி
யாததன்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

the construction work has not hitherto been
commenced?

(ii)

පිළිගනිමි.
ඉඩම ශවනුශවන් මුකතිේ සීකාවේත ග්රාම නිකධාරි
වසශමන් අ්ෂකර 32්ෂ ශවන් කර ඇති බව
මුකතිේ දිසථ්රි්ෂ ශල්කම් දන්වා ඇත. ඒ අනුව
කයතා වාර්තා කැීමශමන් පගි දිසථ්රි්ෂ
සම්බන්ීකකරණ කමිටශේ අනුමැතිය කබාගැනීමට
නියමිතයි.

(ආ) 2021 වසශර් අය වැය ඇසථතශම්න්තු සඳහා එම වයාපෘතිය
ශයොමු ියීකමට බකාශපොශරොේතු වනවා.
(ඇ)

(i)

පිළිගනිමි.
ශමහි ඉදිියීකම් කටයුතු කරශගන යනශකොට ශම්ක
පුරාවිදයා ිව්ධධසථාානය්ෂ එශහම නැේනම්
පුරාවිදයා site එක්ෂ ියයකා ශමහි වැඩ කටයුතු
අවුරුු  2්ෂ තිසථශසේ නතර කරකා තිශබනවා. මම
හිතන්ශන් ගරු කාානායකතුමනි ඉඩම ශතෝරා
ගන්නශකොටවේ ඒ පිළිබඳව ශහොයකා බකකා
නැහැ. හිතුමශේ තමයි පටන් අරශගන
තිශබන්ශන්. පගි කා රනව එය පුරාවිදයා site
එක්ෂ ශනොශවයි ියයකා දැනුම්  ජකා තිශබනවා. ඒ
අනුව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.
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(ii)

කබන අවුරු්ධශ්ධ අය වැය ඇසථතශම්න්තු මඟින් ඒ
සඳහා මුදල් ශවන් කරන්න අපි බකාශපොශරොේතු
ශවනවා.

(ත) 2021 වර්ෂශේ අය වැය ඇසථතශම්න්තු සඳහා ඇතුළේ
ියීකමට කටයුතු ශයොදා ඇති අතර 2021 වර්ෂශේ ශදවන
කාර්තුශේ ජ සාවර්ධන කටයුතු ආරම්භ ියීකමට
බකාශපොශරොේතු ශවනවා. නමුේ ගරු මන්ත්රීතුමනි දැනට
පිට්ටනිශේ ශසල්කම් කරන්න පුළුවන්. ්රීඩාගාරශේ
අක්පාක්ව විතරයි තිශබන්ශන්. පිට්ටනිය හදකා අවසන්
ශවකා තිශබන්ශන්. අපි stadiums හදනවා ශවනුවට කබන
අවුරු්ධශ්ධ අය වැශයන් මූලික අව යතා ටික හදකා
ශදන්නම්. එශත්ෂ දැනට රශ්ධ ශේ දරුවන්ට ්රීඩා
කරන්න පහගිකම කබා ු න්ශනොේ ශහොඳයි.
(ඉ)
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අදාළ ශනොශේ.

ගු චාල්සන නිර්නලනාද ස නහතා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கபள, தபாருத்தமான நபருக்குப்
தபாருத்தமான அகமச்சுப் தபாறுப்புக் கிகடத்ததற்காகத்
தங்களுக்கு
வாழ்த்திகனத்
ததாிவித்துக்தகாள்கின்பறன்.
முல்கலத்தீவு மாவட்ட விகளயாட்டு கமதானம், மன்னார்
மாவட்ட விகளயாட்டு கமதானம், மன்னார் மாவட்டத்தி
லிருக்கின்ற எமில்நகர் விகளயாட்டு கமதானம் ஆகிய
மூன்றிற்குமான நிகழ்ச்சித் திட்டங்ககள வரவிருக்கின்ற
2021ஆம்
ஆண்டிற்கான
வரவு
தசலவுத்திட்டத்தில்
உள்வாங்கித் தங்களுகடய பநரடியான கண்காைிப்பில்
அவற்றின் பவகலத்திட்டங்ககள ஆரம்பித்துத் ததாடர்ச்சியாக
நகடமுகறப்படுத்த பவண்டும் எனக் பகட்டுக்தகாள்கின்பறன்.
எனபவ,
இந்த
3
விடயங்களும்
வருகின்ற
மாதம்
சமர்ப்பிக்கப்படவிருக்கின்ற 2021ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு
தசலவுத்திட்டத்தில் உள்வாங்கப்படுமா? எனக் தகௌரவ
அகமச்சர் அவர்களிடம் பகட்கின்பறன். நன்றி.

ගු නානල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු කාානායකතුමනි අපි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරකා තමයි
තිශබන්ශන්. ශම් වනවිටේ අව ය මුදල් රමාණය ශවන් කරන්න
අපි කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඒ මුදල් රමාණය ශවන් ියීකමට
කටයුතු ියීකශම් ජ රාමශයන්ම ශම් ්රීඩාාගණවක භාවිතය පිළිබඳව
අපි බකන්න නනු. අපි 2014 ජ මීටර 50 pool එකයි මීටර 400
track එකයි තිශබන ිවයලු ්රීඩා පහගිකම් සහිත ්රීඩාාගණය්ෂ
ියලිශනොච්චිවක හදකා ු න්නා. ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා දන්නවා
පගිගිය අවුරුු  පශහේ ජ ියලිශනොච්චිශේ ්රීඩාාගණය සම්පූර්ණශයන්
විනා වුණු බව. ඒකට වැඩ පිළිශවළ්ෂ තිුදශඩු නැහැ ගරු
කාානායකතුමනි. ශම් ්රීඩාාගණ හදනවාට හදකා වැඩ්ෂ වන්ශන්
නැහැ. සැකැසථම්ෂ එ්ෂක හදන්න නනු. ශම් ්රීඩාාගණ විතර්ෂ
ශනොශවයි කාකාශේ අශන ඉේ රශ්ධ වක තිශබන ්රීඩාාගණේ අපි
හදනවා ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි එශහම හදන්ශන් අව යතාව
මත සහ දරුවන්ට ්රීඩාව සඳහා ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
ශවන්නයි. ශ්ධ පාකන කාරණා මත ශගොඩනැඟිලි හැ ජම තුළින්
ියිවශව ඉට
රතිලකය්ෂ
කැශබන්ශන්
නැහැ
ගරු
කාානායකතුමනි.
ගරු මන්ත්රීතුමාශේ ඉල් රම සාධාරණ ඉල් රම්ෂ. ්රීඩා ියීකමට
අව ය පහගිකම් ටික අපි ශම් ්රීඩාාගණවක හදකා ශදනවා. ඒ
වාශේම අපි උතුශර් - වවුනියාශේ මන්නාරශම් සහ යාපනශේ්රීඩා පාසල්වක 200-metre track එක අවසන් කරනවා විතර්ෂ
ශනොශවයි මීටර් 130්ෂ ිවන්තටි්ෂ කරන්නේ කබන අවුරු්ධශ්ධ

මුදල් ශවන් කරකා තිශබනවා.දැනට මන්නාරශම් ්රීඩා පාසක්ෂ
නැහැ. ගරු ජී.එල්. පීරිසථ අමාතයතුමා ්රීඩා පාසක්ෂ නම් කරකා
ඒක අවසන් කරන්න ශම් ශවනශකොට අනුමැතිය  ජකා තිශබනවා.
එම නිසා කබන අවුරු්ධද වන විට ඔබතුමාශේ ර ථනයට සාධාරණ
පිළිතුර්ෂ ශදන්න අපට පුළුවන් ශවයි.

ගු චාල්සන නිර්නලනාද ස නහතා

(மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

நன்றி. தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கபள, நான் இரண்டு
வாரங்களுக்கு முன்பு தகௌரவ பிரதமர் அவர்ககள பநரடி
யாகச் சந்தித்து, முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் தகாக்குளாய்,
தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக்பகைி ஆகிய பிரபதசங்களி
லிருக்கின்ற
எங்களுகடய
விவசாயிகளுகடய
தசாந்த
நிலங்களில்
விவசாயம்
தசய்ய
முடியாமல்
மகாவலி
அபிவிருத்தி அதிகாரசகப ததாடர்ச்சியாகத் தகட விதித்துக்
தகாண்டிருக்கின்றது
என்றும்,
அதகனப்
பார்கவயிட
அவருகடய கண்காைிப்பில் ஒருவகர அனுப்பும்படியும்
பகட்டிருந்பதன்.
எனபவ, தகௌரவ பிரதமர் அவர்கள்
தங்களுக்கு ஆபலாசகன வைங்கியிருந்தால், தங்களுக்கு
முடியுமானால் மிக விகரவில் பநரடியாகக் தகாக்குளாய்,
தகாக்குத்ததாடுவாய், கருநாட்டுக்பகைி ஆகிய பிரபதசங்
களுக்குச் தசன்று அங்கிருக்கும் மக்களுகடய பிரச்சிகனககள
ஆய்வு தசய்யும்படி இந்த பநரத்தில் நான் தங்ககளக்
பகட்டுக்தகாள்கின்பறன். தசாந்தக் காைியிருந்தும் அங்குள்ள
எங்களது மக்களுக்கு விவசாயம் தசய்ய முடியாத நிகல
ததாடர்ந்து நீடித்துக்தகாண்டிருக்கின்றது. எனபவ, எப்பபாது
உங்களால் அகத நிவர்த்தி தசய்ய முடியும்?

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Charles Nirmalanathan, thank you very much.

ගු නානල් රාජපක්් නහතා
(மாண்புமிகு நாமல் ரா பக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු කාානායකතුමනි ්රීඩාව සම්බන්ධව ශනොශවයි ඉඩම්
සම්බන්ධ ගැටලුව්ෂ තිශබන්ශන්. මම ඒ ර ථනය ගරු චමල්
රාජාප්ෂෂ ඇමතිතුමාට ශයොමු කරන්නම්. හැබැයි ්රීඩාව
සම්බන්ධශයන් අපි කබන මාසශේ ිවට පළාේ සභා සම ේ
රශ්ධ ශේ ශ්ධ පාකන හා ්රීඩා සමාජා - sports clubs - එ්ෂක
එකතු ශවකා වැඩ පිළිශවළ්ෂ ්රියාේමක කරනවා. එතශකොට අපි
එන්නම්.

මකිමෙි සනාව ප්රාමල් මකිඨාසාසය සාවර් නය
මනිකෙ මබෝක්කු
தகாலன்னாகவ பிரபதச தசயலகப் பிாிவு:
அபிவிருத்தி தசய்யப்படாத மதகுகள்

KOLONNAWA D.S. DIVISION: UNDEVELOPED CULVERTS

8. ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා

157/2020

(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන ආගමික හා
සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(i)

ශකොශළොන්නාව රාශ්ධශිය ශල්කම් ශකොට් ාසයට
අයේ ඇතැම් රශ්ධ
පැය
ියහිපයක
වර්ෂාපතනයියන් පවා වැිව ජාකශයන් යටවන
බවේ;
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(ii)

ශම් ශහේතුශවන් මාර්ගවක වතුර පිීක ජාන ජීවිතය
අඩාළ වන බවේ;

(ii)

day-to-day activities of the people are
disrupted when roads are submerged;

(iii)

වැිව ජාකය බැසයුශම් නිිව රමශේදය්ෂ ශනොමැති
ීමම ශමම තේේවයට රධානම ශහේතුව බවේ;

(iii)

not having a proper mechanism for rain
water to recede is the main reason for this
situation; and

(iv)

the previous Government had given its
approval to develop 25 culverts as a
solution for this matter and work on five
culverts had been completed under the
previous administration?

(iv)

ශමයට පිළියම් ශකස රධාන ශබෝ්ෂ ඉ 25්ෂ
සාවර්ධනය ියීකමට පගිගිය රජාශේ අනුමතිය කබා
ශදන කද අතර ඉන් පහක වැඩ පගිගිය රජාශේ
පාකන කාකය තුළ ජ නිම කළ බවේ;
එතුමා දන්ශනහිද
(ආ)

(i)

ඉහත ශබෝ්ෂ ඉ 25 අතරින් ශමශත්ෂ සාවර්ධනය
ියීකමට ශනොහැිය වූ ශබෝ්ෂ ඉ සාවර්ධනය ියීකම
සඳහා ශමම රජාශේ වැඩපිළිශවළ්ෂ තිශබ්ද;

(b)

Will he inform this House(i)

whether the Government has any
programme to develop the remaining
culverts out of the 25 culverts mentioned
above; and

(ii)

if so, what the said programme is?

(ii) එශසේ නම් එම වැඩපිළිශවළ කවශර්ද;
යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද
(ඇ) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද
பிரதம அகமச்சரும், நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய
மற்றும்
கலாசார
அலுவல்கள்
அகமச்சரும்
நகர
அபிவிருத்திமற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் பகட்ட
வினா:
(அ) (i)

தகாலன்னாகவ
பிரபதச
தசயலகப்
பிாிவிற்குட்பட்ட சில பிரபதசங்கள் சில மைி
பநர மகைவீழ்ச்சியின்பபாது கூட மகை நீாில்
மூழ்கின்றன என்பகதயும்;

(ii)

அதன் காரைமாக வீதிகளில் நீர் நிரம்பி
மக்களின்
இயல்பு
வாழ்க்கக
பாதிக்கப்
படுகின்றது என்பகதயும்;

(iii)

மகை நீர் வைிந்பதாடுவதற்கான சாியான
முகறகம
காைப்படாதகமபய
இதற்கான
பிரதான காரைம் என்பகதயும்;

இதற்குத் தீர்வாக 25 பிரதான மதகுககள
அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு கடந்த அரசாங்
கத்தினால் அனுமதி வைங்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அவற்றில் ஐந்தின் பைிகள் கடந்த அரசாங்
கத்தின்
ஆட்சிக்
காலத்திபலபய
பூர்த்தி
தசய்யப்பட்டன என்பகதயும் ;
அவர் அறிவாரா ?

(iv)

(ஆ) (i)

பமற்குறிப்பிட்ட 25 மதகுகளில் இதுவகரயில்
அபிவிருத்தி
தசய்யப்படாத
மதகுககள
அபிவிருத்தி தசய்வதற்காக இந்த அரசாங்
கத்திடம்
பவகலத்திட்டதமான்று
உள்ளதா
என்பகதயும் ;
ஆதமனில்,அவ்பவகலத்திட்டம்
யாததன்பகதயும்;

(ii)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்பறல், ஏன்?

(c)

If not, why?

ගු නාලක මගිඩමහේවා නහතා මනාගරික සාවර් න
මවරෙ සාරක්්ණ අපද්රවය බැහැරීමන හා ප්රජා පවි්රතා
ක යුුර රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடபஹவா நகர அபிவிருத்தி,
ககரபயாரப் பாதுகாப்பு, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும்
சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa - State Minister of Urban
Development, Coast Conservation, Waste Disposal and
Community Cleanliness)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන
ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන
හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ර ථනයට පිළිතුර
ශදනවා.
(අ)

(ආ)

(i)

දනිමි.

(ii)

දනිමි.

(iii)

දනිමි.

(iv)

දනිමි. ශකශසේ ශවතේ ශමය රමාණවේ විසඳුම්ෂ
ශනොශවයි.

(i)

ඔේ.

(ii)

ඉඩම් සාවර්ධනය ියීකශම් සාසථාාව මඟින්
ශකොශළොන්නාව රශ්ධ ය වැිව ජාකශයන් යටීමම
අවම ියීකම සඳහා රමවේ ජාකාපවහන සැකැසථම්ෂ
ශකොශළොන්නාව වැිවජාක අපවහනය සහ පාරිසරික
වැඩිදියුණු ියීකශම් වයාපෘතිය යටශේ ශයෝජානා
කර ්රියාේමක කරමින් පවතී.

(ඇ) අදාළ නැත.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාානායකතුමනි මශේ පළමුවැනි අතුරු ර ථනය ශමයයි.

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:
(a)

Is he aware that(i)

certain areas in the Kolonnawa Divisional
Secretary's Division are flooded even when
showers are experienced for a few hours;

මම ඊශේ කක්ශවක රශ්ධ ශේ ගාවතුර ගැන ඇහුවා. එතුමා
වැිව ජාකය ගැන උේතර ු න්නා. අද එතුමාට වැිව ජාකය ගැන
උේතර ශදන්න අවසථාාව්ෂ කැීම තිශබනවා.
ගරු රාජාය අමාතයතුමනි විශ ේෂශයන්ම පගිගිය කාකශේ ශ්රී
කාකා ඉඩම් ශගොඩ ියීකශම් සහ සාවර්ධනය ියීකශම් සාසථාාවේ
එ්ෂක එකතුශවකා ශම් සඳහා වැඩසටහන්ෂ හදකා රමානුකූලභකව
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එසථ.එම්. මරි්ෂකාර් මහතා

ියේතම්පහුව ඇළට වතුර බැහැකා යන්න ශබෝ්ෂ ඉ - culverts 25්ෂ හදකා තිශබනවා. වැිව ජාකය දියවන්නාවට සහ කැකණි ග ට
ශදපැේශතන් යවන විධියට තමයි ඒ වැඩසටහන ්රියාේමක
වුශඩු. ඒශකන් ශබෝ්ෂ ඉ හයක වැඩ තමයි ඉවර කරන්න පුළුවන්
වුශඩු. ඇසථතශම්න්තු කරපු සමසථත මුදක රුපියල් 159 114 349යි.
ඒශකන් ශබෝ්ෂ ඉ හයක තමයි වැඩ ඉවර වුශඩු. ඉතුරු 19ක වැඩ
නතර ශවකා තිශබනවා. ඇේත ව ශයන්ම හයට අමතරව තුන්ෂ
ආරම්භ කළා. අශන්ෂ ඒවා ආරම්භ වුශඩුේ නැහැ. මශේ ළ ඒ
විසථතර තිශබනවා. මට ඒවා සභාගත කරන්න පුළුවන්. නැේනම්
ඔබතුමාට ශදන්න පුළුවන් රාජාය නිර්මාණ නීතිගත සාසථාාශේ
approve වුණු estimates ටික. මශේ ර ථනය වන්ශන් ශමයයි. වැඩ
ආරම්භ කරකා ආඩුක් ශපරළිශයන් පසථශසේ නතර කරකා තිශබන
ඒ කටයුතු ඔබතුමා නැවත පටන් ගන්නවාද ඒ වාශේම
ඇසථතශම්න්තු කරකා programme එශ්ෂ තිබිකා ශමශත්ෂ වැඩ
ආරම්භ ශනොකරපු ශබෝ්ෂ ඉ ටිශ්ෂ වැඩ ඔබතුමා පටන් ගන්නවාද
ශම්ක මශේ ශපෞ්ධගලික ර ථනය්ෂ ශනොශවයි. ශම්ක ජානතාවට
අදාළ වන ර ථනය්ෂ නිසායි අහන්ශන්.

ගු නාලක මගිඩමහේවා නහතා

(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடபஹவா)

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාශේ ශබෝ්ෂ ඉ 25 ශයෝජානාව අපි
අගය කරනවා. ඒක ශහොඳ ශයෝජානාව්ෂ. නමුේ අවාසනාවකට
වාශේ තමුන්නාන්ශසේකාශේ ආඩුක්ව කාකශේ ඒකට අව ය
රතිපාදන කබා  ජකා නැහැ. ශයෝජානා කරකා තිශබන්ශන් සාසථාාව
සතුව තිශබන මුදල්වලින්ම ඒක කරශගන යන්න ියයකා. ඒක
නිසා තමයි සම්පූර්ණ ශබෝ්ෂ ඉ රමාණය ඉදිකරකා අවසන්
කරන්න බැරි ශවකා තිශබන්ශන්.
තමුන්නාන්ශසේශේ ර ථනයට උේතරය ශමයයි. ඒක
අනිවාර්යශයන්ම කරනවා. ශබෝ්ෂ ඉ 25්ෂ ශනොශවයි ඇේත
ව ශයන්ම ියයනවා නම් ශම් රශ්ධ ය තුළ හදන්න අව ය
ශබෝ්ෂ ඉ 100කට වඩා තිශබනවා. ඒ ිවයල්කම අශප් වයාපෘතිය
යටශේ ියීකමට නියමිතයි.

වතුශරන් ඒ රශ්ධ ය යට ශවන එක සම්පූර්ණශයන්ම නතර
ශවනවා. සමහර ශවකාවට ඒ සඳහා ශම් අවුරු්ධශ්ධ රතිපාදන
නැතිශවයි. ඒක මට ශේශරනවා. කබන අවුරු්ධශ්ධ රතිපාදනවලින්
ශහෝ ඔබතුමා ශම් වැශඩ් ඉවර කරකා ශදන්න ියයකා මා ඉල්කා
ිවටිනවා.

ගු නාලක මගිඩමහේවා නහතා

(மாண்புமிகு நாலக்க தகாடபஹவா)

(The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa)

ඔබතුමාශේ ශබොශහොම සාධාරණ ඉල් රම ජානතාව ශවනුශවන්
අපි අනිවාර්යශයන්ම ඉට කරනවා. තව ශදය්ෂ මම ඔබතුමාට
ියයන්න නනු. ශම් රශ්ධ ය තමුන්නාන්ශසේ නිශයෝජානය කරන
රශ්ධ ය. පගිගිය දවසථවක ශම් රශ්ධ ශේ ශබෝ්ෂ ඉ පමණ්ෂ
ශනොශවයි ඇළ මාර්ග පවා දරුණු ශකස අවහිර ශවකායි තිුදශඩු.
විශ ේෂශයන්ම අවිධිමේ සාවර්ධන කටයුතු නිසා සාමානය
රමයට ජාකය ගැ රමේ නතර ශවකා තිුදණා. පගිගිය දිනවක අපි
ඒ ඇළ මාර්ග ිවයල්කම වාශේ ගි්ධද කළා. ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ
නිසා තමයි ඔබතුමා ියේවා වාශේ පගිගිය දවසථවක ඇති වුණු
වර්ෂාපතනශේ ජ වි ාක ආපදාව්ෂ ශනොවුශඩු. ශමම සැප්තැම්බර්
මස 08 09 වාශේ දවසථවක ජාක මට්ටම වැඩි ශවනශකොට
ියේතම්පහුව කළුපාකම අසක ශපොම්ප ශදක්ෂ දමකා වතුර
ශපොම්ප කළා. ඒ ර ථනය අපට ශේරුණා. ශකොශළොන්නාව
ශද්රෝණිය ජාකයට යට ශවන රශ්ධ ය්ෂ; පගිගිය කාකශේ වූ
අවිධිමේ නාගරාකරණය නිසා වි ාක
ර ථනවකට ක්ෂ වූ
රශ්ධ ය්ෂ. අශප් සැකැසථශම් අනිවාර්යශයන්ම ඒ සම්බන්ධව
තිශබනවා. ඒ කටයුේත ඉට කරනවා ියයකා අපි වගකීශමන්
ියයනවා.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු
පුළුවන්ද

රාජාය අමාතයතුමනි

මට

ශයෝජානාව්ෂ කරන්න

ගු මආචාර්ය නාලක මගිඩමහේවා නහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவா)

(The Hon.(Dr.) Nalaka Godahewa)

ඔේ, අනිවාර්යශයන්ම.

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු කාානායකතුමනි මශේ ශදවැනි අතුරු ර ථනය ශමයයි.
ඇේත ව ශයන්ම ර ථනයකට වඩා පැහැදිලි ියීකම්ෂ තමයි මා
කරන්ශන්. ඒ culverts ටිකට අව ය මුදල් ටික එකවර කබා
ශදන්න තිශබන ශනොහැියයාව නිසා පියවශරන් පියවර
ශපොම්පාගාරවකට සමගාමීව තමයි ආරම්භ කරනු කැුදශේ. හිටපු
සභාපතිතුමා සාකච්ඡාවක ජ මාේ එ්ෂක එක තාවක හිටියා ඒ
පළමුවැනි හශේ වැඩ ගිය අවුරු්ධශ්ධ ඉවර කරකා ඒ පටන් ගේතු
නවශයන් ඉතුරු තුනේ ඉවර කරනවා ියයකා. ශම් අවුරු්ධශ්ධ
කැශබන රතිපාදනවලින් තමයි ඉතුරු ටික ආරම්භ කරන්න
නියමිතව තිුදශඩු. ඒ වයාපෘතිය අවසන් ශවන්න තිුදශඩු ශම්
අවුරු්ධද අන්තිශම් ජ. පගිගිය දවසථවක ශකොශරෝනා නිසා ඒක
කරන්න බැරි වුණා. වැිව වතුශරන් ගිය අවුරු්ධදට වඩා යම්ියිව අක්
රමාණයියන් තමයි යට ීමම්ෂ ිවු  වුශඩු. ඒක නිසා මශේ ශම්
ඉල් රම ඉට කර ශදන්න ියයකා මම ඔබතුමාශගන් කරුණාශවන්
ඉල්කා ිවටින්න කැමැතියි. ඒ නිකධාරි මහේවරු අපට ශපන්වකා
 ජපු විධියටේ විශ ේෂශයන් ශකෝක බැා ඉවේ එ්ෂක එකතු ශවකා
කරකා තිශබන සමී්ෂෂණයට අනුවේ ශම් වැඩසටහන
සම්පූර්ණශයන් ්රියාේමක වුශණොේ ගා වතුශරන් සහ වැිව

ගු එසන.එම්. නරික්කාර් නහතා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்)

(The Hon. S.M. Marikkar)

ගරු රාජාය අමාතයතුමනි ශම් වැඩසටහනට සමගාමීව
ඉක්ෂකගත රතිලකය කබා ගැනීම සඳහා මා ඔබතුමාශගන්
ඉල් රම්ෂ කරනවා ශම් අමාතයාා ය අගමැතිතුමා යටශේ තිශබන
නිසා. ශම් කටයුේත ශකොපමණ කළේ තව අවුරුු  ශදක තුන්ෂ
යනශකොට නැවත අවුල් ශවනවා. ඒකට ශහේතුව ශම් කටයුේශේ
තිශබන ර ථනය්ෂ ශනොශවයි; අනවසර ඉඩම් ශගොඩ ියීකමයි.
පාතාක කඩුඩායම් එ්ෂක එකතු ශවකා අනවසර ඉඩම් ශගොඩ
ියීකම ජාාවාරම්ෂ බවට අද පේ ශවකා තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි
මම ඔබතුමාට පගිව ශවනම උදාහරණ ශදන්නම්. ශම් ජාාවාරම
ශපො රිවශයන් අල්කනශකොට "අහවකා තමයි ඔේතුව ු න්ශන්"
ියයකා ශ්රී කාකා ඉඩම් ශගොඩ ියීකශම් සහ සාවර්ධනය ියීකශම්
සාසථාාශේම නිකධාරින් ියයනවා. එතශකොට පාතාකශයන්
ඇවිල්කා ඔේතුකරුවන්ශේ ක ඉල් කපකා යනවා. ඒ නිසා ඒ
පිළිබඳවේ අවධානය ශයොමු කරකා ඒකට සමගාමීව ඉඩම් ශගොඩ
ියීකම් ටික නතර කරන්න ියයා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්කා ිවටිනවා.
එශහම ශනොවුශණොේ ශම් කටයුේශේ ඉක්ෂකගත රතිලකය කබා
ගන්න බැරි ශවයි. ගරු මන්ත්රීතුමනි මම හිතනවා ඔබතුමා ඒකට
මැදිහේ ශවයි ියයකා.
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(ஆ) (i)

ගු මආචාර්ය නාලක මගිඩමහේවා නහතා

திரு. ரம்ஸி ராசிக் 2020 ஏப்ரல் 09 ஆம் திகதி
முதல் இன்றுவகர ககதுதசய்யப்பட்டு விளக்க
மறியலில்
தடுத்துகவக்கப்பட்டுள்ளது
ஏன்
என்பகதயும்;

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவா)

(The Hon.(Dr.) Nalaka Godahewa)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ සම්බන්ධශයන් කාටවේ ඇඟිල්ක දිගු
කරන්න මම ශම් ශවකාශේ දෙදානම් නැහැ. ඒක ශකොතැනින්ද ිව්ධධ
ශවන්ශන් ියයකා මම දන්ශන් නැහැ. ශම් ශගොඩ ියීකම් සඳහා ඒ
කාකශේ පැහැදිලිවම ශබොශහෝ බකපුම් තිබිකා තිශබනවා. ඒ
තේේවය අනිවාර්යශයන්ම අපි පාකනය කරනවා.

රම්සි රාසික් නහතා අත්අඩාගුව ගැනීන මහේුර
திரு. ரம்ஸி ராசிக்கினது ககது: காரைம்
ARREST OF MR. RAMZY RAZIK : REASONS

09. ගු මුජිබුර් රහුනා ස නහතා

(ii)

அவர்
எவ்வாறு
என்பகதயும்;

(iii)

அவருக்தகதிராக
முகறப்பாடுகள்
காைப்பட்டனவா என்பகதயும்;

(iv)

அவ்வாதறனில், யார் அத்தககய முகறப்
பாட்கட பமற்தகாண்டிருந்தார் என்பகதயும்;

(v)

அவர் ஏதாவது
என்பகதயும்;

(vi)

அவ்வாதறனில், அத்தககய குற்றங்கள் யாகவ
என்பகதயும்;

205/2020

(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන ආගමික හා
සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(ආ)

රම්ිව රාිව්ෂ මහතා අේඅඩාගුවට ශගන 2020
අශරේල් 09 දින ිවට ශම් ද්ෂවාම රිමාන්ඩ් බාරශේ
රඳවා ශගන ිවටින්ශන් මන්ද;

(ii)

ඒ මහතා අේඅඩාගුවට ශගන ඇේශේ ශකශසේද;

(iii)

ඔහුට විරු්ධධව යම් පැමිණිල්ක්ෂ තිුදශඩුද;

(iv)

එශසේ නම් එම පැමිණිල්ක ිවු  කර ඇේශේ
කවුරුන්ද;

(v)

ඒ මහතා ියිවයම් වරද්ෂ ිවු  කර තිශබ්ද;

(vi) එශසේ නම් එම වැරදි කවශර්ද;
යන්න එතුමා ශමම සභාවට දැනුම් ශදන්ශනහිද
(ඇ)

(i)

(ii)

2010 වර්ෂශේ ිවට ශ්රීකාකාශේ  ජ ඒ හා සමාන
ආකාරශේ වැරදි සම්බන්ධශයන් ශවනේ
පු්ධගකයන් ියිවශව ඉ අේඅඩාගුවට ශගන තිශබ්ද;

( இ) (i)

சட்டத்கத அகனவருக்கும் சமமான முகறயில்
நகடமுகறப்படுத்துவதில்
அரசாங்கம்
திருப்தியகடகிறதா என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்குத் ததாிவிப்பாரா?
( ஈ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:
(a)

Is he aware that Mr. Ramzy Razik of Katugastota,
Kandy, who had made a complaint about a life
threat faced by him to Inspector General of Police
through an e-mail in the morning of 09.04.2020,
has been arrested by the Criminal Investigation
Department on the evening of the same day
without an arrest order?

(b)

Will he inform this House -

ිවයලු පු්ධගකයන්ට එක හා සමාන ආකාරශයන්
නීතිය ්රියාේමක ියීකම සම්බන්ධශයන් රජාය
සුහීව මකට පේවන්ශන්ද;

(ත) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද
பிரதம அகமச்சர் மற்றும் நிதி அகமச்சர், புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் மற்றும் நகர
அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:
கண்டி, கட்டுகஸ்பதாட்கடகயச் பசர்ந்த திரு. ரம்ஸி
ராசிக் தமக்கு ஏற்பட்டுள்ள உயிர் அச்சுறுத்தல்
ததாடர்பாக
2020.04.09
ஆம்
திகதி
காகல
மின்னஞ்சல் மூலம் தபாலிசுப் பாிபசாதகர் தகலகம
அதிபதியிடம்
முகறப்பாட்கட
பமற்தகாண்ட
அபதநாளில் பிற்பகல் குற்றப்புலனாய்வுத் திகைக்
களத்தால் ககது தசய்வதற்கான கட்டகளயின்றி
ககதுதசய்யப்பட்டிருப்பகத அவர் அறிவாரா?

புாிந்திருக்கிறாரா

இலங்ககயில் 2010 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அபத
வககயான குற்றத்துக்காக பவறு யாராவாவது
ஆட்கள்
ககது
தசய்யப்பட்டிருக்கின்றனரா
என்பகதயும்;

(ii)

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට දැනුම් ශදන්ශන්ද

(அ)

குற்றம்

ஏதாவது

அவர் இச்சகபக்குத் ததாிவிப்பாரா?

තමන්ට මුහුණ  ජමට ිවු  ීම ඇති මරණ තර්ජාන
සම්බන්ධශයන් 2020.04.09 දින උදුසන ඊශම්ල් මගින්
ශපොලිසථපතිවරයා ශවත පැමිණිල්ක්ෂ ඉදිරිපේ කළ
මහනුවර කටගසථශතොට රශ්ධ ශේ පදිාචි රම්ිව රාිව්ෂ
මහතා එදින ම සවස අේඅඩාගුවට ගැනීශම් නිශයෝගය්ෂ
ශනොමැතිව අපරාධ පීක්ෂෂණ ශදපාර්තශම්න්තුව විිවන්
අේඅඩාගුවට ගන්නා කද බව එතුමා දන්ශන්ද
(i)

ககதுதசய்யப்பட்டுள்ளார்

(c)

(d)

(i)

why Mr. Ramzy Razik has been arrested
and remanded since 09th of April, 2020 up
to now;

(ii)

how he has been arrested;

(iii)

whether there was any complaint against
him;

(iv)

if so, who has made the complaint;

(v)

whether he has committed any offence; and

(vi)

if so, what those offenses are?

Will he also inform this House(i)

whether any other person has been arrested
on similar type of offences since 2010 in Sri
Lanka; and

(ii)

whether the Government is satisfied with
applying law for all in an equal manner?

If not, why?
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[ගරු මුජිුදර් රහුමාන් මහතා

ගරු කාානායකතුමනි ශම් අවසථාාශේ ජ ගරු අමාතයතුමාට
මම ියයන්න කැමැතියි පගිගිය නක් විභාගශේ ජ එම පු්ධගකයාට
ඇප කබා  ජ තිශබන බව.

ගු කථානායකුරනා

(i)

இலங்ககக்கு இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட கடதாசி
களின் அளவு யாததன்பகதயும்;

(ii)

அதற்காகச் தசலவு தசய்யப்பட்ட
எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iii)

பமற்படி கடதாசிகள் எந்ததந்த நாடுகளிலிருந்து
இறக்குமதி தசய்யப்பட்டன என்பகதயும்;

பமற்படி கடதாசிககள இறக்குமதி
கம்தபனிகள் யாகவதயன்பகதயும்;
தனித்தனியாக அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(iv)

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි එශහනම් ර ථනය විසඳිකා ශන්ද

(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ඔේ ගරු
කාානායකතුමනි. පගිගිය නක්වාරශේ ජ ඒ
මාධයශේදියාට ඇප කබා  ජකා තිශබනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් තමයි
ශම් ර ථනය අහකා තිුදශඩු. නමුේ දැන් ර ථනය විසවි ඇති නිසා
ශමම ර ථනයට පිළිතුරු අව ය නැහැ.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(இ)

இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs
and Minister of Urban Development and Housing:
(a)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම සථතුතියි ගරු මන්ත්රීතුමනි.

2015-2019 දක්වා කඩදාසි ආනයනය විසනතර

2015 - 2019 காலப் பகுதியில் கடதாசி இறக்குமதி:
விபரம்

Will he inform this House, pertaining to each of
the years during the period from 2015 to 2019,

(i)

the quantity of paper imported into Sri
Lanka;

(ii)

the amount of money it cost;

(iii)

the countries from which the paper was
imported; and

(iv)

the names of the companies which
imported the paper?

IMPORT OF PAPER FROM 2015-2019: DETAILS
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(b)

Will he also inform this House of the total
expenditure of importing paper into Sri Lanka
during the period concerned?

(c)

If not, why?

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන ආගමික හා
සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
වර්ෂ 2015 ිවට 2019 ද්ෂවා එ්ෂ එ්ෂ වර්ෂය තුළ (i)

ශ්රී කාකාවට ආනයනය කළ කඩදාිව රමාණය;

(ii)

ඒ සඳහා වැය වූ මුදක;

(iii)

එම කඩදාිව ආනයනය කළ රටවල්;

(iv)

එම කඩදාිව ආනයනය කළ සමාගම්වක නම්;

කවශර්ද යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට
දන්වන්ශනහිද
(ආ) උ්ෂත කාකසීමාව තුළ ශ්රී කාකාවට කඩදාිව ආනයනය
ියීකම සඳහා වැය වූ මුළු මුදක ශකොපමණද යන්නේ එතුමා
ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද
(ඇ) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද
பிரதம அகமச்சரும், நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் பகட்ட வினா:
(அ)

தசய்த

(ஆ) பமற்படி காலப்பகுதியில் இலங்ககக்கு கடதாசி
இறக்குமதி தசய்வதற்காகச் தசலவாகிய தமாத்தத்
ததாகக எவ்வளதவன்பகத அவர் இச்சகபக்கு
அறிவிப்பாரா?

ගු මුජිබුර් රහුනා ස නහතා

(අ)

ததாகக

2015 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு
வகரயிலான ஒவ்தவாரு வருடத்திலும் -

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க )

(The Hon. Shehan Semasinghe )

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය මුදල් අමාතය ුද්ධධ ාසන
ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන
හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම එම ර ථනයට පිළිතුර කබා
ශදනවා.
(අ)

(i)

පිළිතුර ඇමුණුම 01හි ද්ෂවා ඇත.
ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ ඒ කඩදාිව වර්ග අනුව  ජර්
ඇමුණුම්ෂ තිශබනවා.

(ii)

පිළිතුර ඇමුණුම 02හි ද්ෂවා ඇත.  ජර් ඇමුණුම්ෂ
තිශබනවා. විවිධ කඩදාිව වර්ග ආනයනය සඳහා
කළ වියදම එහි සඳහන් ශවනවා.

(iii)

පිළිතුර ඇමුණුම 03හි ද්ෂවා ඇත.

(iv)

පිළිතුර ඇමුණුම 04හි ද්ෂවා ඇත. එයේ  ජර්
පිළිතුර්ෂ. ඇමුණුම 04හි අදාළ ිවයලු විසථතර
ඇතුළේව තිශබනවා.
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(ආ) රුපියල් 369 941 053 547.00 (රුපියල් මිලියන 369 941)

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ඇමුණුම් සවාගත* කරමි.

ගු මනිහනඩ් මුසම්කමල් නහතා

(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු කාානායකතුමනි මශේ පළමුවන අතුරු ර ථනය ශමයයි.
ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි කාකාශේ පගිගිය අවුරුු  පහ ඇතුළත
කඩදාිව ආනයනය සඳහා රුපියල් බිලියන 369කට වැඩි මුදක්ෂ
වියදම් කරකා තිශබනවා. අද අශප් ආයතන ියහිපයියන් කඩදාිව
නිෂථපාදනය ආරම්භ කළේ රාජාය ආයතනවක තවමේ කඩදාිව
පරිහරණය ඉතාම වැඩියි. ඉශක්ෂශරොනි්ෂ තා්ෂෂණය තිශබන
යුගයක ඉතාම අවාසනාවන්ත විධියට ශම් නාසථතිය අශප් රශට්
තවමේ ිවු  ශවනවා ගරු කාානායකතුමනි. මට එක නීතිා
මහේමශය්ෂ ියේවා සමහර නක්වක ජ රුපියල් ක්ෂෂ පහකට වැඩි
රමාණයක මුදක්ෂ photocopies සඳහා පමණ්ෂ වැය ශවනවා
ියයකා. ඒ වාශේ වි ාක නාසථතිය්ෂ ිවු  කරමින් අපි කඩදාිව
ආනයනය කරනවා. අශප් රශට් මුදල් තමයි ශම් නාසථති ශවන්ශන්.
එම නිසා ශම් සම්බන්ධශයන් ශමය නැවැේීමම සඳහා ශහෝ අක්
ියීකම සඳහා යම් ියිව ්රියාමාර්ගය්ෂ ශයෝජානා කර තිශබනවාද
එශහම නැේනම් ඒ පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කර තිශබනවාද

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කාානායකතුමනි එය ඉතාම වැදගේ වාශේම කාශකෝචිත
ර ථනය්ෂ. රජාය්ෂ හැටියට අපි පරිසර ආර්ෂෂණය ගැනේ තුරු
කතා ආර්ෂෂණය ගැනේ විශ ේෂ අවධානය්ෂ ශයොමු කර
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම පේතර ඇතුළු අශන ඉේ ලිපි ශල්ඛ්න
ශබොශහොමය්ෂ online රමයට භාවිතයට ශයොමු කර තිශබනවා. ඒ
වාශේම ශම් සම්බන්ධශයන් අපි මීට වඩා රමවේ ඉදිරි වැඩ
පිළිශවළ ියහිපය්ෂ ගැනීමට නියමිතයි. ඒ එක පැේතියන්
පරිසරය ආර්ෂෂා ියීකමට සහ අශන්ෂ පැේශතන් ශම් ිවු වන
ආනයන වියදම අක් කර ගැනීමටයි.
ගරු කාානායකතුමනි අතිගරු ජානාධිපතිතුමාශේ රතිපේතිය
අනුව ශම් ශවනශකොට අපි ශ්ධීයය ව ශයන් නිෂථපාදනය කළ හැිය
භාඩුඩ
නිපදීමම
සඳහා
කාකාශේ
කර්මාන්ත ාකාවක
්රියාකාරිේවය ඇති කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ජාාතයන්තරශේ
තිශබන නිෂථපාදනවකට තරගකාරිේවය්ෂ කබා ශදන්න පුළුවන්
මික ගණන් සහ ගුණාේමකභාවය සම්බන්ධශයන් පවා වැඩි
අවධානය්ෂ ශයොමු කර තිශබනවා. අශප් රටට ආශයෝජාකයන්ශේ
පැමිණීම සම්බන්ධශයන් විමසීම් රාශිය්ෂ ශම් ශවනශකොට
කැශබමින් පවතිනවා. ඉදිරිශේ ජ ශමම බු  රතිපේතියේ සරක
කරකා ිවයලුශදනාට ආශයෝජාන අරශගන එන්න පුළුවන්
වාතාවරණය්ෂ අශප් රට තුළ නිර්මාණය ියීකශම් වගකීම රජාය්ෂ
හැටියට අපි ශගන තිශබනවා. එතැන ජ විශ ේෂශයන්ම මුද්රණය
ියීකශමන් ශතොරව එනම් paperless රමය වන online රමය
බහුකව භාවිත කරන්න අපි බකාශපොශරොේතු ශවනවා.

—————————
* පුසනතකාලමේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ශමම ර ථනයට ජජුව අදාළ
ශනොවුණේ ඔබතුමාශේ අවසරය මත මශේ ශදවැනි අතුරු ර ථනය
අහන්න මම කැමැතියි.
ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි විශ ේෂශයන්ම පාසථ ඉ ඉරිදා එල්ක වුණු
රහාරයේ ඊට පගිව පැමිණි ශකොශරෝනා වසාගතයේ නිසා
සාචාරක කර්මාන්තශේ නිරත ශහෝටල් හිමියන් සහ ්ෂශෂේත්ර
ගණනාවක පු්ධගකයන් කබා ගේ ණය ශගවා ගන්න බැරිීමම
ශහේතුශවන් විවිධ අපහගිතාවකට පේ ශවකා ිවටින බවේ ඔවුන්ශේ
නම් CRIB එකට ඇතුළේ කර තිශබන බවේ ඔබතුමා දන්නවා.
ඔවුන්ට නැවත ණය ගැනීම සඳහා සහනය්ෂ කබා ශදන බව අද
මාධය වාර්තාවක පළ ීම තිශබනවා. ඔබතුමාශගන් ඒ ගැන දැන
ගන්න මම කැමැතියි.

ගු මශ්හා ස මසේනසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කාානායකතුමනි ගරු මන්ත්රීතුමා අසා තිශබන ර ථනයට
ජජුවම අදාළ ශනොවුණේ ඒ ර න
ථ යට පිළිතුර්ෂ කබා ශදන්න මම
කැමැතියි.
ගරු මන්ත්රීතුමනි ගරු අගමැතිතුමා සම මුදල් අමාතයාා ශේ
පැවැති සාකච්ඡාශේ ජ අපි ශම් පිළිබඳව  ජර් ව සාකච්ඡා කළා. අපි
දන්නවා ශම් රශට් ආර්ිකකශේ බරපතළම පීඩනය සහ කඩා වැටීම
ආරම්භ වුශඩු 2015 අවුරු්ධශ්ධ ිවට බව. එදා පටන් රමානුකූලභකව
විශ ේෂශයන්ම ශකො ඉ  ඉඩා ශේදයියන් ශතොරව අශප් රශට්
වයාපාරික ්ෂශෂේත්රය ඇතුළු අශන්ෂ ිවයලු ්ෂශෂේත්රවක කඩා
වැටීම්ෂ ශපශනන්න තිුදණා. පාසථ ඉ ඉරිදා එල්ක වුණු රහාරශයන්
පගිව ඒ තේේවය දරුණු වුණා. ඊට පගිව නැවතේ ශකෝක
වසාගතය්ෂ හැටියට ඇති වුණු ශකොශරෝනා වයසනය හමුශේ
ආර්ිකකශේ කඩා වැටීම්ෂ ිවු  වුණා. නමුේ ගරු කාානායකතුමනි
ශම් වර්ෂය තුළ ඉක්ෂකගත ආදායම් රමාණවකට රජාය්ෂ හැටියට
අපට යන්න පුළුවන් බව ශපශනන්න තිශබනවා. ඒ විශ ේෂශයන්ම
ගිළු හා මධය පරිමාණ වයාපාරිකයන් ඇතුළු අශන්ෂ ්ෂශෂේත්රවකට
ු න් සහනේ අශප් රශට් බු  රතිපේතිය සරක කරකා බු  අය
කරගන්න පුළුවන් රමශේදවකට ගමන් ියීකමේ නිසායි. ඒ අනුව
ඉහළ තිුදණු බු  අනුපාත අපි අක් කරකා තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුමනි ඒ එ්ෂකම දැන් තිශබන අනි්ෂ
ර ථනය තමයි තව අලුේ ණය්ෂ ගන්න ය්ධ ජ ශවනේ මූකය
පහගිකම් කබාගන්න ය්ධ ජ ඇති වන තේේවය. පැවැති ආර්ිකක
අර්ුදදය තුළ ශගොඩ්ෂ අයශේ නම් CRIB එකට ඇතුළේ ශවකා
තිශබනවා. ඒ නිසා අපි දිගටම ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළා. ගරු
කාානායකතුමනි ඒ evaluation system එකේ ශවනසථ කරන්න
ගරු අගමැතිතුමා උපශදසථ කබා ු න්නා. ඒ එ්ෂකම අලුතින් credit
rating system එක්ෂ හඳුන්වා ශදන්නේ අපි කටයුතු කරනවා. ඒේ
එ්ෂකම guarantorsකා හැටියට අේසන් කරපු අයශේ නම් පවා
CRIB එකට -ණය ශතොරතුරු කාර්යාා ශේ- ඇතුළේ ශවකා
තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ අය බරපතළ අර්ුදදයකට මුහුණ  ජකා
තිශබනවා. ඒ වාශේම ණය කබා  ජශම් ජ අපට ශපශනන්න
තිශබනවා මූකය ආයතන සහ බැා ඉ CRIB එශ්ෂ නම තිීමම
ියයන කාරණය පමණ්ෂ සැකියල්කට ශගන ශවනේ ියිවු 
කාරණය්ෂ ශකශර් ියිවම අවධානය්ෂ ශයොමු කරන්ශන් නැතිව
ණය කබා  ජම රති්ෂශෂේප කරන බව. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධශයනුේ
අශප් අවධානය ශයොමු කරනවා. විශ ේෂශයන්ම බැා ඉ ප්ධධතියට
උපශදසථ කබා  ජකා තිශබනවා ණය කබා  ජශම් ජ තිශබන රමශේද
සරක කරකා
විශ ේෂශයන්ම මූකය පහගිකම් අව ය
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පාර්ලිශම්න්තුව

(ஆ) பமற்படி
திட்டத்தின்
கீழ்
பமற்குறிப்பிட்ட
பதாட்டத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள -

[ගරු ශ හාන් ශසේමිවාහ මහතා

කඩුඩායම්වකට ඒ පහගිකම් කබා ශදන්න ියයකා. ඒ වාශේම
ශකශන ඉට ණය කබාගැනීම සඳහා CRIB එක ියිවම අවසථාාවක
බාධාව්ෂ ශනොවන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතු බවට ද උපශදසථ
කබා  ජ තිශබනවා. ගරු කාානායකතුමනි ඒ රතිසාසථකරණ ශම්
වන ශකොට ිවු  ශවමින් පවතිනවා.

(i)

உதா
கம்மான
வீட்டுத்திட்டங்களின்
எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்;

(ii)

திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள
எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்;

வீடுகளின்

தவவ்பவறாக அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

මලවල සඩ් වත්මත් "උදා ගම්නාන නිවාස
වැඩස හන" විසනතර

தலவலன்ட் பதாட்ட 'உதா கம்மான வீட்டுத் திட்டம்':
விபரம்
"VILLAGE REAWAKENING HOUSING PROGRAMME" IN
LEVALAND ESTATE: DETAILS

வீதடான்கற நிர்மாைிப்பதற்கு ஒவ்தவாரு வீட்டுப்
பயனாளிக்கும் (i)

வைங்கப்படுவதாக இைக்கம் ததாிவிக்கப்பட்ட
முழுத் ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(ii)

வைங்கப்படும் முழுத் ததாககயில் கடன் ததாகக
எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iii)

வைங்கப்படும் முழுத் ததாககயில்
ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்;

(iv)

இதுவகர வைங்கப்பட்டுள்ள ததாகக எவ்வள
தவன்பகதயும்;
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11.ගු මකලු කුනාර් නහතා

(மாண்புமிகு பவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

අග්රාමාතයතුමා සහ මුදල් අමාතයතුමා, ුද්ධධ ාසන, ආගමික
හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතයතුමා සහ නාගරික සාවර්ධන හා
නිවාස අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර න
ථ ය - (1):
(අ)

මහනුවර දිසථ්රි්ෂකශේ, ශදොළුව රාශ්ධීයය ශල්කම්
ශකොට් ාසශේ පිහිටා ඇති ජානතා වතු සාවර්ධන
මඩුඩකයට අයේ ශකවකන්ඩ් වේශේ ජාාතික නිවාස
සාවර්ධන අධිකාරිය විිවන් "උදා ගම්මාන නිවාස
වැඩසටහන" ආරම්භ කර ඇති බව එතුමා දන්ශන්ද?

(ආ) එකී වැඩසටහන යටශේ ඉහත වේශේ ආරම්භ කර ඇති (i)

උදාගම්මාන නිවාස වැඩසටහන් සාඛ්යාව;

(ii)

වැඩසටහනට ඇතුළේ නිවාස සාඛ්යාව;

தவவ்பவறாக அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

ஒவ்தவாரு வீட்டுப் பயனாளிக்கும்
உாித்தான
நிலுகவத் ததாககயிகன வைங்கி, இத்திட்டத்கத
பூர்த்தி தசய்வதற்கு நடவடிக்கக எடுக்கப்படுமா
என்பகதயும் அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

(உ)

இன்பறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance,
Minister of Buddhasasana, Religious & Cultural Affairs
and Minister of Urban Development & Housing:
(a)

Is he aware that the National Housing
Development Authority has commenced the
"Village Reawakening Housing Programme" in
the Levaland Estate in the Doluwa Divisional
Secretary's Division in Kandy District that belong
to the Janatha Estate Development Board?

(b)

Will he inform this House, separately-

ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද යන්න එතුමා ශමම සභාවට
දන්වන්ශන්ද
(ඇ) එ්ෂ නිවස්ෂ ඉදිියීකම සඳහා එ්ෂ එ්ෂ නිවාසකාභියාට (i)

කබා ශදන බවට එක වූ මුළු මුදක;

(ii)

කබා ශදන මුළු මුදලින් ණය මුදක;

(iii)

කබා ශදන මුළු මුදලින් ආධාර මුදක;

(iv)

ශමශත්ෂ කබා  ජ ඇති මුදක;

ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද යන්නේ එතුමා ශමම
සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ත) එ්ෂ එ්ෂ නිවාසකාභියාට අදාළ ඉතිරි මුදක කබා ජ ශමම
වයාපෘතිය නිම ියීකමට පියවර ගන්ශන්ද යන්න වැඩිු රටේ
එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ඉ)

(c)

ශනො එශසේ නම් ඒ මන්ද

பிரதம அகமச்சரும் நிதி அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய
மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி
மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சருமானவகரக் பகட்ட வினா:
(அ)

கண்டி மாவட்டத்தில், ததாலுவ பிரபதச தசயலகப்
பிாிவில் அகமந்துள்ள மக்கள் பதாட்ட அபிவிருத்திச்
சகபக்கு தசாந்தமான தலவலன்ட் பதாட்டத்தில்
பதசிய வீடகமப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயினால்
"உதா கம்மான வீட்டுத் திட்டம்" ஆரம்பிக்கப்
பட்டுள்ளததன்பகத அவர் அறிவாரா?

உதவித்

(d)

(i)

the number of Village Reawakening
Housing Programmes commenced in the
above estate under the said programme;
and

(ii)

the number of houses each Village
Reawakening Housing programme consists
of?

Will he also inform this House, separately(i)

the total amount of money promised to
each recipient of houses for constructing a
house;

(ii)

the loan portion out of the total amount of
money that has been made available;

(iii)

the donation portion out of the total amount
of money that has been made available; and

(iv)

the amount of money that has been made
available up to now?

Will he further inform this House whether steps
will be taken to complete this project by making
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the balance amount of money available to each
recipient of houses?

(e)

If not, why?

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා මග්රාමීය ය නිවාස හා
ඉදිකිීමම් හා මගිඩනැගිලි ද්රවය කර්නා සත ප්රවර් න රාජය
අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு
மற்றும்
நிர்மாைத்துகற
மற்றும்
கட்டிடப்தபாருள்
ககத்ததாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of
Rural Housing and Construction and Building Material
Industries)

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය
ුද්ධධ ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර ථනයට පිළිතුර ශදනවා.
(අ)

ඔේ.

(ආ) ඔේ.
(i)

නිවාස වයාපෘති 4්ෂ ආරම්භ කර ඇත.

(ii)
වයාපෘතිශේ නම

නිවාස සාඛ්යාව

ශකවකන්ඩ්වේත I

25

ශකවකන්ඩ්වේත II

25

ශකවකන්ඩ්වේත III

26

ශකවකන්ඩ්වේත IV

24

එකතුව

100

(ඇ) ඔේ.
(i)

රුපියල් මිලියන 0.5 (ක්ෂෂ 5)

(ii)

නැත. (ආධාර පමණි)

(iii)

රුපියල් මිලියන 0.5 (ක්ෂෂ 5)

(iv)

ඉහත (ආ) (ii) හි සඳහන් වයාපෘති 4 සඳහා
ශමශත්ෂ කබා ජ ඇති මුළු මුදක - රුපියල් මිලියන
17.339

(ත) ඔේ.
භාඩුඩාගාරය ශවත අදාළ අවිච්ශේද වැඩසටහන්වක මුදල්
අව යතාව කබා  ජ ඇත. අය වැය මඟින් අවිච්ශේද
වැඩසටහන් සඳහා මුදල් ශවන් ියීකශමන් අනතුරුව
ඉදිියීකම් රමුඛ්තාව අනුව මුදල් කබා  ජම ිවු  කරනු ඇත.
එහි ්රියාකාරිේවය සහ රගතිය ශසොයා බකා ඒ පු්ධගකයන්
සතය ව ශයන් ඒ නිවාසවක අයිතිය තිශබන පු්ධගකයන්ද
ියයා ශසොයා බකා අව ය කටයුතු කරනවා. අපි දැනටමේ ඒ
සමී්ෂෂණය කරමින් පවතිනවා.
(ඉ)

අදාළ ශනොශේ.

ගු මකලු කුනාර් නහතා

(மாண்புமிகு பவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

தகௌரவ சபாநாயகர் அவர்கபள, என்னுகடய முதலாவது
பமலதிக வினாகவக் பகட்கிபறன். பதாட்டப் பகுதிகளிபல
இருக்கின்ற மக்கள் குடியிருப்பது லயன் அகறகளிலாகும்.
அப்பகுதிகளில்
ஆகக்கூடுதலான
வீட்டுத்
பதகவ
காைப்படுகின்றது. அதன் அடிப்பகடயிபலபய, 2019ஆம்
ஆண்டு நடுப்பகுதியில் தலவலன்ட் பதாட்டத்திற்கான இந்த
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வீட்டுத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, ஏறக்
குகறய 6 - 8 மாதங்களிபல இந்தத் திட்டம் முடிவகடந்திருக்க
பவண்டும். ஆனாலும்கூட, இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்து
கிட்டத்தட்ட 10 மாதங்கள் கடந்தும் இந்தக் தகாடுப்பனகவ
ஏன்
வைங்காதிருக்கின்றீர்கள்?
என்பதற்கு
சாியான,
நியாயமான காரைத்கத இந்தச் சகபக்குத் ததாிவிக்குமாறு
பகட்கின்பறன்.

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඊශේේ ඔබතුමා ශමවැනිම ර ථනය්ෂ තමයි
ශයොමු කශළේ. ඔබතුමා ඉල් රම්ෂ කරනවා නම් ඒ ඉල් රම මඟින්
අදාළ ශතොරතුරු ටික අපට හරියාකාරව කබා ශදනවා නම් ඒ
අසරණ වූ ජානතාවට උදේ කරන්න පුළුවන්. ඒ ජානතාව අසරණ
කශළේ නව රජාය ශනොශවයි. ඒක ශේරුම් ගන්න.
ගරු මන්ත්රීතුමනි 2018 වර්ෂශේ එයට මුල්ගල් තබා වැඩ
පටන්ගේ බව ඔබතුමා ශහොඳාකාරව දන්නවා. 2018 වර්ෂශේයි
ශකවකන්ඩ් වේශේ වැඩ පටන්ගේශේ. ඒ තමුන්නාන්ශසේකාශේ
රජාශයන්. මා ළ ඒ ශතොරතුරු තිශබනවා. ශම්වා සතය ශතොරතුරු.
2018 වර්ෂශේ මුල්ගල් තියන්න තමුන්නාන්ශසේකා කටයුතු කළා.
එමඟින් ිව්ධධ වුශඩු ශම්කයි ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒශකන් අදාළ
ඇමතිවරයාශේ වැශඩ් වුණා. හැබැයි ඔබතුමාශේ ශයෝජානාව ඉෂථට
වුශඩුේ නැහැ ගශම් මනුසථසයාශේ වැශඩ් වුශඩුේ නැහැ. ඒක
තමයි ඇේත කාාව. අදාළ ඇමතිවරයා ශපෝසථටරය ගහගේතා;
රචාරය කරගේතා. එශහම නැේනම් එකම වේශේ නිවාස
වයාපෘති හතර්ෂ හදන්න නනු නැහැ ශන්. නනු නම් නිවාස 100
වයාපෘතිය එක තැනක කරන්න තිුදණා. එක වතාවක "පළමු
අදියර" ියයකා ශපෝසථටරය ගහනවා. ශදවැනි වතාවටේ ඒ විධියටම
කරනවා. ශම් විධියට වි ාක මුදල් නාසථතිය්ෂ තමයි ඒ මඟින්
කරකා තිශබන්ශන්. මම ඊශේ ඔබතුමාට ශම් කාරණය ියේවා.
ඔබතුමා ශයොමු කරපු ශමවැනිම ර ථනය්ෂ ශහට දිනටේ ඇසීමට
නියමිතව තිශබනවා. නමුේ ඒ හැම ර ථනයකටම ශදන්න
තිශබන්ශන් එකම උේතරයයි.
අපි 2021 වසර ශවනුශවන් දැන් සාගණනය්ෂ කරනවා සතය
ව ශයන්ම නිවාස නනු අයට ද නිවාස ශදන්ශන් ියයන කාරණය
ගැන. ඒ ජානතාව පාරට ඇදකා දැම්ශම් තමුන්නාන්ශසේකාශේ
පගිගිය ආඩුක්ශේ හිටපු නිවාස ඇමතිවරයා. එතුමා තමයි ශම්කට
හරි උේතරය්ෂ ශදන්න නනු.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ශේලු  ඉමාර් මන්ත්රීතුමාශේ ශදවැනි අතුරු ර ථනය
අහන්න.

ගු මකලු කුනාර් නහතා

(மாண்புமிகு பவலு குமார்)

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ශම් වයාපෘතිය පටන්ගේශේ 2019
අවුරු්ධශ්ධ. ඒක පටන්ගේශේ 2018 ජ ශනොශවයි. ඔබතුමා ශහොයකා
බකන්න ශම් වයාපෘතියට ශපෝසථටර් ගහකා නැහැ; වියදම් කරකා
නැහැ. වතුවක කැයිම් කාමරවක ජීවේ වන ජානතාව ශවනුශවන්
තමයි ශම් වයාපෘතිය ආරම්භ කරකා තිශබන්ශන්. ශම් සම්පූර්ණ
වයාපෘතිය මිලියන 50යි. මිලියන 50න් මිලියන 18්ෂ අශප් පාකන
කාකශේ ජම ශගවකා හමාරයි. ඔබතුමන්කා බකයට ඇවිල්කා දැන්
මාස 10්ෂ ගත ශවකාේ ඉතිරි මිලියන 32ක මුදක ඒ ු ප්පේ
ජානතාවට ශගවන්න බැරිද ශම් රජායට ඒ හැියයාව නැ්ධද
හැියයාව නැේනම් ඒක ඔබතුමා ියයන්න. ඒ ඇේත ියයන්න.
ජානතාවට ඒ මුදක ශදනවාද
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

(The Hon. Johnston Fernando)

(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்)

ගරු කාානායකතුමනි - [බාධා ියීකම් ගරු මන්ත්රීතුමනි
ඔබතුමා උේතරය අහගන්න. ගරු කාානායකතුමනි මම ශම්
මන්ත්රීතුමාට පැහැදිලිවම ියේවා ශම්ක එ්ෂ අදියරකට නිවාස 25
ගණශන් අදියර 4ියන් නිවාස 100්ෂ ඉදි කරන වයාපෘතිය්ෂ බව.

ගරු කාානායකතුමනි අග්රාමාතය සහ මුදල් අමාතය
ුද්ධධ ාසන ආගමික හා සාසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම
ර ථනයට පිළිතුර  ජම සඳහා මාසයක කාකය්ෂ ඉල්කා ිවටිනවා.

ප්රශ්නනය නුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමන නිමයෝග කරන ලදී.

ගු මකලු කුනාර් නහතා

வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது.

(மாண்புமிகு பவலு குமார்)

Question ordered to stand down.

(The Hon. Velu Kumar)

ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි
තිශබනවා.

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

එතැන ග්රාම ශසේවා වසම් 5්ෂ

දහම් පාසල් ගුුවු සුබසා න වැඩස හ ස
அறதநறிப் பாடசாகல ஆசிாியர்கள்:
நலபனாம்புககத் திட்டங்கள்

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்)

DHAMMA SCHOOL TEACHERS: WELFARE PROGRAMMES

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

එතැන තිශබන්ශන් වයාපෘති 4යි. වයාපෘති 4ට නිවාස 50්ෂ
ශනොශවයි නිවාස 100යි. ඒ සඳහා මිලියන 50ක මුදක්ෂ ශවන්
ශවකා තිශබනවා. ඒ මිලියන 50න් මිලියන 17්ෂ  ජකා තිශබනවා.
නමුේ ඒ මිලියන 17ට අදාළ කටයුතුවක රගතිය්ෂ නැහැ. ඔබතුමා
ියයනවා එම වයාපෘතිය ශවනුශවන් ශපෝසථටර් ගැහුශේ නැහැ
ියයකා. ඒ ශපෝසථටර් ශවනුශවන් ක්ෂෂ 8 500්ෂ වියදම් කරකා
තිශබනවා. ඒවා තමයි කරකා තිශබන්ශන්. ක්ෂෂ 8 500්ෂ
ශපෝසථටර්වකට ු න්නා නම් ඔබතුමන්කාට ඒ නිවාස හදකා ශදන
එක මහ ශදය්ෂ ශනොශවයි. ඒ නිසා ශම් ගැන ඔබතුමාශේ
නායකයාශගන් අහන්න.

6/2020

13.ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

අධයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(i)

ශ්රී කාකාව තුළ ශම් වන විට ලියා පදිාචි කර ඇති
දහම් පාසල් සාඛ්යාව ශකොපමණද;

(ii)

එකී දහම් පාසල්හි උගන්වන ගුරුවරුන් සඳහා
රජාය විිවන් කබා ශදනු කබන රතිකාභ කවශර්ද;

(iii)

එම දහම් පාසල් ගුරුවරුන් ශසේවය කරන්ශන්
සථශවච්ඡා පදනම මතද;

(iv)

එශසේ නම් දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ශේ ගිභසාධනය
ශවනුශවන් සැකගිම් කර ඇති වැඩසටහන්
කවශර්ද;

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි ඔබතුමන්කා ශදශදනාටම ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු කාානායකතුමනි - [බාධා ියීකම්

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ආ) ශනො එශසේ නම් ඒ මන්ද
கல்வி அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:
(அ) (i )

இலங்ககயில் இன்றளவில் பதிவு தசய்யப்
பட்டுள்ள
அறதநறி
பாடசாகலகளின்
எண்ைிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்;

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

( i i ) பமற்படி அறதநறி பாடசாகலகளில் கற்பிக்
கின்ற
ஆசிாியர்களுக்கு
அரசாங்கத்தினால்
வைங்கப்படுகின்ற
அனுகூலங்கள்
யாகவ
என்பகதயும்;

ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ඔබතුමා දැන් උේතරය ු න්නා ශන්.

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்)

( i ii ) பமற்குறிப்பிட்ட
அறதநறி
பாடசாகல
ஆசிாியர்கள்
ததாண்டர்
அடிப்பகடயிலா
பசகவயாற்றுகின்றார்கள் என்பகதயும்;

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

ගරු කාානායකතුමනි එතුමාශේ ඉල් රමට අනුව අපි ඒ
පිළිබඳ ශසොයා බකා සතය ව ශයන්ම නිවාස අව යතාව තිශබනවා
නම් ඒ අව යතාව ඉට කරකා ශදන්නම්.

( i v ) ஆதமனில், அறதநறி பாடசாகல ஆசிாியர்
களின்
நலபனாம்புககக்காக
திட்டமிடப்
பட்டுள்ள
பவகலத்திட்டங்கள்
யாகவ
என்பகதயும்;

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ථන අාක 12 - 342/2020 - (1) ගරු චන්දිම ීමර්ෂශකොඩි
මන්ත්රීතුමා.

ගු ච සදින වීරක්මකිඩි නහතා
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කාානායකතුමනි මා එම ර ථනය අහනවා.

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of Dhamma schools that have
been registered in Sri Lanka, as of today;
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(b)
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(ii)

the benefits provided by the Government to
the teachers teaching in the aforesaid
Dhamma schools;

(iii)

whether the services of the said Dhamma
school teachers are provided on voluntary
basis; and

(iv)

if so, the programmes that have been
planned for the well-being of the teachers
teaching in the Dhamma schools?

If not, why?

ගු විජිත මේුමගිඩ නහතා මදහම් පාසල් භික්ෂු
අ යාපන ිළරිමව ස හා මබෞද්
විශ්නවවිදයාල රාජය
අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு வி ித பபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள்,
பிக்குமார்
கல்வி,
பிாிதவனாக்கள்
மற்றும்
தபௌத்த
பல்ககலக்கைகங்கள் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma
Schools, Bhikkhu Education, Piriven and Buddhist
Universities)

ගරු කාානායකතුමනි අධයාපන අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ර ථනයට පිළිතුර ශදනවා.
(අ)

(i)

දහම් පාසල් 11 034ිය.

(ii)

ලිේ වර්ෂයකට එ්ෂ වර්ෂ එ්ෂ ගුරු භවශත ඉට
රුපියල් 5 000 බැගින් දහම් පාසල් ගුරු  ජමනාව
කබා  ජම.
වාර් කව දහම් පාසල් ගුරු නික ඇඳුම් රදානය
ියීකම.
දහම් පාසල් ගුරු පුහුණු වැඩමුළු පැවැේීමම.
සාමදාන විනි ච
ථ යකාර පදවි පිරිනැමීම.
ශබෞ්ධධ හා පාලි වි ව
ථ විදයාකය හා ජායවර්ධනපුර
වි ව
ථ විදයාකය එ්ෂව දහම් සරසවිය ුද්ධධ ධර්ම
ඩිප්ශකෝමා වැඩසටහන තුළින් ඩිප්ශකෝමා කබා  ජම.
පාලි භාෂා රවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන පැවැේීමම.
වසර 50ක දහම් පාසල් ශසේවා කාකය සම්පූර්ණ වූ
ගුරු භවතුන් සඳහා වවදය ආධාර කබා  ජම.

(iii)

ඔේ.

(iv)

ඔේ.

හැබැයි ඔබතුමා නවක අමාතයවරය ඉ හැටියට විෂය ගැන
අවශබෝධය්ෂ නැතිව පිළිතුර්ෂ කබා ු න්නාද ියයකාේ මට
හිශතනවා. ඔබතුමා ියේවා රුපියල් 5 000ක  ජමනාව්ෂ කබා
ශදනවා ියයකා. දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට කබා ශදන්ශන් පුසථතකාක
 ජමනාව්ෂ; ගුරු  ජමනාව්ෂ ශනොශවයි. ඒක ඔබතුමාට වැරදිකා
ියයැවුණා ශවන්න ඇති. පුසථතකාක  ජමනාව්ෂ තමයි දැනට
ශදන්ශන්. ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි අපි ගණන් හදකා බැලුශවොේ
එක සතියකට රුපියල් 96යි වැශටන්ශන්. ඒක රමාණවේ නැහැ
ියයකා ඔබතුමාේ පිළිගනීවි.
මශේ පළමුවැනි අතුරු ර ථනය අහන්නම්. දහම් පාසල් ගුරුවරු
ශම් රශට් දහම් අධයාපනය නැාීමමට මහා වැඩසටහන්ෂ කරනවා;
ශකො ඉ කැපියීකම්ෂ කරනවා. ශම් අය ශම් රශට් අහිාසක ු ප්පේ
ජානතාව ශවනුශවන් මහා වි ාක ශසේවය්ෂ කරන පිරිස්ෂ. මා
ශමශහම විසථතර ියයන්න ගියාම කාානායකතුමා ියයයිද දන්ශන්
නැහැ ර ථනය දිග වැඩියි ියයකා. ශමය වටිනා ශදය්ෂ නිසා ශම්
ර ථනය ඔබතුමාට පැහැදිලි කර ශදන්ශන් උේතරය්ෂ කබා
ගන්නයි. පගිගිය කාකශේ ජ ශම් දහම් අධයාපනය න ා ිවටීමම
ශවනුශවන් යම් යම් ශයෝජානා අපි ඉදිරිපේ කළා. ඔබතුමාශගන්
ශගෞරවනීය උේතරය්ෂ තමයි මා බකාශපොශරොේතු වන්ශන්.
ඔබතුමා නිශයෝජානය කරන්ශන් මශේ දිසථ්රි්ෂකයට අල්කපු
දිසථ්රි්ෂකය. අශප් රශ්ධ වක දරුවන් ගසථ යට තමයි දහම්
අධයාපනය කබා ගේශේ. ඒ ගසථ යට ඉශගන ගන්නා දරුවන්
ශවනුශවන් "ිවගි දහම් ශසවණ" වැඩසටහන යටශේ ශගොඩනැඟිලි
ටික්ෂ ඉදිකරකා ශම් රශට් ඒ දරුවන්ට යම් හයිය්ෂ ු න්නා. හැබැයි
ඒ වයාපෘතිය අද ශ්ධ ශද්රෝහි වයාපෘතිය්ෂ බවට පේ කරන්න
ඔබතුමන්කාශේ ආඩුක්ශේ ඔබතුමා වැනි දහම් අධයාපනය ගැන
යම් අවශබෝධය්ෂ තිශබන පිරිස ශනොශවයි දහම් පාසල් ශනොගිය
පිරිස කටයුතු කරනවා. එය සාධාරණද නැ්ධද ියයන එක මශේ
පළමුවන අතුරු ර ථනය විධියට අහනවා.

ගු විජිත මේුමගිඩ නහතා

(மாண்புமிகு வி ித பபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා ර ථන ියහිපය්ෂ මතු කළා. එ්ෂ ගුරු
භවශත ඉට පුසථතකාක  ජමනාව ව ශයන් රුපියල් 5 000්ෂ  ජම
රමාණවේ නැහැයි ියයකා ඔබතුමා ියේවා. තමුන්නාශන්සේේ
නිශයෝජානය කළ පගිගිය යහ පාකන ආඩුක්ව කාකශේ ජ ඒ
සම්බන්ධශයන් ශයෝජානා කරකා ඒ රුපියල් 5 000  ජමනාව වැඩි
කරන්න තිුදණා. අපි බකාශපොශරොේතු ශවනවා ඉදිරිශේ ජ ඒ
රුපියල් 5 000  ජමනාව වැඩි කරන්න.

දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා දහම් පාසකට ඉරිදා
දින පැමිණීම සඳහා නිදහසථ ු ම්රිය හා බසථරා
රශේ පත්ර කබා  ජම.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

දහම් පාසල් ගුරු භවතුන් සඳහා ර්ෂෂණ ශයෝජානා
රමය්ෂ සැකගිම් කර තිීමම.

ඒ රුපියල් 5 000  ජමනාවේ ු න්ශන් අපි ශන්.

ඔවුන්ශේ ශසේවා කාකය ඇගැීමම සඳහා ගුරු
උපහාර වැඩසටහන් පැවැේීමම.
මාිවකව රුපියල් 2 000 ක ගමන් වියදම්  ජමනාව්ෂ
කබා ජමට ශයෝජානා කර තිීමම.
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(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගු විජිත මේුමගිඩ නහතා

(மாண்புமிகு வி ித பபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

නැහැ නැහැ. කවදාද ු න්ශන් තමුන්නාන්ශසේකාශේ කාකශේ ජ
ියිවම මුදක්ෂ  ජකා නැහැ. ශම් මුදක ඊට කලින් ආඩුක්ව කබා ු න්
මුදකයි.

ශ්ධීයය වන්දනා චාරිකා සැකගිම් ියීකම.
(ආ) අදාළ ශනොශේ.

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ඉතාම වැදගේ ර ථනයකට පිළිතුරු
කබා  ජම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ශබොශහොම සථතුතිවන්ත ශවනවා.

අතිගරු ජානාධිපතිතුමා දහම් අධයාපනය වැඩිදියුණු ියීකම
සඳහා තමයි ශමවැනි විෂයය්ෂ සඳහා ශවනම අමාතයාා ය්ෂ සහ
ශවනම රාජාය අමාතයවරය ඉ පේ කරකා අව ය පියවර ශගන
තිශබන්ශන්. දහම් පාසල්වක ශභෞතික සම්පේ විතර්ෂ ශනොශවයි
දහම් පාසල්වකට පැමිශණන ළමයින් සාඛ්යාව වැඩි ියීකමට පවා
ඉදිරිශේ ජ කටයුතු කරනවාය ියයන කාරණය ශම් අවසථාාශේ ජ
මත්ෂ කරනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව
தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:

ගු මහේ්ා විතානමේ නහතා

(மாண்புமிகு பஹசா விதானபக)

(The Hon. Hesha Withanage)

(அ) (i )

பதுகள
மாவட்டத்தில்,
தநடுஞ்சாகலகள்
அகமச்சு, ஊவா மாகாை சகப மற்றும்
சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்குச்
தசாந்தமான
வீதிகளின்
நீளம்
எத்தகன
கிபலாமீற்றர்கள் என்பகத தனித்தனியாகவும்;

(ii)

பமற்படி வீதிகளில் தற்பபாது பழுதகடந்துள்ள
வீதிகளின் தபயர்கள் யாகவதயன்பகதயும்;

(iii )

தற்பபாது பழுதகடந்துள்ள வீதிகளின் நீளம்
எத்தகன கிபலாமீற்றர்கள் என்பகதயும்;

(iv)

அவ்வாறு
துாிதமாகப்
படவுள்ள
பகதயும்;

ගරු කාානායකතුමනි මශේ ශදවන අතුරු ර ථනය ශමයයි.
අශප් ගරු රාජාය ඇමතිතුමා දහම් අධයාපනය න ා ිවටවන්න
වැඩසටහන් රාශිය්ෂ කරන්න බකාශපොශරොේතු වන බව ියේවා.
ඊශේ ශපශර්දා පරිපූරක ඇසථතශම්න්තුශවන් අනුමත කරගේ
මුදලින් ඔබතුමාට ඔය තිශබන ර ථන ටික විසඳන්න මා හිතන
හැටියට පුාචි මුදක්ෂ  ජකා තිශබනවා. ඒ මුදලින් නම් ශමොනවේ
කරගන්න බැරි ශවයි. මා අහකා තිශබන විධියට ඔබතුමාේ දහම්
පාසල් ගුරුවරශය්ෂ. දහම් පාසල් ගුරුවරය ඉ විධියට ශමහි තිශබන
වටිනාකම ඔබතුමා දන්නවා. ශමහි තිශබන වටිනාකම දන්ශන්
නැති උදවිය කු ගහයි. හැබැයි යහ පාකන ආඩුක්ශේ account
එකට ශම්වා දමකා අත පිසදමා ගන්න බැහැ. ඒ කබා  ජපු රශේ ය
ඒ කබා  ජපු හයිය තවු රටේ වැඩි කරන්න තමයි ඔබතුමන්කා බකය
ඉල්ලුශේ. යහ පාකන ආඩුක්ශවන් ු න්ශන් රුපියල් 5 000යි. ඒ
මුදක වැඩි කරකා ශදන්න ඔබතුමන්කාට බැරි වුශඩු ඇයි ියයන
එක මා අහනවා. අනි්ෂ ඇමතිවරුන් ශදන විධිශේ උේතරය්ෂ
දහම් පාසල් විෂයය භාර රාජාය අමාතයවරයාේ ශදන එක
සදාචාරාේමක නැහැ. ගරු රාජාය අමාතයතුමනි මම අහන්ශන් ශම්
රශට් දහම් අධයාපනය කබන දරුවන්ශේ ගිබ ිව්ධධිය ශවනුශවන්
කටයුතු කරන්න තිශබන ඔබතුමාශේ සාධනීය වැඩසටහන
ශමොක්ෂද ියයකායි.

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்பறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways:
(a)

Will he inform this House(i)

separately, the length of the roads in
kilometres in Badulla District, which
belong to the Ministry of Highways, the
Uva Provincial Council and the relevant
local authorities;

(ii)

the names of the dilapidated roads, out of
those roads;

(iii)

the length of the dilapidated roads in
kilometres; and

(iv)

the courses of action that will be taken to
repair the dilapidated roads forthwith?

ගු විජිත මේුමගිඩ නහතා

(மாண்புமிகு வி ித பபருதகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ඔබතුමා අහශගන ඉන්න ඇති මම ර ථනවකට කබා ු න්
පිළිතුර. එහි ජ මම ඉදිරිශේ ජ ඉදිරිපේ ියීකම සඳහා ශයෝජානා
ගණනාව්ෂ සඳහන් කළා. තමුන්නාන්ශසේ ඒක අහශගන හිටියා
නම් දැන ගන්න පුළුවන් ඉදිරිශේ ජ අපි දහම් අධයාපනශේ
සාවර්ධනය ශවනුශවන් කරන වැඩ පිළිශවළ.

බු ල්ල දිසනත්රික්කමේ අබල ස නාර්ග
ප්රතිසාසනකරණය

(b)

பதுகள மாவட்டத்திலுள்ள பழுதகடந்த வீதிகள்:
புனரகமப்பு
DILAPIDATED ROADS IN BADULLA DISTRICT:
RECONSTRUCTION

54/2020

14.ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය - (1):
(අ)

(i)

බු ල්ක දිසථ්රි්ෂකය තුළ මහාමාර්ග අමාතයාා යට
ඌව පළාේ සභාවට හා අදාළ පළාේ පාකන
ආයතනවකට
අයේ
මාර්ගවක
ු ර
ියශකෝමීටර්වලින් ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමණද;

(ii)

එම මාර්ග අතරින් දැනට අබකන් ීම ඇති මාර්ගවක
නම් කවශර්ද;

(iii)

දැනට අබකන් ීම ඇති මාර්ගවක ු ර රමාණය
ියශකෝමීටර්වලින් ශකොපමණද;

(iv)

එශසේ අබකන්ීම ඇති මාර්ග කඩිනමින්
රතිසාසථකරණය ියීකමට ගනු කබන ්රියාමාර්ග
කවශර්ද;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද
(ආ) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද

பழுதகடந்துள்ள
வீதிககளத்
புனரகமப்பதற்கு பமற்தகாள்ளப்
நடவடிக்கககள்
யாகவதயன்

If not, why?

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි එම ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)

(i)

බු ල්ක දිසථ්රි්ෂකය තුළ මහාමාර්ග අමාතයාා යට
අයේ මාර්ගවක ු ර ියශකෝමීටර්වලින් ශවන් ශවන්
ව ශයන් ඇමුණුම යටශේ දැ්ෂශේ.
ඇමුණුම

245

246
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බඩුඩාරශවක - ඌවහයිකන්ඩ් - ඇටම්පිටිය
මාර්ගය. ශමම මාර්ගශේ ියශකෝ මීටර් 1 - 10.1
ද්ෂවා ශකොටස මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින්
ජජු ශ්රමය යටශේ ඉදිියීකමට තීරණය කර ඇත.
ියශකෝ මීටර් 11.690 - ියශකෝ මීටර් 12.840
ශකොටස
ම නැගුම
මාර්ග
ඉදිියීකම්
යන්ශත්රෝපකරණ සමාගම මඟින් රතිසාසථකරණය
කරමින් පවතී. එම මාර්ග ශකොටසථ ශදශකහිම
නඩේතු කටයුතු මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින්
ිවු  කරමින් පවතී.
ශදශමෝදර සථප්රාවැලි මාර්ගය ඒකාබ්ධධ මාර්ග
ආශයෝජාන වැඩසටහන යටශේ රතිසාසථකරණය
කරමින් පවතී. එහි නඩේතු කටයුතු මාර්ග
සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ිවු  කරමින් පවතී.

[මනන ඇමුුන පුසනතකාලමේ ද තබා ඇත.]

[இந்த இகைப்பு நூல் நிகலயத்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது]

[This Annex is also placed in the Library.]

(ii) සහ (iii).
නාර්ගය
AA005 ශප්රාශදණිය - බු ල්ක - ශචන්කකාඩි මාර්ගය
B105 දියතකාව ශවකන්හින්න - වල්ගහශවක මාර්ගය
B332 නුවර එළිය - උක්පුසථසැල්කාව මාර්ගය
B236 ශකොසථකන්ද - පූනාගක මාර්ගය
B471 වැලිමඩ - කර්්ෂ රසථ මාර්ගය
B043 බඩුඩාරශවක - ඌවහයිකන්ඩ් - ඇටම්පිටිය
මාර්ගය
B097 ශදශමෝදර සථප්රාවැලි මාර්ගය
B113 ඇල්ක - පසථසර මාර්ගය
B360 පසථසර මශඩොල්ිවම මැටිගහතැන්න මාර්ගය
එකතුව

(iv)

අබල ස වී ඇති
මකි මසේ ු ර
ප්රනාණය
ිය.මී. 9.00
ිය.මී. 2.50
ිය.මී. 3.36
ිය.මී. 11.55
ිය.මී. 17.55
ිය.මී. 10.25
ිය.මී. 21.32
ිය.මී. 4.50
ිය.මී. 11.80
ිය.මී. 91.83

ශප්රාශදණිය - බු ල්ක - ශචන්කකාඩි මාර්ගය
බු ල්ක ශවන්කකාඩි මාර්ග වැඩි දියුණු ියීකශම්
වයාපෘතිය මඟින් ඉදි කරමින් පවතී. බු ල්ක ිවට
පසථසර ද්ෂවා ියශකෝ මීටර් 20 ශකොටශසේ ශම් වන
විට ඉදිියීකම් අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.
දියතකාව ශවකන්හින්න - වල්ගහශවක මාර්ගය
ඒකාබ්ධධ මාර්ග ආශයෝජාන වැඩසටහන යටශේ
රතිසාසථකරණය ියීකමට ඇතුළේ කර ඇත. එහි
නඩේතු කටයුතු මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින්
ිවු  ියීකමට කටයුතු කර ඇත.
නුවරඑළිය- උක්පුසථසැල්කාව මාර්ගය චීනශේ
එ්ෂිවම් බැා ඉ ආධාර යටශේ රමුඛ්තා මාර්ග
වයාපෘතිය III මඟින් රතිසාසථකරණය කරමින්
පවතී.
ශකොසථකන්ද - පූනාගක මාර්ගය ඒකාබ්ධධ මාර්ග
ආශයෝජාන වැඩසටහන යටශේ රතිසාසථකරණය
කරමින් පවතී.
වැලිමඩ - කර්්ෂ රසථ මාර්ගය චීනශේ එ්ෂිවම් බැා ඉ
ආධාර යටශේ රමුඛ්තා මාර්ග වයාපෘතිය III මඟින්
රතිසාසථකරණය කරමින් පවතී.

ඇල්ක - පසථසර මාර්ගය ඒකාබ්ධධ මාර්ග
ආශයෝජාන වැඩසටහන යටශේ රතිසාසථකරණය
කරමින් පවතී. එහි නඩේතු කටයුතු මාර්ග
සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ිවු  කරමින් පවතී.
පසථසර මශඩොල්ිවම මැටිගහතැන්න මාර්ගය
ඒකාබ්ධධ මාර්ග ආශයෝජාන වැඩසටහන යටශේ
රතිසාසථකරණය කරමින් පවතී. එහි නඩේතු
කටයුතු මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ිවු 
කරමින් පවතී.
(ආ) පැන ශනොනඟී.

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමතිතුමනි පිළිතුර කබා  ජම ගැන ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත
වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි ඉලු්ෂපැකැසථස - ශදොඩම්ශගොල්ක මාර්ගය
සම්බන්ධශයන් මම අසන අතුරු ර ථනය පළමුවන ර ථනය තුළ
අන්තර්ගතව ඇතැයි වි ථවාස කරනවා. ශමයේ පළාේ මාර්ගය්ෂ.
ගරු ඇමතිතුමනි ශම් මාර්ගය අවසානශේ තිශබන ගම්මාන ශදක
1818 ඌව ශවල්කසථස කැරැල්ශල් ජ කඳවුරු බැඳ ගේ ගම්මාන.
තවම තිශබනවා. ශම් මාර්ගය සාවර්ධනය ියීකමට බාධාව්ෂ ශවකා
තිශබනවා වන ර්ෂෂණ පරිසර සහ වනජීීම සාවිධානවක මැදිහේ
ීමම. නමුේ ගරු ඇමතිතුමනි එම මාර්ගය සාවර්ධනය ියීකශම් දැඩි
අව යතාව්ෂ තිශබනවා. ඔබතුමාේ ගරු ජානාධිපතිතුමාේ
ිවාහරාජාශේ තිශබන "කාකාගම" ගම්මානයට යන මාර්ගය
ඉදිියීකම සඳහා යම් තීන්ු ව්ෂ ගේ බව අපි දැ්ෂකා. ඒ තමයි ඒ
මාර්ගය විශ ේෂශයන්ම පරිසර හානියියන් ශතොරව ඉදි ියීකම. ශමය
පාරම්පරික ගම්මානය්ෂ වාශේම ඓතිහාිවක ව ශයන් වැදගේ
ගම්මානය්ෂ. ශම් ගම්මානයට යන මාර්ගය සාවර්ධනය කරන්නට
තවම  ඉමන ආඩුක්වකටවේ බැරි වුණා. අශප් කාකශේේ
උේසාහය්ෂ දැරුවා. නමුේ ශම් විධියට පරිසරයට හානි ශනොවන
ආකාරයට ිවු  කරන්න ියයකා නිශයෝග ගන්න පුළුවන් වැඩ
පිළිශවළ්ෂ ඒ කාකශේ තිුදශඩු නැහැ. දැන් එවැනි නිශයෝගය්ෂ
තිශබනවා. ශේදනීය තේේවයක තිශබන මාර්ගය්ෂ ගැන තමයි
මම ශම් ශයෝජානාව කරන්ශන්. අතිගරු ජානාධිපතිතුමා තීන්ු ව්ෂ
ගේ නිසා සථාාන පීක්ෂෂණය්ෂ ශනොකර පරිසර හානිය්ෂ
ශනොියීකශම් නයාය අනුව ඉළු්ෂපැකැසථස - ශදොඩම්ශගොඩ මාර්ගය ඒ
ියයන බාධාවලින් ශතොරව සාවර්ධනය කරන්න ියයකා ඔබතුමාට
ශයෝජානා කරන්න පුළුවන්ද

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඒ මාර්ගශේ ියශකෝමීටර් කීය්ෂ තිශබනවාද
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

(iii)

ඒ සඳහා ශ්රී කාකා රජාය වැය ියීකමට අශප්්ෂ ත
මුදක ශකොපමණද;

(iv)

එම වයාපෘතිය මඟින් ශ්රී කාකාවට කබා ගැනීමට
අශප්්ෂ ත රතිකාභ කවශර්ද;

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ියශකෝමීටර් 8්ෂ විතර තිශබනවා.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(ආ)

(i)

ශමම වයාපෘතිය නිසා ිවු  විය හැිය අනිිව
සාසථකෘතික හා සමාජාීමය පරිවර්තන පිළිබඳ
වි්ධවේ අධයයනය්ෂ ිවු  කර තිශබ්ද;

ගු චකම සද විමේසිරි නහතා

(ii)

එශසේ නම් එම අධයයනශේ නිර්ශ්ධ කවශර්ද;

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

(iii)

ශනොඑශසේ නම්
කරන්ශනහිද;

(The Hon. Johnston Fernando)

අපි ඒ ගැන ශසොයා බකා කටයුතු කරන්නම්.
(மாண்புமிகு சமிந்த விப சிறி)

ගරු කාානායකතුමනි මාශේ ශදශවනි අතුරු ර ථනය ශමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාශේ පිළිතුශර් ියයැවුශඩු නැති
කාරණය්ෂ තිශබනවා මට ඇහුශඩු නැ්ධද දන්ශන්ේ නැහැ.
හාලිඇළ ිවට මහනුවර ද්ෂවා දිශවන මාර්ගය්ෂ අපි 2006 ජ ආරම්භ
කළා. එම මාර්ගය සු ජම සඳහා ශම් ශවන ශකොට වි ාක පාරිසරික
හානිය ඉේ කරකා දැන් අතර ම නතර කරකා තිශබනවා. ශම්ශ්ෂ
නම රජා මාවත. ගරු ඇමතිතුමනි රජා මාවතට වි ාක වියදම්ෂ
දරකා තිශබනවා. ශම් මාර්ගශේ වැඩ නැවත ආරම්භ කරන්න
ියයකා පගිගිය කාකශේ අපි ශයෝජානා කළේ එය ිව්ධධ වුශඩු
නැහැ. ශම්ක ඉතාම වැදගේ මාර්ගය්ෂ. ශමොකද ශම්ක පළාේ
ශදක්ෂ සම්බන්ධ වන මාවත්ෂ වාශේම
ගම්මාන වි ාක
සාඛ්යාවක ජානතාවට අතයව ය මාර්ගය්ෂ. ශම් සඳහා මුදල්
ශවන් ියීකශම් ජ යම් යම් අරමිකතා තිශබනවා ියයකා ශම් වැඩ
නවේවකා තිශබනවා. ශම් ගැන ශසොයා බකා කඩිනම්ව ශමහි වැඩ
කටයුතු නැවත ආරම්භ ියීකමට වැඩ පිළිශවළ්ෂ දියේ කරන්න
ියයකා ඇමතිවරයා වන ඔබතුමාට මා ශයෝජානා කරනවා.

අධයයනය්ෂ

ිවු 

යන්නේ එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශනහිද
(ඇ) ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ද
தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக் பகட்ட வினா:
(அ) (i)

இந்திய அதிபவக தநடுஞ்சாகல வகலயகமப்
புடன் இலங்கககய இகைக்கும் திட்ட
தமான்கற
அரசாங்கம்
தயாாித்துள்ளதா
என்பகதயும்;

(ii)

அவ்வாறாயின், அது நகடமுகறக்கு வரும் திகதி
யாததன்பகதயும்;

(iii)

இலங்கக அரசாங்கம் அதற்காக தசலவிட
எதிர்பார்த்துள்ள
ததாகக
எவ்வளதவன்
பகதயும்;

(iv)

பமற்படி கருத்திட்டத்தினால் இலங்ககக்குப்
தபற்றுக்தகாள்ள எதிர்பார்க்கும் நன்கமகள்
யாகவ என்பகதயும்;

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?

රජා මාවත හදන එක ගැන අපි සාකච්ඡා කරශගන යනවා. ඉතා
ඉ්ෂමනින් එහි වැඩ කටයුතු කරන්නට බකාශපොශරොේතු ශවනවා
ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශේම ඔබතුමාශේ දිසථ්රි්ෂකශේ මාර්ග
ියශකෝමීටර්
223්ෂ
සාවර්ධනය
කරන්නට
අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාශේ "රට හදන ශසෞභාගයශේ දැ්ෂම" රතිපේති
රකා නය අනුව අපි වැඩ ආරම්භ කරකා තිශබනවා. ගරු
කාානායකතුමනි අශප් බකාශපොශරොේතුව ඊළ අවුරුු  හතර
ඇතුළත මාර්ග ියශකෝමීටර් ක්ෂෂය්ෂ කාපට් කර වැඩි දියුණු
ියීකශම් වයාපෘතිය සාර්ාක කර ගැනීමටයි.
ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා ියයපු මාර්ගය ගැනේ වහාම
ශසොයා බකා කටයුතු කරන්නට අපි බකාශපොශරොේතු ශවනවා.

ශ්රී ලාකාව ඉ සදියාමක අධිමක ම නාර්ග ජාලය
සම්බ ස කිීමමම් මයෝජිත වයාපෘතිය විසනතර

இந்திய அதிபவக தநடுஞ்சாகல வகலயகமப்புடன்
இலங்கககய இகைக்கும் திட்டம்: விபரம்
PROPOSED PROJECT TO CONNECT SRI LANKA TO INDIAN
HIGHWAY NETWORK: DETAILS

(ஆ) (i )

பமற்படி கருத்திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய
ஒவ்வாத கலாசார மற்றும் சமூக ாீதியான
மாற்றங்கள்
ததாடர்பில்
புலகமசார்
ஆய்தவான்று
பமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா
என்பகதயும்;

(ii )

அவ்வாறாயின், அந்த ஆய்வின் விதப்புகரகள்
யாகவ என்பகதயும்;

(iii )

இன்பறல்,
அத்தககய
ஆய்தவான்று
பமற்தகாள்ளப்படுமா என்பகதயும்;

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்பறல் ஏன்?

asked the Minister of Highways:
(a)

Will he inform this House (i)

whether a plan to connect Sri Lanka to the
network of highways of India has been
developed by the Government;

(ii)

if so, the date on which it will be
implemented;

(iii)

the amount expected to be spent in that
regard by the Government of Sri Lanka;
and

(iv)

the benefits expected to be gained by Sri
Lanka through that project?

97/2020

15.ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திறை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇදෙ ර ථනය- (1)
(අ)

එවැනි

(i)

ශ්රී කාකාව ඉන්දියාශේ අධිශේගී මාර්ග ජාාකයට
සම්බන්ධ ියීකශම් සැකගිම්ෂ රජාය විිවන් සකසථ කර
තිශබ්ද;

(ii)

එශසේ නම් එය ්රියාේමක වන දිනය කවශර්ද;

249
(b)

Will he also inform this House (i)

(c)
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whether an expert study on undesirable
cultural and social transitions that could
happen as a result of this project has been
conducted; and

(ii)

if so, what the recommendations of that
study are; and

(iii)

if not, whether such a study would be
conducted?

If not, why?

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු කාානායකතුමනි එම ර ථනයට පිළිතුර ශමශසේයි.
(අ)
(i) නැත.
(ii) අදාළ ශනොශේ.
(iii) අදාළ ශනොශේ.
(iv) අදාළ ශනොශේ.
(ආ)
(i) අදාළ ශනොශේ.
(ii) අදාළ ශනොශේ.
(iii) අදාළ ශනොශේ.
(ඇ) අදාළ ශනොශේ.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒක තිුදශඩු එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂශේ "Regaining Sri
Lanka" යටශේ.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ මම අහන්ශන් ශමයයි. ඔබතුමා පගිගිය වර්ෂශේ මාර්ග
සාවර්ධන අධිකාරිශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව බැලුශවොේ
ශපශනයි එශහම කාරණය්ෂ සඳහන්ශවකා තිුදණා. ඒ නිසායි මම
ශම් ර ථනය ඇහුශේ. ඔබතුමා ියයනවා නම් ශම් විධිශේ
ශයෝජානාව්ෂ නැහැ ියයකා -

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

මාර්ග සාවර්ධන අධිකාරිශයන්ම තමයි ශම් පිළිතුර එවා
තිශබන්ශන්. මම ශම් ගැන ශසොයන්නම්. ඔබතුමා ියයන කාර්ය
සාධන වාර්තාව ගැන මම ශසොයකා බකන්නම්.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මීළ ට සථාාවර නිශයෝග 27 (2) යටේ ර ථනය විප්ෂෂ
නායක ගරු සජිේ ශරේමදාස මැතිතුමා.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

ගු සජිත්
නායකුරනා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition)

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

ගරු කාානායකතුමනි ඔබතුමාශේ අවසරය කබාශගන මට
රුවන්පුර අධිශේගී මාර්ගය ගැන අතුරු ර ථනය්ෂ අහන්නට
පුළුවන්ද ඔබතුමා කැමැති නම් විතරයි.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

රුවන්පුර අධිශේගී මාර්ගය ගැන ඔබතුමා ර ථනශයන් අහකා
නැහැ. ඒක ශවනම ර ථනය්ෂ හැටියට අහන්න.

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශහොඳයි ශබොශහොම සථතුතියි.

මප්රේනදාස

නහතා

මවිුද්

පාර්ශ්නවමේ

(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்)

ගරු කාානායකතුමනි සථාාවර නිශයෝග 27 (2) යටශේ
ර ථනය ඉදිරිපේ කරන්නට ශපර මට ශපොඩි අවසථාාව්ෂ ශදන්න.
බිම්සානි ජාාිවාහආරච්චි මැතිනිය අශප් රශට් රාම නිශයෝජාය
ශපොලිසථපතිනිය ශකස එම තනතුරට පේීමම පිළිබඳව අපි
ශබොශහොම සතුට ශවනවා. ඇය 1997 ජ ශපො රිවයට බැඳිකා 2017 ජ
ශජායෂථ ශපොලිසථ අධිකාරිවරියක හැටියට උසසථීමම් කබකා ළමා හා
කාන්තා කාර්යාා ශේ අධය්ෂෂවරිය හැටියට පේශවකා අශප්
රශට් ශපොලිසථ ශසේවයට ඉතිහාසශේ රාම නිශයෝජාය
ශපොලිසථපතිනිය හැටියට පේශවකා තිශබනවා. බිම්සානි
ජාාිවාහආරච්චි මැතිනියට සමඟි ජානබක ශේගශේේ ශම් ගරු
සභාශේ ිවයලු මන්ත්රීවරුන්ශේේ ශ්ධ ශේේ ජාාතිශේේ අප ිවයලු
ශදනාශේේ ශුභාශිාසන ඉදිරිපේ කරන්නට මා ශමය අවසථාාව්ෂ
කර ගන්නවා.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ශම් ර ථනය ගැන ශවන ශමො ඉේ ර ථනය්ෂ නැහැ ශන්ද

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ ර ථනයට අදාළව නැහැ.

ගු මජි සසන  ස ප්රනා සු  නහතා

(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

එශහම නම් ඔබතුමා ශමවැනි ර න
ථ ය්ෂ ඇහුශේ ඇයි

ගු බුද්ධික පතිරණ නහතා

(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශම් විධිශේ ශයෝජානාව්ෂ තිශබනවාද ියයකා දැන ගන්නට.

මපෞද්ගලිකව දැනුම් දීමන ස ඇසූ ප්රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ආබාධිත හා කමයගිය රණ විුව සමේ පවුල් සඳහා
සහන
ஊனமுற்ற மற்றும் இறந்த பபார் வீரர்களின்
குடும்பங்களுக்கு நிவாரைம்

RELIEF FOR FAMILIES OF DISABLED AND DECEASED WAR
HEROES

ගු සජිත් මප්රේනදාස නහතා

(மாண்புமிகு ச ித் பிபரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කාානායකතුමනි රශට් සථවවීකේවය හා ශභෞමික
අඛ්ඩුඩතාව ශවනුශවන් ජීවිත පූජාා කළ රණ විරුවන්ශේ
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භාර්යාවන් හා දරුවන් ශමන්ම යු්ධධය ශහේතුශවන් ආබාධිත
තේේවයට පේව තිශබන රණ විරුවන් ශවතින් පගිගිය කාකසීමාව
තුළ විවිධ ඉල් රම් ඉදිරිපේ වුණා. දැනට ඔවුන්ශේ රධානතම
ඉල් රම වන්ශන් ආබාධිත රණ විරුවන්හට ඔවුන් කබමින් ිවටි
වැටප හා විශ්රාම වැටප ශගීමමට කටයුතු කරන ශකසේ ජීවිත පූජාා
කළ රණ විරුවන්ශේ බිරිඳ ශහෝ අවුරුු  18ට අක් දරුවන්ට එම
රණ විරුවා කබමින් ිවටි වැටප හා විශ්රාම වැටප ශගීමමට කටයුතු
කරන ශකසේ ඔවුන් මුහුණ ශදන නිවාස ර ථන රැියයා ර ථන හා
විවිධ සමාජාීමය ර ථන සඳහා නිිව විසඳුම් කබා ශදන රමශේදය්ෂ
සකසන ශකසේය.
පගිගිය ජානාධිපතිවරණය සමශේ ශමන්ම පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණ සමශේ  ජ ශමම ඉල් රම් ඉට කරන බවට වර්තමාන රජාය
නිශයෝජානය කරන පාර් ථවය විිවන් ශපොශරොන්ු  කබා ු න්නේ
ශමශත්ෂ එම ඉල් රම් ියිවව්ෂ ඉෂථට කර නැහැ. එශසේම අතිගරු
ජානාධිපතිතුමාශේ "රට හදන ශසෞභාගයශේ දැ්ෂම" රතිපේති
රකා නශේ ශතවන ශකොටශසේ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ශවකා
තිශබනවා
"ආබාධිත හමුදා සාමාජිකයන්ටේ මිය ගිය රණ
විරුවන්ශේ බිරිඳ ශහෝ දරුවන්ද ඇතුළේ වන පරිදි නිවාස ඉදි ියීකම
ශහෝ මික ජ ගැනීම සඳහා රජාශේ බැා ඉ හරහා නව සහන ණය
ශයෝජානා රමය්ෂ හඳුන්වා  ජම" ියයකා. ඊළ ට තිශබනවා
මිය ගිය හා ආබාධ සහිත රණ විරුවන් එක ශකොටස්ෂ ශකස
සකකා විශ්රාම වැටප් විෂමතා ඉවේ ියීකමට කටයුතු කරන බව.
පූර්ණ ආබාධ සහිත රණ විරුවන්ට ඔවුන්ශේ ජීවිතාන්තය
ද්ෂවාේ ඉන්පගිව ඔවුන්ශේ භාර්යාවන්ට ශහෝ අවිවාහක නම්
මවට ශහෝ පියාට ඔවුන්ශේ ජීවිත කාකයටේ ඔවුන් අවසන් වරට
කබමින් ිවටි වැටපට සමාන විශ්රාම වැටප්ෂ කබාශදන බව.
ඒ වාශේම අේ පා අහිමි වූ රණ විරුවන් හට ිවය කෘ්රිම අේ පා
සාදවා ගැනීම සඳහා දිසථ්රි්ෂ මට්ටමින් මිනුම් කබා  ජමට
රමශේදය්ෂ සකසථ කරනවාය ියයකා ශපොශරොන්ු  ශවකා
තිශබනවා.
"ගිර්ෂ ත රට්ෂ" යටශේ ඉදිරිපේ කර තිශබන ශම්
ශපොශරොන්ු  මාකාව ිවයලුශදනාශේ දැන ගැනීම පිණිස හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළේ ියීකම සඳහා මා සවාගත* කරනවා.
ශකශසේ වුවද ඉහත ඉල් රම් හා ශයෝජානා ියිවව්ෂ ඉටශකොට
ශනොමැති පගිබිම්ෂ යටශේ ඔවුන් අන්ත අසරණභාවයට පේ
ශවකා තිශබනවා. එම නිසා ශමම කාරණය ජාාතික වැදගේකමියන්
යුේ හදිිව කාරණය්ෂ ව ශයන් සකකා බකා පහත සඳහන් ර ථන
සඳහා රජාශයන් නි ථචිත පිළිතුරු හා පැහැදිලි ියීකම් කබා ශදනු
ඇතැයි මා බකාශපොශරොේතු ශවනවා.
ඒ වාශේම විශ ේෂ කාරණාව්ෂ මත්ෂ කරන්න කැමැතියි.
ජානාධිපතිවරණය සමශේ ශකොටව ු ම්රිය ශපොළ අසක මාරාන්තික
උපවාසය්ෂ තිශබන අවසථාාවක ගරු අග්රාමාතයතුමා ඒ සථාානයට
ගිහිල්කා ියේවා "බකය කැුදණු හැටිශේ ඔ්ෂශකෝම කරන්නම්"
ියයකා. නමුේ අදටේ ඒ ශ්ධවල් ිව්ධධ ශවකා නැහැ.
ගරු කාානායකතුමනි මශේ පළමුවන ර ථනය ශමයයි.

1.
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රශට් සථවවීකේවය හා ශභෞමික අඛ්ඩුඩතාව
ශවනුශවන් ජීවිත පූජාා කළ රණ විරුවන්ශේ භාර්යාවන්
හා දරුවන් ශමන්ම යු්ධධය ශහේතුශවන් ආබාධිත

—————————
* පුසනතකාලමේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

තේේවයට පේව තිශබන රණ විරුවන් සඳහා ගිවිශ ෂී
ේ
විශ්රාම වැටප් රමය්ෂ සකසථ ියීකම සඳහා රජාය සතුව
නි චි
ථ ත වැඩ පිළිශවළ්ෂ තිශබ්ද එශසේ නම් එම වැඩ
පිළිශවළ ්රියාේමක ියීකමට අශප්්ෂ ත කාක වකවානු
පිළිබඳව රජාය විිවන් ශමම ගරු සභාව දැනුවේ ියීකමට
කටයුතු කරන්ශන්ද
2.

අතිගරු ජානාධිපතිතුමාශේ "ශසෞභාගයශේ දැ්ෂම"
රතිපේති රකා නශේ ශතවන ශකොටශසේ සඳහන් ඉහත
ශයෝජානා ්රියාේමක ියීකමට රජාය විිවන් කටයුතු කර
තිශබ්ද ශනොඑශසේ නම් ඊට ශහේතු ශමොනවාද

3.

රණ විරු පවුල් සඳහා ආර්ිකක හා සමාජාීමය ව ශයන්
සහන සැකසීමටේ ඔවුන් රැකබකා ගැනීමටේ පුළුල් හා
විධිමේ වැඩ පිළිශවළ්ෂ අව ය බව රජාය විිවන් පිළිගනු
කබන්ශන්ද ශනොඑශසේ නම් ඊට ශහේතු ශමොනවාද

ගු චනල් රාජපක්් නහතා මවාරිනාර්ග අනාතය සහ
අවය සතර ආරක්්ක සනවමද්ශ් ක යුුර හා ආපදා
කෙනනාකරණ රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு சமல் ரா பக்ஷ - நீர்ப்பாசன அகமச்சரும்
உள்ளகப் பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த
முகாகமத்துவ இரா ாங்க அகமச்சரும்)

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation and
State Minister of Internal Security, Home Affairs and
Disaster Management)

ගරු කාානායකතුමනි ගරු විප්ෂෂ නායකතුමා සථාාවර
නිශයෝග 27(2) යටශේ අග්රාමාතයතුමාශගන් අසන කද ර ථනයට
මම පිළිතුර කබා ශදනවා.

01.

යු්ධධශේ ජ ජීවිත පූජාා කළ හා රණ්ෂ තයට පේ වූ රණ
විරුවන් ශවත හා ඔවුන්ශේ යැශපන්නන් ශවත රණ
විරුවාශේ වයස අවුරුු  55 ද්ෂවා ශගවන කද වැටප් හා
 ජමනා ආබාධිත සාමාජිකයාශේ හා යැශපන්නන්ශේ
ජීවිතාන්තය ද්ෂවා ශගීමමට අව ය විධිවිධාන
සකසමින් "යුදමය වාතාවරණය පැවති වකවානුශේ
්රියාන්විත රශ්ධ වක හා ්රියාන්විත රශ්ධ ශකස නම්
ශනොකරන කද රශ්ධ වක රාජාකාරිශේ ශය ජ ිවටිය ජ
සෘජුවම ත්රසථත ්රියා ශහේතුශවන් ශහෝ ත්රසථත ්රියා මැඩ
පැවැේීමම උශදසා ිවු  කරන කද ්රියා ශහේතුශවන්
ආබාධිත වූ හා මිය ගිය ්රිවිධ හමුදා සහ ශපො රිවශේ
සාමාජිකයන් සඳහා ඔවුන්ශේ වයස අවුරුු  55
සම්පූර්ණ වනශත්ෂ ශගවන කද වැටප් හා  ජමනා
මියගිය සාමාජිකයාශේ යැශපන්නන් ජීවේව ිවටින
ශත්ෂ සහ ආබාධිත සාමාජිකයා ජීවේව ිවටිනශත්ෂ ම
කබා ජම" මැශයන් යුතුව අාක MOD/CP/
DEF/53/2019 හා 2019.03.12 දිනැතිව අමාතය
මඩුඩක ප්රිකාව්ෂ ඉදිරිපේ කරන කද අතර ඒ සඳහා
පහත සඳහන් කාඩුඩ ඇතුළේ කර තිශබ්.
i.

මියගිය රණ විරුවන්ශේ යැශපන්නන්.

ii.

ආබාධිත රණ විරුවන්.

iii.

ආබාධිත රණ විරුවන් තම ආබාධිත බව
උේසන්න ීමම ශහේතුශවන් මියගිය ශහොේ
ඔවුන්ශේ යැශපන්නන්.

නමුේ අදාළ අමාතය මඩුඩක ප්රිකාව සම්බන්ධශයන්
අමාතය මඩුඩකය විිවන් පේ කළ කමිටශේ නිර්ශ්ධ සැකියල්කට
ගනිමින් අමාතය මඩුඩක අනුමැතිය හිමිවන ක්ධශ්ධ 2009.05.19
දිනට ශපර පැවති යු්ධධයට සෘජුවම දායක ීමම ශහේතුශවන් ශහෝ
2009.05.19 දිනට ශපර පැවති යුදමය වාතාවරණශේ රතිලකය්ෂ
ශකස ිවු  වූ ප ථචාේ යුද ්රියාකාරකම්වකට දායක ීමම ශහේතුශවන්
ආබාධිත වූ රණ විරු සාමාජිකයා ජීවේව ිවටින ශත්ෂ "සථාාවර
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මාිවක  ජමනාව" ශකස  ජමනාව්ෂ මඟින් වයස අවුරුු  55 ජ කැූ 
වැටප් හා  ජමනා ශවනසථ ීමමියන් ශතොරව ශගීමම් ියීකමටය.

ගු කථානායකුරනා

ඒ අනුව හිමිව ඇති අනුමැතිය රකාරව රතිකාභින් ශවත
සථාාවර මාිවක  ජමනාව ශගීමමට ආරම්භ කර ඇති අතර ඉහත
අමාතය මඩුඩක තීරණය මඟින් අනුමැතිය හිමි ශනොවූ හා
ආවරණය ශනොවූ පහත අය ආවරණය වන පරිදි ජීවිතාන්තය ද්ෂවා
සථාාවර මාිවක  ජමනාව ශගීමම සඳහා අව ය ඉදිරි ්රියාමාර්ග
ගනිමින් පවතී.

ියයන්න ගරු නලින් බඩුඩාර ජායමහ මන්ත්රීතුමනි.

i.

ත්රසථත ්රියා ශහේතුශවන් මියගිය රණ විරුවන්ශේ
යැශපන්නන්.

ii.

්රියාන්විත රශ්ධ වක හා ්රියාන්විත ශනොවන
රශ්ධ වක සෘජුවම ත්රසථත ්රියා ශනොවන ශවනේ
ශමශහයුම් රාජාකාරිවක ශය ජ ිවටිය ජ ආබාධිත වූ
රණ විරුවන් හා මියගිය සාමාජිකයන්ශේ
යැශපන්නන්.

iii.

එ්ෂසේ ජාාතීන්ශේ සාම හමුදා ශමශහවරවක
රාජාකාරි ඉට කරන අතරතුර ජ ආබාධිත වූ රණ
විරුවන් හා මියගිය රණ විරුවන්ශේ යැශපන්නන්.

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කාානායකතුමනි ශම් ගරු සභාශේ ආසන පැනීමම
පිළිබඳව මීට කලින් අවසථාාවක ජේ මම ඔබතුමාශගන් ඇහුවා.
ශමොකද එ්ෂ මන්ත්රී ධුරය්ෂ නිශයෝජානය කරන ගිළු ප්ෂෂ රාම
වතාවට තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කා තිශබන්ශන්. හැබැයි
එතුමන්කාට මුල් ශප්ළිශේ ආසන කබා  ජකා තිශබනවා. අශප්
ශජායෂථ මන්ත්රීවරු ශදවැනි ශප්ළිශේ ඉන්නවා. ආඩුක් ප්ෂෂය
පැේශේ හතරවන ශප්ළිශේේ ශජායෂථ මන්ත්රීවරු ඉන්නවා.
ඔබතුමා ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් ශහොයා බකනවා ියේවා.
ගිළු ප්ෂෂ ගණනාව්ෂ පාර්ලිශම්න්තුවට ආශවොේ ඒ අයට ඉදිරිපස
ශප්ළියම ශදන්න ශවයි ියයකා අපි ඒ අවසථාාශේ ජ ියේවා. ඔබතුමා
ශම් සම්බන්ධශයන් තවමේ ්රියා මාර්ගය්ෂ අරශගන නැති බව
ශපශනනවා.

ගු කථානායකුරනා
උ්ෂත ද්ෂවා ඇති කරුණු ිවයල්ක විශ ේෂ කාර්ය බකකාය
ඇතුළු ශ්රී කාකා ශපොලිසථ සාමාජිකයන් ශවතද අදාළ ශේ.
02.

ඔේ. එකී ශයෝජානා ්රියාේමක ියීකමට කටයුතු කර ඇත.

03.

ඔේ. ශම් වනවිටේ එම වැඩ පිළිශවළ ්රියාේමක කරනු
කැශබ්.

පාර්ලිමම් සුරමක රැසනවීම්

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ ගැන අපි ශසොයා බැලුවා. එශහම වුශණොේ
අපට මුළු ශප්ළියම පගිපසට දමන්න වනවා. ප්ෂෂ නායකවරු වුණු
පළියට එශහම ආසන ශදන්න ගිශයොේ ශකො ඉ අවුක්ෂ ඇති
ශවනවා. ශමොකද ශම් ගරු සභාශේ දැනට ප්ෂෂ 15ක අය
ඉන්නවා. ඒ අයට ආසන කබා ු න්නාම ශජායෂථ අමාතයවරු
මන්ත්රීවරු ශබොශහෝ ශදශන ඉට පිටපස ශප්ළිවකට යන්න ශවනවා.

பாராளுமன்ற அமர்வு

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගු දිම ස්න ගුණවර් න නහතා මවිමද්ශ් අනාතය සහ
පාර්ලිමම් සුරමක සවානායකුරනා

(மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள்
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

ගරු කාානායකතුමනි මා පහත සඳහන් ශයෝජානාව ඉදිරිපේ
කරනවා:
"පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධානවක සහ 2020
සැප්තැම්බර් 11 දින පාර්ලිශම්න්තුව විිවන් සම්මත කරන කද ශයෝජානාශව
හි  ඉම්ෂ සඳහන්ව තිුදණද අද දින රැසථීමම් පැවැේශවන කාක ශේකාව
පූ.භා. 10.00 ිවට අ.භා. 5.30 ද්ෂවා විය යුතු ය. පූ.භා. 11.00ට
පාර්ලිශම්න්තුශේ සථාාවර නිශයෝග 8(5) ්රියාේමක විය යුතු ය. අ.භා.
5.30ට කාානායකතුමා ර ථනය ශනොවිමසා පාර්ලිශම්න්තුව කල් තැබිය
යුතු ය."

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශදපාර් ථවශේම මන්ත්රීවරුන්ශේ එක තාව මත දිවා ආහාර
විශේකය සඳහා අද දහවල් 12.30 ිවට 1.30 ද්ෂවා කාකය ශවන්
ියීකමට තීරණය කර ඇති බව දන්වා ිවටිනවා.

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

ගරු කාානායකතුමනි ඒ ර ථනයම තමයි මම අහන්ශන්.
එශහම ආසන කබා  ජකා තිශබනවා. ඒකයි ශමතැන තිශබන
ර ථනය. සමහර ප්ෂෂවලින් එ්ෂ මන්ත්රීවරයායි ඉන්ශන්. ඒ
මන්ත්රීවරයා ප්ෂෂ නායකයාේ ශනොශවයි. ඒ මන්ත්රීවරයාට ඉදිරිපස
ආසනය්ෂ  ජකා තිශබනවා. එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂශයන්
මන්ත්රීවරශය ඉ තවම නවවැනි පාාාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කාේ
නැහැ. එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂශයන් එන ඒ මන්ත්රීවරයා ප්ෂෂ
නායකයාද ියයකා අපි දන්ශන්ේ නැහැ. හැබැයි අර ගිළු
ප්ෂෂශයන් එන මන්ත්රීවරයාට ඉදිරිපස තව පුටව්ෂ ශවන් කර
තිශබනවා. ගිළු ප්ෂෂශයන් එන ඒ මන්ත්රීවරයා ප්ෂෂ නායකයාද
ියයකා ඔබතුමා දන්ශන්ේ නැහැ; අපි දන්ශන්ේ නැහැ. හැබැයි තව
පුටව්ෂ ශවන් කර තිශබනවා. ඒක වැරැදි සම්රදාය්ෂ ියයකා තමයි
මම ියයන්ශන්. ගිළු ප්ෂෂය්ෂ ඒකට එක මන්ත්රී ධුරයයි ඒ
මන්ත්රීවරයාේ ශම් වතාශේ තමයි පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කා
තිශබන්ශන්. ශම් කාරණය ඔබතුමා නිවැරැදි කශළොේ ශහොඳයි
ියයායි
මම
ියයන්ශන්.
එශසේ
ශනොකශළොේ
කබන
පාර්ලිශම්න්තුවට සථවාීකන කඩුඩායම් 20්ෂ 30්ෂ ආශවොේ එශහම
ශම්ක වැරැදි පූර්වාදර් ය්ෂ ශවයි.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම ඒ පිළිබඳව ආපගි ශසොයා බකන්නම් ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

ගරු කාානායකතුමනි මට ශපොඩි අවසථාාව්ෂ ශදන්න.

(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

ශසොයා බකන්න ශදය්ෂ නැහැ ගරු කාානායකතුමනි.

255

පාර්ලිශම්න්තුව

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශබොශහොම ු ෂථකර කාර්යය්ෂ ඔබතුමා මට පවරන්ශන්.

ගු නලි ස බණ්ඩාර ජයනහ නහතා
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார

யமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ු ෂථකර නැහැ ගරු කාානායකතුමනි.

කල්තැබීන

ஒத்திகவப்பு
ADJOURNMENT
ගු දිම ස්න ගුණවර් න නහතා

සාඛ්යාව පසථ ශදශන ඉශගන්වේ සමන්විත ීමම වඩාේ ලකදාීම හා අර්ාවේ
වන බව ශපශනන්න තිශබනවා. එශසේම මැතිවරණ රචාරක කටයුතු
ියීකමට පවතින දැඩි සීමා නිසා වි ාක මූකය සම්පේ පවේනා අයට
පමණ්ෂ විදුේ හා මුරිත මාධය මඟින් රචාරණය ියීකශම් හැියයාව කැීම
ඇත. 1940 ගණන්වක ිවට ශකොට් ාස රමයට නිශයෝජිතයන් ශතෝරා
ගැනීශම් ජ සම්මත කර ගනු කැූ  මැතිවරණ රචාරක සීමා නීති දිගටම
පවේවා ශගන යනු කබන අතර දිසථ්රි්ෂකයන් නිශයෝජානය වන
සමානුපාතික රමයට නිශයෝජිතයන් ශතෝරා ගැනීමට ගැළශපන ශසේ ශමම
නීති සාශ ෝධනය විය යුතුව පවතී. එශසේම ශබොශහෝ අතයව ය ශසේවා
්ෂශෂේත්රවකට ශසේවා අව යතාව මත මැතිවරණ දිනශේ ශසේවශේ ශය ජමට
ිවු  ීමම නිසා එම කාර්ය මඩුඩකයට ඡන්දය රකා ියීකශම් අයිතිය අහිමිව
ඇත. දැනට පවතින මැතිවරණ නීති යටශේ අතයව ය ශසේවා වන ශසෞඛ්ය
ශසේවය අධිශේගී මාර්ගවක ශසේවශේ නිරත කාර්ය මඩුඩක ගුවන්
ශසේවාවක කාර්ය මඩුඩක ශහෝටල් ආ ජ ්ෂශෂේත්රවකට පවා තැපැල් ඡන්ද
හිමිකම කැීමමට නීතිමය අවසරය්ෂ නැත. ශම් නිසා ඡන්දය දිනට
පූර්වශයන් ශවනේ ආසන්න දිනක එම ශසේවාවක පිරිසට ඡන්දය රකා
ියීකමට අවසථාාව සකසා  ජම ගිු ගි ශේ. ..."

Hon. Speaker, I am referring to an advance voting
system.

(மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාානායකතුමනි "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්නනය සවාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සභාව කල් තබන අවසථාාශේ ශයෝජානාව
කාරියවසම් මන්ත්රීතුමා.
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ගු සාගර කාරියවසම් නහතා
(மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்)

(The Hon. Sagara Kariyawasam)

ගරු කාානායකතුමනි 2019 වර්ෂශේ ශතවැනි කාර්තුව 2019.07.01 - 2019.10.30- සඳහා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිබඳව ශගන එනු කබන සභාව කල්
තබන අවසථාාශේ ශයෝජානාව මා ශම් අවසථාාශේ ජ ඉදිරිපේ
කරනවා:
"මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට පගිගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය
(2020.08.05) සාමකාමී නිදහසථ හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීම්ෂ ශකස
පැවැේීමමට හැියයාව කැීම ඇත. ශකෝවිඩ් - 19 වසාගත තේේවය යටශේ
වුවද මැතිවරණය පැවැේවූවා. ශකෝවිඩ් - 19 වසාගත තේේවය පැතිර
යාමට ඉඩ ශනොතබන ආකාරයට මැතිවරණය පවේවා තිීමම ර ාසනීය
තේේවය්ෂ බව මම ියයන්න කැමතියි.
ඡන්ද අශප්්ෂෂකයන්ශේ අාක ගැසට් ියීකම වයවසථාාපිත කටයුේත්ෂ
වුවද මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් අතර එක තාව්ෂ ශනොමැති
ීමම මත එය රමාද ීම ඇත. ශම් නිසා සාමාජිකයන් තිශදශන ඉශේ තීරණ
ගැනීම ගැටලු සහගත නිසාේ සාමාජිකයන් සාඛ්යාව තිශදශන්ෂ වුවද
ශකාාමිෂන් සභා රැසථීමශම් ගණපූරණය ද තිශදශන්ෂ ීමම නිසාේ සාමාජික

"...ඡන්ද විමසීම්ෂ සඳහා අතිවි ාක වියදම්ෂ දැීකමට ිවු  ීම ඇති අතර
එශහේ 1981 ිවට තවමේ පවතින්ශන් සථවාීකන අශප්්ෂෂකශය ඉට
රුපියල් 2000ක ඇප තැන්පේ මුදක්ෂ පමණි. පිළිගේ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ
සඳහා ියිවු  ඇප මුදක්ෂ තැන්පේ ශනොකරන අතර ශමම ඇප මුදල්
යාවේකා රන ියීකම පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කළ යුතුව පවතී.
ශමම මැතිවරණ ්රියාවලිය තුළ වි ාක ශ්රම බකකාය්ෂ ශසේවශේ
ශයදීමමට හා වි ාක ශවශහස්ෂ හා වැය්ෂ දැීකමට ිවු  වන නිසා නව
තා්ෂෂණය යටශේ විදුේ ඡන්ද රමය එනම් electronic voting රමය්ෂ
හඳුන්වා  ජම පිළිබඳව නියමු වයාපෘතිය්ෂ ශහෝ ආරම්භ ියීකම පිළිබඳව
අවධානය ශයොමු විය යුතු කාකය එළඹ ඇත.
රජාශේ මුද්රණාකයට තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුවට ශ්රී කාකා
ශපොලිිවයට හා රජාශේ ශසේවකයින්ට ආ ජ ව ශයන් තවමේ ශනොශගවුණු
මුදල් පවේනා අතර එය මැතිවරණ ශකොමිසශම් කාර්ය මඩුඩකයට එම
කාකය තුළ නිදිවරමින් ශසේවය ියීකමට ිවු  ීම ඇතේ ඔවුන්ට අව ය
ශගීමම් නිිව පරිදි ිවු  ියීකමට චරශල්ඛ් බාධා පවතින බව ශපශනන අතර
මැතිවරණ කාක සීමාව තුළ අතිකාක සම්බන්ධව ඔවුන්ශේ ශගීමම් කටයුතු
සඳහා පවතින අවහිරතා ඉවේ කළ යුතුය. එශසේම සමහර දිසථ්රි්ෂකවක
මැතිවරණ
ශකොමිසශම්
සමහර
නිකධාීකන්
ශ්ධ පාකන
ප්ෂෂපාතීේවයියන් යුතුව අගතිගාමී ශකස ්රියා කරන බවට වාර්තා වන
අතර ශ්ධ පාකන ප්ෂෂපාතීේවය මැතිවරණ ශකොමිසශම් නිකධාීකන්
ශනොකළ යුතු අතර එය මුළු මැතිවරණ ්රියාදායමශේ වි ථවසනීයේවයට
පවා හානිය්ෂ ශේ. එම නිකධාරින් පිළිබඳව ශසොයා බකා ඔවුන් ශවනේ
ශසේවා සථාානවක ශසේවශේ ශයදීමමට ශහෝ ගිු ගි විනය පියවර ගැනීමට
කටයුතු ියීකම ගිු ගි ශේ.
ිවයලුම පිළිගේ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවකට හා සථවාීකන අශප්්ෂෂක
කඩුඩායම්වකට ශනොමිශල් විදුේ ගුවන් කාකය කබා  ජමට රාජාය
රූපවාහිනී සාසථාාවට හා ගුවන් විු ලි සාසථාාවට ිවු ව ඇත. 1981 කාකශේ
අද ශමන් ශමපමණ සාඛ්යාව්ෂ රූපවාහිනී ශහෝ ගුවන් විු ලි නාලිකා
ශනොතිූ  අතර අද වන විට වාණිජාමය ව ශයන් වි ාක තරගකාීක
තේේවය්ෂ ශමම විදුේ මාධය ආයතන අතර පවතී. එශසේ තිබිය ජ
ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ හා සථවාීකන කඩුඩායම් සඳහා ගුවන් කාක ශවනුශවන්
අතිවි ාක මුදක්ෂ වැය ියීකමට රූපවාහිනී සාසථාාවට හා ගුවන් විු ලි
සාසථාාවට ිවු  ීම ඇති අතර එය එම ආයතනවක පැවැේමට ද බකපා ඇති
නිසා ශම් සම්බන්ධව විකල්ප ්රියාමාර්ග ශසොයා බැ රම ගිු ගි ශේ.
ඡන්දය රකා ියීකශම් ජ ශබොශහෝ ඡන්ද රති්ෂශෂේප ීම ඇති අතර ඡන්ද
ප්රිකා ආකෘතිශේ පවතින ගැටලු එයට ශහේතු ීම ඇති බව ශපශනන නිසා
එම ආකෘතිය ගිු ගි පරිදි සාශ ෝධනය ියීකමට කටයුතු ියීකමද අතයව ය
කාරණය්ෂ ශකස ශපනී යයි.
ඡන්ද හිමියන් ලියා පදිාචි ියීකශම් ්රියාවලියද ඉතා සාකීර්ණ වන
අතර ඡන්දය රකා ියීකම සඳහා එවකට වකාගු ඡන්ද හිමි නාම
ශල්ඛ්නශේ නම තිීමම අනිවාර්ය නීතිමය අව යතාවය්ෂ ශේ. සුම
වර්ෂයකම ඡන්ද හිමි නාම ශල්ඛ්නය පිළිශයක ියීකම ශවනුවට
රතිශ ෝධනය ියීකශම් සරක රමශේදය්ෂ ගැන අවධානය ශයොමු ියීකම
ගිු ගි ශේ.
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ශම් සම්බන්ධශයන් ශ්රී කාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාශේ
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව විිවන් නි ඉේ කරන කද 2019.07.01 ිවට
2019.09.30 ද්ෂවා වූ කාක සීමාවට අදාළ කාර්ය සාධන වාර්තාව අද දින
ශමම ගරු සභාශේ විවාදයට ගැනීමට මම ශමයින් ශයෝජානා කරනවා."

ගරු කාානායකතුමනි ශමම ශයෝජානාශවන් බාහිරව
විනාඩියක කාකය්ෂ කබා ගැනීමට මා ඔබතුමාශගන් විශ ේෂ
අවසරය්ෂ ඉල්කා ිවටිනවා. අද දින ශමම ගරු සභාව තුළ මශේ
මාගක කාාව පවේවනවා. ගරු කාානායකතුමනි මූලික
ව ශයන්ම අති රබක රජාය්ෂ බිහි ියීකම සම්බන්ධශයන් අතිගරු
ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ ජානාධිපතිතුමන්ට ඒ වාශේම ගරු මහින්ද
රාජාප්ෂෂ අග්රාමාතයතුමන්ට මශේ කෘතශේ ජේවය සහ ශගෞරවය
පිරිනමන අතර ශමවැනි වි ාක බකය්ෂ කබා ගැනීම සඳහා ශ්රී
කාකා ශපොු ජාන ශපරමුණ වැනි රබක ප්ෂෂය්ෂ නිර්මාණය කළ
එහි නිර්මාතෘ බැිවල් රාජාප්ෂෂ මැතිතුමාට ද මශේ රණාමය පුද
ියීකමට කැමැතියි.
ඒ වාශේම දහහේ වසරකට ආසන්න කාකය්ෂ පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරය ඉ ශමන්ම නිශයෝජාය ඇමතිවරය ඉ ව ශයන් කටයුතු
කළ මශේ පියාණන් වන දිවාගත ඇල්බට් කාරියවසම්
මැතිතුමාශේ නාමය මා ශම් අවසථාාශේ  ජ ශගෞරවශයන් ිවහිපේ
කරනවා.
ගරු කාානායකතුමනි
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාව්ෂ
ියයන්ශන් ශකොමිෂන් සභාශේ සථවාීකනේවය මිස එහි ිවටින
නිකධාරින්ශේ සථවාීකනේවය ශනොශවයි. නමුේ වේමන් මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශේ නිකධාරින් එම මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
සථවාීකනේවය ගැන ශනොතකමින් තමන්ශේ සථවාීකනේවය අනුව
කටයුතු ියීකමට තීරණය ියීකම මත මුළු මහේ ශකොමිෂන් සභා
්රියාදාමය පිළිබඳවම ශම් රශට් ජානතාවශේ තිුදණු
වි ථවසනීයේවය සම්පූර්ණශයන් බිඳ වැටීමකට ක්ෂ ශවකා
තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුමනි වේමන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
එ්ෂ ශකොමසාරිසථවරය ඉ ශකොමිෂන් සභාශේ තීරණයට පටහැනිව
අවසථාා තුනක ජ අධිකරණ ්රියා මාර්ගවකට ශයොමුීමම්ෂ ිවු  වුණා.
මම හිතනවා ශමය සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාව්ෂ හැටියට ඉතා
අහිතකර තේේවය්ෂ ියයකා. එය රජාාතන්ත්රවාදයට විතර්ෂ ශනොව
"සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා" ියයන සාකල්පයටම එල්ක කළ ඉතා
දරුණු පහර්ෂ ශවනවා. ශම් මුේධ ්රියාදාමය මත මුළු මහේ ජාන
සමාජායම ශකොමිෂන් සභා පිළිශකේ කරන තේේවයට පේ කර
තිශබනවා.
ගරු කාානායකතුමනි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
ගණපූරණය සම්බන්ධශයන් යම්ෂ ියව යුතුයි. දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය මඟින් ශකොමිෂන් සභාශේ
ගණපූරණය ශකස සාමාජිකයන් තිශදශන ඉ නම් ියීකම මත ශම්
රශට් මැතිවරණ ්රියාදාමය සම්පූර්ණශයන් අඩපණ කරන්න
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජිකය ඉට පුළුවන්. ගරු
කාානායකතුමනි
පගිගිය
පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශේ ජ
අශප්්ෂෂකයන්ශේ මනාප අාක කබා ජම කල් දැමූ ආකාරය්ෂ අපි
දැ්ෂකා. එම ිවයලු අශප්්ෂෂකයන්ශේ මනාප අාක කබා ගැනීශම්
අයිතිය වයවසථාාපිතව තිුදණේ ඒ මනාප අාක කබා ජම පමා කර ඒ
ශකොමසාරිසථවරුන් විිවන් ශකොමිසම රැසථ ශනොකර එය පමා කළ
ආකාරය අපි දැ්ෂකා. ශමය ඉතා හානිදායක තේේවය්ෂ හැටියට
මා රකා කරනවා.
ගරු කාානායකතුමනි අශප් රශට් ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ වි ාක
සාඛ්යාව්ෂ තිශබනවා. ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ ලියාපදිාචි ියීකම
සම්බන්ධශයන් ියිවයම් ්රියාමාර්ගය්ෂ ගත යුතුයි. ශම්වා
ලියාපදිාචි ියීකම සඳහා නිිව රමශේදය්ෂ ශහෝ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ

258

වර්ගීකරණය්ෂ ියීකම සම්බන්ධශයන් අවධානය ශයොමු ියීකමට
ගිු ගි කාකය එළඹ තිශබනවා ියයා මම හිතනවා. ගරු
කාානායකතුමනි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව නාම ශයෝජානා
භාර ගැනීශම් ජ ඇේත ව ශයන්ම නාම ශයෝජානා භාර ගැනීශම්
ආයතනය්ෂ හැටියට කටයුතු කරනවාද එශහම නැේනම් නාම
ශයෝජානා රති්ෂශෂේප ියීකශම් කර්තවයශේ ශයශදනවාද ියයන
ර ථනය එනවා. ඉතා ගිළු කාරණයකට පවා පගිගිය පළාේ පාකන
ඡන්ද විමසීශම් ජ වැලිගම නගර සභාව වාශේම මහරගම නගර
සභාශේේ නාම ශයෝජානා රති්ෂශෂේපීමම්ෂ ිවු  වූ බව ඔබතුමා
පැහැදිලිව දන්නවා. ගිළු තා්ෂෂණික ශදෝෂ මත නාම ශයෝජානා
රති්ෂශෂේප කරන තේේවයකට පේ ශවකා තිශබනවා. ශමම
තේේවය ශවනසථ ියීකමට කාකය පැමිණ තිශබනවා ියයා මම
හිතනවා.
ගරු
කාානායකතුමනි
ශකොමිෂන්
සභාශේ
එ්ෂ
සාමාජිකය ඉශේ වරද්ෂ නිසා මුළු මහේ ශකොමිෂන් සභාවට
ශදෝෂාශරෝපණය ියීකම්ෂ ශනොකළ යුතුයි ියයන කාරණය මා
ියයන්න කැමැතියි. ශමොකද පගිගිය පළාේ පාකන මැතිවරණය
ශවකාශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ ශහොඳ පැේත අපි දැ්ෂකා.
ගරු කාානායකතුමනි පළාේ පාකන ඡන්ද විමසීශම් ජ එවකට
පැවැති ඊනියා යහපාකන රජාය විිවන් එම ඡන්ද විමසීම කල් තැීමම
සඳහා අධිකරණශේ නක්ව්ෂ පැවරුවා. "මුසථතාෆා එශරහිව
මුසථතාෆා" ශකස හඳුන්වනු කබන එම නක්ව පවරා වාරණ
නිශයෝගය්ෂ ගනු කැුදවා. නමුේ ඒ අවසථාාශේ ජ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව ඉතා නිර්භීතව කටයුතු කර එම වාරණයට හගි
ශනොවන පළාේ පාකන ආයතන ියහිපය්ෂ සඳහා නාම ශයෝජානා
කැඳීමමට තීරණය කළා. ඒ අවසථාාශේ ජ අපට ියිවු 
අපහගිතාවියන් ශතොරව පළාේ පාකන මැතිවරණය පැවැේීමශම්
අවසථාාව මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව විිවන් උදා කර ු න්නා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ එවැනි යහපේ ශ්ධ අපි අගය කළ
යුතුයි ියයන එකේ ියයන්න නනු. ශකොවිඩ්-19 වසාගත තේේවය
තුළ පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය පැවැේීමශම් ජ ජාන සමාජාශේ ියිවු 
බාහිර පු්ධගකශය ඉට ශරෝග තේේවය්ෂ ඇති ශනොවන ආකාරයට
එය පාකනය ියීකම ඉතා විශිෂථට තේේවය්ෂ වනවා.
ගරු කාානායකතුමනි පවතින නීති සාශ ෝධනය ියීකම
සම්බන්ධශයන්ද යම්ෂ ියවයුතු වනවා. ඇේත ව ශයන්ම දැනට
පවතින නීතිීකති මත මුදල් ශනොමැති නවක අශප්්ෂෂකය ඉට
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරය ඉ ශකස ශේීක පේීමමට වි ාක බාධාව්ෂ
තිශබනවා. ඇේශතන්ම එය කළ ශනොහැිය තේේවය්ෂ බවට පේ
ීම තිශබනවා. රචාරණ රමශේද සම්බන්ධශයන් මීට වඩා ලිහිල්
රමශේදය්ෂ අනුගමනය ියීකම සඳහා අව ය නීති සකසථ කර එම
නීති මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ශවත කබා ජමට අව ය කාකය
ශම් වන විට එළැඹ තිශබනවා ියයන එකයි මශේ හැඟීම.
ඇප මුදල් තැන්පේ ියීකම ගැනේ ියයන්න නනු. ගරු
කාානායකතුමනි පගිගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශේ ජ අපි ු ටවා
සමහර දිසථ්රි්ෂක සඳහා සථවාීකන කඩුඩායම් වි ාක රමාණය්ෂ
නාම ශයෝජානා භාර  ජම ිවු  කරනු කැුදවා. නාම ශයෝජානා භාර  ජම
ිවු  කරනු කැුදශේ එකම නම තිශබන අශප්්ෂෂකයන් වි ාක
පිරිස්ෂ සථවාීකන කඩුඩායම්වකට ඇතුළේ කරකායි. අනිිව
රශයෝජානය්ෂ ගැනීම වාශේ විවිධ කාරණා සඳහා සථවාීකන
කඩුඩායම් ඇතුළේ කරකා ඡන්ද ප්රිකාව ඉතා  ජර් ඡන්ද
ප්රිකාව්ෂ බවට පේකරනු කැුදවා. ගරු කාානායකතුමනි
ශමවැනි තේේවය්ෂ රජාාතන්ත්රවා ජ මැතිවරණයකට ඉතා අහිතකර
තේේවය්ෂ වාශේම රාජාය ධනය අනිිව ශකස වැය වන
තේේවය්ෂ බවේ සඳහන් කරන්න නනු.
ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි පගිගිය මැතිවරණශේ ජ ඉතා වි ාක ඡන්ද
සාඛ්යාව්ෂ රති්ෂශෂේප ීම තිුදණා. ශබොශහෝ ශදශන්ෂ ප්ෂෂය
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු සාගර කාරියවසම් මහතා

ඉදිරිශේ කතිරය ගහකා අාක දමා තිුදණු සථවාීකන කඩුඩායම්
ඉදිරිශේ මනාප සක ඉණු ියීකමට යුම නිසා ඉතා වි ාක ඡන්ද
රමාණය්ෂ අවකාගු ීම තිුදණා. ශමවැනි තේේවය්ෂ ශවනසථ
ියීකමට අව ය කටයුතු අප ිවු  කළ යුතුයි ියයා මම හිතනවා.
විශ ේෂශයන්ම අනිිව ශකස සථවාීකන කඩුඩායම් සහ
ශ්ධ පාකන ප්ෂෂ විිවන් මැතිවරණය සඳහා තරග ියීකශම් අදහස්ෂ
නැතිව නාම ශයෝජානා කබා  ජම වැළැ්ෂීමම සඳහා ඇප තැන්පේ
මුදක සම්බන්ධව යම්ියිව රමශේදය්ෂ ඇතුළේ කළ යුතුයි. ඒ
වාශේම
මා
විශ ේෂශයන්
ියයන්න
කැමැතියි
ගරු
කාානායකතුමනි -

ගු කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please!
පැමිශණනවා ඇති.

නිශයෝජාය කාානායකතුමා මූකාසනයට

අනුරුව ගු කථානායකුරනා මූලාසනමය ස ඉවත් වූමය ස
නිමයෝජය කථානායකුරනා [ගු රාජිත් සියලලාිළටිය නහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்று அகலபவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு ரன் ித்
சியம்பலாபிட்டிய] தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the
Chair.

ගු සාගර කාරියවසම් නහතා
(மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்)

(The Hon. Sagara Kariyawasam)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි විශ ේෂශයන් ියයන්න නනු
දැනට තැපැල් ඡන්ද හිමිකාරිේවය කබා  ජ තිශබන්ශන් මැතිවරණ
රාජාකාරි සඳහා සහභාගි වන සහභාගි විය හැිය සීමිත පිරිසකට
පමණ්ෂ බව. නමුේ ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි අප දියනවා
ගමනාගමන ්ෂශෂේත්රය සාචාරක ්ෂශෂේත්රය ඒ වාශේම ගුවන්
්ෂශෂේත්රය ශසෞඛ්ය ශසේවය වාශේ විවිධ ්ෂශෂේත්රවක අනිවාර්යශයන්
ශසේවය කළ යුතු ශබොශහෝ ශසේවක පිරිසථ ිවටිනවා. ශමවැනි අයට
ඡන්දය පාවිච්චි ියීකම සඳහා යම්ියිව රමශේදය්ෂ සකසථ ියීකම
අනිවාර්යශයන් අප විිවන් ිවු  කළ යුතු බව මා හිතනවා.

ගු නිමයෝජය කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට නියමිත කාකය අවසන් ගරු මන්ත්රීතුමනි.

ගු සාගර කාරියවසම් නහතා
(மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்)

(The Hon. Sagara Kariyawasam)

මට තව විනාඩියක කාකය්ෂ කබා ශදන්න ගරු නිශයෝජාය
කාානායකතුමනි.
විශ ේෂශයන් ියයන්න නනු පගිගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණ
සමශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ එ්ෂ සාමාජිකශය්ෂ ඉතා
රිව්ධධිශේ රූපවාහිනී නාලිකාවකට රකා ය්ෂ කළා එ්ෂතරා
ශ්ධ පාකන ප්ෂෂයකට ඡන්දය  ජශමන් වළියන ශකසට. ශම්
සම්බන්ධශයන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට කරපු පැමිණිල්කට
අද වන ශත්ෂ ියිවු  පිළිතුර්ෂ නැහැ. මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාවේ මීට වැඩිය මහජාන වි ථවාසය දිනාගත හැිය ආකාරයට
කටයුතු ියීකමට යම් ියිව රමශේදය්ෂ සකසථ ියීකම ගිු ගි බවයි මම
වි ථවාස කරන්ශන්. ශබොශහොම සථතුතියි.
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ගු මප්රේම්නාත් සී. මදිලවත්ත නහතා

(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த)

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ගරු සාගර කාරියවසම්
මන්ත්රීතුමා විිවන් ශගන එන කද ශයෝජානාව මා සථිකර කරනවා.
විශ ේෂශයන්ම මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජික
රේනජීවන් හූල් ියයන සාමාජිකයා විිවන් පගිගිය කාකය
පුරාවටම 'මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව' ියයන සාකල්පය දිගින්
දිගටම අේතශනෝමතික ශකස පාවිච්චි කරකා ශම් රශට් මැතිවරණ
ශකොමිසමට තිුදණු ශගෞරවය සම්පූර්ණශයන්ම ශකශකසා දමනවා
අපි දැ්ෂකා. විශ ේෂශයන්ම "ශපොශහොට්ටවට ඡන්දය ශදන්න එපා"
ියයකා ඔහු විිවන් කරන කද රකා ය තුළින් මැතිවරණ ශකොමිසම
ගැන ජානතාවට ගිළු වි ථවාසය්ෂ ශහෝ තිුදණා නම් ඒ වි ථවාසයේ
බිඳකා දැම්ම බව අපි දැ්ෂකා. අපට ශමතැන ජ මතු වන අර්ුදදය
තමයි දහනවවැනි ආඩුක්රම වයසථාා සාශ ෝධනය තුළ ශගන ආ
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් ගණන සහ එහි ගණ පූරණය
එකම ගණන්ෂ ීමම. එකී තේේවය නිසා ිව්ධධ වුණු කාරණය
තමයි මැතිවරණ ශකොමිසශම් අශන ඉේ සාමාජිකයන්ට හූල්
ියයන සාමාජිකයා මත රැශඳන්නට ිවු  ීමම. එම නිසා සමහර තීන්ු 
තීරණ ගනි්ධ ජ ශදවතාව්ෂ තුන් වතාව්ෂ ශනොශවයි හතර පසථ
වතාව්ෂ ඔහු ක ඉශකන් ඇ්ධදා. මට මත්ෂ ශවනවා ශම් රටට
මැතිවරණය්ෂ ශේන්න උේසාහ කරන හැම ශවකාශේම ඒ
මැතිවරණය පවේවන්න මුල් තැන ගන්න නනු ආයතනයම
ගිහිල්කා ියයනවා "ශම් මැතිවරණ අව ය නැහැ ශම් මැතිවරණ
කල් දමන්න නනු" ියයකා. ඒක තමයි ශමතැන තිශබන ගැටලුව.
එවකට පාකනය ශගන ගිය එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂයට මැතිවරණ
කල් දැමීම අමුතු ශදය්ෂ ශනොශවයි. එම සදාචාර විශරෝීක ්රියාව
දිගින් දිගටම ශගනයන්න මැතිවරණ ශකොමිසමේ ඉතා
අනභිභවනීය සහශයෝගය්ෂ කබා ු න්නා. එහි රතිලකය්ෂ හැටියට
අදටේ පළාේ සභා මැතිවරණ කල් දමමින් තිශබනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි විශ ේෂශයන්ම ියයන්නට
නනු අපි ශම් නව ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය -විිවවැනි
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය - මඟින් පැහැදිලිවම මැතිවරණ
ශකොමිසශම් තිශබන ගණ පූරණය ශවනසථ ියීකශම් අව යතාව
තිශබනවා. සාමාජිකයන් ගණන 5්ෂ ද්ෂවා වැඩි කරකා ගණ
පූරණය තිශබන තේේවශයන්ම සාමාජිකයන් තිශදශන්ෂ වන
පරිදි තැීමශම් අතයව යතාව තිශබනවා. ආඩුක්රම වයවසථාා
සභාව තුළ හිටපු ිවවිල් සමාජා ්රියාකාරිකයන් එම නිශයෝජිතයන්
පැහැදිලිවම ශම් රශට් පාර්ලිශම්න්තුවට ශහෝ  ඉමන
ආයතනයකටවේ වග ියයන්ශන් නැති පු්ධගකයන්. එවැනි අය
පේීමම තුළින් ඔවුන්ශේ නනු එපාකම් හූල් මැතිතුමා හරහා ිව්ධධ
වුණාද ියයන සැකය අප කාටේ තිශබනවා. ශමොකද ඒ අය
නිශයෝජානය කරන රාජාය ශනොවන සාවිධානවක ඒ අයශේ
රටවල්වක අව යතා මත ශම් රශට් ජානතාවට රජාාතන්ත්රවා ජ
අයිතිය කකට ශේකාවට කැීමම වැළැ්ෂවූවාද ියයන ගැටලුව අද
අපි ඉදිරිශේ තිශබනවා. එම නිසා විශ ේෂශයන්ම විිවවැනි
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය තුළින් ආඩුක්රම වයවසථාා
සභාව ශවනුවට පාර්ලිශම්න්තු සභාව්ෂ ශයෝජානා කළ යුතු
ශවනවා. පැහැදිලිවම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ම තමයි එම
පාර්ලිශම්න්තු සභාශේේ නිශයෝජිතශයෝ ශවන්ශන්. පාර්ලිශම්න්තු
සභාශේ නිශයෝජිතයන්ට ශම් රශට් ජානතාවශගන් මිදිකා පැනකා
ගිහිල්කා ජානතාවට වග ශනොියයා ඉන්න විධිය්ෂ නැහැ; ශම් රශට්
පාර්ලිශම්න්තුවට වග ශනොියයා ඉන්න විධිය්ෂ නැහැ. එම නිසා
පාර්ලිශම්න්තු සභාව ියයන සාකල්පය ඉතා උචිත ශදය්ෂ.
විශ ේෂශයන්ම සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ියයන ශල්බකයට
මුවා ශවකා ශපොලිසථ ශකොමිෂන් සභාව තුළින් පේ වුණු
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ශපොලිසථපතිවරයා කටයුතු කශළේ ශකොශහොමද ියයකා මට මතකයි.
විශ ේෂශයන්ම එදා පළාේ පාකන මැතිවරණය අව යයි ියයකා
ඒකාබ්ධධ විප්ෂෂය හැටියට අපට වි ාක ව ශයන් අරගළ කරන්න
ිව්ධධ වුණා. මට මතකයි "ජාන සටන පාද යාත්රාව" නුවර ඉඳකා
ශකොළමට එ්ධ ජ එවකට හිටපු ශපොලිසථපතිවරයා මැතිවරණය කල්
දමන්න ඒ ජාන අරගළය යටපේ කරන්න නුවර ඉඳකා ශකොළඹ
ද්ෂවා තිුදණු ිවයලු මශහසථත්රාේ අධිකරණවකට ගියා එම පාද
යාත්රාව නවේවන්න වාරණ නිශයෝග ගන්න. විශ ේෂශයන්ම
නීතිාය ඉ හැටියට එහි ජ මට ගිවිශ ේෂී අවසථාාව්ෂ කැුදණා. පාද
යාත්රාශේ පයින් එන්න ගිය මට ිව්ධධ වුණා අශන ඉේ නීතිාවරුේ
එ්ෂක නුවර ඉඳකා ශකොළඹ ද්ෂවා තිුදණු ිවයලු මශහසථත්රාේ
අධිකරණවකට ගිහිල්කා එම වාරණ නිශයෝගවකට විරු්ධධව කාා
කරන්න සහ කාා කරකා එම වාරණ නිශයෝග විගිරුවා හරින්න.
එතැනින් නතර වුශඩු නැහැ ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා එ්ෂක
බිහි ශවච්ච ශපොලිසථපතිවරයා රිව්ධධිශේ රකා කළා නීතිය
නවකා හරි අත පය කඩකා හරි ඒ පු්ධගකයන් මර්දනය කරනවා
ියයකා. එහි රතිලකය්ෂ හැටියට කුගල්ශල් ජ ධර්මිවරි
ශසේනානායක මහේමයාට මල් මාකාව්ෂ දාපු ිවවිල් හා ගුවන්
ශසේවා අමාතයාා ශේ ශසේවකයන් ගණනාව්ෂ අේ අඩාගුවට
ගේතා. හැබැයි අේ අඩාගුවට අරශගන දවසථ හතර්ෂ රිමාන්ඩ්
කළාට පසථශසේ ියයන්ශන් ශමොක්ෂද ඒ අය අේ අඩාගුවට ගේ
රමශේදය වැරැදියි ියයකා තමයි මශහසථත්රාේතුමා ඒ අයට ඇප
ශදන්ශන්. එවැනි අරගළ කරකා ශම් රශට් මැතිවරණ දිනාගේ
යුගය්ෂ තමයි අපි පහු කරකා තිශබන්ශන්.
ශම් අය ශමොන තරම් විශේචන කළේ 2015 වර්ෂයට
ඉසථශසල්කා -මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමාශේ කාක සීමාව තුළකකට ශේකාවට මැතිවරණ පැවැේවූවා. සමහර අවසථාාවක
මැතිවරණ කකට ශේකාවටේ කලින් පැවැේවූවා. එශහම
රජාාතන්ත්රවා ජ අයිතිය ආර්ෂෂා ීම තිූ  යුගය්ෂ පගි කරකා 2015
වර්ෂශේ ඉඳකා 2020 වර්ෂය වන කල් කටයුතු කරපු යහ පාකන
ආඩුක්ව "යහ පාකනය" ියයන තේේවය උදා කරනවා ියයකා
ශගනාපු දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය නිසා අපි
ඇති තරම් බැට කුවා. එදා කරශගන ගිය මැතිවරණ කල් දැමීශම්
්රියාවලිය නිසා පළාේ සභා මැතිවරණ තියන්න ියයකා "සතය
ගශේෂකශයෝ" සාවිධානය හැටියට මම ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට ගියා.
අද වන ශකොට නැශ නහිර පළාේ සභාශේ නික කාකය අවසන්
ශවකා වසර තුන්ෂ ද උතුරු මැද පළාේ සභාශේ නික කාකය
අවසන් ශවකා වසර තුන්ෂ ද සබරගමුව පළාේ සභාශේ නික
කාකය අවසන් ශවකා වසර තුන්ෂ ද මධයම පළාේ සභාශේ නික
කාකය අවසන් ශවකා වසර ශදක්ෂ ද උතුරු පළාේ සභාශේ නික
කාකය අවසන් ශවකා වසර ශදක්ෂ ද වයඹ පළාේ සභාශේ නික
කාකය අවසන් ශවකා වසර ශදක්ෂ ද බසථනාහිර පළාේ සභාශේ
නික කාකය අවසන් ශවකා වසර එක්ෂ ද ද ඉණු පළාේ සභාශේ
නික කාකය අවසන් ශවකා වසර එක්ෂ ද ඌව පළාේ සභාශේ නික
කාකය අවසන් ශවකා වසර එක්ෂ ද ශවනවා. ඒ ඒ මැතිවරණ
ිවයල්ක අද කල් ගිහිල්කා තිශබනවා. එදා උසාවියට ගිය ශවකාශේ
ශමොන රමයටද මැතිවරණය තියන්ශන් ියයන කාරණය
සම්බන්ධශයන් ශශ්රේෂථ ාධිකරණශයන් තීන්ු ව්ෂ කබා ගැනීශම්
හැියයාව අපට තිුදණා. හැබැයි ඔය ියයන ඊනියා මැතිවරණ
ශකොමිසශම් සහභාගිේවය තුළ අපට ඒ සඳහා හැියයාව්ෂ කැුදශඩු
නැහැ. ශමොන රමයටද මැතිවරණය තියන්ශන් ියයකා ඒ
අවසථාාශේ ජ තීන්ු  කළා නම් ඒ පළාේ සභා මැතිවරණය එදා
පවේවාගන්න අපට හැියයාව තිුදණා. නමුේ ඒ සඳහා අවසථාාව
කැුදශඩු නැහැ.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ශමහි ජ විශ ේෂශයන්ම අපි
දැකපු කාරණා ියහිපය්ෂ තිශබනවා. ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව පාර්ලිශම්න්තුවට වග ියයන්ශන් නැති තේේවය්ෂ
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ශපශනන්න තිශබනවා. ශම් උේතීකතර වයවසථාාදායකයට උඩින්
ියිවම ශකොමිෂන් සභාව්ෂ තිීමශම් හැියයාව්ෂ නැහැ. අක්ම තරශම්
වගීමශම් අව යතාව්ෂ තිශබනවා. ඒ වගීමශම් අව යතාව ශනොමැති
ීමම නිසා තමයි හූල් ආදි පු්ධගකයන් තමන්ට නනු නනු විධියට
වැඩ කශළේ. මැතිවරණය්ෂ තියන්න ියයකා මැතිවරණ ශකොමිසමට
ියයූ හැම ශවකාවකම හූල් අධිකරණයට ගිහිල්කා මැතිවරණ එපා
ියයකා ියේශේ ඒ ආකාරශේ වගීමම්ෂ වගකීම්ෂ තිුදශඩු නැති
නිසා. ඒ නිසා මම ශයෝජානා කරනවා නනුම ආයතනය්ෂ බිහි
ියීකශම් ජ ජානතාවශේ පරමාධිපතයයට ජජුව වග ියයන
වයවසථාාදායකශේ වගීමමට සහ වගකීමට එම ආයතනය යටේ
කළ යුතුය ියයා. ඒ ශකොමිෂන් සභා ඒ වගීමමට සහ වගකීමට
යටේ ියීකම අතයව යයි.
ඡන්ද ප්රිකාව සම්බන්ධශයන් ද අපි දැකපු විශ ේෂ ශදය්ෂ
තිශබනවා. ඒ ශකොමිෂන් සභාශේ ිවටින සාමාජිකයන්ශේ අව යතා
මත ඡන්ද ප්රිකාව ශවනසථ වන සථවරූපය්ෂ අපට ශපශනන්න
තිශබනවා. ශවනසථ වන ඡන්ද ප්රිකාව්ෂ ශවනුවට සථාායි ඡන්ද
ප්රිකාව්ෂ තිීමම අතයව යයි.
ඒේ එ්ෂකම ඡන්ද හිමි නාම ශල්ඛ්නයට අදාළව පු්ධගකයන්
ලියා පදිාචි ියීකශම් ජ වඩාේ ගිමට රමය්ෂ මැතිවරණ රමයට
ඇතුළේ ියීකශම් අව යතාව තිශබනවා. ඒ නිසා ශමම කරුණු
ිවයල්ක සැකියල්කට ශගන පාර්ලිශම්න්තු සභාව්ෂ මඟින් වඩා
සථවාීකන
ජානතාවට වග ියයන මැතිවරණ රමය්ෂ
පාර්ලිශම්න්තුවට ජජුව වග ියයන මැතිවරණ රමය්ෂ ශගන
ඒශම් එශසේ වගකීමට යටේ වන මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුව්ෂ
බිහි ියීකශම් අව යතාව්ෂ තිශබනවාය ියයන කාරණය මා ශම්
අවසථාාශේ ජ මත්ෂ කරන්න කැමැතියි. එහි ජ මැතිවරණ ශකොමිසම
ද මැතිවරණ ශකොමසාරිසථවරයා ද ියයන එක ශනොශවයි වැදගේ.
මට ශම් අවසථාාව කබා ු න්නාට ඔබතුමාට සථතුතියි ගරු
නිශයෝජාය කාානායකතුමනි.
[අ.භා. 12.19

ගු ලක්්නන ස කිරිඇල්ල නහතා
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි අද සථවාීකන මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව බකවේ ආයතනය්ෂ ශවකා තිශබනවා. ඇේත
ව ශයන්ම ශම් ශයෝජානාව ඉදිරිපේ කරපු ගරු මන්ත්රීවරු සථවාීකන
මැතිවරණ ශකොමිසශම් අක් පාක් ගැන කාා කළා. හැබැයි මම ඒ
අයට මත්ෂ කරන්න කැමැතියි සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා
සාකල්පය ශගනාශේ එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය ශනොව චන්රිකා
මැතිනියයි ියයන කාරණය. චන්රිකා මැතිනිය තමයි එදා වයඹ
මැතිවරණශයන් පසථශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ිවයලු ප්ෂෂ එ්ෂක
එකතු ශවකා ජානතා විමු්ෂති ශපරමුශඩු සහශයෝගය ඇතිව ශම්
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ශගනාශේ. ඒවා ශගනාශේ අපි ශනොශවයි.
ශ්රී කාකා නිදහසථ ප්ෂෂය රමුඛ් ශපොු ජාන එ්ෂසේ ශපරමුණ තමයි
ඒවා ශගනාශේ. ශමොකද මැතිවරණ කාකවක ජ යම්ියිව පාකනය්ෂ
තිශබන්න නනු. ආඩුක්වට නනු විධියට මැතිවරණ
ශදපාර්තශම්න්තුව ශමශහයීමම ශපොලිසථ නිකධාරින් ශමශහයීමම
රාජාය ශසේවකයන් ශමශහයීමම නතර කරන්න තමයි ශම්
ශකොමිෂන් සභා ශගනාශේ.
දහහේ වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය මඟින් සථවාීකන
ශකොමිෂන් සභා ඇති කශළේ මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුව
ශපො රිවය සම්බන්ධශයන් පමණ්ෂ ශනොශවයි. ඒ වාශේම ගරු
කාානායකතුමාශේ රධානේවශයන් ආඩුක්රම වයවසථාා සභාවට
සථවාීකනේවය්ෂ ු න්නා. ඔබතුමන්කා තමයි දහහේ වන ආඩුක්රම
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[ගරු ක්ෂෂථමන් ියරිඇල්ක මහතා

වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනාශේ. ඔබතුමන්කා දහහේ වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගශනන්න ඡන්දය ු න්නා.
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති කරන්නේ ඡන්දය ු න්නා. ඊට
පසථශසේ දහඅට වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැල්කා
එම ශකොමිෂන් සභා නැති කරන්නේ ඡන්දය ු න්නා. ගරු
නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ඊට පසථශසේ අපි දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනාවා. එතුමන්කා ඒකටේ
ප්ෂෂව ඡන්දය ු න්නා. දැන් එතුමන්කා නැවතේ විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැල්කා සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභා නැති කරන්න හදනවා.
අපි මැතිවරණ පරාජාය වුණු බව පිළිගන්නවා. නමුේ අපට
රතිපේතිය්ෂ තිුදණා. අපි සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න
හැම දාම ඡන්දය ු න්නා. ඔබතුමන්කා තමයි දහහේ වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය මඟින් ඉසථශසල්කාම ශකොමිෂන්
සභා ශගනාශේ. ඔබතුමන්කා සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති
කරන්නේ ඡන්දය ශදනවා; නැති කරන්නේ ඡන්දය ශදනවා.
ශම්ශකන් ියයැශවන්ශන් රතිපේතිය්ෂ නැතිකම ශන්ද ගරු
නිශයෝජාය කාානායකතුමනි විශ ේෂශයන්ම එ්ෂදහසථ නවිවය අූ
ගණන්වක පැවැති වයඹ පළාේ සභා මැතිවරණශයන් පසථශසේ ශම්
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න නනු ියයා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ එක තාව්ෂ ඇති වුණා. ඒවා ඇති ියීකම ශහොඳ
ශදය්ෂ. ඒවාශේ අක් පාක්කම් තිශබනවා නම් ඒවා නැති කරන එක
ශවනම වැඩ්ෂ. නමුේ ඒ අක් පාක්කම් නැති කරන්ශන් නැතිව ශම්
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා අශහෝිව ියීකම බරපතළ වරද්ෂ. ඒක අප
ආපසථසට යුම්ෂ; we are going back. අපි ආශයේ ගල් යුගයට
යනවා. ශමොකද ආඩුක්රම වයවසථාා සභාව පාර්ලිශම්න්තු
සභාවකට පරිවර්තනය ීමම තුළ ියිවම බකය්ෂ නැහැ.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ඇේත ව ශයන්ම අශප්
රශට් ආඩුක්රම වයවසථාාශේ සඳහන් සුම තනතුර්ෂම පේ
කරන්ශන් අතිගරු ජානාධිපතිතුමායි. ඒ ගැන එතුමාට කාශගන්වේ
අහන්න නනුේ නැහැ; උපශදසථ ගන්න නනුේ නැහැ. එතුමාට
නනු විධියට පේ කරන්න පුළුවන්; එතුමාට නනු විධියට ඉවේ
කරන්නේ පුළුවන්. ඒක හරිද එක පු්ධගකශය ඉට ිවයලු බකතක
ශදන එක හරිද අද ශකෝකශේ හැම තැනම වයාප්ත වන රමය
 ඉම්ෂද බකතක ශබදාශගන වැඩ ියීකම තමයි නීමන සමාජාය
බකාශපොශරොේතු වන්ශන්. ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව අද
ඉතාම බකවේ. අපි දැ්ෂකා
2015 වර්ෂශේ පැවැති
ජානාධිපතිවරණය සහ ඒ කාකශේ පැවැති පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණය.
ගරු
නිශයෝජාය
කාානායකතුමනි
එම
මැතිවරණවක ජ මැතිවරණ නීති ීකති උල්කා නය කළා. හැම
තැනම cut-outs ගහකා තිුදණා; posters ගහකා තිුදණා; බිේති
වනසකා තිුදණා; වාහන එහා ශමහා සැරිසැරුවා. නමුේ ශම්
සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ඇති කළාට පගිව ඒවා නතර
වුණා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පගි ගිය කාකවක පැවැේ වූ
මැතිවරණ ශදස බකන්න. එම මැතිවරණවක ජ ජානතාවට ියිවම
අපහගිතාව්ෂ නැහැ. එම මැතිවරණ වයාපාර තුළ posters නැහැ;
cut-outs නැහැ; ශපළපාළි නැහැ. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
ශකොච්චර ශහොඳට තම රාජාකාරිය කළාද එ්ෂ ශකශන ඉශේ
ශදශදශන ඉශේ අක් පාක්කම් තිශබන්න ඇති. ඒ පු්ධගකයන් අයින්
කරකා ශවනේ පුදගකයන් පේ කරන්න තිුදණා. නමුේ අශප් රශට්
ජානතාව ියිවම පීඩනය්ෂ නැතිව අපහගිතාව්ෂ නැතිව නිදහශසේ
ශබොශහොම සැහැල්ලුශවන් සන්ශතෝෂශයන් මැතිවරණ වයාපාරයට
සම්බන්ධ වුණා. ඒක අශප්්ෂෂකයන්ටේ වි ාක රු ඉක්ෂ වුණා.
ඔවුන්ට posters ගහන්න නනු වුශඩු නැහැ; සල්ලි වියදම් කරන්න

264

නනු වුශඩු නැහැ; රා ශපළපාළි යන්න නනු වුශඩු නැහැ. ඒ
ආකාරයට ශම් මැතිවරණ නීතිය අශප්්ෂෂකයන්ටේ වි ාක
සහනය්ෂ වුණා. ඒ තුළින් canvassing යුම සීමා කළා; වියදම අක්
වුණා. ශමහි ශහොඳ පැේතයි බකන්න නනු.
ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා අශහෝිව කරන එක බරපතළ
වරද්ෂ. අලුතින් පේ කරන්න යන මැතිවරණ ශකොමිසමට ියිවම
බකය්ෂ නැහැ. අශප් ආඩුක්ව කාකශේ රජාශේ නිකධාරින්ට
ශපෞ්ධගලික අා ශේ අයට පුවේ පේ සමාගම්වකට රූපවාහිනී
සමාගම්වකට පුවේ පේ ආයතනවක කර්තෘවරුන්ට උපමාන
පනවන්න මැතිවරණ ශකොමිසමට බකය තිුදණා. ඒ උපමාන
පිළිගේශේ නැේනම් ඒ අයට දඬුවම් කරන්න ියයකා
මහාධිකරණයට නිර්ශ්ධ ියීකමට මැතිවරණ ශකොමිසමට බකය
තිුදණා. මැතිවරණ ශකොමිසමට ඒ වාශේ වි ාක බකතක තිුදණා.
අද ඒ ිවයල්ක නැති කරන්න යනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි අද විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය යටශේ මැතිවරණ ශකොමිසම පමණ්ෂ
ශනොශවයි ශම් රශට් තිශබන ිවයලු ආයතන -අධිකරණය රාජාය
ශසේවා ශකොමිසම නීතිපතිතුමා විගණකාධිපතිතුමා ්රිවිධ හමුදාව
ඇතුළු ිවයල්ක- රජාශේ ඉේතන් බවට පේ ශවනවා. ඔවුන්ට
නිදහස්ෂ නැහැ. විධායක ජානාධිපතිතුමා ියයන හැම ශ්ධම ඔවුන්
කරන්න නනු. ශනොකර ඉන්න බැහැ. නමුේ ආඩුක්රම වයවසථාා
සභාව තිශබන ශකොට එශහම නැහැ. ජානාධිපතිතුමා
ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට විනි ථචයකාරවරශය ඉ නිර්ශ්ධ කළාම "අපි
ඒ නම පිළිගන්ශන් නැහැ. ශවන නම්ෂ ශයෝජානා කර එවන්න"
ියයකා ියයන්න ආඩුක්රම වයවසථාා සභාවට බකය තිුදණා.
නමුේ එශහම ිව්ධධ වුශඩු නැහැ; it did not happen.
වයවසථාාදායක සභාවට බකය තිුදණාට ශම් මුත කාකශේ ජ
කවදාවේ වයවසථාාදායක සභාව අතිගරු ජානාධිපතිතුමා එවන
නම්ෂ රති්ෂශෂේප කරකා නැහැ. මා ඒක ශහොඳාකාරව දන්නවා.
නමුේ වයවසථාාදායක සභාවට බකය තිුදණා ජානාධිපතිතුමා
එවන නම්ෂ පිළිශනොශගන ශවනේ නම්ෂ එවන්න ියයන්න.
ශශ්රේෂථ ාධිකරණ විනිගිරුවරුන් පේ කරනශකොට මැතිවරණ
ශකොමිසශම් නිකධාරින් පේ කරනශකොට රාජාය ශසේවශේ උසසථ
නිකධාරින් පේ කරනශකොට ්රිවිධ හමුදාශේ උසසථ නිකධාරින් පේ
කරනශකොට
ශපොලිසථපතිතුමා
අල්කසථ
ශහෝ
දූෂණ
ශචෝදනා විමර් න ශකොමිසශම් සභාපතිතුමා නීතිපතිවරයා
විගණකාධිපතිවරයා වැනි ිවයලු නිකධාරින් පේ කරනශකොට
වයවසථාාදායක සභවට ඒ බකය තිුදණා. වයවසථාාදායක සභාශේ
සභාපති කවුද ගරු කාානායකතුමා. ශම් ශයෝජානා ඉදිරිපේ කරපු
මන්ත්රීවරු ියේවා ඒකට පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්බන්ධය්ෂ නැහැ
ියයකා. කාානායකතුමා තමයි එතැන සභාපති. එතැන අගමැති
ඉන්නවා විප්ෂෂ නායක ඉන්නවා ිවවිල් සමාජාශයන් තුන්
ශදශන්ෂ ඉන්නවා. ජානාධිපතිතුමාශේ නිර්ශ්ධ ියරකා මැනකා
බකකා තීන්ු ව්ෂ ගන්න තමයි ශම් වයවසථාාදායක සභාව ඇති
කශළේ. ඇශමරිකාශේ ජානාධිපතිතුමා ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට ඒ
වාශේම උසසථ නිකතකවකට නිකධාරින් නම් කළාම ඒ අය ශසනට්
සභාව ඉදිරියට යන්න නනු ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි;
they have to go before the Senate. ශසනට් සභාව ඉදිරියට
ගිහිල්කා අහන ර ථනවකට උේතර ශදන්න නනු. ඒ අහන ර ථන
මුළු ඇශමරිකාශේම සජීීමව - live - ශපන්වනවා. ඒ විධියට තමයි
නිකධාරින් ත්ෂශසේරු කරන්ශන්. ඒ නිසා ඇේත ව ශයන්ම
විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ියයන්ශන් ආපසථසට
යුම්ෂ. පාර්ලිශම්න්තුශේ බකතක සම්පූර්ණශයන්ම නැති ශවනවා.
අද අගමැති ශවන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශේ බහුතරය තිශබන ශකනා.
නමුේ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් පගිව
පාර්ලිශම්න්තුශේ බහුතරය තිුදණේ නැතේ ජානාධිපතිතුමාට නනු
ශකනා පේ කරන්න පුළුවන්. එදා මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා
පසථශස ශදොශරන් අගමැති කළාම පාර්ලිශම්න්තුශේ ්ෂතිය අපි
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ශපන්නුවා මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමාට බහුතරය්ෂ නැහැ ියයකා.
ඒ අශප් ්ෂතිය. ඒ තමුන්නාන්ශසේකාශේ ්ෂතිය. ඇයි අපි ඒක
නැති කර ගන්ශන් විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
යටශේ අග්රාමාතයවරයාට ියිවම බකය්ෂ නැහැ; පාර්ලිශම්න්තුවේ
පඹශය්ෂ; අග්රාමාතයතුමාේ පඹශය්ෂ; උසසථ රාජාය ආයතනේ
පඹයින් බවට පේ කරනවා. එය ජාාතයන්තර ව ශයන් අපට
බකපානවා. තමුන්නාන්ශසේකා "නැහැ" ියේවාට දැනටමේ
ජාාතයන්තර සාවිධාන ශම් විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය
අධයයනය
කරමින්
ඉන්නවා.
මම
තමුන්නාන්ශසේකාශගන් ඉල් රම්ෂ කරනවා. විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනයට ඡන්දය ශදනවා ියයන්ශන් අශප් අනාගත
පරම්පරාවම පාවා  ජම්ෂ. ශම් රශට් ඉතිහාසය ලියනශකොට විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට ඡන්දය ු න් අය වැශටන්ශන්
ඉතිහාසශේ  ඉණු බ්ෂියයට බව මත්ෂ කරමින් මශේ වචන
සථවල්පය අවසන් කරනවා.

ගු නිමයෝජය කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

දිවා ශභෝජානය සඳහා සභාශේ කටයුතු අපර භාග 1.30 වනතුරු
තාවකාලිකව අේ හිටවනු කැශබ්.

රැසනවින ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් මිටුවන ලදි ස අ.වා 1.30
නැවත පවත්වන ලදී.

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

[අ.භා.1.30

ගු දිම ස්න ගුණවර් න නහතා මවිමද්ශ් අනාතය සහ
පාර්ලිමම් සුරමක සවානායකුරනා

(மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன - தவளிநாட்டு அலுவல்கள்
அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign and
the Leader of the House of Parliament)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි 2019 වර්ෂශේ ශතවැනි
කාර්තුව සඳහා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන
වාර්තාව සම්බන්ධශයන් අද දින සභාව කල් තබන අවසථාාශේ
ඉදිරිපේ කර තිශබන ශම් ශයෝජානාව ඉතාම වැදගේ ශයෝජානාව්ෂ.
ශම් ශයෝජානාව ඉදිරිපේ කළ ගරු සාගර කාරියවසම් මන්ත්රීතුමාට
ඒ ශවනුශවන් අපි සථතුතිවන්ත ශවනවා. අශප් රශට් රජාාතන්ත්රවා ජ
්රියාදාමශේ එක වැදගේ පදනම්ෂ තමයි මහජානයාශේ අදහස
මහජානයාශේ මතය මහජානයාශේ ජාන වරම කබා ගැනීම. 1931 ජ
ඇති කළ සර්ව ජාන ඡන්ද බකය එ්ෂතරා වයසථ සීමාවියන් ඉහළ
අශප් රශට් පිරිමි කාන්තා ිවයලුශදනා ුද්ෂති වින්දා. ඒ අනුව අශප්
රශට් රාජාය මන්ත්රණ සභාවට නිදහිවන් පගි පාර්ලිශම්න්තුවට
නිශයෝජිත මන්ත්රී මඩුඩකයට සභිකයන් පේ වුණා. මැතිවරණ
පවේවා මහජාන ඡන්දය කබාශගන රට පාකනය ියීකශම් ්රියාදාමය
ඇති කර පාර්ලිශම්න්තුවට හිමි බකතක රැක ශගන කටයුතු කර
තිශබනවා. ඒ අනුව මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ශනොමැතිවේ
අශප් රශට් මැතිවරණ සාර්ාකව පැවැති බව ගරු නිශයෝජාය
කාානායකතුමා දන්නවා. මැතිවරණ ශකොමිසම ඇති ියීකම ඉතා
මුත කාකයක ජ -පගිගිය අවුරුු  15 තුළ ජ- ගේ පියවර්ෂ.
එය ආර්ෂෂා කර ගැනීශම් උේතීකතර වගකීම්ෂ තිශබනවා.
කාකාව පමණ්ෂ ශනොශවයි මුළු ශකෝකයම ශකොවිඩ්-19 වසාගතය
ශහේතුශවන් අර්ුදදකාරි තේේවයකට මුහුණ ශදන අවසථාාශේ  ජ
ජානාධිපතිතුමාශේ නායකේවශයන් යුේ රජාය එම අභිශයෝගය ජාය
ගැනීමට
හැිය
්රියාදාමය
සාර්ාකව
දියේ
කර්ධ ජ
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ශශ්රේෂථ ාධිකරණය ශදන කද තීරණයට අනුව අශගෝසථතු 05 වැනි දා
මහ මැතිවරණය පැවැේීමමට කටයුතු ියීකම සම්බන්ධශයන් අපි
පළමුව මැතිවරණ ශකොමිසමට සථතුතිවන්ත ශවනවා. ඒ අනුව අශප්
රශට් ජානතාව විවිධ සීමා රාශියකට එක ශවමින් මැතිවරණශේ  ජ
තම ඡන්දය කබා  ජකා ඉතිහාසගත ජානවරම්ෂ ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ
මැතිතුමා සහ මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා රමුඛ් ශ්ධ පාකන
ප්ෂෂයට කබා ු න්නා. එය අභිශයෝගාේමක මැතිවරණය්ෂ.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ඔබතුමාට මතක ඇති
"ඡන්දය ශදන්න ආශවොේ කැශබන්ශන් ශවඩි උඩුඩය" ියයකා
ියයපු කාකයකේ මැතිවරණය්ෂ පැවැති බව. නමුේ ඔබතුමාේ
මාේ ඒ කාකශේ ජේ එම ඡන්දයට වැඩ කළා; අපි ඒ ඡන්දයට
මුහුණ ු න්නා. ශම් රශට් ජානතාව තමන්ශේ සර්වජාන ඡන්ද බකය
ශවනුශවන් පමණ්ෂ ශනොව රජාාතන්ත්රවා ජ අයිතිය ශවනුශවන්
පවා ශනොබියව ඉදිරියට එමින් මහ මැතිවරණශයන් තම
නිශයෝජිතයන් පේ ියීකමට වි ථවාසශයන් යුතුව කටයුතු කර
තිශබනවා. ඒ තුළින් පාර්ලිශම්න්තුව ඉතාම වැදගේ අවසථාාවකට
පැමිණියා. මැතිවරණ ශකොමිසශම් එම ්රියාවලිය අපි අගය
කරනවා. නමුේ මැතිවරණ ශකොමිසම ශහෝ ියිවම ශකොමිෂන්
සභාවක සාමාජිකයන් තනිවම -ශවන ශවනම- තමන්ශේ
හිතුව්ෂකාීක මත අනුව කටයුතු ියීකම එම ශකොමිසශම් ශගෞරවය
රැක ගත හැිය මාර්ගය්ෂ ශනොශවයි ියයන එක අපි වි ථවාස
කරනවා. එම නිසා ශකොමිෂන් සභාවට යම්ියිව ශගෞරවය්ෂ තිුදණා
නම් එම ශකොමිෂන් සභාව පාර්ලිශම්න්තු නීතියියන් ඇති කර
තිශබන්ශන් යම්ියිව ම ශපන්ීමමකට නම් එම ශගෞරවය රැක
ගැනීමට මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව කටයුතු ශනොකළ බව අද රට
පුරාම ඇති ීම තිශබන සාකච්ඡාව්ෂ. ඒ පිළිබඳව ශකොමිෂන් සභාශේ
සාමාජික මහේවරුන් ඉතා ශහොඳින් දන්නවා. ශකොමිෂන් සභාශේ
අවසරය්ෂ ශනොමැතිව ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් විිවන්
මැතිවරණය සම්බන්ධශයන් ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට පවා ඉල්ලුම්පත්ර
ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. එම ්රියාවලිය ශකොමිෂන් සභාශේ
ශගෞරවයට හානිය්ෂ ශමන්ම ියිව ශකසියන්
ශහෝ එහි
්රියාදාමයට ගිු ගි ශදය්ෂ ශනොශවයි. ශහොඳ ්රියා ිවු  ියීකම ශමන්ම
ශම් වාශේ ්රියා ිවු  ියීකම නිසාේ එවැනි වාතාවරණය්ෂ තුළ
අනිවාර්යශයන්ම මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව දැඩි විශේචනයකට
පාත්ර ීම තිශබනවා.
ශමම ශකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපේ කරන කාර්ය සාධන
වාර්තාශේ රධාන අාග ියහිපය්ෂ තිශබනවා. මම ඔබතුමාට ඉතාම
නනුකමින් ිවහිපේ කරන්නට නනු මැතිවරණ ශකොමිසම  ජර්
කාකය්ෂ අසාර්ාකව කටයුතු කර තිශබන බව. දැන් වන විට
කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපේ කර තිුදණේ මුදල් වියදම් ියීකම
පිළිබඳ ශරගුකාිව හා ම ශපන්ීමම් සම්බන්ධශයන් ශම් කාක
පරිච්ශේදය තුළ මැතිවරණ ශකොමිසමට ියිවම පියවර්ෂ ගන්න බැරි
ීම තිශබන බව කනගාටශවන් ියයන්නට නනු. ශකෝටි ගණන් මුදල්
ශකොශහන් එනවාද දන්ශන් නැහැ. මුදල් වියදම් කරන මැතිවරණ
බවට පරිවර්තනය ශවකා තිශබනවා.
සර්වජාන ඡන්දය සඳහා
ඡන්දදායකයන්ට තිශබන අයිතිය තුළ නිිව වැඩ පිළිශවළ්ෂ ඇති
ියීකම සඳහා ම ශපන්ීමමට මැතිවරණ ශකොමිසමට හැියයාව්ෂ
ශනොමැතිීමම ගැන ර ථන වාද විශේචන රශට් ඇති ීම තිශබන
ශමොශහොත්ෂ බවේ සඳහන් කරන්නට නනු.  ජර් ව විසථතර
ශනොකළේ එය මැතිවරණ ශකොමිසශම් ශම් වාර්තාවම එ්ෂතරා
විධියකට පිළිගන්නවා.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි මැතිවරණ රමය පිළිබදව
සාකච්ඡා කර එහි ශවනසථකම් සඳහා නිර්ශ්ධ ඉදිරිපේ ියීකමට
මැතිවරණ රතිසාසථකරණ පිළිබඳ විශ ේෂ කාරක සභාව නමින්
සර්ව පා්ෂ ක විශ ේෂ කාරක සභාව්ෂ පේ කළා. එම කමිටශේ
සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කශළේ මමයි. අපි එම වාර්තා
ඉදිරිපේ කළා. අශප් පළමුවැනි නිර්ශ්ධ ය වූශේ advance voting
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system එක. ඒ ියයන්ශන් නිකධාරින්ට ඡන්දය පාවිච්චි ියීකම
සඳහා දැනට තිශබන තේේවය පුළුල් කරන්න ියයන එක. ඒක
මැතිවරණ ශකොමිසමේ පිළිගේතා. නමුේ ඒක ශකරුශඩු නැහැ.
එය ියීකම සඳහා අව ය මැදිහේීමම කළ යුතුයි. අශන්ෂ එක අශප්
රශට් ඡන්ද රමය විදුේ ඡන්ද රමයට පරිවර්තනය ියීකම. අද
ඉන්දියාව බාේකාශ්ධ ය වැනි ආිවයාශේ ශබොශහෝ රටවල් එම
රමය අනුගමනය කර තිබිය ජ අපි ඒ අතින් අසාර්ාක
තේේවයකට පේ ීම තිශබන බව ශපන්නුම් කරනවා.
අපි ගශම් ඡන්දය ගණන් කළා. කරන්න බැහැ ියයපු ශ්ධ
මැතිවරණ ශකොමිසම කරකා ශපන්නුවා. ගශම් ඡන්දශේ  ජ ඡන්ද
ශපට්ටි ගණන් කරකා ඡන්ද රතිලකය එකතු කරන්න පුළුවන්කම
අාක ගණිතය දන්නා නිකධාරින්ට ශහෝ අාක ගණිතය දරන විදුේ
මාධයශයන්ද කළ හැියව තිබිය ජ එය ශනොකර තවු රටේ ශම්
තේේවශයන් අපි කටයුතු කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව රශට් ඇති
ශවන විවිධ වාද විවාද සහ විශේචන අනාගතශේ  ජ වැඩි ශවයි. ඒ
නිසා විදුේ ඡන්ද රමය ඇති ියීකම සඳහා පියවර ගැනීම වැදගේ
වනවා.
ගරු
නිශයෝජාය
කාානායකතුමනි
අපි
මැතිවරණ
රතිසාසථකරණ පිළිබඳ විශ ේෂ කාරක සභාශේ ජ ඡන්ද රමය
සාශ ෝධනය ියීකම සඳහා ශයෝජානා රාශිය්ෂ නිර්ශ්ධ කළා. ඒවා
එම කාරක සභාශවන්ම නිර්ශ්ධ කරකා පිළිගැනීමට පේ ශවකා
මැතිවරණයක ජ හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය ියීකශම් ශයෝජානාව
පාර්ලිශම්න්තුවේ අනුමත කළා. ඒශකන් වි ාක ශහොර ඡන්ද
රමාණය්ෂ වැටීම නතර ශවකා තිශබනවා. එම විශ ේෂ කාරක
සභාව නිර්ශ්ධ කරපු ඒ වාශේ ගිවිශ ේෂී කරුණු රාශිය්ෂ
්රියාේමක කරන්න අව ය නීති ශරගුකාිව සම්පාදනය ියීකමට
මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුවට හා මැතිවරණ ශකොමසාරිසථවරයා
රමුඛ් මැතිවරණ ශකොමිසමට පුළුවන්කම තිශබනවා. ඒ සඳහා
අව ය නීතිමය අවසරය ශශ්රේෂථ ාධිකරණශයන් පතන්න පුළුවන්. ඒ
සඳහා නීතිශේ ඉඩ්ෂ නැේනම් නිදහසථ සාධාරණ මැතිවරණය්ෂ
පවේවා ගැනීම සඳහා උපශදසථ පතන්නේ පුළුවන්.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි පරිසරයට හිතකාමී
මැතිවරණය්ෂ ශමශහයීමමට ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා
ජානාධිපති අශප්්ෂෂකයා ශකසේ දැවැන්ත බැවිමියන් කටයුතු
කළා. එය ඉදිරියට ඇවිල්කා තිශබනවා. එශසේ නැතිව මැතිවරණ
කරන්නට බැහැ ියයන කාා රචාරය කරන්නට නනු ය ියයන
කාා මත කාකාශේ ඡන්ද රමය දූෂණය ශවන්නට ඉඩ ශනො ජ
හරියාකාරව ගමන් කරන නිදහසථ මැතිවරණ රටාව්ෂ ඇති ියීකමට
කටයුතු ියීකශම් අව යතාව අපි යළිේ මත්ෂ කරන්නට නනු.

මැතිවරණ වියදම් අක් කර ඡන්දදායකයන් පතන ආකාරයට
තමන්ශේ මහජාන නිශයෝජිතයා නිතර හමුීම තමන්ශේ ර ථන
සම්බන්ධශයන් ියට්ටශවන් කටයුතු කළ හැිය රමය්ෂ වාශේම
මීට වඩා වි ථවාසනීයව ජාන වරම රකා කරන්න පුළුවන් මිශ්ර
ඡන්ද රමය්ෂ ඇති ියීකම අව යයි. ශම් කාකසීමාව තුළ මිශ්ර ඡන්ද
රමය ්රියාේමක ියීකම සඳහා අතිගරු ජානාධිපතිතුමා  ජ තිශබන
රතිාාව ්රියාේමක කරවා ගැනීමට අප බකාශපොශරොේතු වනවා.
අපි ඒ කාකශේ ිවට ඉදිරිපේ කරපු එම වාර්තාවක සටහන්ව
තිශබන මිශ්ර ඡන්ද රමය ඇති කර ගැනීශමන් ශතොරව දැනට
තිශබන ඡන්ද රමශේ අක්පාක්කම් ගැන ශකොපමණ සාකච්ඡා
කළේ ඒවා නිරාකරණය කර ගන්න බැරි ආකාරයට පැතිීක ශගොසථ
තිශබන ශරෝගයන් බවට පේ ීම තිශබනවා. අපි ඡන්ද රම රාශියක
නීති ීකති අනුගමනය කරන බව ඇේත. නමුේ ඒවා ඒකාබ්ධධ
ශකොට එක නීතියකට පරිවර්තනය කර ගැනීමට නම් පළමුව
 ඉම්ෂද අව ය ඡන්ද රමය ියයකා අවසාන තීරණයකට එළැඹීම
අව යයි. මිශ්ර ඡන්ද රමය දැනට පළාේ පාකන ආයතනවලින්
ආරම්භ කරකා තිශබනවා. එය කාකාශේ පාර්ලිශම්න්තු ඡන්ද රමය
සඳහා සම්මත කර ගැනීමට අපි කැප ීම කටයුතු කරමු ියයන
කාරණය සඳහන් කරමින් මා නවතිනවා.

————————————* සවාමම්සය නත තබන ලද ලියවිල්ල
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(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

මම අවසාන ව ශයන් ියයන්න නනු “Rejected Votes: An
Unintended Disenfranchisement” නැමති ලිපිය පිළිබඳව.
Indrawansa de Silva, PhD., Professor Emeritus, USA has
written that article. ශමය ඉතාම වැදගේ ්ෂ. 2020 සැප්තැම්බර්
මස 03 වන දින “The Island” පුවේ පශේ එම ලිපිය පළ වුණා.
සාඛ්යා ශල්ඛ්න සහිතව එහි ශතොරතුරු තිශබනවා. ශමය හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළේ ියීකම සඳහා මා සවාගත* කරනවා.

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ වාශේම අපි නිර්ශ්ධ කරපු අශන්ෂ කාරණා ්රියාේමක
කරන බවට අතිගරු ජානාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට පැමිණ
රකා කළා. අපි ආඩුක්ව්ෂ හැටියට කැප ීම ිවටිනවා මිශ්ර ඡන්ද
රමය රටට හඳුන්වා ජමට. ශකොට් ාස රමශයන් බහුතරය්ෂද
ශකොට් ාස ශනොවන අනුපාතශයන් ගිළුතරයියන්ද සමන්විත වන
ආකාරශේ මිශ්ර ඡන්ද රමය්ෂ ඇති ියීකමට අපි කටයුතු කරනවා.

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

————————————
* කථාව අවසානමේ පෙ කර ඇත.

* உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது.
* Produced at end of speech.
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මීළ ට ගරු ශසල්වම් අවඩ්ෂකකනාදන් මන්ත්රීතුමා.
[பி.ப. 1.42]

ගු මසල්වම් අඩඩක්කලනාද ස නහතා
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)

நன்றி, தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கபள! இன்று
தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாகர காாியவசம்
அவர்களால் தகாண்டுவரப்பட்டுள்ள பதாி்தல் ஆகைக்
குழுவின்
தசயலாற்றுகக
அறிக்கக
ததாடர்பான
ஒத்திகவப்புப் பிபரரகையிபல கலந்துதகாண்டு பதாி்தல்
திகைக்களம் சம்பந்தமாக ஒரு சில கருத்துக்ககளச் தசால்ல
விகைகின்பறன். உண்கமயில் இந்த நாட்டில் தகாபரானா
கவரஸ்
ததாற்றானது
மிக
பமாசமான
நிகலயில்
இருந்தபபாதும்கூட, பதாி்தல் திகைக்களமானது கடந்த
நாடாளுமன்றத் பதாி்தகலச் சிறப்பாகச் தசய்து முடித்தது.
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அப்பபாது வடக்கு, கிைக்கிபல பதாி்தல் திகைக்களத்
தினுகடய அதிகாாிகள், ஊைியர்கள் மிகச் சிறப்பான
முகறயிபல பசகவயாற்றியகத இங்கு நான் குறிப்பிட
பவண்டும்;
அதற்காக
அவர்ககளப்
பாராட்டிபய
ஆகபவண்டும். அந்த வககயிபல, கடந்த பாராளுமன்றத்
பதாி்தலிபல
பதாி்தல்
திகைக்களமானது
குறிப்பாக
எங்களுகடய பிரபதசத்திபல எந்தத் தவகறயும் விகளவிக்க
வில்கல. உண்கமக்கு மாறான விடயங்கள் தசால்லப்
படுகின்றபபாது அல்லது கட்சிகள் தவறான முகறயிபல
தசயற்படுகின்றபபாது, அகதத் தட்டிக்பகட்கின்ற வககயிபல
அவர்களுகடய தசயற்பாடுகள் இருந்தன என்பகத நான்
இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்பறன்.
அடுத்து,
இவ்விடயத்துக்கு
அப்பால்,
நான்
சில
விடயங்ககள எடுத்துக் கூறலாதமன்று நிகனக்கின்பறன்.
முதலிபல நான் இச்சகபயினூடாகப் பிரதமருக்கு ஒரு
பவண்டுபகாகள
விடுக்க
விரும்புகின்பறன்.
அதாவது,
யாழ்ப்பாைம்
தசல்லுகின்ற
தகௌரவ
அகமச்சர்கள்
எங்களுகடய வன்னி மாவட்டத்கதத் தாண்டி, அங்கு வராமல்,
பநரடியாக யாழ்ப்பாைத்துக்குச் தசல்லுகின்ற நிகலகமகய
மாற்றி, அவர்கள் வன்னி மாவட்டத்துக்கும் வந்து தங்களது
கவனத்கதச் தசலுத்தும் வககயில் அவர்கள் அறிவுறுத்தப்பட
பவண்டும்.
ஏதனன்றால்,
யுத்தத்தினால்
கூடுதலாகப்
பாதிக்கப்பட்ட பிரபதசமாக எங்களுகடய வன்னி மாவட்டம்,
குறிப்பாக முல்கலத்தீவு மாவட்டம் இருக்கின்றது. அங்கு
மீளக்குடியமர்ந்துள்ள
இடம்தபயர்ந்த
மக்கள்
மிகவும்
கஷ்டப்படுகிறார்கள்.
அங்கு
நகடதபற்ற
மாவட்ட
ஒருங்கிகைப்புக் குழுக் கூட்டங்களிபல கூடுதலாக ககடசியாக ஆளுநாின் தகலகமயில் நடந்த மாவட்ட
ஒருங்கிகைப்புக் குழுக் கூட்டத்தில்கூட நாங்கள் விவாதித்த
விடயம் மலசலகூடங்கள் இல்லாத கிராமங்கள் பற்றியதாகும்.
அங்கு மலசலகூடங்கள் இல்லாத கிராமங்கள் இன்னும்
இருப்பது மிக பவதகனயாக இருக்கிறது. நாங்கள் வவுனியா,
முல்கலத்தீவு
மற்றும்
மன்னார்
மாவட்டங்களிபல
எங்களுகடய மக்ககளச் சந்திக்கச் தசல்லுகின்றபபாது, அங்கு
மலசலகூடங்கள்
இல்லாத
கிராமங்ககள
எங்களால்
காைக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தபண்கள் காட்டுக்குள்
தசன்றுதான்
தங்களுகடய
இயற்ககக்
கடன்ககளக்
கைிக்கபவண்டியுள்ளது. அங்கு சில இடங்களிபல தண்ைீர்
இல்லாத ஒரு சூைல் காைப்படுகிறது. ஆகபவ, தகௌரவ
அகமச்சர்கள் யாழ்ப்பாைம் தசல்லுகின்றபபாது எங்களுகடய
வன்னி மாவட்டத்துக்கும் வந்து, தங்களுகடய பசகவககளச்
சிறப்பாக முகறயிபல தசய்யபவண்டுதமன தகௌரவ பிரதமர்
அவர்கள் அகமச்சர்களுக்கு ஆகையிட பவண்டுதமன நான்
இச்சந்தர்ப்பத்திபல பகட்டுக்தகாள்கிபறன்.
தகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கபள, அது மட்டுமல்ல,
எங்களுகடய
மக்கள்
பபாருக்குப்
பின்
நிகறயப்
பிரச்சிகனககளச்
சந்தித்துக்தகாண்டு
இருக்கிறார்கள்.
பபாருக்குப் பின் மக்களின் மீள்குடிபயற்றம் என்ற வககயில்
அங்குள்ள
குளங்ககள
அரசாங்கம்
புனரகமக்கின்றது.
ஆனால், விவசாயிகள் தங்களுகடய தசாந்த நிலங்ககளயும்
அரசாங்கம் திருத்தியகமத்த குளங்ககளயும்கூடப் பயன்படுத்த
முடியாத
மிகச்
சிரமமான
ஒரு
சூைலில்
வாழ்ந்து
தகாண்டிருக்கிறார்கள். அதுபபான்பற, னாதிபதி அவர்களின்
கீழுள்ள
அகமச்சின்கீழ்
வருகின்ற
வன
இலாகா,
ததால்தபாருளியல், பறகவகள் சரைாலயம், மகாவலி ‘எல்’
வலயம் பபான்ற விடயங்கள் மிக பமாசமான முகறயிபல
எங்களுகடய மக்ககளப் பாதிக்கின்றன. மக்களது உறுதிக்
காைிகளில்கூட,
இந்தத்
திகைக்களத்தினர்
தங்களது
எல்கலக்கற்ககளப்
பபாடுகின்றார்கள்.
‘பறகவகள்
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சரைாலயம்’ என்ற விடயத்தினால் எங்களுகடய மக்கள்
பாாிய பிரச்சிகனககளச் சந்தித்துக் தகாண்டிருக்கின்றார்கள்.
வன இலாகாவினுகடய மிக பமாசமான தசயற்பாடு
எங்களுகடய மக்ககள மிகவும் பாதித்திருக்கின்றது. ஆகபவ,
இதில் கவனம் தசலுத்தபவண்டும். இந்த விடயங்கள்
கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்கல என்றால், அகவ மக்களுகடய
வாழ்வாதாரத்தில்,
மக்களுகடய
வாழ்க்ககயில்
மிக
பமாசமானததாரு நிகலகய உண்டுபண்ணும். தகௌரவ பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கபள,
அரசாங்கம்
அதிபல
கவனம்
தசலுத்தபவண்டும்.
நாங்கள்
ஒவ்தவாரு
அபிவிருத்திக்
கூட்டத்திலும் இந்த விடயங்கள் ததாடர்பில் பபசுகின்பறாம்;
ஒரு முடிவும் எடுக்கமுடியாத சூைல் ததாடர்ந்து காைப்படு
கின்றது. ஆகபவ, இங்பகயிருக்கின்ற, முடிதவடுக்கின்ற
அகனத்துத் திகைக்கள அதிகாாிகளும் ஒவ்தவாரு மாவட்ட
ாீதியாக
நகடதபறுகின்ற
அபிவிருத்திக்குழுக்
கூட்டங்
களுக்கும் சமுகமளிக்க பவண்டுதமன்று இச்சந்தர்ப் பத்திபல
நான் பகட்டுக்தகாள்ள விரும்புகின்பறன்.
அத்துடன், இன்தனாரு விடயத்கதயும் நான் இங்கு
தசால்ல பவண்டும். நானும் எனது சக நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் விபனாவும் முல்கலத்தீவில் உள்ள ஐயங்கன்
குளம் துர்க்கக அம்மன் ஆலயத்துக்குச் தசன்று வைிபட்டுத்
திரும்பிய பின் தபாலிசார் அந்தக் பகாவிலுக்குச் தசன்று,
மக்ககள
அந்தக்
பகாவிலுக்கு
வரபவண்டாம்
என்று
தடுத்திருக்கின்றார்கள். காரைம் என்னதவன்று அவர்கள்
தசால்லவில்கல. 26ஆம் திகதிவகரயும் அந்தக் பகாவிலுக்கு
மக்ககள வரபவண்டாதமன்று தசால்கின்றார்கள்.

ගු නිමයෝජය කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාකය්ෂ
තිශබනවා.

ගු මසල්වම් අඩඩක්කලනාද ස නහතා
(மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

Sir, please give me one minute more.

மக்கள் வைிபாட்டுக்கு வருவகத அவர்கள் தடுக்க முடியாது.
இந்த விடயத்திபல தபாலிசார் தகலயிடக்கூடாது என்பகதத்
தான் நான் இங்பக குறிப்பிட விரும்புகின்பறன். மக்களுக்கு
வைிபடுவதற்கு அடிப்பகட உாிகம இருக்கின்றது.
இந்த
நாட்டிபல வைிபாடுகளுக்குச் தசல்லக்கூடாததன்று தபாலிசார்
தகடயுத்தரவு பபாட முடியாது என்பது என்னுகடய கருத்து.
ஆகபவ, எங்களுகடய மக்களின் இவ்வாறான முக்கிய
பிரச்சிகனகளிபல கவனம் தசலுத்தபவண்டுதமன்று பகட்டுக்
தகாண்டு, விகடதபறுகின்பறன். நன்றி. வைக்கம்.

[අ.භා.1.49

ගු ප්රස සන රණුරාග නහතා මසාචාරක අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்)

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Tourism)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි අද දින සභාව කල් තැීමශම්
ශයෝජානාව්ෂ ව ශයන් ගරු සාගර කාරියවසම් මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපේ
කළ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
පිළිබඳව අදහසථ ියහිපය්ෂ රකා කරන්නට අවසථාාව කබා  ජම
ගැන ඔබතුමාට මශේ සථතුතිය පුද කරන අතර මශේ කාාව
ආරම්භ ියීකමට රාම විශ ේෂ ඇගැීමම්ෂ හා සථතුතිය පළ කරන්නට
නනු මැතිවරණය්ෂ නිශේදනය කළාට පගිව එාථ සඳහා නාම
ශයෝජානා ු න් දිනශේ ිවට මැතිවරණ දිනය ද්ෂවාේ
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රසන්න රණතුාග මහතා

මැතිවරණශයන් පගිවේ මැතිවරණ රාජාකාරිවක ශයශදන රාජාය
නිකධාරින්ට.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි එදා අශප් චන්රිකා
 ඉමාරතුාග මැතිනියශේ කාකශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා
ආරම්භ කළා. ඒ වාශේම ඒවා නැති කළා. ආපගි ආරම්භ කළා.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාාවේ එ්ෂක මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභා අශහෝිව වනවා ියයන කාරණාව ශම් ශයෝජානාව සම්බන්ධව
විප්ෂෂය කාා කරන විට ඉසථමතු කරන්න උේසාහ කළා.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි රජාය්ෂ විධියට අපි සථවාීකන
ශකොමිෂන් සභාවකට විරු්ධධ නැහැ. හැබැයි සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභා වචනශේ පරිසමාප්තශයන්ම සථවාීකන ශවන්න නනු. පගිගිය
කාකශේ -2015- මැතිවරණ ශකොමිසමට නිකධාරින් තුන්ශදශන්ෂ
පේ කළා. මුලින්ම මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිතුමාට
සථතුතිවන්ත ශවන්න නනු. එතුමා සථවාීකනව විනිවිදභාවයියන්
යුතුව කටයුතු කරන්න හැු වේ සමහර ශවකාවට එහි
සාමාජිකයන් ඔවුන්ශේ ප්ෂෂපාතිේවය ශපන්වන්න උේසාහ
කළා. විශ ේෂශයන්ම ඒ ශකොමිෂන් සභාශේ කටයුතු කළ "හූල්"
ියයන සාමාජිකයා එල්ටීටීඊ ශදමළ ඩයසථශපෝරාවට හිතවාදිය ඉ
හැටියට සකකකා ඔහු යම් යම් කාරණා ිව්ධධ කළාය ියයා මතය්ෂ
තිබිය ජ ඔහු ශම් ශකොමිෂන් සභාවට පේ කරන්න යහ පාකන රජාය
කටයුතු කළා. ඔහු හැිවරුශඩු සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාශේ
සාමාජිකය ඉ හැටියට ශනොශවයි. "ශපොශහොට්ටවට ඡන්දය ශදන්න
එපා" ියයකා එ්ෂ අවසථාාවක ජ ඔහු රකා කළ බව පුවේ පේවක
පළ වුණා. තවේ අවසථාාවක ජ දින 52 රජාය මැතිවරණයකට
යන්න හදනශකොට ඒකට විරු්ධධව ඔහු ශපෞ්ධගලිකව නක් දැම්මා.
ඒ නිසා ශම් පේ කරන සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවක නිකධාරින්
පිළිබඳව අපට ගැටලුව්ෂ තිශබනවා. ශකොමිෂන් සභා හැු වාට
වැඩ්ෂ නැහැ. පගිගිය කාකශේ ශම් සභාවකට වාශේම ශම්වාශේ
තනතුරුවකට යම් යම් අය පේ කශළේ ශ්ධ පාකන ව ශයන් බව
අපි දන්නවා. එවැනි ආකාරයට ඒ පේ ියීකම් ිවු  වුණාම ඔවුන්
කටයුතු කශළේ ඒ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවක හා ඔවුන් නිශයෝජානය
කරන කඩුඩායම්වක වුවමනාව ඉට ියීකමටයි. ඒ නිසා තමයි ශම්
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ශකශරහි වි ථවාසය්ෂ නැති වුශඩු.
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ්රියාේමක ශවනවා නම් ඒවා සථවාීකන
විධියට කටයුතු කරන ශකොමිෂන් සභා ශවන්න නනු.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි පගිගිය රජාය -2015"රාජාප්ෂෂ භීතිකාවට" පැකැසථතරය්ෂ හැටියට ශගන ආ
ශයෝජානාව්ෂ තමයි
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය. ඒශ්ෂ ජ මූලික ව ශයන් රාජාප්ෂෂකාට බකපායි ියයා
හිශතන කාරණා ියහිපය්ෂ තමයි ශගන ආශේ. ්ධවිේව
පුරවැිවභාවය ඉන් එක්ෂ. එදා ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ බැිවල්
රාජාප්ෂෂ මැතිතුමන්කා ජානාධිපතිවරණයකට එයි මහින්ද
රාජාප්ෂෂ මැතිතුමාට තුන්වැනි වතාවට ඉල්කන්න බැහැ ියයන
කාරණා වාශේම නාමල් රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා සම්බන්ධ කරශගන
දැන් අවුරුු  35 කාාව ියයනවා.
එදා දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
ශගනැල්කා කැඳ හැළිය්ෂ කරකා ශම් රට අරාජික කළා. අපි
පගිගිය කාකශේ මැතිවරණ වයාපාරය දියේ කශළේ එම ආඩුක්රම
වයවසථාාව ශවනසථ කරන්න නනු ියයකායි. දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය අශහෝිව කළාම විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය එනවා. විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශේ ජ සමහර කරුණු ්රියාේමක ශවනවා සමහර ඒවා
්රියාේමක ශවන්ශන් නැහැ. ශමහි ජ ජානාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම
ියයා තිශබනවා "ශම්ක ශකටි කා රන ශවනස්ෂ පමණයි.
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ිවයලුශදනාට සාධාරණය ඉෂථට වන ආකාරශේ අලුේ ආඩුක්රම
වයවසථාාව්ෂ සු ජශම් බකය පාර්ලිශම්න්තුව අරශගන කටයුතු
කරන්න" ියයකා.
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි විධායක ජානාධිපති රමය
ආරම්භ කශළේ අපි ශනොශවයි.
විධායක ජානාධිපති රමය එදා ශේ.ආර්. ජායවර්ධන මැතිතුමා
ශම් රටට හඳුන්වා ශදනශකොට අපි ඊට විරු්ධධව ශපළපාළි ගිය අය.
එතශකොට මම ශපොඩියි. මම මශේ පියාේ එ්ෂක ශපළපාළි ගියා.
[බාධා ියීකම්ෂ
ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ශම් ජානාධිපති රමය
පිළිබඳව අද ියඹුල් කඳුළු ශහළන විප්ෂෂයට මට ියයන්න
තිශබන්ශන් ශමයයි. ශම් රශට් 69ක්ෂෂය්ෂ ජානතාව අශප්
ජානාධිපතිතුමා ශකශරහි වි ථවාසය තබා තිශබනවා. ඒ වාශේම
රශට් ජානතාව අශප් ආඩුක්වට තුශනන් ශදකක බකය්ෂ කබා
ශදන්න කටයුතු කශළේ ජානාධිපතිතුමා ශකශරහිේ මහින්ද
රාජාප්ෂෂ අගමැතිතුමා ශකශරහිේ තිශබන වි ථවාසය නිසායි. අපි
දහනව වැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය අශහෝිව කරකා
නියමාකාරශයන් ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ ශගනැල්කා ශම් රශට්
ජානතාවශේ බකාශපොශරොේතු ඉට කරන්න කටයුතු කරනවා. ගරු
නිශයෝජාය කාානායකතුමනි අද වන විට පළාේ සභා
මැතිවරණයට ශවච්ච ශදය්ෂ නැහැ. පගිගිය වසශර් කාර්ය සාධන
වාර්තාශේ පළාේ සභාව ගැන ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"පළාේ සභා ඡන්ද විමසීම
පගිගිය වර්ෂය අවසාන වන විට පළාේ සභා හයක නික කාකය අවසන්ීමම
ශහේතුශවන් එම පළාේ සභා ආඩුක්කාරවරුන්ශේ පාකනය යටතට පේ කරන
ක ජ. ශමම පළාේ සභා හශයහි නික කාකය අවසන් වූ පගිව ඡන්ද විමසීම්
පැවැේීමමට අවසථාාව උදා වුවද 1988 අාක 02 දරන පළාේ සභා ඡන්ද විමසීම්
පනත සාශ ෝධනය ියීකම සඳහා 2017 අාක 17 දරන සාශ ෝධන පනත සම්මත
වුවද ඊට අනුව කළ යුතු කටයුතු සම්පූර්ණ කර ශනොතිීමම නිසා වැඩිු ර
්රියාකළ ශනොහැිය තේේවය්ෂ උ්ධගතව ඇත. ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු
ජානාධිපතිවරයා ගරු අග්රාමාතයවරයා සහ ගරු කාානායකවරයා ශවත
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව විිවන් කරුණු ඉදිරිපේ කරන කද නමුේ ඡන්ද
විමසීම් පැවැේීමම සම්බන්ධශයන් යහපේ රතිචාරය්ෂ ශනොකැබිණි."

ශමශහම ියයන්ශන් පගිගිය වර්ෂයට අදාළ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාවයි. ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි
පගිගිය කාකශේ පැවැේවිය යුතු පළාේ සභා මැතිවරණයට අදටේ
වුණු ශදය්ෂ නැහැ. පළාේ සභා මැතිවරණය තියනවා ද නැ්ධද
ියයන එක අපි අලුේ ආඩුක්රම වයවසථාාවේ එ්ෂක තීන්ු  කළ
යුතුයි. පළාේ සභාශේ හිටපු රධාන ඇමතිවරය ඉ හැටියට
පරිපාකන බකය ශබදා හැීකම පිළිබඳව මම හැමදාම එක ශවච්ච
ශකශන්ෂ. ඒ වාශේම මම බසථනාහිර පළාේ සභාශේ රධාන
ඇමතිවරයා හැටියට ඉ්ධ ජ ශපොලිසථ බකතකේ ඉඩම් බකතකේ එපා
ියයපු ශකශන්ෂ. ඒ නිසා පළාේ සභා මැතිවරණය අදටේ තියා
ගන්න බැරි වුණා. පළාේ පාකන මැතිවරණය අවුරුු 
ශදකහමාරකට පසථශසේ තිබ්ශබ්. සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභා පේ වුණේ ඒ ශකොමිෂන් සභාවකට වැඩ කරන්න පුළුවන්
පරිසරය්ෂ ශම් තුළින් සකසථ ශවන්න නනු. ගරු නිශයෝජාය
කාානායකතුමනි ඒ නිසා සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවකට අපි
සහශයෝගය කබා ශදනවා. ඒවා සථවාීකන ශවන්න නනු. සථවාීකන
ශවකා ශම් කටයුතු ශකශරනවා නම් ජානතාවශේ විශරෝධතාව්ෂ
ඇති වන්ශන් නැහැ. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපති
මහින්ද ශ්ධ ප්රය මැතිතුමාට අපි විශ ේෂ සථතුතිය්ෂ කරන්න නනු
පගිගිය මැතිවරණ කාකසීමාශේ ජ එතුමා යම් යම් කටයුතුවක ජ
ගේත ්රියා මාර්ග පිළිබඳව. නියමිත කාකය අවසන් නිසා මශේ
කාාව අවසන් කරනවා.
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ගු නිමයෝජය කථානායකුරනා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුමාට ශබොශහොම සථතුතියි. මීළ ට ගරු මුජිුදර් රහුමාන්
මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න.
Order, please! ශම් අවසථාාශේ ජ මූකාසනය සඳහා ගරු
ශකෝියකා ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජානා කරන්න.

ගු ප්රස සන රණුරාග නහතා

(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ගරු නිශයෝජාය කාානායකතුමනි ශම් අවසථාාශේ ජ "ගරු
ශකෝියකා ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමිය මූකාසනය ගත යුතුය" යි මා
ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු නිමයෝජය කථානායකුරනා මූලාසනමය ස
ඉවත් වුමය ස ගු මකෝකිලා ගුණවර් න නහත්කමය මුලාසනාරූඪ
විය.
அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிலா
குைவர்தன அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took the Chair.
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ගු මුජිබුර් රහුනා ස නහතා

(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අද මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිබඳ කල් තබන අවසථාාශේ
විවාදයට සහභාගීීමමට කාකය කබා ජම ගැන ඔබතුමියට
සථතුතිවන්ත ශවනවා. ඊශේ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ කළා.
දැන් අපි ශම් කාා කරන ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය භාරය
පිළිබඳවේ ඒ වාශේම ශකොමිෂන් සභාවක ්රියාදාමය අවසන්
ියීකමටේ ඊශේ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන පනේ
ශකටම්පත ඉදිරිපේ ියීකම තුළින් ආඩුක්ව උේසාහය්ෂ ශගන
තිශබනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි හැමදාම මැතිවරණ
පවේවනශකොට පවතින ඒ ඒ ආඩුක්වක වුවමනාව පරිදි හැිවරිච්ච
ආකාරය අපි ඉතිහාසය පුරා දැකකා තිශබනවා. තමන්ට අව ය
විධියට ඒ මැතිවරණ ශකොමසාරිසථතුමා හගිරුවනවා; මැතිවරණ
ශදපාර්තශම්න්තුව හගිරුවනවා. ඒ වාශේ ශ්ධවල් ඉතිහාසය පුරා
අපි දැකකා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාාව තුළින් ඇති කරපු ඒ සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිසම
හරහා මැතිවරණ පැවැේීමම හා මැතිවරණශේ ජ ඇති වූ ්රියාදාම
සම්බන්ධශයන් යම් ආකාරයක වි ාක ශවනස්ෂ ඇති වූ බව ඒ දිහා
බැලුවාම අපට ශපශනනවා. 2015 ජ ඇති කරපු දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් පසථශසේ මැතිවරණ තුන්ෂ
ශම් රශට් පැවැේවුණා. එනම් පළාේ පාකන මැතිවරණය
ජානාධිපති මැතිවරණය සහ පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයයි.
මැතිවරණ ඉතිහාසශේ අවම රචඩුඩේවය්ෂ අවම දූෂණය්ෂ
පැවැති මැතිවරණ තුන ශම් මැතිවරණ තුන ියයකා අපි

ිවයලුශදනාම පිළිගන්නවා. එහිේ යම් අක් පාක් තිශබන්න පුළුවන්.
ශකශසේ නමුේ සාකල්පය්ෂ හැටියට අපි ිවයලුශදනාම පිළිගේත ඒ
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව යටශේ පැවැති මැතිවරණ අශන ඉේ
මැතිවරණ සම
සාශප්්ෂෂව සාසන්දනය කරනශකොට ඒ
මැතිවරණ සාධාරණයි ියයා අපි ිවයලුශදනා පිළිගන්නවා. ශම්
පවේවපු මැතිවරණ සාධාරණයි ියයකා විරු්ධධ ප්ෂෂශේ ිවටින
උදවියේ ියයනවා; තමුන්නාන්ශසේකාේ ියයනවා. එශහම නම්
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශගන ආ ශම්
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව අවකාගු කරකා විිවවන සාශ ෝධනය
හරහා නැවත පරණ තේේවයට යන්ශන් ඇයි අපි concept එක්ෂ
ශගනැල්කා අඩිතාකම්ෂ දමකා තිශබනවා. ඒ අඩිතාකශම් අක් පාක්
තිශබනවා නම් සකසථ කර ගත යුතු තැන් තිශබනවා නම් ඒවා
සකසථ කර ගැනීම ශවනුශවන් අපි කාා කරන්න නනු. එහි අක් පාක්
සකසථ කරශගන ඉදිරියට යුම ගැන අපි කාා කරන්න නනු.
එශහම නැතිව අපි හදපු ශකොමිෂන් සභා අපි ිවයලුශදනාශේ
එක ේවශයන් හදපු ශ්ධවල් අවකාගු කරශගන ආපසථසට ගමන්
කරනවා නම් අපි නැවත යන්ශන් විනා යකට ියයන එක මතක
තබා ගන්න නනු.
වයඹ පළාේ සභාශේ ඇති වුණු දූෂණ වාචා ආ ජ ිවයලු ශ්ධවල්
එ්ෂක තමයි 2000 ශවනශකොට ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
ියයන සාකල්පය ආශේ;
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවක
අව යතාව මතු වුශඩු. 2001 2002 කාකය ශවනශකොට එහි
වුවමනාව මතු ශවකා දහහේවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය හරහා ඒක සථාාපිත කළා. එදා එය ිවයලුශදනාම
පිළිගේතා. එවක ිවටි ජානාධිපති චන්රිකා බඩුඩාරනායක
 ඉමාරතුාග මැතිනියේ ශම් රශට් මැතිවරණ සඳහා සථවාීකන
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවක අව යතාව තිශබනවා ියයා
පිළිගේතා. ඒ නිසා අපි ශමය ඉදිරියට අරශගන යන්න නනු
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. ඒ වාශේම ශම් මැතිවරණ
ශකොමිසමට වි ාක බකතක රමාණය්ෂ කබා  ජ තිශබන අතර මාධය
හැිවරීමශම් බකයේ කබා  ජ තිශබනවා. මාධය සාඛ්යාත ශපොු 
ශ්ධපළ්ෂ වන නිසා එය හැිවරීමමට ශකොමිසමට බකතක කැීම
තිශබනවා. මැතිවරණ කාකවක ජ මාධය එක එක වුවමනා පරිදි
හැිවීකම නැවැේීමමට තමයි මැතිවරණ ශකොමිසමට ශම් බකතක
කබා  ජ තිශබන්ශන්. ඒ බකතක උපමාන කබා ු න්නාට මැතිවරණ
ශකොමිසම ්රියාමාර්ග ගැනීශම් ජ එක තැනක හිර ශවකා තිශබනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට නියමිත කාකය අවසන්.

ගු මුජිබුර් රහුනා ස නහතා

(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මූකාසනාරූඪ
කරන්නම්.

ගරු

මන්ත්රීතුමියනි

මම

කාාව

අවසන්

අපි එවැනි කාරණා ගැන අවධානය ශයොමු කළ යුතුයි ියයා මම
හිතනවා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ්ෂතිමේ කළ යුතුයි.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව දිගටම ශගන යුම සඳහා ඔවුන්ට
අව ය පහගිකම් කබා  ජම සහ නීතිමය අව යතා තිශබනවා නම්
ඒවා ඉෂථට කර  ජම තමයි අශප් වගකීම. එශහම නැතිව ශම්
ශකොමිෂන් සභා අවකාගු කරකා අපට අව ය විධියට මැතිවරණ
පැවැේීමමට හැිය වන ශකස ශකොමසාරිසථවරු පේ ියීකම ශනොශවයි
ශමයට විසඳුම. අපි ශම් කබා ගේත ජායග්රහණය ආර්ෂෂා කරමින්
ඉදිරියට යමු ියයමින් මශේ වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා.
ශබොශහොම සථතුතියි.
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ගු එසන.එම්. ච සද්රමසේන නහතා මඉඩම් අනාතයුරනා
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரபசன - காைி அகமச்சர்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Lands)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියශගන් අවසරයි. සථවාීකන
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පිළිබඳ කාා ියීකශම් ජ ශම් ශකොමිෂන්
සභාව ඇේතටම සථවාීකනද ියයන කාරණය පිළිබඳව අපට
ගැටලුව්ෂ පැන නඟිනවා. ශම් ශකොමිසශම් ්රියා කකාපය දිහා
බැලුවාම සථවාීකන ියයන වචනයට ගැළශපන ආකාරයට
ශකොමිසම කටයුතු ශනොකරපු අවසථාා නනු තරම් තිශබනවා.
ශමම ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් තුන්ශදශන්ෂ ඉන්නවා. ඒ
තුන්ශදනාශගන්
මහාචාර්ය රේනජීවන් එච්. හූල් ියයන
සාමාජිකයා ශම් ශකොමිසම තුළ හැිවරුණු ආකාරය අපි දැ්ෂකා.
එක අවසථාාවක ජ විශ්ධ ගත ීම ිවට එතුමාශේ දියණිය කාකාවට
ආවා. ඒ ආවාම දවසථ 14්ෂ නිවශසේ නිශරෝධායනය ශවන්න ියේවා.
ඒ නිශරෝධායන කාකශේම ඇය මැතිවරණ ශකොමිසමට ආවා. ඒ
විතර්ෂ ශනොශවයි. රේනජීවන් හූල් ියයන මහාචාර්යවරයා ියේවා
ශ්රී කාකා ශපොු ජාන ශපරමුණ ප්ෂෂයට -ශපොශහොට්ටවට- ඡන්දය
ශදන්න එපා
ියයකා. ඒ කාරණශයන්ම ශපශනශනවා
සථවාීකනේවය ශමොක්ෂද ියයන එක.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අශප් ක්ෂෂථමන් ියරිඇල්ක
හිටපු ඇමතිතුමා ියයනවා ඇහුණා පගිගිය මහා මැතිවරණය
ශහොඳාකාරශයන් පැවතුණා ියයකා. පගිගිය මහා මැතිවරණය
පැවතුශඩු අශප් ආඩුක්ව යටශේයි. අපි පේ කරගේ
ජානාධිපතිතුමා යටශේ ඒ වාශේම අශප් භාරකාර ආඩුක්ව යටශේ
තමයි ඒ මැතිවරණය පැවැේවූශේ. ඒ නිසා ඒ මැතිවරණය
සාධාරණව පැවැේවූවා නම් එහි ශගෞරවය කැශබන්න නනු අශප්
ආඩුක්වටයි.
මැතිවරණ අවසථාාශේ ජ විශ ේෂශයන් ජානාධිපතිවරණශේ ජ
ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා අශප්්ෂෂකයා හැටියට ියේවා "මම
ියිවම poster එක්ෂ පාවිච්චි කරන්ශන් නැහැ පරිසරයට හානිය්ෂ
ශනොවන ආකාරශයන් කටයුතු කරනවා" ියයකා. එශහම ියයකා
එතුමා ඒ ආකාරශයන්ම posters, cut-outs, banners රදර් නය
කරන්ශන් නැතිව ඒ මැතිවරණ වයාපාරය කළා. මහා මැතිවරණය
අවසථාාශේ ජ පරිසර සහ වනජීීම සම්පේ ඇමතිවරයා හැටියට මාේ
ියේවා "ශම් මහා මැතිවරණශේ ජ මාේ ශපෝසථටර් රදර් නය
කරන්ශන් නැහැ" ියයකා. මාේ ශපෝසථටර් එක්ෂවේ රදර් නය
කශළේ නැහැ. නමුේ මට ඒ දිසථ්රි්ෂකශේ පළමුවන සථාානයට
එන්න පුළුවන් වුණා. මැතිවරණවක ජ posters, cut-outs, banners
රදර් නය කරකා පළමුවැනියා ශවන්න පාර්ලිශම්න්තුවට
ශේශරන්න නනුය ියයන ආකල්පය අද නැතිශවකා තිශබනවා.
ඒක ශහොඳයි. එය මැතිවරණ ශකොමිසම නිසාම ිව්ධධ වුණා
ශනොශවයි. අශප් ජානාධිපතිතුමාශේ ආදර් ය සහ අපි ඒ රමය
අනුගමනය කළ නිසායි එය ිව්ධධ වුශඩු. අපි දන්නවා
මැතිවරණය්ෂ පැවැේශවනශකොට ඔළු පකා ගැනීම් මිනී මැරුම්
කීය්ෂ ිව්ධධ ශවනවාද ියයකා. නමුේ ශම් වනශකොට ඉතාම
සාධාරණ විධියට රජාාතන්ත්රවා ජ විධියට මැතිවරණ පවේවාශගන
යන්න පුළුවන්ශවකා තිශබනවා. එහි රධානම ශ්ධ තමයි
නායකේවය. අපි දන්නවා 1980 ගණන්වක ඡන්ද ශපට්ටි පිශරේව
බව. ඒ වාශේම ඡන්ද ශපට්ටිවකට ඡන්ද 50 100 එකවර පුරවපු
කාකය්ෂ තිුදණා. ඒ තැන්වකට කලින් ගිහින් කඩා වැු ණු
කාකය්ෂ තිශබනවා. නමුේ ගරු දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා
ියේවා වාශේ ඒ ශගනාපු සාශ ෝධන නිසා ඡන්දදායකයාට ජාාතික
හැඳුනුම්පත ඉදිරිපේ කරකා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න වුණාට
පසථශසේ ඒ මාශකොල්කය සම්පූර්ණශයන්ම නැවතුණා. මැතිවරණ
රමය අද ටිශකන් ටික ශවනසථ ශවමින් පවතිනවා. එයට අපි
කවුරුේ කැමැතියි.
අපි දන්නවා මැතිවරණ ශකොමිසම්ෂ පේ කරන්ශන් බකය්ෂ
අයුතු විධියට පාවිච්චි කරන්න ශනොශවයි ියයකා. මැතිවරණ
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ශකොමිසමට ු න්නු බකය්ෂ අයුතු විධියට පාවිච්චි කළා. සම්පූර්ණ
බකය්ෂ කැුදණාද ියයන එශ්ෂ ර ථනය ඉේ තිශබනවා. පළාේ
පාකන මැතිවරණය අවුරුු  ශදකහමාර්ෂ කල් දැම්මා. ඒ
සම්බන්ධශයන් මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිවරයා සහ
සාමාජිකයන් ියයන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඒ කටයුේත කරකා
ු න්ශන් නැහැයි ියයකායි. එශහම ියයමින් අවුරුු  ශදකහමාර්ෂ
ශබෝකය පාසථ
කරමින් ිවටියා. ඒ වාශේම පළාේ සභා
මැතිවරණයේ කල් දැම්මා. උතුරු මැද නැශ නහිර හා සබරගමුව
පළාේ සභා සඳහා මැතිවරණ ශනොපවේවා දැන් අවුරුු  තුනකටේ
වැඩි කාකය්ෂ ගතශවකා තිශබනවා. ඒ පළාේ සභා සඳහා
මැතිවරණ පැවැේවූශේ නැහැ. අශප් රජාය හැටියට අපි ඉදිරිශේ ජ ඒ
සඳහා කටයුතු කරනවා. අවුරුු  තුන්ෂ තුළ මැතිවරණ පවේවන්න
බැරි වුණා. ඒ සම්බන්ධශයන් මැතිවරණ ශකොමිසශමන් ඇහුවාම
ියයන්ශන් ඒ සඳහා ආඩුක්ව ්රියා කළ යුතුයි ියයකායි. එශහම
නම් ආඩුක්ව කවා බශකන් ශහෝ ශම් මැතිවරණ පවේවන්න
පුළුවන් ්ෂතිය්ෂ මැතිවරණ ශකොමිසමට තිශබන්න නනු. එවැනි
බකය්ෂ මැතිවරණ ශකොමිසමට නැහැයි ියයන එක තමයි අපට
ඉතාම පැහැදිලිව ශපනුශඩු. ඒ නිසා ශකොමිෂන් සභා පිහිශටේවාට
ඒ තුළින් රශයෝජානය්ෂ වුණාය ියයකා අපි හිතන්ශන් නැහැ.
අශප් රශට් දැන් වැඩබකන ශපොලිසථපතිවරශය්ෂ තමයි
ඉන්ශන්. ශපොලිසථපතිවරයා දූෂණයකට වාචාවකට මැදිහේ වුණා
නම් ඒ වාශේම රිමාන්ඩ්ගතශවකා ිවටියා නම් ඊළ ට ිවටින
ශජායෂථ නිකධාරියා ශපොලිසථපතිවරයා ව ශයන් පේකර ගැනීශම්
හැියයාව තිශබන්න නනු. එශහම ිව්ධධ ශවන්ශන් නැහැ. දැන්
වැඩබකන ශපොලිසථපතිවරශය්ෂ තමයි ඉන්ශන්. ඒ නිසා ශමවැනි
ශකොමිෂන් සභා පේ කළාය ියයකා වි ාක ශදය්ෂ ිව්ධධ වුණාය
ියයකා අපට ශපශනන්ශන් නැහැ.
අනි්ෂ කාරණය තමයි දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ඉවේ ියීකම පිළිබඳව තමුන්නාන්ශසේකා කළු පටි
බැඳශගන කු ගැහුව එක. එදා දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ශගශනනශකොට අපිේ අත ඉසථගිවා තමයි. හැබැයි
එදා ියේවා "මීට වඩා ශහොඳට විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ශගශනනවා ශමය තාවකාලිකවයි ශගශනන්ශන්"
ියයකා. එශහම ියේවාට විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය්ෂ ශගනාශේ නැහැ. මැතිවරණ රමය ශවනසථ
කරනවාය ියයකා වි ාක ශ්ධවල් ියේවා. විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය අද වන කල් ශගනාශේ නැහැ.
තමුන්නාන්ශසේකා ශගනාශේ නැති විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය තමයි අපි ශගශනන්ශන් ියයන එක මා ියයන්න
කැමැතියි. තමුන්නාන්ශසේකා එදා විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ශගනාවා නම් අපට විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ශගශනන්න අව ය වන්ශන් නැහැ.
ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. අපි දැ්ෂකා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව එකම
සභාව්ෂ හැටියට සකකා අලුතින් ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ
හදනවාය ියයකා වියදම් කළ බවේ පුළුවන් තරම් කාකය ගත කළ
බවේ. අන්තිමට අලුතින් හදපු ආඩුක්රම වයවසථාාව ඉේ නැහැ.
තමුන්නාන්ශසේකා ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ හැු ශේ නැති
වුණේ අපි අලුතින් ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ හදනවා ියයන එකේ
මම තමුන්නාන්ශසේකාට ියයන්න නනු. අපි අලුේ ආඩුක්රම
වයවසථාාව්ෂ හදනවා. විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
තාවකාලිකව තමයි ශගශනන්ශන්.
මම විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ කරන්න නනු පළාේ සභා ගැනේ.
බසථනාහිර පළාේ සභාශේ හිටපු මහ ඇමති අශප් රසන්න රණතුාග
ඇමතිතුමාේ කාා කළා. ශම් කැබිනට් මඩුඩකශේ කැබිනට්
ඇමතිවරුන් හැටියට ඉන්නවා පළාේ සභාශවන් ආපු 14ශදශන්ෂ.
ඒ වාශේම පළාේ සභාශවන් ආපු රාජාය ඇමතිවරු 16ශදශන්ෂ
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ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. ඒ අය පළාේ සභාවක ඉඳකා ආපු
අය. මම ගණන් හදකා බැලුවා. ඒ වාශේම පළාේ සභාවක ඉඳන්
ආපු මන්ත්රීවරු 88ශදශන්ෂ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නවා. අපි ඒ
පිළිබඳේ කල්පනා කර බකන්න නනු. පළාේ සභා රමශේ
වැරැ්ධද්ෂ තිශබනවා නම් අපි ඒක හදාගන්න නනු. අපි දන්නවා
පගි ගිය කාකශේ පළාේ සභා ශවතට බකය විමධයගත වුණා
ියයකා. ශම් ඇමතිවරුන්ට මධයම ආඩුක්වට එන වැඩ ශකොටසථ
ගශමන් කරගන්න පුළුවන් තේේවය්ෂ ටිශකන් ටික
ශගොඩනැඟිකායි තිුදශඩු. ඉතින් අපි ඒ තේේවය පිළිබඳේ
අවධානය ශයොමු කරන්න අව යයි.
මම අවසාන ව ශයන් ියයන්ශන් ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව අප බකාශපොශරොේතු වූ ඉක්ෂකවකට ගිශේ නැහැ ියයකායි.
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සමහර අය ඒකාධිපතියන් හැටියට කටයුතු
කළා; ශ්ධ පාකනය කළා. ඒ වාශේම එම ශකොමිසම පිළිබඳ
ජානතාවශේ තිුදණු ආකල්ප ශවනේ අතකට ශයොමු කරවන්න ඒ
අය කටයුතු කළා ියයන එක කනගාටශවන් වුණේ රකා කරමින්
මශේ කාාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා.2.11

ගු ගය සත කුණාතිලක නහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අද ශමම ගරු සභාශේ තම
මාගක කාාව පවේවමින් එකම ගශම් එකම පාසශල් මශේ ාාති
මිත්ර ගරු සාගර කාරියවසම් මැතිතුමා ඉදිරිපේ කරපු ශයෝජානාව
සම එ්ෂ ශවන්න කැීමම ගැන මා සතුට ශවනවා. මූකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමියනි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධනය
පිළිබඳ අවධානය ශයොමු කරන ශම් ශවකාශේ මා ියයනවා අපි
මැතිවරණ
ශකොමිසම
දියන්ශන්
රටක
රජාාතන්ත්රවා ජ
ආඩුක්කරණශේ ගි්ෂකානම එශහම නැේනම් steering wheel
එක හැටියටයි ියයා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාවකට ියිවම ප්ෂෂයක පැේතකට හැශරන්න
පුළුවන්කම්ෂ
නැහැ.
ජානතාවශේ
පැේශේ
ඉඳශගන
රජාාතන්ත්රවාදය ආර්ෂෂා ියීකමයි ඒ ශකොමිසමට කරන්න
තිශබන්ශන්. අශප් රශට් විතර්ෂ ශනොශවයි ශකෝකශේ ශබොශහෝ
ශිෂථට සම්පන්න රටවල් හැම එකකම වාශේ අද ශව්ධදි ්ෂතිමේ
සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා ්රියාේමක ශවනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ඊට කදිම නිදගින්ෂ තමයි
බකවේ රාජායය්ෂ වන අශප් අසල්වැිව ඉන්දියාව. ඉන්දියාශේ
ආඩුක්රම වයවසථාාශවන්ම සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාවකට වි ාක බකය්ෂ කබා  ජ තිශබන බව අපි කවුරුේ
දන්නවා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ජානාධිපතිවරණය්ෂ
පැවැේවූවේ මහ මැතිවරණය්ෂ පැවැේවූවේ පළාේ සභා ශහෝ
පළාේ පාකන මැතිවරණය්ෂ පවැේවූවේ ඒ ිවයලු මැතිවරණවලින්
නිශයෝජිතයන් පේ කරගැනීශම් ්රියාවලිශේ ජ ජානතාවශේ අයිතිය
ආර්ෂෂා ියීකශම් වගකීම උර මතට කර මතට ගන්නා ආයතනය
තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
්ෂතිමේ නැේනම්
්ෂතිමේ රජාාතන්ත්රවාදය්ෂ අශප්්ෂෂා
කරන්න බැරි ශවනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අශප් රශට් ආසන්නතම
මැතිවරණය පගිගිය දවසක පැවැති මහ මැතිවරණයයි. එහි ජ
ශකොශරෝනා උවු ශරන් ජානතාව ආර්ෂෂා කරශගන නිශරෝධායන
මාර්ශගෝපශ්ධ වකට අනුකූලභකව මැතිවරණ පවේවන්න කටයුතු
කරන ශකොට විවිධ ශ්ධ පාකනායන් මැතිවරණ ශකොමිසමට රවපු
හැටි ශගොරවපු හැටි අපට දිගින් දිගටම දියන්නට කැුදණා.
ආඩුක්ශේ රධානින් විිවන්ම නිශරෝධායන මාර්ශගෝපශ්ධ
උල්කා නය කරකා ඒවා ගැසට් ශනොකර මැතිවරණ ශකොමිසමේ
එ්ෂක ගැටම් හදාගේ හැටිේ අපට මතකයි.
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මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාවට ගරහපු අයට ියව යුතු ශදය්ෂ තිශබනවා. අදේ ශම් විවාදය
අතරතුර මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ගැන ශකොච්චර කාා කළාද
ියයකා අපි දැ්ෂකා. එශසේ ගරහපු අයට අපි මත්ෂ කරනවා දහනව
වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය යටශේ සථවාීකන
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පිහිටවන්න කලින් පැවැති
මැතිවරණේ සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පිහිටීමශමන්
පසථශසේ පැවැති මැතිවරණේ හෘදය සා්ෂ යට එක ව සාසන්දනය
කර බකන්න ියයකා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි 1999 පැවැති  ඉරකට වයඹ
පළාේ සභා ඡන්ද මාශකොල්කය අප කාටේ ශහොඳට මතක තිශබන
අමිහිරි මැතිවරණය්ෂ. අශප් රශට් මැතිවරණ ඉතිහාසශේ ශකො ඉම
කළු පැල්කම හැටියටයි අපට ඒ මැතිවරණය මත්ෂ ශවන්ශන්. ඒ
දවසථවක රාශ්ධීයය සභා මැතිවරණශේ ඉඳකා ජානාධිපතිවරණය
ද්ෂවා පැවැති හැම මැතිවරණය්ෂම අවසන් වුශඩු ශබොශහෝ
ශවකාවට මිනිසථ ජීවිත පවා අහිමි කරශගනයි. දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැල්කා ශම් සථවාීකන
ශකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න ඉසථශසල්කා ශගවල් ගිනි තියකා
ඡන්ද කාර්යාක පවා කඩකා බිඳකා ගිනි තියකා වි ාක පිරිස්ෂ
තුවාක කරශගන තමයි මැතිවරණ පැවැේවූශේ.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අද ශම් ගරු සභාව ශදස
බකන ශකොට අපට ශබොශහෝ ිවු ීමම් මත්ෂ ශවනවා. ඊශේ-ශපශර්දා
බන්ධනාගාරශේ ඉඳකා මන්ත්රීවරශය ඉ ශගනැල්කා අශප්
විශරෝධය මැ්ධශ්ධ දිවුරුම්  ජමට සකසථවකා ශම් ගරු සභාශේ වාඩි
කරවූවා. 2015 ජානාධිපතිවරණශේ ජ රේනපුර දිසථ්රි්ෂකශේ
ශේදිකාවකට ශවඩි තියකා මහ දවල් මිනිගින් මරා දාපු හැටි අපට
මත්ෂ ශවනවා. ඒ වාශේම ශම් ගරු සභාව දිහා බකන ශකොට අපට
මත්ෂ ශවනවා තවේ මැතිවරණයක ජ මහනුවර දිසථ්රි්ෂකශේ
උඩතකවින්ශන් කරපු මහා මිනිසථ ාතනය. ඒ වාශේම තමන්ශේ
ඡන්ද අයිතිය පාවිච්චි කරන්න ආපු කාන්තාවක නිරුවේ කරකා
පාශර් ඇදශගන ගිය අතීතය අපට මත්ෂ වනවා මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි. ඒ ශගෝ්රික මැතිවරණ සාසථකෘතිය ඒ හිරිියත
ශ්ධ පාකනය නිමා කරපු විශිෂථට ආයතනය බවට දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් පසථශසේ පිහිටවපු මැතිවරණ
ශකොමිසම පේ වුණාය ියයන එක අපට භය නැතිව රකා
කරන්න පුළුවන්. අහිාසක සමෘ්ධධිකාභින් බසථවක පටවාශගන රට
පුරා ශේදිකාව්ෂ ශේදිකාව්ෂ ගාශන් අරශගන ගිය යුගය සමෘ්ධධි
නියාමකශේ ඉඳකා සාසථාා සභාපතිවරුන් ද්ෂවාම රාජාය
නිකධාරින් සහ ිවයලු රාජාය ආයතනවක ශ්ධපළේ ආඩුක්ශේ
මැතිවරණ වයාපාරවකට ශයොදාගේ හැටි අපට ශහොඳට මතකයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ඒ කාකශේ ඡන්දය්ෂ ඉවර වන
ශකොට කාගම බාශකොශකොේ වනවා. ශමොකද රැසථීමම්වකට ශසනග
ඇදකා. ආඩුක්ශේ මාධය ආයතනේ බාශකොශකොේ වනවා.
ජානමාධය ඇමති හැටියට මා 2015 වැඩ භාරගේ විට ඒ තේේවය
මම ශහොඳින්ම දැ්ෂකා. ආඩුක්ශේ  ඉණු ශහෝදකායි විප්ෂෂයට මඩ
ගහකායි ඒ තේේවය ඇති ශවකා තිශබන්ශන්. ඒ අඳුරු යුගය නිම
කශළේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව. අද අපට අව ය ීම
තිශබන්ශන් ශම් අයතන තව තවේ ්ෂතිමේ ියීකමයි. එශහම
නැතිව විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් කරන්න
හදනවා වාශේ ඒකාධිපති පාකනයකට පාර කපන්න ශම්වා ු ර්වක
ියීකම ශනොශවයි අද අපට අව ය වන්ශන්. මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි ශම් ආයතන ු ර්වක සහ නිවට ආයතන බවට පේ
කරන එක ශනොශවයි කළ යුතුව තිශබන්ශන්. ශම්වා ු ර්වක ියීකම
සඳහා කවුරුන් ශහෝ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
පනේ ශකටම්පතට ප්ෂෂව අත එශසේශවොේ අනාගත පරපුර
ඔවුන්ට සමාව ශදන එක්ෂ නැහැ. කවදා ශහෝ ඔවුන්ශේම හෘදය
සා්ෂ ය ඔවුන්ට ශදොසථ ියයයි. ශම් රශට් තිුදණු දියුණු ශ්ධ පාකන
සාසථකෘතියකට අව ය වැදගේම ආයතනය බිමට සමතකා ියීකශම්
වරදට ඔවුන්ශේම හෘදය සා්ෂ ය ඔවුන්ට වද ශදයි ියයකා මට
වි ථවාසයි.
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මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ශම් රශට් ජානතාව
ඉල්කන්ශන් ශමොක්ෂද මැතිවරණවක ජ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවක
අශප්්ෂෂකයන් වියදම් කරන මුදල්වක විනිවිදභාවය්ෂ ඇති
කරන්න ියයකායි ජානතාව දිගින් දිගට ඉල්කන්ශන්. සමහර
අශප්්ෂෂකයන් වියදම් කරන ඒ මහා ධනසථකන්ධය ශකොශහොම
උපයා ගේතාද ියයා ශහළිදරවු කරන්න ියයකායි ජානතාව
ඉල්කන්ශන්. එශහම ශනොකශළොේ අයාා රමවලින් ධනය
උපයාගේ ධන  ඉශේරයන්ශේ ශකළි බිම්ෂ බවට තවු රටේ
මැතිවරණ පේ වන එක අපට නවේවන්න බැරි වනවා.
අන්න ඒ නිසායා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ්ෂතිමේ කළ
යුේශේ. ඒ වාශේම රාජාය මාධය වාශේම ශපෞ්ධගලික මාධයේ
ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවක ශහොරණු බවට පේශවකා මිනිගින්ශේ ඔළු
ශහෝදන එක පාකනය කරන්නට මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
තවු රටේ ්ෂතිමේ ියීකම අව ය යුගය්ෂ ශම්ක. මූකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමියනි නමුේ ඒ ශවනුවට ශමොක්ෂද කරන්න
හදන්ශන් විිවශවනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය හරහා
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ අඬු කඩන්නයි හදන්ශන්. පගි ගිය
කාකශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ යම් යම් සාමාජිකයන්ශේ
අක් පාක් ශසොයමින් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා සාකල්පයටම පහර
ශදනශකොට අපි දැනගේතා ශම් කුසථති ශවන්ශන් ශමොකාටද
ියයකා. ශම් දෙදානම් වන්ශන් දේෂෂම විධියට ශම් ශකොමිසම දියකර
හැීකමට බව අද නනුම  ඉඩා දරුශව ඉට වුවේ පැහැදිලිව
ශපශනන්නට තිශබනවා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි එශහම
නම් අපි ඊට විරු්ධධව දිගටම ශපනී ිවටින බවේ ශම් රශට්
ජානතාවශේ අභිවෘ්ධධිය ශවනුශවන් රශට් රජාාතන්ත්රවාදය
ශවනුශවන් ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව තවු රටේ ්ෂතිමේ
ියීකම ශවනුශවන් අපි රධාන විප්ෂෂය විධියට පාර්ලිශම්න්තුව
තුළේ ඉන් පිටතේ ශපනී ිවටීමට දෙදානම් බව සඳහන් කරමින්
මට අවසථාාව කබා  ජම ගැන ඔබතුමියට සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ
වචන සථවල්පය අවසන් කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු ඩේකසථ ශ්ධවානන්දා මැතිතුමා - [සභා ගර්භය
තුළ නැත.

ගරු (ආචාර්ය) සරේ ීමරශසේකර මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි
8ක කාකය්ෂ තිශබනවා.
[අ.භා.2.21

ගු (ආචාර්ය) සරත් වීරමසේකර නහතා මපොත් සවා හා
පොත් පාලන ක යුුර රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர - மாகாை சகபகள்
மற்றும் உள்ளூராட்சி இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - State Minister of
Provincial Councils and Local Government)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අපි අද කාා කරන්ශන් 2019
වර්ෂශේ ශතවැනි කාර්තුව සඳහා වන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව ගැනයි. මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ ිවටින්ශන් මහින්ද ශ්ධ ප්රය මැතිතුමා ජානාධිපති නීතීා
නලින් ශේ. අශබ්ශසේකර මැතිතුමා සහ මහාචාර්ය එසථ. රේනජීවන්
හූල් මැතිතුමායි. ඔවුන්ට ශල්කම් මැතිවරණ ශකොමසාරිසථ
ශජානරාල් ඇතුළු වි ාක කාර්ය මඩුඩකය්ෂ ිවටිනවා. මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශේ අරමුණු සහ පරමාර්ා ඉට ියීකමට ගන්නා
වුයමට මා ඒ කාර්ය මඩුඩකයට මාශේ සථතුතිය සහ රණාමය ශම්
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අවසථාාශේ ජ හිමි කර ශදනවා. ශමොකද ඡන්ද හිමි නාම ශල්ඛ්නය
රතිශ ෝධනය ියීකමට ඔවුන් ඉතාම ශකො ඉ වුයම්ෂ ගේ නිසා.
ශම් කාර්ය සාධන වාර්තාශේ සඳහන් ශවනවා උතුරු පළාතට
විශ ේෂ අවධානය්ෂ ශයොමු කරකා යුදමය වාතාවරණය යටශේ
නැවත පදිාචි ියීකම් කටයුතු ිවු  කර ශනොමැති අවසථාාවක යම්
රමශේද අනුගමනය කළා ියයකා. එතැන ජ මම මත්ෂ කරනවා
උතුශර් යු්ධධය පැවතුණු කාකය තුළ ජ ශකොටි ත්රසථතවා ජන් විිවන්
ජානවාර්ගික ශු්ධධය්ෂ - they resorted to ethnic cleansing කරකා වි ාක ිවාහක සහ මුසථලිම් ජානකාය්ෂ උතුශරන් ඉවේ කළ
බව. මම හිතන හැටියට උතුශර් ජීවේ වුණු ිවාහක පවුල් 25 000්ෂ
සහ මුසථලිම් පවුල් 15 000්ෂ පමණ ජානවාර්ගික ශු්ධධය්ෂ කරකා
ඉවේ කළා. ඔවුන් නැවත පදිාචි කරකා ඔවුන්ශේ උතුශර් ඡන්ද
බකය කබා ජමට කටයුතු කරන්නට නනු ියයකා මම ශම් ශවකාශේ
ශයෝජානා කරනවා. ඒ වාශේම ඔවුන් ශකොශහේද ඉන්ශන් ඔවුන්
තමන්ශේ ඡන්ද බකය පාවිච්චි කරනවාද නැ්ධද ියයන කාරණයේ
ශසොයා බැ රම මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ වගකීම්ෂ හැටියට
මම දියනවා.
ඊළ ට දහ නවශවනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය අනුව
තමයි ශම් සථවාීකන යැයි ියයන ශකොමිෂන් සභා ඇති කශළේ. දහ
නවශවනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට ශපර ශම්
මැතිවරණ පැවැේවූශේ ඉතාම පරිණත ශජායෂථ රාජාය නිකධාරින්
විිවන්. ඔවුන් පේ කශළේ රශට් ජානතාවශේ බහුතර ඡන්දශයන් පේ
වුණු විධායක ජානාධිපතිතුමා. නමුේ ඒ බකය දහ නවශවනි
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ආඩුක්රම වයවසථාා
සභාවට ු න්නා. කාානායකතුමා හැර ආඩුක්රම වයවසථාා
සභාශේ සාමාජිකයන් නව ශදශන ඉ ිවටිනවා. ඒ නව ශදනා තමයි
අගමැතිතුමා විප්ෂෂ නායකතුමා අගමැතිශේ සහ විප්ෂෂ
නායකශේ එක ේවශයන් පේ කරන සාමාජිකයන් පහ්ෂ එතශකොට හතයි- ජානාධිපතිතුමා පේ කරන එ්ෂ සාමාජිකය ඉ සහ
ගිළු ප්ෂෂවලින් පේ කරන එ්ෂ සාමාජිකය ඉ. එතශකොට
සාමාජිකයන් 9යි. ඒ බහුතර සාමාජිකයන් සාඛ්යාවකශේ ඡන්ද
තිශබන්ශන් ඡන්ද හත්ෂ තිශබන්ශන් අගමැතිතුමා සහ විප්ෂෂ
නායකතුමා යටශේ. පගි ගිය කාකශේ අගමැති ශකස ිවටිශේ
කවුද රනිල් විරමිවාහ මැතිතුමා. විප්ෂෂ නායකවරයා වුශඩු
ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා. අපි දන්නවා අගමැතිතුමාශේ
ආකල්පය ශමොක්ෂද ියයකා. ඒක නිසා තමයි ජානතාව ඉතාම
පැහැදිලි ශකස රනිල් විරමිවාහ මැතිතුමාව ශමවර
මැතිවරණශයන් රති්ෂශෂේප කශළේ. අපි දන්නවා හිටපු විප්ෂෂ
නායක ආර්. සම්පන්දන් මහේමයා
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

එල්ටීටීඊ එශ්ෂ ශ්ධ පාකන හසථතශේ නායකයා ියයකා. ඒ
ශදශපොළ තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂමට වැඩි සාමාජිකයන් පිරිස්ෂ
පේ කරන්ශන්. එයින් ශකශන ඉ තමයි රේනජීවන් හූල්
ියයන්ශන්. ශම් සථවාීකනයි ියයන ශකොමිෂන් සභාවට ඇේත
ව ශයන්ම පේ කළ යුේශේ ඉතාම පරිණත ප්ෂෂග්රාහීව  ශනොවන
වෘේතීන්හි පරිපාකන ශහෝ අධයාපන ්ෂශෂේත්රවක විශිෂථටතා
හිමිකරශගන ිවටින ිවවිල් සමාජාය පිළිගේ ශශ්රේෂථ පු්ධගකයන්.
එතශකොට රේනජීවන් හූල් එවැනි පු්ධගකශය්ෂද
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ කාර්ය භාරය තමයි පාර්ලිශම්න්තුව විගිරුවා හැරියාම
පුළුවන් තරම් ඉ්ෂමනට නැවත මැතිවරණය්ෂ පැවැේීමමට
කටයුතු ියීකම. 2018 ශම් පාර්ලිශම්න්තුව විගිරුවා හැරියාම
ශශ්රේෂථ ාධිකරණශේ නක් 14්ෂ ශගොනු වුණා. එයින් රාම නක්ව
දැම්ශම් ශවන කවුරුවේ ශනොශවයි මැතිවරණ ශකොමිසශම් ිවටින
"හූල්" ියයන පු්ධගකයායි. එතශකොට එය විහිළුව්ෂ ශනොශේද
ඔහුශගන් ඒ ගැන ඇහුවාම ඔහු ියයනවා ඔහු ඒක කශළේ
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකය ඉ හැටියට ශනොශවයි සාමානය
ශකන ඉ හැටියටයි ියයකා. ශහොඳයි අපි හිතමු ශම් "හූල්" ියයන
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පු්ධගකයා අවාකවම ජානතාවශේ රජාාතන්ත්රවා ජ අයිතීන් කඩීමම
ගැන හිතකායි ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට ගිශේ ියයකා. එශහම නම්
පගිගිය රජාය කාකශේ අගමැතිවරශය්ෂ තනතුශර් ිවටිය ජ ඔහු ඉවේ
කරන්ශන් නැතිව රනිල් විරමිවාහ මැතිතුමා පේ කළාම නක්
දැම්ශම් නැේශේ ඇයි ඒ වාශේම අග්රවිනි ථචයකාර ශමොහාන්
පීරිසථ මහතා ඉතාම පහේ ශකස රජාාතන්ත්ර විශරෝීක ශකස ඉවේ
කර ශවනේ ශකන ඉ පේ කරන ශකොට හූල් ියයන පු්ධගකයා නක්
දැම්ශම් නැේශේ ඇයි ඒ වාශේම ශම් රශට්වේ පුරවැිවය ඉ
ශනොවන විශ්ධශිකය ඉ මහ බැා ඉව ශකොල්කකන ශකොට නක්
දැම්ශම් නැේශේ ඇයි අර කාරණාශේ ජ ශපෞ්ධගලික ව ශයන්
ශශ්රේෂථ ාධිකරණයට ගියා නම් ශම්වාට නක් දැම්ශම් නැේශේ ඇයි
ියයන එකයි අපි අහන්ශන්. එශහම නම් එතුමා කර තිශබන්ශන්
සම්පූර්ණශයන්ම ශරෝඩාව්ෂ සහ ශබොරුව්ෂ. අනික ඔහුේ ්ධවිේව
පුරවැිවශය්ෂ. ්ධවිේව පුරවැිවභාවය තිශබන ශකන ඉට මහ
මැතිවරණයට ඉදිරිපේ ශවන්න බැරි නම් ්ධවිේව පුරවැිවභාවය
තිශබන ශකන ඉ මහ මැතිවරණ හගිරුවන ශකොමිසශම්
සාමාජිකය ඉ ශවන්ශන් ශකොශහොමද ශම්ක තමයි ආඩුක්රම
වයවසථාා සභාශවන් සහ දහනවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශයන් කරපු ශරෝඩාව. අන්තිමට ඔහු සහ සභාපති අතර
ියිවම ආකාරයියන් ශහොඳ ගිහදේවය්ෂ තිුදශඩු නැහැ. ශම් හූල්
ියයන පු්ධගකයා 2020 අශරේල් 24වන දා “Daily Mirror” පුවේ
පතට කළ රකා ය්ෂ මා ළ තිශබනවා. ඔහු ඒ අවසථාාශේ ජ
ශමශසේ ියයා තිශබනවා.
" 'I must note that my US citizenship oath 'to support and defend the
Constitution and laws of the United States' has nothing for me to be
ashamed of, …."
"In contrast, MD was a member of the JVP in its most violent days,
committed
to
overthrowing
our
democratically-elected
government.”

ඔහු ියයනවා මශේ ඇශමරිකානු පුරවැිවභාවය ගැනවේ
ඇශමරිකානු වයවසථාාව රියන්න ශදන දිවුරුම ගැනවේ කේජාා
ශවන්ශන් නැහැ. නමුේ මහින්ද ශ්ධ ප්රය මහතා එදා
රජාාතන්ත්රවා ජව පේ වුණු රජාය්ෂ ශපරළන්න යු්ධධ කළ ජානතා
විමු්ෂති ශපරමුශඩු රබක සාමාජිකශය්ෂ ියයා. ශම් වාශේ
ශකන ඉවේ අසථ කර ගන්න ජානාධිපතිතුමාට බැහැ ශම් දහනවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය නිසා.
පගිගිය මහ මැතිවරණශේ ජ ක්ෂෂ හතකට වඩා ඡන්ද
රති්ෂශෂේප වුණා. අශප් රශට් සා්ෂෂරතාව ිවයයට අූපහකටේ
වැඩියි. අපි ඒ ගැන ආඩම්බර ශවනවා. නමුේ එවැනි රටක ක්ෂෂ
හතහමාරක පමණ ඡන්ද රති්ෂශෂේප ශවන්ශන් අශප් වැරැ්ධද්ෂ
නිසා ශනොශවයි මැතිවරණ ශකොමිසශම් වැරැ්ධද නිසායි. මැතිවරණ
ශකොමිසශම් ඉන්න ශමවැනි ප්ෂෂග්රාහීව  NGO නඩවක
සාමාජිකයන් වන පු්ධගකයන් අපට ඉවේ කරන්න පුළුවන්
ශවන්ශන් විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනාශවොේ
පමණයි. ඒ නිසා විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට
සම්පූර්ණශයන්ම අශප් අනුමැතිය සහ දායකේවය කබා ශදනවා. ඒ
තුළින් අපට පුළුවන් ශවනවා නැවත වර්ෂ රජාාතන්ත්රවාදය
සථාාපිත කරන්න. ශබොශහොම සථතුතියි.
[අ.භා.2.28

ගු මආචාර්ය හරිනි අනරසූරිය මනමනවිය

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)

(The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මශේ කාාවට රශේ ය
ගන්න - [බාධා ියීකම්ෂ

ගු නමනෝ ගම සස ස නහතා
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ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ශම් සභාවට සහභාගි ශවකා උේතර
දිය ශනොහැිය රශට් වැදගේ පු්ධගකයන් පිළිබඳව ඔබතුමා බරපතළ
ශචෝදනා එල්ක කළා. එය එතරම් ශයෝගය නැහැ. මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපතිතුමා-

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is not a point of Order. ගරු මන්ත්රීතුමියනි ඔබතුමිය
කාා කරන්න.

ගු මආචාර්ය හරිනි අනරසූරිය මනමනවිය

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)

(The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ශම් කාකශේ මාධය තුළ
කාා වන ඉතාම ශේදනීය ිව්ධධිය්ෂ එ්ෂක මශේ කාාවට
රශේ ය ගන්න කැමැතියි. ූ වැලිකඩ ිවු  වුණු අනතුරින් මිය ගිය
අය ශවනුශවන් ශම් ශවකාශේ අශප් සාශේගය පළ කරන්න
කැමැතියි. ඒ ිව්ධධිශයන් මතු වන එක කාරණය්ෂ තමයි අශප්
නියාමන යාන්ත්රණවක සහ නීතිවක තිශබන ු ර්වකතා.
විශ ේෂශයන් ඒවා ්රියාේමක ියීකශම් ජ යම් යම් අක් පාක් තිශබන
බවේ ු ර්වකතා තිශබන බවේ ශමම ිව්ධධිශයන් ශහොඳටම අපට
දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ ශහේතුශවන් තරුණ පවුක්ෂ මිය ගියා.
ඇේතටම ශමොන වාශේ රතිපේති නියාමන යාන්ත්රණ ඇති කළේ
ඒවා ්රියාේමක ියීකශම් ජ වි ාක අක් පාක් ිවු වන බව අපි
ිවයලුශදනාම පිළිගත යුතුයි. අද කාා කරන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ අක් පාක් තිුදණේ පගිගිය කාකය තුළ ජ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශවන් කරපු ්රියාවලිය අප ිවයලුශදනාටම
පිළිගන්න ශවනවා
වාශේම අප ිවයලුශදනා අතර ඒ
සම්බන්ධශයන් යම් ඇගයුම ඉේ තිශබනවා. එක පු්ධගකශය ඉශේ
අක් පාක් නිසා ශකොමිෂන් සභාශේ සම්පූර්ණ ්රියාවලියම
විශේචනයට ක්ෂ කරන එක ඉතාම අසාධාරණයි ියයකා මම
හිතනවා.
ශම් අවසථාාශේ  ජ සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා පිළිබඳ ඉතිහාසය
සම්බන්ධශයන් මත්ෂ කශළොේ වටිනවා ියයකා මම හිතනවා.
1990  ජ ආර්. ශරේමදාස හිටපු ජානාධිපතිතුමා තරුණ අසහනය
පිළිබඳව ජානාධිපති ශකොමිෂන් සභාව්ෂ පේ කළා. එතුමා එම
ශකොමිෂන් සභාව පේ කශළේ ඒ කාකශේ පැවති තරුණ අසහනය
පිළිබඳව විමර් නය්ෂ කරන්නයි. එම වාර්තාශේ පළමුවැනි
Chapter එශ්ෂම තිශබන රධාන කාරණය තමයි එම ශකොමිසම
ඉදිරිපිටට ඇවිල්කා කරුණු දැ්ෂවූ තරුණයන් දහසථ ගණනකශේ
අදහස වුණු
අශප් රශට් ඉතා අසාධාරණ සමාජාය්ෂ
අසමානතාවලින් බහුක සමාජාය්ෂ තිශබනවාය ියයන එක.
විශ ේෂශයන්ම ශමය ශ්ධ පාකනීකරණයට ක්ෂ වූ සමාජා
ආයතන ශ්ධ පාකන ආයතන තිශබන සමාජාය්ෂය ියයන එක
තමයි ඔවුන් ියයා ිවටිශේ.
එම වාර්තාශේ පළමුවැනි ශේදශේ ශමන්න ශමශහම සඳහන්
ශවකා තිශබනවා :
“The oral and written representations made to the Commission
indicated virtual unanimity that politicisation and perceptions about
the abuse of political power are some of the main causes of youth
unrest in contemporary Sri Lanka. The Commission is well aware
of the important role that politics plays in a democratic society.
However, what was underscored during our deliberations was not
politics as "the art of governance" but the abuses and excesses of
politicisation which give rise to strong perceptions of injustice,
especially among the youth.”

(மாண்புமிகு மபனா கபைசன்)

(The Hon. Mano Ganesan)

Madam Chairperson, I rise to a point of Order.

ඊට පසථශසේ ශමම සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා සහ Constitutional
Council එක්ෂ අව ය බව එම වාර්තාශවන්ම තමයි ශයෝජානා කර
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරදෙරිය ශමශනවිය]

නිර්ශ්ධ කර තිශබන්ශන්. ඒ හරහා තමයි දහහේවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශම්වා ්රියාේමක වන්ශන්.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ශේදවාචකයට ශහේතුව තමයි
එම වාර්තාශේ කර්තෘ ශකශන ඉ වන දැනට ආඩුක්ශේ ිවටින
මහාචාර්යවරශය ඉේ ශමම නිර්ශ්ධ ඉදිරිපේ කරපු එම වාර්තාව
අේසන් කර තිීමම. ශම් කාකය තුළ එම ිවයලුශ්ධම අමතක වුශඩු
ශකොශහොමද ියයකාේ අපට ර ථන කරන්න ශවනවා. අපි ඉදිරියට
යන්න නනු යම් ියිව විධියියන් රජාාතන්ත්රවාදය පුළුල් කරන
මාර්ගයකට මිස්ෂ හ ඉළන තැනකට ශනොශවයි.

Democracy is not an ideal that can be fulfilled
immediately. It is a process; it is always a work in
progress. We have to take steps which will broaden that
process and reach that ideal rather than resorting to
interventions with policy or constitutional amendments
that restrict the democratic space. I think the Election
Commission was one of the main arms of ensuring that
democratic culture which prevailed in our society. I do
not think that in the current situation, within this capitalist
system, we will ever reach that ideal of democracy. But,
we must always reach towards that ideal and any
measures that are taken to weaken such spaces must be
resisted at all cost.
Thank you very much.
ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඩේකසථ ශ්ධවානන්දා මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක
කාකය්ෂ තිශබනවා.
[பி.ப. 2.34]

ගු ඩේලසන මද්වාන සදා නහතා මධීවර අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா - கடற்தறாைில் அகமச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries)

நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள!
பநற்கறய தினம் நாடாளுமன்றத்திபல அரசியலகமப்புக்கான
20வது திருத்தச் சட்டமூலம் தகௌரவ நீதி அகமச்சர்
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 19வது திருத்தச் சட்டத்தில்
பல்பவறு குளறுபடிகள் இருக்கின்ற நிகலயில், நாட்டின்
முன்பனற்றம் கருதிய தசயற்பாடுகளுக்குப் பாாிய பின்னகடவு
ஏற்படுவதாகக் கூறிபய கடந்த னாதிபதித் பதர்தலின்பபாதும்
தபாதுத் பதர்தலின்பபாதும் 20வது திருத்தச் சட்டத்திற்தகன
மக்களது ஆகை பகாரப்பட்ட நிகலயில், இந்த நாட்டு மக்கள்
அதற்கான ஆகைகய
னாதிபதி அவர்களுக்கும் இந்த
அரசுக்கும்
வைங்கியிருக்கின்றனர்.
எனபவ,
மக்களது
ஆகைகய மதித்து இந்த அரசு தசயற்பட்டிருக்கின்றது
என்பகத ஏற்றுக்தகாள்ள பவண்டும். அபதபநரம் இந்த 20வது
திருத்தச் சட்டமூலத்தில் குகறபாடுகள் அல்லது பசர்க்கககள்
இருப்பின் அதுகுறித்து ஆராய்ந்து பார்த்து அவற்கறச்
சாிதசய்து தகாள்வதற்குக் கால அவகாசம் இருக்கின்றது
என்பதால், இதுகுறித்து எவரும் வீண் குைப்பங்ககள
ஏற்படுத்திக்தகாள்ளத் பதகவயில்கல என்பகத முதலில்
வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகின்பறன்.
பதர்தல்கள் ஆகைக்குழு பற்றிக் கருத்துக் கூறுகின்ற
பபாது, அதன் தசயற்பாடுகள் பபாதியளவில் முன்தனடுக்கப்
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பட்டிருந்தபபாதிலும், அதன் குறிப்பிட்ட ஓர் உறுப்பினரது
தன்னிச்கசயான பபாக்கானது கடந்த காலங்களில் சுயாதீன
பதர்தல்கள் ஆகைக்குழு ததாடர்பில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு
பகள்விகயத் பதாற்றுவித்திருந்தது என்பது பலருக்கும் ததாிந்த
விடயமாகும். சுயாதீன ஆகைக்குழு என்ற அகமப்புமுகற
வரபவற்கத்தக்கது. ஆனால், அதன் உறுப்பினர்கள் சுயாதீனத்
தன்கம தகாண்டவர்களா? என்ற பகள்வி எழுகின்றது.
‘நல்லாட்சி’ எனக் கூறிக்தகாண்ட அந்த ஆட்சியாளர்களுக்கும்
அதகனக்
தகாண்டுவந்ததாகக்
கூறிக்தகாண்ட
தரப்பினருக்கும் ஆதரவாகபவ அந்த ஆகைக்குழுக்கள்
தசயற்பட்டன. ஆகைக்குழுவின் தசயற்பாடுகள் ததாடர்பில்
‘சுயாதீனம்’ என்பது நிர்ையம் தசய்யப்பட்டிருந்தாலும், அதன்
உறுப்பினர்கள் தங்களது தனிப்பட்ட ஆசாபாசங்ககள பதவி
நிகலகயப்
தபாருத்திக்தகாண்டு
பகிரங்கமாக
தவளிப்படுத்தல் என்பது அந்தப் பதவிக்கு இகைக்கப்படும்
அநீதியாகும். பதர்தல் காலகட்டங்களில் தனக்கு எதிராகச்
சிலர் தசயற்படுகின்றார்கள் என்றும், எனபவ அவர்களுக்கு
வாக்களிக்க
பவண்டாம்
எனவும்
வாக்காளாிடம்
ததாகலக்காட்சி அகலவாிகச மூலமாகப் பகிரங்கமாகக்
பகாரும் நிகலயில்
ஆகைக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினர்
தசயற்படுகிறார் எனில், அவாிடமிருந்து சுயாதீன பதர்தல்கள்
ஆகைக்குழு எகத எதிர்பார்க்க முடியும்? அந்தச் சுயாதீன
ஆகைக்குழுவிடமிருந்து மக்கள் எகத எதிர்பார்க்க முடியும்?
என்ற பகள்விகள் எழுகின்றன.
இத்தககயததாருநிகலயில்
மிக
நீண்ட
காலமாகப்
பிற்பபாடப்பட்டு வருகின்ற மாகாை சகபகளுக்கான பதர்தல்
ததாடர்பிலும் பலரும் பலவிதமான கருத்துக்ககள முன்கவத்து
வருகின்றனர். கருத்துக்ககள எவரும் முன்கவக்கலாம்,
ஆனால்,
தசயலுருவம்
காணுகின்றவகரயில்
அகவ
ததாடர்பிலான
நிகலப்பாடுககளக்
தகாள்ளமுடியாது.
மாகாை
சகப
முகறகமகய
நீக்குவது
ததாடர்பில்
அரசாங்கம் சாதகமாகபவா, பாதகமாகபவா இதுவகரயில்
தீர்க்கமாக எகதயும் உத்திபயாகபூர்வமாக அறிவிக்காத
நிகலயில், பலரும் அவரவர்களது அரசியல் பதகவகளுக்காகப்
பல்பவறு கருத்துக்ககளக்கூறித் பதகவயற்ற குைப்பங்ககள
ஏற்படுத்திக்தகாண்டிருக்கின்றனர்
என்பற
கூறபவண்டியுள்ளது.
மாகாை சகப முகறகமயானது எமக்குக் கிகடத்திருந்த
காலந்ததாட்டு,
அதகன
எமது
மக்கள்
நலன்சார்ந்து
தசயற்படுத்தியிருந்தால், இன்று எமது மக்களின் அகனத்துப்
பிரச்சிகனகளும்
முடிந்தவகரயில்
தீர்க்கப்பட்டிருக்கும்
என்பகதபய நான் அடிக்கடி உைர்த்தி வந்துள்பளன்.
எனினும், வடக்கு - கிைக்கு இகைந்த மாகாை சகபயாக
இருக்கட்டும்,
தனித்த
வடக்கு
மாகாை
சகபயாக
இருக்கட்டும்,
அதகனப்
தபற்றவர்களும்,
அபகாித்துக்
தகாண்டவர்களும் தங்களது சுயலாப மற்றும் மக்கள்நலப்
பைிகளில் அக்ககறயற்ற, ஆளுகமயற்ற, தன்கமகளால்
அதகன ஒழுங்குறச் தசயற்படுத்தியிருக்கவில்கல. ததன்பகுதி
களில்
மாகாை
சகபகள்
பபாதியளவு
ஒழுங்குறச்
தசயற்படுத்தபட்டதன் விகளவாக அப்பகுதிகள் பல்பவறு
பமம்பாடுககள
அகடந்துள்ளன.
எனினும்,
இப்பகுதி
அரசியல்வாதிகள் பலரும் தங்களது வாாிசுகளுக்கான அரசியல்
பள்ளிக்கூடங்களாக மாகாை சகபகயப் பயன்படுத்திக்
தகாண்டதாகத் ததன்பகுதியிபல விமர்சனங்கள் எழுந்திருப்
பகதயும் குறிப்பிட்டாகபவண்டும்.
அதிகாரப்
பரவலாக்கத்தின்
ஒரு
தசயற்பாட்டு
வடிவமாகபவ இந்த மகாை சகப முகறகம உருவாக்கப்
பட்டது. குறிப்பிட்ட சில அதிகாரங்கள் தவிர்ந்த ஏகனய
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அதிகாரங்கள் மாகாை சகப வசம் பகிரப்பட்டிருந்தாலும்,
தமது தசயற்பாடுகளால் அந்த அதிகாரங்ககள மக்கள்
மயப்படுத்துவதற்கு வடக்கு, கிைக்கு மாகாை சகபகள்
தவறிவிட்டன
என்பபத
கசப்பான
உண்கமயாகும்.
உாிகமகள் குறித்தும், அதிகாரங்கள் குறித்தும் பபாலித் தமிழ்த்
பதசியவாதம் பபசிக்தகாண்டிருப்பபார், எமது மக்களுக்குக்
கிகடக்கின்ற உாிகமககள, அதிகாரங்ககள மறுப்பவர்
களாகவும் புறந்தள்ளுபவர்களாகவும், உாிகமகளும் அதிகாரங்
களும் தங்களுக்கு மாத்திரபம பவண்டும் என்பதில் பபராகச
தகாண்டவர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். பதர்தல் காலங்களில்
எமது மக்களின் மனச்சாட்சிபபால் பவடமிடுகின்ற இவர்கள்,
பதர்தல்களில்
தவற்றிதபற்றதும்
எமது
மக்களுக்பக
தபாய்ச்சாட்சிகளாகிவிடுகின்றனர்.
இதுபவதான்
எமது
மக்களுக்குத்
ததாடர்ந்தும்
ஏற்பட்டு
வருகின்ற
துயர
நிகலயாகும்.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, you have only two more minutes.

ගු ඩේලසන මද්වාන සදා නහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

மாகாை சகப முகறகமகய ஒழுங்குறப் பயன்படுத்தி,
அதகன வலுப்படுத்த இயலாத ககயாலாகாதவர்கள் இன்று,
13வது திருத்தச் சட்டத்கதப் பாதுகாக்க இந்தியாவிடம் பபாகப்
பபாவதாக அறிக்கக விடுத்துக்தகாண்டிருக் கின்றார்கள்.
பகிரங்கமாக இவ்வாறு அறிக்ககவிடுத்துக் தகாண்பட,
அடுத்துவரப்பபாகின்ற
மாகாை
சகபத்
பதர்தலுக்கு
இப்பபாதிருந்பத தயாராகியும் வருகின்றார்கள் என்பதற்கு
இப்பபாது இந்தக் கூட்டத்தினர் ககயில் எடுத்துக்தகாண்டுள்ள
‘திலீபன் நிகனபவந்தல்’ நிகழ்ச்சி நிரல் எடுத்துக்காட்டாக
அகமந்து இருக்கின்றது. அதாவது இந்தியாவுக்கு எதிராகவும்,
மாகாை சகப முகறகமக்கு எதிராகவும், குைப்பங்ககளத்
தூண்டும் வககயிலும், இந்தியாவுடன் பகககமகய வளர்க்கும்
வககயிலும் அன்று உண்ைாவிரதம் இருந்த திலீபகன
நிகனவுகூருகின்ற விடயத்கதத் தூக்கிப்பிடித்துக்தகாண்டு
மாகாை சகபத் பதர்தலுக்கான வாக்கு அபகாிப்புக்குத்
தயாராகி வருகின்றனர். இதன்மூலமாகத் தாங்கள் எல்பலாரும்
ஐக்கியப்பட்டுள்ள தாகவும் தவளியில் காட்ட முகனகின்றனர்.
அதாவது, தனித்துநின்று கடந்த பதர்தலில் கண்ட பதால்விகய
இந்தப் பபாலி ஐக்கியத் பதாற்றப்பாட்டில் சாிதசய்து
தகாள்ளலாம் எனப் பகற்கனவு காண்கின்றனர். இது வாக்குக்
தகாள்களக்கான ஐக்கியபமயன்றி மக்கள் நலன்சார்ந்த
ஐக்கியமல்ல என்பகத எமது மக்கள் அறியாமலில்கல. இப்படி
ஒரு நாடகத்கத அரங்பகற்றி, சாிந்துபபாகின்ற தங்களது
அரசியல் நிகலகமகய எமது மக்களிகடபய மீளத்தூக்கி
நிறுத்தலாதமன இவர்கள் கனவு காண்கிறார்கள். இந்த
நிகலயில், இந்தத் திலீபன் நிகனவு விடயத்கதக் ககயில்
எடுக்காவிட்டால் தமிழ்த் பதசியப் பூச்சாண்டி காட்டும்
அரசியலிலிருந்து தாங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு விடுபவாமா? என்ற
அச்சத்தில்
அதியுச்ச
பபாலித்
தமிழ்த்
பதசிய
அட்கடப்தபட்டிகளும்
இந்தக்
கூட்டத்துடன்
பசர்ந்து
கும்மாளமடித்து வருகின்றனர்.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, please wind up now.
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ගු ඩේලසන මද්වාන සදා නහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

Madam, please give me just two more minutes.

இவர்களது இந்த அரசியல் நாடகமானது எமது மக்ககள
மீண்டும் பலிக்கடாக்களாக்கி, அதன் மீதமர்ந்து தங்களது
சுயலாப
அரசியகல
முன்தனடுப்பதன்
பநாக்கத்துடன்
கூடியதாகும். இதகன எமது மக்கள் உைர்ந்து தகாள்வார்கள்
என எண்ணுகின்பறன்.
திலீபன் இறக்கின்ற தறுவாயில், அதாவது 1987ஆம்
ஆண்டு
தசப்தரம்பர்
மாதம்
27ஆம்
திகதியளவில்,
அதுவகரயில் புலிகளால் உாிகமபகாரப்பட்ட, புலிகள்
தரப்பிலிருந்து இறந்தவர்ககள பமற்பகாள்காட்டி, “மகறந்த
651 உறுப்பினர்களுடன் 652வது ஆளாகி பமலிருந்து
பார்ப்பபன். புரட்சி தவடிக்கட்டும்!” எனக் கூறியிருந்தார்.
அன்று திலீபகனப் பார்த்து “நீ முன்னால் பபா, நான்
பின்னால் வருகிபறன்” எனக் கூறிய புலிகள் இயக்கத்
தகலவர், தான் பபாகும்பபாது, முள்ளிவாய்க்கால் வகரயில்
தசன்று, எமது மக்களின் எத்தகனயாயிரம் உயிர்ககளக்
தகாண்டு தசன்றார் என்பகத எமது மக்கள் அறிவார்கள். யுத்த
காலத்தில் பலரது கண்டனங்களுக்கும் அனுதாபங்களுக்கும்
உள்ளான ‘கந்தன் கருகை’ படுதகாகலகளின்பபாது, மாற்று
இயக்க உறுப்பினர்ககளயும் கப்பம் பகாரப்பட்டுக் கடத்தி
கவக்கப்பட்டிருந்தவர்ககளயும் துடிக்கத் துடிக்கக் தகாகல
தசய்த தகாடூரத்திலும், பமலும் யாழ். பல்ககலக்கைக மாைவ,
மாைவிகள் உள்ளிட்ட பல்பவறு தகாகலகளிலும், நல்லூர்
பகாவில்
தகாள்கள
முயற்சி
உள்ளிட்ட
பல்பவறு
தகாள்களகளிலும் முக்கிய பங்கு வகித்திருந்த திலீபன், இன்று
திலீபகன நிகனவுகூருவதற்காக ககதயாப்பம் இடுகின்ற
தமிழ்க் கட்சிகளின் முக்கியத் தகலவர்ககள, உறுப்பினர்ககள
எல்லாம் தகான்தறாைித்தவர் என்பகத இந்தத் தமிழ்க்
கட்சிகளின்
இன்கறய
தகலவர்கள்
எனக்
கூறிக்
தகாள்பவர்கள்
தங்களது
சுயலாப
அரசியலுக்காக
மறந்திருக்கலாம். ஆனால், எமது மக்கள் மறந்திருக்க
மாட்டார்கள். அந்தக் காலகட்டத்தில் இந்திய - இலங்கக
ஒப்பந்தம் ககச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. அதகன அன்பற ஏற்று,
ஒழுங்குறச் தசயற்படுத்த முகனந்திருந்தால், பிற்கால அைிவு
யுத்தமும்
அதனால்
ஏற்பட்ட
உயிாிைப்புகளும்
தசாத்திைப்புகளும் உடல் உறுப்புக்களின் இைப்புகளும்
நிகழ்ந்திருக்காது.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Minister, please wind up.

ගු ඩේලසන මද්වාන සදා නහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

I am finishing.

புரட்சி தவடிப்பதற்கு பதில் எமது மக்கள் சமூகத்தில்
அகனத்துத் துகறகள் சார்ந்தும் வரட்சிபய தவடித்திருக்
கின்றது.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරේ ශෆොන්ශසේකා මැතිතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාකය්ෂ තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[අ.භා. 2.44

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි 2019 වර්ෂශේ ශතවැනි
කාර්තුවට අදාළව නි ඉේ කර ඇති මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
කාර්ය සාධන වාර්තාව ගැන තමයි අපි අද කාා කරන්ශන්. අද ගරු
මන්ත්රීතුමන්කා කළ කාා මම අහශගන හිටියා. ඉතිහාසශේ ිව්ධධ
වුණු ශනොශය්ෂ ශ්ධවල් ගැන ශමතැන ජ ියයැවුණා. මට
ශ්ධ පාකනය පැේශතන් ශකටි ඉතිහාසය්ෂ තිුදණේ ඉතිහාසශේ
ශම් රශට් මැතිවරණ පැවැේවූ ආකාරය පිළිබඳව නම් සතුට විය
හැිය තේේවය්ෂ ශනොතිුදණු බව පිටින් ඉඳශගන බකන ශකොටේ
ශේරුම් ශගොසථ තිුදණා. විශ ේෂශයන්ම 1994න් පසථශසේ තිුදණු
මැතිවරණවක ජ මැරකම් ඡන්ද ගණන් ියීකශම් මධයසථාානවකට
පහර  ජම් ඡන්දදායකයන්ට වරාකාරශයන් බකපුම් ියීකම් ඡන්දය
 ජම වැළැ්ෂීමම ආ ජ ශ්ධවල් මහා පරිමාණශයන් ිවු  වුණු බව අපි
දැ්ෂකා. ඒ ිව්ධධි ගැන බකන ශකොට ඡන්ද ගැන අපට වි ථවාසය්ෂ
තිුදශඩු නැහැ. තමන්ට බකතක තිුදශඩු නැති නිසා ඒ
අවසථාාවක ජ මැතිවරණ ශකොමිසම අසරණ ශවකා හිටියා. නමුේ
2015 ජානවාරි 08වන දායින් පසථශසේ දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය හරහා අපි මැතිවරණ ශකොමිසම ්ෂතිමේ
කළා.
ඊට පගිව ශපොශහොට්ටව ජායග්රහණය කරන්න දිලිශසන්න
පටන් ගේත මැතිවරණ අපි දැ්ෂකා. 2018 ජ පැවැේවූ පළාේ පාකන
මැතිවරණය 2019 ජ පැවැති ජානාධිපතිවරණය ඊට පසථශසේ අපි
මුහුණ ු න් අන්තිම මහ මැතිවරණය ියයන ශම් ිවයල්ක මැතිවරණ
ශකොමිසම විිවන් ඉතාම සාමකාමීව සාධාරණව පැවැේවූවා.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය හරහා මැතිවරණ
ශකොමිසමට කබා ු න් ඒ ්ෂතිය අනාගතශේ ජේ අපිට රැක ගන්න
පුළුවන් නම් ඉතාම ශහොඳයි ියයා මා වි ථවාස කරනවා. නමුේ දැන්
ඒ ිවයල්කම කණපිට ශපරළීශගන යනවා.
ඊශේ ශම් ගරු සභාශේ ජ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ගැන කාා වුණා. ශම් විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය හරහා හු ්ෂ සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා අකර්මණය
කරන්න පාර කැශපන බව අපට ශපශනනවා. මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශේ සායුතිය එයට පේ ියීකශම් රමශේදය
නැවතේ දහඅටවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් තිුදණු
තේේවයට අරශගන එන්න ශම් විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය හරහා උේසාහ කරනවා.
අද ශම් ගරු සභාශේ කාා කළ උගේ මන්ත්රීවරු මහාචාර්ය හූල්
වැනි අය විශේචනය කරනවා අපි දැ්ෂකා. එශකස විශේචනවකට
භාජාන ශවන්න රධාන ශහේතුව තමයි හූල් ියයන පු්ධගකයා
මැතිවරණ ශකොමිසශම් ඉඳශගන සථවාීකනව වැඩ කරන්න දරපු
උේසාහය. ඒ කාා කරපු මහේවරු කැමති මැතිවරණ ශකොමිසශම්
කට්ටිය පඹශයෝ වාශේ ඉන්නවා දියන්නයි. ශ්ධ පාකනායන්ට
නනු විධියට නටවන්න පුළුවන් මැතිවරණ ශකොමිසම්ෂ තිශබනවා
නම් ඒ කට්ටිය කැමති බවයි අපට ඒශකන් වැටශහන්ශන්.
අලුතින් එන විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ
තිශබන කරුණු කාරණා අනුව රාජාය ශසේවයට රාජාය ශසේවා
ශකොමිෂන් සභාවට අධිකරණ ශකොමිසමට මැතිවරණ පැවැේීමමට
අදාළ උපමාන නි ඉේ ියීකමට මැතිවරණ ශකොමිසමට තිශබන
හැියයාවකට සීමා පැනශවනවා. ඒ සීමා පැනීමම් හරහා -ඒ
උපමාන මඟින්- මැතිවරණ දූ ත මාර්ගයකට ශගන යන්න රාජාය
බකය පාවිච්චි කරන්න අවකා සැකශසනවා. එතශකොට ආපහු ඒ
කට්ටියට නනු කරන අයට ිවල් ශරදි ශබදන්න පුළුවන්. ඒ කාකශේ
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රුපියල් මිලියන 600ක ිවල් ශරදි ශබු වා. ශඩොකර් 10ට ගේත ිවල්
ශර්ධදට ශඩොකර් 50ක බික්ෂ දැම්මා. රුපියල් මිලියන 120්ෂ තමයි
ිවල් ශරදිවකට වැය වුශඩු. නමුේ රුපියල් මිලියන 600ක බික්ෂ
ශපන්නුවා. ශම් වාශේ ශ්ධවල් ඉදිරියට කරශගන යන්න තමයි
රාජාය ශසේවා ශකොමිෂන් සභාවට ශහෝ රජාශේ ශසේවයට උපමාන
දැමීමට මැතිවරණ ශකොමිසමට ශනොහැිය තේේවය්ෂ ශගන ඒමට
හදන්ශන්.
ඊළ ට අපි දියනවා විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය හරහා ශපෞ්ධගලික මාධයයටේ උපමාන දැමීමට
හැිය පාර්ෂ කපන බව. මීට ඉසථසර මැතිවරණ ශකොමිසමට
හැියයාව තිුදණා රජාශේ මාධයශයන් -මුරිත ශවන්න පුළුවන්
රූපවාහිනී ශවන්න පුළුවන්- අව ය ඒවා පාකනය ියීකමට අව ය
උපමාන නි ඉේ ියීකමට. නමුේ ශම් අවසථාාශේ  ජ විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය හරහා ශපෞ්ධගලික මාධය
පාකනය ියීකමට රමශේදය්ෂ හදා ගන්න යනවා. ශපෞ්ධගලික
මාධය බහුතරය්ෂ පාකනය වන්ශන් වර්තමාන රජාය මඟින්. නමුේ
සථවාීකනව වැඩ කරන්න කැමැති මාධය ඉතා ගිළු රමාණය්ෂ
තිශබනවා. ඔවුන්ශේ අත පය ශකොට කරකා ඔවුන් බැඳකා දාකා
ඔවුන්ට නීති - ීකති පැනීමමට මාර්ගය්ෂ ශම්ශකන් හදා ගන්න
උේසාහ කරන වග තමයි අපට ශපශනන්ශන්.
ශම් දවසථවක මාධයශේ ජ සහ පාර්ලිශම්න්තුශේ ජ අපට නිතරම
ඇශහනවා මැති ඇමතිවරු කාා කරනවා අපට තුශනන් ශදකක
වරම්ෂ ු න්නා ියයකා. එම නිසා අපට නනු ශදය්ෂ කරන්න
පුළුවන් ියයකා හිතා ශගන වාාශේ තමයි ඔවුන් කාා කරන්ශන්.
තුශනන් ශදකක වරම්ෂ ජානතාව ශදන්ශන් සදාචාරාේමක ශ්ධවල්
කරන්න මිස්ෂ රටට ආර්ෂෂාව -

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාකය්ෂ
තිශබනවා.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මට විනාඩි 10්ෂ තිශබනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාකය්ෂ තිශබනවා.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

දැනට විනාඩි 8්ෂ ගියාද

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔේ.

ගු ඩයනා ගනමේ නහත්කමය

(மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமபக)

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි මට නියමිත කාකය එතුමාට
ශදන්න.
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ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මට ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමියට නියමිත කාකය කබා ශදනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි තුශනන් ශදකක බකය්ෂ
තිුදණාය ියයකා හැමශ්ධම කරන්න බැහැ. ඊශේ මම
පාර්ලිශම්න්තුශේ කාා අහශගන හිටියා එ්ෂතරා ඇමති ශකශන්ෂ
කාා කරන ගමන් ියේවා “අපට ඔය පැේශේ ඉන්න එ්ෂශකශන්ෂ
වට කරන්න තුන්ශදනා ගණශන් දාන්න පුළුවන්” ියයකා. අට පාසථ
නැති වුණාම තුශනන් ශදක ගණන් කරගන්නේ බැහැ.
එ්ෂශකශන්ෂ වට කරන්න තුන්ශදශන්ෂ දමන්න නම් හතශරන්
තුන්ෂ තිශබන්න නනු. ශමතැන තුශනන් ශදකයි තිශබන්ශන්.
හැබැයි ඒ වාශේ තර්ජාන කරන අයට මම ියයන්න කැමැතියි අපි
තර්ජානවකට භය නැහැ ියයකා. තුන්ශදශන්ෂ දාකා එ්ෂශකශන්ෂ
වට කරන්න නනු නැහැ. මම තනියම ඔය ඉසථසරහ ශප්ළිශේ
ඉන්න ඔ්ෂශකොම කට්ටිය එකපාරට ගන්න කුසථතියි. ශදවැනි
ශප්ළිය ගන්න දමනවා අශප් චමින්ද වාශේ ශකශන්ෂ. චමින්දශේ
පහරවක රහ විඳපු කට්ටිය ඔය පැේශේ ඉන්නවා. තුන්වැනි
ශප්ළිශේ දයාිවරි ජායශසේකර මැතිතුමා එශහම ඉන්නවා. ඇමතිතුමා
කරාටිේ දන්නවා. අපි දන්නවා ඩයනා ගමශේ මන්ත්රීතුමිය ගැන.
එතුමියට කරාටි කළු පටි තිශබනවා. තුශනන් ශදක්ෂ තිුදණාය
ියයකා අපි වට කරකා ගහන්න දෙදානම් ශවන්න එපාය ියයකා ඉතා
ශගෞරවශයන් ඉල්කා ිවටිනවා.
විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් පාර්ලිශම්න්තුව
ු ර්වක කරනවා. ශමතැන ඉන්න තමුන්නාන්ශසේකා ඔ්ෂශකොම
එකතුශවකා "ිවරි ස ශබෝකා" වාශේ තමුන්නාන්ශසේකාශේ බකතක
එ්ෂ පු්ධගකශය ඉට භාර ශදන්න හදනවා. අගමැති ු ර්වක ශවනවා.
ශපොශහොට්ටව නිර්මාණය කරපු එයට නායකේවය ු න්න එහි ශපර
ගමන්කරුවා අනිවාර්යශයන්ම පඹශය්ෂ බවට පේ ශවනවා. ඒවා
අපි දන්ශන් නැහැ දිට් ධම්මශේදනීය කර්මයද ියයකා. ශමොකද
එතුමා හැමදාම ්ෂතිමේ ශවන්න බකය පාවිච්චි කරන්න ඉතාම
කැපීමශමන් වැඩ කරපු නායකශය්ෂ. ඒක තමයි යාාර්ාය. නමුේ
එතුමාේ පඹශය්ෂ බවට පේ ියීකමට විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය ්රියා කරමින් ිවටිනවා.
ඇමතිවරුන් පේ ියීකශම් සීමාව්ෂ නැහැ. ඒ ගැන කණුව්ෂ  ජකා
තිශබනවා. ඒ කණුව  ජකා තිශබන්ශන් අශප් ''හිටා"

[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

හිටපු ජානාධිපතිතුමාට. ඒ වාශේම ශ්රී කාකා නිදහසථ ප්ෂෂශේ
ඉන්නවා ඇමතිකම් බකාශගන ශකළ හකාශගන ඉන්න කට්ටිය්ෂ.
ඒ ශගොල්කන් රඳවා ගන්න තුශනන් ශදකක ඡන්දය ගන්න  ජපු
කණුව්ෂ තමයි. නැේනම් අනිවාර්යශයන්ම හිශතන හිශතන
හැටියට ඇමතිවරු පේ කරන්ශන් නැහැ. ශම් අය හිතාශගන
ඉන්ශන් දැන් ඒ අයට ඇමතිකම් කැශබයි ියයකා. තුශනන් ශදකට
[බාධා ියීකම්ෂ අත උසථසනවා.
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවක සභාපතිවරු සාමාජිකයින් සහ
උසසථ නිකතක දරන නිකධාරින් ජානාධිපතිට පේ කළ හැිය විධියට
විිවවන
ආඩුක්රම
වයවසථාා
සාශ ෝධනය
ශේනවා.
පාර්ලිශම්න්තුවට කරන්න පුළුවන් නිීක්ෂෂණ කබා  ජම පමණයි.
ඒවා ්ෂතිමේ නැහැ. එතැන ජ ිව්ධධ වන්ශන් ඒකාධිපතිය ඉ වාශේ
ශම් ිවයලු සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා පාකනය කරමින් ඒවා පඹයන්
බවට පේ ියීකම සහ ඒවා අකාර්ය්ෂෂම බවට පේ ියීකමයි.
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මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි මම තවේ කාරණය්ෂ
ියයන්න නනු. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා අද ශමතැන නැහැ. අපි
එතුමාට අතීතශේ ඉතා ගරු කළා. ගරු ගාම්භීරව අපි එතුමාට
සැක ඉවා එතුමාශේ උගේකම එතුමාශේ දැනුම අවාකභාවය
මත. නමුේ මම දැ්ෂකා එක දවස්ෂ එතුමා මාධයයට ියයනවා
"සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා කන්නද" ියයකා. එශහමනම් අපට
එතුමාශගන් අහන්න ිව්ධධ ශවනවා ඔබතුමාශේ ජානාධිපති
නීතිාකම කන්නද ියයකා. ශමොකද සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා
කන්න නම් අලි සබ්රි මැතිතුමා දැන් උගත ඉ හැටියට වියත ඉ
හැටියට ශම් ගරු සභාවට ඇවිල්කා තිශබනවා. නමුේ මම
හිතන්ශන් ශම් සභාශේ ශගොඩ්ෂ ඉන්නවා අට පාසථ කට්ටිය. අපි
වාශේ O/L කට්ටිය. ඒශගොල්කන් එ්ෂක ආශ්රයට වැටිකා දැන්
වියේමග “වහල් මග්ෂ” බවට පේ ශවමින් පවතින වගයි මට
ියයන්න තිශයන්ශන්. වියේමශගන් පැමිණි තව ඇමතිතුමිය්ෂ ශම්
ගරු සභාශේ ඉන්නවා. එතුමිය ියයනවා මම දැ්ෂකා විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශේන්ශන් තාවකාලිකව ඊට
පසථශසේ ශහොඳ එක්ෂ ශේනවා ියයකා. ඒ ියයන්ශන් ඉසථශසල්කා
වෘකශය්ෂ ශේනවා ඊට පසථශසේ ශේන්ශන් එළු පැටිශය්ෂ.
එතශකොට එතුමියම පිළිඅරශගන තිශබනවා
වයවසථාා
සාශ ෝධනය ියයකා ියයන්ශන් වෘකශය්ෂ ියයකා. එතුමිය එශහම
ියයනවා නම් නර්සථ ශකශන්ෂ හදන්න අපට නනු නම් අපි
ඉසථශසල්කා ඇය ශහෝ ඔහු ශදොසථතර ශකශන්ෂ කරකා ඊට පසථශසේ
නර්සථ ශකශන්ෂ බවට පේ කරනවාද ියයකා මට එතුමියශගන්
අහන්න ිව්ධධ වනවා. ඒ වාශේ කාාව්ෂ එතුමිය ියයන්ශන්. ඒක
හරය්ෂ නැති කාාව්ෂ. අපට ශේශරන විධියට ඒවා අසහනශයන්
ියයන කාා ජානතා අරසාදය ගැන ශේරුම් අරශගන ියයන කාා.
ඒ නිසා ඒ කාාවකට අපි වටිනාකම්ෂ ශදන්ශන් නැහැ.
ඊට අමතරව මම කාා කරන්න නනු අද රශට් ජානතාව
පේශවකා තිශබන පීඩනය ගැන. විශ ේෂශයන් ආර්ිකක පීඩනය
ගැන. වයවසථාා සාශ ෝධන හදමින් තමුන්නාන්ශසේකා ්ෂතිමේ
ීමම කරුණාකර අමතක කරකා ආර්ිකක පීඩනශයන් ජානතාව
ශබ්රා ගන්න. මම ශම් දවසථවක ජානතාවට සථතුති කරන්න ගමින්
ගමට යනවා. ඒ අතර ාඛ්ා සමිති හදන්න මම ද ඉණට ගියා.
ජානතාව කාා කරනවා රුපියල් ශදශ්ෂ පුව්ෂ ශගඩිය දැන්
රුපියල් 25යි රුපියල් 25 ුදකේ විට දැන් රුපියල් 60යි රුපියල්
60ට තිුදණු මඤථශඤෝෂකා ියශකෝව දැන් රුපියල් 120යි ියයකා.

ගු උදයකා සත ගුණතිලක නහතා

(மாண்புமிகு உதயகாந்த குைதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ශහොඳයි ශන්?

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

ශහොඳයි ද

ගු උදයකා සත ගුණතිලක නහතා

(மாண்புமிகு உதயகாந்த குைதிலக்க)

(The Hon. Udayakantha Gunathilaka)

ඔේ.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

තමුන්නාන්ශසේට හැම් ශබ්කන් චීසථ හම්බ ශවනවා ඇති.
ශම්වා අහිාසක මිනිගින් කන ඒවා. තමුන්නාන්ශසේ පාේ වුශඩු
ශකොශහන්ද [බාධා ියීකම්ෂ ඊ ළ ට රුපියල් 90ට තිුදණු සීනි
ියශකෝව දැන් රුපියල් 140යි. ඒකේ ශහොඳයි ද [බාධා ියීකම්ෂ
තමුන්නාන්ශසේට දියවැඩියාව ද ශමෝඩශය්ෂ

[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරේ ශෆොන්ශසේකා මහතා
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ගු චානර සම්පත් දසනායක නහතා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

වාශේ ශදොඩවන්න එපා. දැන් මට ශමතැනදි මත්ෂ ශවනවා මම
ගරු කරන- [බාධා ියීකම්ෂ

ගු චානර සම්පත් දසනායක නහතා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

Madam, I rise to a point of Order.

සරේ ශෆොන්ශසේකා මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා හමුදාශේ හිටපු
ශකෝෂශක්ෂ ශන් ඔබතුමා කාා කරන ශකොට ටික්ෂ විනය්ෂ
ඇතිව කාා කරන්න.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක ීකති ර ථනය්ෂ ශනොශවයි.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මශේ විනය තමුන්නාන්ශසේට හදන්න බැහැ. ඒවා හදන්න
මූකාසනශේ මන්ත්රීතුමිය්ෂ ඉන්නවා.

ගු චානර සම්පත් දසනායක නහතා
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි ශම් ශමෝඩශයෝ-

[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

වශඩ් වශඩ් වශඩ්. [බාධා ියීකම්ෂ වශඩ්කාරයා. පකයන්
යන්න. පකයන් යන්න යශකෝ. ශකොශහශදෝ යන වශඩ්කාරශය්ෂ.
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ගු න සත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඇ තිුදණාට ශමොශළේ නැහැ.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)

නවා තියා ගන්න එපා.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මම තවේ එක්ෂ තියාශගන - [බාධා ියීකම්ෂ ඇේතද
එශහමවේ ශදය්ෂ කරගන්න බැහැ ශන්. එශහමවේ ශදය්ෂ
කරන්න බැහැ ශන්. [බාධා ියීකම්ෂ ඔය බඩ බසථස ගන්න.
තමුන්නාන්ශසේට එශහමවේ ශදය්ෂ කර ගන්න බැහැ. [බාධා
ියීකම්ෂ

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට නියමිත කාකය අවසානයි.

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අද රශට් දැශවන ර ථන
ියහිපය්ෂ තිශබන බව මා ඉතා ශගෞරවශයන් ශම් ගරු සභාවට
ියයන්න නනු. ශම් පිළිබඳව ශදපැේතටම රශයෝජානවේ නිසා මට
ියයන්න අවසර ශදන්න. ගිනාමිශයන් පගිව මාදම්පා ග ශම්
කාකශේ හිරශවකා තිශබන්ශන්. මාදම්පා ග ආරිත ශගොවි
මහේවරුන් ශම් නිසා ඉතා කනසථසල්කට පේ ශවකා ඉන්ශන්.
ගාලු දිසථ්රි්ෂකය නිශයෝජානය කරන ගරු රශම්ෂථ පතිරණ
ඇමතිතුමා ශම් ගැන ශසොයා බකයි ියයා හිතනවා. ඒ ග
ගිනාමිශයන් පසථශසේ block ශවකා ශපො ඉණ්ෂ බවට පේ ශවකා
තිශබනවා. ඒ ශහේතුශවන් එම රශ්ධ යට නිතර ගාවතුර උවු රු
ඇති ශවනවා. ශම් ර ථනයම වේතක ජාා ඇක සහ කැකණිය වැනි
රශ්ධ වකේ තිශබනවා. ගම්පහ දිසථ්රි්ෂකශේ පළමුවැනියා වුණු
ගරු නාකක ශගොඩශහේවා රාජාය ඇමතිතුමා අද ශම් ගරු සභාශේ
කාා කළා. නමුේ එතුමා ඔලියමුල්ශල් ජාක ශපොම්පාගාරය ගැන
කාා කශළේ නැහැ. [බාධා ියීකම්ෂ ජාක ශපොම්පාගාරයට අව ය
බක්ේ ශගනැල්කා තිශබන්ශන්. ශපො ඉණ ඉේ හදකා තිශබන්ශන්.
ඒ නිසා ඒ ගැනේ කටයුතු කරන්න ියයා මම එතුමාශගන් ඉල්කා
ිවටිනවා.
හිශර් දැමීම්ෂ ගැන පගිගිය දිනවක ජ ශම් ගරු සභාශේ කාා
කළා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු දයාිවරි ජායශසේකර රාජාය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 6ක කාකය්ෂ තිශබනවා.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා අදාළ මාතෘකාවට අනුව කාා කරන්න. [බාධා
ියීකම්ෂ

ෆීල්ඩ් නාර්්ල් ගු සරත් ම ි සමසේකා නහතා
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா)

(The Hon. Field Marshal Sarath Fonseka)

වශඩ් වි ඉණපු එකා.
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ගු න සත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ඇශේ හැටියට ශමොශළේ නැහැ.

[අ.භා. 2.57

ගු දයාසිරි ජයමසේකර නහතා මබතික් අත්ය ස්ර මරදි හා
මද්ශීය ඇඟලුම් නි්නපාදන රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு தயாசிறி யபசகர - பத்திக், ககத்தறி துைிகள்
மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்)

The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik,
Handloom and Local Apparel Products)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි අද මට කාා කරන්න
අවසථාාව කබා ජම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමියට සථතුතිවන්ත වනවා.
ශ්රී කාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවා ජ ජානරජාශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. එය අද
සාකච්ඡාවට බඳුන් ශවන කාරණාව්ෂ. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා
පිළිබඳව සාකච්ඡා ියීකශම් ජ මූලික ව ශයන්ම අපට "ශකොමිෂන්
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සභා" පිළිබඳව කාා කරන්න ිව්ධධ ශවනවා. දහනවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ඇති කළ රධාන ශදය්ෂ
තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව. ඒ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභා
සථාාපිත ියීකශම් ජ විශ ේෂශයන්ම ආඩුක්රම වයවසථාා සභාව තුළ
ඇති වුණු අර්ුදද ගණනාව්ෂ අපි දැ්ෂකා.
පගිගිය කාක වකවානුශේ විශ ේෂශයන් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ සභාපතිවරයා විධියට මහින්ද ශ්ධ ප්රය මැතිතුමා ගේ තීන්ු 
-තීරණ ගැන අපට වි ාක ශගෞරවය්ෂ තිශබනවා. ඒ ගැන අපි
එතුමාට සථතුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකද එතුමා රාශයෝගිකව ශම්
වැඩ පිළිශවළ තුළ අවුරුු  ගණන්ෂ හිටපු ශකශන්ෂ. එතුමා ගේ
්රියා මාර්ග ගැන ියයනවා නම් මැතිවරණවක ජ අපි ශ්ධ පාකන
ප්ෂෂේ සම
සාකච්ඡා කර ගේ තීන්ු වක ජ ඉතා වැදගේ
රාශයෝගික තීන්ු වකට එළැඹීමට එතුමා වි ාක දායකේවය්ෂ
දැ්ෂවූවා. ශම් ශකොමිෂන් සභාව පේ ියීකශමන් අනතුරුව යම් යම්
සාධනීය කාරණා ිව්ධධ වුණා වාශේම ශම් ශකොමිෂන් සභාව
ඇතුශළේ සාමාජිකයන් විවිධාකාරශයන් ශම් කටයුතු විග්රහ කළා.
පගිගිය පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණ කාකශේ ජ ප්ෂෂ ශල්කම්වරු
විධියට අපි ගිහින් අක්ම තරමින් අශප්්ෂෂකයාට කාර්යාකය්ෂ හදා
ගන්න ඉල්කා ිවටි අවසථාාශේ ජ -ඔබතුමියේ දන්නවා- අක්ම
තරමින් තමන්ශේ කාර්යාකය්ෂ නිවසක හදාගන්න නිවශසේ
කාර්යාකශේ තමන්ශේ අාකය රදර් නය කරන්න තිුදණු අයිතියේ
අපට අහිමි කළ බව. අන්තිමට ඒකේ වහකා දමන්න ිව්ධධ වුණා.
ශම් ඡන්ද රමය තුළ වි ාක ර ථන ගණනාව්ෂ තිශබන බව
ඔබතුමියේ දන්නවා. මැතිවරණ රමයට වි ාක මුදක්ෂ වියදම්
කරන්න ශවනවා. ශම් මැතිවරණ රමය අපට දරන්න පුළුවන්
මැතිවරණ රමය්ෂ ශනොශවයි. ශමය අශහෝිව කරකා
පාර්ලිශම්න්තුශවන් අලුේ මැතිවරණ රමය්ෂ වහාම හදන්න නනු.
එදා ශ්රී කාකා නිදහසථ ප්ෂෂය ඇතුළු එ්ෂසේ ජානතා නිදහසථ
සන්ධානය දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට
ඡන්දය ු න්ශන් ඒවාට තමයි. ශමොකද දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැවිේ පගිව දා උශ්ධ විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පත ශගශනනවා
ියයපු නිසා දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට අපි
ඡන්දය ු න්නා. නමුේ දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශයන් කටයුතු කරශගන විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පශතන් ඒ කටයුතු කර ගන්ශන් නැතිව
අවුරුු  පහ්ෂ නිකම් ඉවිශම් රතිලක තමයි දැන් ශම් තිශබන්ශන්.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට අපි අත ඉසථගිවා.
අත ඉසථගිවා ියයකා කාා කරන හැම ශකශන ඉටම ියයන්න
තිශබන එක කාරණය්ෂ තමයි දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනයට අපි අත ඉසථගිශේ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පතට අත උසථසන්න නනු නිසායි. ඒ
්රියාදාමය තුළ මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් හැිවරුණු
ආකාරය අපි දැ්ෂකා. රේනජීවන් හූල් මහතා ගැන මට
ශපෞ්ධගලිකව ර ථනය්ෂ නැහැ. හැබැයි එතුමා යාපනශේ ගිහිල්කා
දමිළ ජානතාවට ියයනවා නැේනම් පුවේ පේ සාකච්ඡාව්ෂ තියකා
ියයනවා "ශපොු ජාන ශපරමුණට ඡන්දය ශදන්න එපා" ියයකා. ශම්
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකශයෝ.
මැතිවරණ ශපොශේ නීති ීකති තිශබනවා. ඒක ඇේත. හැබැයි
ශම්වා රාශයෝගිකව ්රියාේමක ියීකශම් ජ ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවක
නායකයන්ට නැේනම් ශල්කම්වරුන්ට එන්න ියයන්ශන් ඇයි ඒ
අයේ එ්ෂක සාකච්ඡා කරකා අව ය පියවර ගන්නයි එන්න
ියයන්ශන්. අපට කතා කළාම අපි ියේවා සමහර තැන්වක ජ අපට
එහාට ශමහාට ශවන්න ිව්ධධ ශවයි ියයකා. අපට කාර්යාකය්ෂ
අරින්න ඉඩශදන්න ියයකා මම ියේවා. අශප් දිසථ්රි්ෂකශේ ඒ
ියයන්ශන්  ඉරුණුගක දිසථ්රි්ෂකශේ ආසන 14්ෂ තිශබනවා නම්
එ්ෂ අශප්්ෂෂකශය ඉට ඒ ආසන 14ට එක කාර්යාකය්ෂ අරින්න

ඉඩශදන්න ියයකා මම ියේවා. ඒ ශගොල්ශකෝ ියයනවා "නැහැ
නැහැ ඔයාකා ආපහු පාර්ලිශම්න්තුවට ගිහින් ඒවා හදාශගන
එන්න" ියයකා. එතශකොට අපි කාටද ශම් කාා කරන්ශන් ඒ අය
ඒ විධියට රාශයෝගික නැති කාා ියයන්ශන්. ආචාර්යවරුේ
ඉන්නවා ශන් රාශයෝගික නැති. ජායම්පති විරමරේන මහේමයා
ඇවිල්කා දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය කාකාවට
අලුතින් ශගනාවා. නමුේ ශගනාපු එ්ෂශකශන ඉේ නැහැ
අන්තිමට එතුමාේ රට ගියා. තමුන්නාන්ශසේකාේ ඉවරයි
පාර්ලිශම්න්තුවේ ඉවරයි. දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශේ ශකොමිෂන් සභා නිසා ිවයල්ශකෝම බැනුම් අහනවා.
ඒවාට ශදන්න උේතර නැහැ.

ගු න සත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ආචාර්යතුමිය්ෂ ඉන්නවා.

ගු දයාසිරි ජයමසේකර නහතා
(மாண்புமிகு தயாசிறி

யபசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මම ඒ ආචාර්යතුමියට අසාධාරණය්ෂ වන ශදය්ෂ ශනොශවයි
ියයන්ශන්. සමහර ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ඉන්නවා ඒ
ශගොල්කන්ට ශපොශේ දැනුම විතරයි තිශබන්ශන් ශමශකෝ
රාශයෝගික දැනුම්ෂ නැහැ. ඒ නිසා අපි ියයන්ශන් ඒ වාශේ
ශකොමිෂන් සභා ඇති කරන ශකොට ශම් ිවයලු ශ්ධවල් ගැන
කල්පනා කරකා කටයුතු කරන්න නනු ියයන එකයි. ඒ නිසා
තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ අපි දියන අක්පාක් ටික
තිශබන්ශන්. ශමොක්ෂද ඒකට ශහේතුව මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ තුන්ශදනාම රැසථ කරගන්ශන් නැේනම් තීන්ු ව්ෂ ගන්න
බැහැ. ඒ තුන්ශදනාම ආශේ නැේනම් තීන්ු  ගන්න බැහැ.
එ්ෂශකශන්ෂ එක කාරණය්ෂ ියයනශකොට තව ශකශන්ෂ තව
කාරණය්ෂ ියයනවා. ශම් නිසා ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශවන් වි ාක හානිය්ෂ ිව්ධධ වුණාය ියයන කාරණය අපි
පිළිගන්නට නනු.
ශම් තිශබන තේේවය තුළ ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
්රියාේමක කරනවාට වඩා ශහොඳයි නැවත අපි අලුේ ආඩුක්රම
වයවසථාාව්ෂ ශගශනන එක. ශම් දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය අශහෝිව කරකා ඒ ශවනුවට විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැල්කා වහාම අපි ආඩුක්රම
වයවසථාාව සාශ ෝධනය කළ යුතුයි ියයකායි මම ශයෝජානා
කරන්ශන්. නැේනම් සමසථත ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ හදන්නට
අප ශපළ ගැිවය යුතුයි. එශහම නැතිව ශම් දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශේ ශහොඳ කුලි තිශබනවා ඒවා තියාගන්න
නනු විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ නරක කුලි
තිශබනවා ඒවා අයින් කරන්න නනු ියයකා එශහම කරන්න
බැහැ. 1978 ආඩුක්රම වයවසථාාවට ශේ.ආර්. ජායවර්ධන
මහේමයා ියේශේ ශම්ශකන් කුලි කුලි ගකවන්න හදන්න එපා
ශම්ශ්ෂ එක  ඉට්ටිය්ෂ තිශබන්ශන් ියයකා. ශම්ශ්ෂ කුලි ගකවකා
හදපු නිසා තමයි ශම් දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය වි ාක විකාර රූපය්ෂ බවට පේවුශඩු. ආයතන
තුන්ෂ ඇති වුණා ජානාධිපති අගමැති කාානායක ව ශයන්.
තුන්ශදශන්ෂ තැන් තුනක ඉඳකා ආඩුක්ව ශමශහයවනවා. විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව යම් විධියකට ඉවේ ශවනවා නම් අලුේ ආඩුක්රම
වයවසථාාව්ෂ තුළ නැවත මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව සථාාපිත
කරකා නිවැරදිව ඒක ්රියාේමක කරන්න ගිු ගි මිනිසථගි ටික්ෂ ඒ
ශකොමිසමට දාකා වැඩ කටයුතු පටන්ගන්න ියයකායි මශේ
ශයෝජානාව. මම මීට වඩා කාා කරන්ශන් නැහැ. මට කාකය
කබා ජම ගැන ඔබතුමියට සථතුතිවන්ත ශවනවා.
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(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ශසල්වරාජාා කශේන්ද්රන් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
තුනක කාකය්ෂ කැශබනවා.
[பி.ப. 3.04]

ගු මසල්වරාජා කමේ සද්ර ස නහතා

(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)

(The Hon. Selvarajah Kajendren)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள,
உங்களுக்கு
வைக்கத்கதத்
ததாிவித்துக்தகாள்கின்பறன்.
இன்கறய விடயப் பரப்புக்கப்பால், 20ஆவது திருத்தம்
ததாடர்பாக ஒரு சில விடயங்ககள இவ்விடத்திபல நான் பதிவு
தசய்துதகாள்ள விரும்புகின்பறன். 1978ஆம் ஆண்டு அரசியல்
யாப்பின் 148ஆம் உறுப்புகரயின் பிரகாரம் பாராளுமன்ற
மானது பகிரங்க நிதிகளின்மீது பூரைமான கட்டுப்பாட்டிகனக்
தகாண்டிருக்க பவண்டும். ஆனால், 20ஆவது திருத்தத்தின்
பிரகாரம் பாராளுமன்றம் அந்த அதிகாரத்திகன இைந்து
விடுகின்றது. இந்த 20ஆவது திருத்தமானது பாாிய நிதி
பமாசடிகளுக்கு வைிவகுத்து இந்த நாட்கடப் பாதாளத்திற்கு
இட்டுச்
தசல்லக்கூடிய
ஒரு
சூைகல
எதிர்காலத்தில்
உருவாக்கப் பபாகின்றது. பத்ததான்பதாவது திருத்தத்தின்
உறுப்புகர 41(அ) இன் பிரகாரம் கைக்காய்வுச் பசகவ
ஆகைக்குழுவானது இருந்தது. அது 20ஆவது திருத்தத்தி
னூடாக இல்லாமல் தசய்யப்படப் பபாகின்றது.
உறுப்புகர 153(1) இன் பிரகாரம் கைக்காய்வாளர்
நாயகம் ஒருவர் தகககமதபற்ற கைக்காய்வாளராக இருத்தல்
பவண்டும்.
ஆனால்,
சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள
20ஆவது
திருத்தத்தில் 'தகககம தபற்ற கைக்காய்வாளராக இருந்தல்
பவண்டும்' என்ற வாசகம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. உறுப்புகர 153
(4)இன்
பிரகாரம்
அரசியலகமப்புப்
பபரகவயின்
விதப்புகரயின் பிரகாரம் கைக்காய்வாளர் நாயகம் ஒருவகர
னாதிபதி நியமிக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 20ஆவது திருத்தத்தில் அரசியலகமப்புப் பபரகவ
யின்
எந்த
ஒரு
விதப்புகரயும்
இன்றி
னாதிபதி
ஆதளாருவகர நியமிக்கலாதமன்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உறுப்புகர 154(1)இன் பிரகாரம் அரச திகைக்களங்கள்,
னாதிபதிக்கான தசயலாளர் அலுவலகம், பிரதம அகமச்சாின்
தசயலாளர்
அலுவலகம்
என்பவற்றின்
கைக்குககளக்
கைக்காய்வு தசய்தல் பவண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், 20வது திருத்தத்திபல
னாதிபதியின் தசயலாளர்
அலுவலம், பிரதம அகமச்சரது தசயலாளர் அலுவலகம்
என்பன கைக்காய்வு தசய்யப்படுதல் என்பது நீக்கப்
பட்டுள்ளது. உறுப்புகர 154(2)இபல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
அரச கம்பனிகளின் கைக்குககளக் கைக்காய்வு தசய்தல்
பவண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால்,
20ஆவது திருத்தத்தில் ‘அரச கம்பனி’ என்ற தசால்
நீக்கப்பட்டுள்ளது. அரச கம்பனிகளில் 50 சதவீதத்திற்கும்
அதிகமான
பங்குகடகமகய
அரசு
தகாண்டிருக்கின்ற
தபாழுதும், இவ்வாறு திருத்தம் தசய்யப்பட்டிருப்பததன்பது
மிகவும் ஆபத்தான ஒரு விடயமாகும்.
கடந்த காலங்களிபல பாாிய ஊைல் பமாசடிகளில் ஈடுபட்ட
அரச கம்பனிககளக் கைக்காய்வு தசய்யும் தபாறுப்பு
கைக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கடகமகள், தபாறுப்புக்களி
லிருந்து
நீக்கப்பட்டுள்ளகம
மிகவும்
ஆபத்தான
ஒரு
விடயமாகும். உதாரைமாக, லங்கா சததாச, நிலக்காி
தகாள்வனவு ததாடர்பான நிறுவனங்கள் என்பன இதிலிருந்து
நீக்கப்பட்டுள்ளன. உறுப்புகர 154இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
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பகிரங்கக் கைக்குககள கைக்காய்வு தசய்து பாராளு
மன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கும் கைக்காய்வாளர் தகலகம
யதிபதியின் கடகமகளும் பைிகளும் இந்த இருபதாவது
திருத்தத்தின் பிரகாரம் பறித்ததடுக்கப் பட்டுள்ளன. இவ்
வாறான
தசயற்பாடுகளானது,
நாட்கட
இக்கட்டான
நிகலகமக்குள் தகாண்டுதசல்லும் என்பதகனத் ததளிவு
படுத்துகின்றது என்பகத இந்த இடத்திபல சுட்டிக்காட்டி,
இந்த இருபதாவது திருத்தச் சட்டமூலம் நிகறபவற்றப்
படக்கூடாது என்பகதயும் இந்த இடத்திபல வலியுறுத்து
கின்பறன். இன்னும் சில விடயங்ககளக் குறிப்பிட்டு
நிகறவுதசய்கின்பறன். கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு, மன்னார்,
வவுனியா ஆகிய மாவட்டங்களில் பைியாற்றும் யாழ்ப்பாை
மாவட்டத்கதச் பசர்ந்த அரச உத்திபயாகத்தர்கள் 8 - 10
வருடங்கள் கடகமயாற்றியுள்ளபபாதும் அவர்களுக் கான
இடமாற்றம் வைங்கப்படவில்கல.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගු මසල්වරාජා කමේ සද්ර ස නහතා

(மாண்புமிகு தசல்வராசா கப ந்திரன்)

(The Hon. Selvarajah Kajendren)

Please give me one more minute, Madam Chairperson. இதன்
காரைமாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் பைிபுாிந்த யாழ்ப்
பாைத்கதச் பசர்த்த அரச உத்திபயாகத்தர் ஒருவர் தற்தகாகல
தசய்துதகாண்ட சம்பவம் அண்கமயில் இடம்தபற்றது.
ஆகபவ, இது ததாடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சுக்கள்
அக்ககற
எடுக்க
பவண்டுதமன்பபதாடு,
கடகமயாற்ற
பவண்டிய காலத்கத நிகறபவற்றிய பின்னர், அவர்களுக்குாிய
இடமாற்றத்கதயும் வைங்க பவண்டுதமன்று இந்த இடத்திபல
பகட்டுக்தகாள்கிபறன். பமலும், அம்பாகற மாவட்டத்தின்
கல்முகன வடக்கு தமிழ் பிரபதச தசயலகத்துக்கு நிரந்தரக்
கைக்காளர்
நியமனம்
இன்னமும்
இடம்தபறவில்கல.
இதனால், அப்பகுதி மக்கள் மிக பமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுக்
தகாண்டிருக்கின்றார்கள்
என்பதகனயும்
கூறிக்
தகாள்கின்பறன்.

[අ.භා.3.08

ගු අනරකීර්ති අුරමකෝරෙ නහතා

(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுபகாரல)

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

මූකාසනය ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමියනි මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභා කාර්යසාධන වාර්තාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ශම්
අවසථාාශේ මටේ ඒ සම්බන්ධශයන් කාා ියීකමට අවසථාාව්ෂ
කබා ජම පිළිබඳ සථතුතිවන්ත ශවනවා.
අශප් ගරු දයාිවරි ජායශසේකර රාජාය අමාතයතුමා ියයපු
ආකාරයට පගිගිය ආඩුක්ව කාකශේ දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනයට අශප් ප්ෂෂශේ උදවියශගන් ඡන්දය
කබාගේශේ නව මැතිවරණ රමය්ෂ ශගශනනවා ියයකායි. නමුේ
දහනව වන ආඩුක්රම සාශ ෝධනය නිසා රට අවුශකන් අවුකට
පේවුණා මිස්ෂ ජානාධිපතිවරයාට තිුදණු බකය අහිමි වුණා මිස්ෂ
රට ඉදිරියට යුම්ෂ පගිගිය අවුරුු  පහ තුළ අපි ු ටශේ නැහැ. ඒ
නිසා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පිළිබඳ ජානතාව තුළ තිුදණු
වි ථවාසය සමහර පු්ධගකයන් නිසා අහිමි ශවකා ගියා. මැතිවරණ
ශකොමිසශම් සාමාජිකය ඉ වුණු රේනජීවන් හූල් මහතාශේ
්රියාකකාපය සමාජාය තුළ දැඩි ශදෝෂ දර් නයට ක්ෂවුණා. එතුමා
ප්ෂෂග්රාහීව  විධියට හැිවරුණා. ඒ නිසා අපට පගිගිය කාකසීමාව තුළ
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මැතිවරණ ශකොමිසම පිළිබඳ වි ථවාසය්ෂ තබාගන්නට
පුළුවන්කම්ෂ තිුදශඩු නැහැ. මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපේ
ශවනශකොට තමන්ශේ අාකයවේ රචාරය කරගන්න අපට
අවසථාාව ු න්ශන් නැහැ. රූපවාහිනී ශවශළඳ දැන්ීමම් තුළින් මුදල්
තිශබන උදවියට පමණ්ෂ ඒ අවසථාාව හිමිවුණේ අපි වාශේ
ු ෂථකර දිසථ්රි්ෂක නිශයෝජානය කරන ශ්ධ පාකනායන් තමන්ශේ
රචාරක කටයුතු කරශගන ගිශේ ඉතාම අසීරුශවන්.
අපි විශ ේෂශයන්ම මත්ෂ කරන්න නනු කාරණය්ෂ තිශබනවා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව වසර ගණනාව්ෂ මැතිවරණ
පවේවන්ශන් නැතිව ිවටියා. රාශ්ධීයය සභා මැතිවරණය වසර
ශදකකට වැඩි කාකය්ෂ කල් දැම්මා. පළාේ සභා මැතිවරණය
පවේවන එක තවමේ අවිනි ථචිත තේේවයට පේ ශවකා
තිශබනවා. උතුරු මැද පළාේ සභාව නැශ නහිර පළාේ සභාව
විගිරුවකා ශම් වන විට වසර 3්ෂ ශවනවා. මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි පළාේ සභා මන්ත්රීවරියක විධියට බසථනාහිර පළාේ
සභාව නිශයෝජානය කළ ඔබතුමිය දන්නවා පළාේ සභාව තුළ
ඉඳශගන අපි ඒ රශ්ධ යට ශකොතරම් ශසේවය්ෂ කළාද ියයන එක.
පිල්ශකයාන් ශහවේ ිවවශන්සතුශරයි චන්ද්රකාන්තන් මැතිතුමා
චාමර සම්පේ දසනායක මැතිතුමා ඇතුළුව හිටපු මහ ඇමතිවරු
තුන්ශදශන්ෂ ශම් උේතීකතර පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය
කරනවා.
අද උතුරු මැද පළාේ සභාශේ ජානතා නිශයෝජිතයන් ශනොමැති
නිසා ඒ පළාශේ ිවයලු කටයුතු සම්පූර්ණශයන් අඩ පණ ශවකා
තිශබනවා. ශ්ධ පාකනායන් ශනොමැතිව නිකධාරින් පමණ්ෂ
කටයුතු ියීකම නිසා අධයාපනය ශසෞඛ්ය ආදි ්ෂශෂේත්රවක තිශබන
ර ථන විසවිශම් ජ දැඩි අපහගිතා්ෂ ඇති ශවකා තිශබනවා. ජානතාවට
වි ාක අසාධාරණය්ෂ ශවකා තිශබනවා. එම නිසා පළාේ සභා
මැතිවරණය කඩිනමින් පවේවකා ිවයලු පළාේවක ජානතාවශේ
රජාාතන්ත්රවා ජ අයිතිය ආර්ෂෂා කර ශදන්න ියයන ඉල් රම තමයි
අපි ශම් අවසථාාශේ ශම් උේතීකතර සභාශේ ජ
රජාශයන්
ඉල්කන්ශන්.
පළාේ සභා නඩේතුවට පගිගිය වර්ෂය සඳහා මධයම රජාශයන්
රුපියල් ශකෝටි 22 000්ෂ ශවන් කර තිශබනවා. මන්ත්රීවරුන්
ශනොමැති වුණා ියයකා ඒවාශේ වියදම් අක් ශවකා නැහැ. වියදම්
වැඩි ශවකායි තිශබන්ශන්. සමහරු ියයනවා ඒවාශේ මන්ත්රීවරුන්
ශවනුශවන් ශමච්චර වියදම්ෂ ගියා ියයකා. මන්ත්රීවරුන් නැතිවේ
ශමපමණ මුදක්ෂ වැය කරකා තිශබනවා. නමුේ එමඟින්
ජානතාවට නියම ශසේවය්ෂ කැීම තිශබනවාද ියයා අපි ශම්
අවසථාාශේ ජ ර ථන කරන්න කැමැතියි. එම නිසා දිශනන් දින කල්
යන පළාේ සභා මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැේවිය යුතුයි. පළාේ
සභාව නිශයෝජානය කළ මන්ත්රීවරු 28ශදශන්ෂ අද ශම් උේතීකතර
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරනවා. අපිේ එ්ෂක හිටපු පිරිස
පළාේ සභා මැතිවරණය ශනොපැවැේීමම නිසා අද අසරණ
තේේවයට පේ ශවකා ඉන්නවා. අද ියිවම පළාතක හරියට වැඩ්ෂ
ශකශරන්ශන් නැහැ. පළාේවක කෘ කර්මාන්තය පිළිබඳ කටයුතු
කරන්නේ අපහගියි. ඒවාශේ ශසෞඛ්ය, අධයාපනය නැවතේ
සාර්ාකව පවේවාශගන යන්න නනු. ආඩුක්කාරතුමාට පමණ්ෂ
මූකය බකය ශදන්ශන් නැතිව, පළාේ සභා මැතිවරණය පවේවා,
ශේීක පේවන මන්ත්රීතුමන්කා හරහා සාවර්ධනය ශේගවේ කරන
වැඩ පිළිශවළකට යන්න ියයන ඉල් රම කරමින්, ඔබතුමියට
සථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා, මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළ ට ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාකය්ෂ තිශබනවා.

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මට විනාඩි 12ක කාකය්ෂ ශවන් කරකා ඇති මූකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමියනි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරකමය

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

විනාඩි 10යි තිශබන්ශන් ගරු මන්ත්රීතුමනි.
එතුමාශේ කාාවට රාම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශය්ෂ
මූකාසනය සඳහා ගරු වසන්ත යාපා බඩුඩාර මන්ත්රීතුමාශේ නම
ශයෝජානා කරන්න.

ගු නමි සද අනරවීර නහතා මපරිසර අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அகமச்சர்)

(The Hon. Mahinda
Environment)

Amaraweera -

Minister of

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි "ගරු වසන්ත යාපාබඩුඩාර
මහතා දැන් මූකාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජානා කරනවා.

ප්රශ්නනය විනසන ලදි ස සවා සම්නත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරුව ගු මකෝකිලා ගුණවර් න නහත්කමය මූලාසනමය ස
ඉවත් වූමය ස වස සත යාපාබණ්ඩාර නහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு
(திருமதி) பகாகிலா குைவர்தன
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலபவ, மாண்புமிகு வசந்த
யாப்பாபண்டார அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the
Chair, and THE HON. WASANTHA YAPABANDARA took the Chair.

[අ.භා.3.13

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි 2019 වර්ෂශේ ශතවැනි
කාර්තුව සඳහා වන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන
වාර්තාව පිළිබඳව ශගන එන කද කල් තැීමශම් ශයෝජානාව ඉදිරිපේ
කර ඇති ශවකාශේ මටේ අදහසථ ියහිපය්ෂ ඉදිරිපේ ියීකමට
අවසථාාව කැීමම ගැන ශබශහවින්ම සතුට ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම
නවවන පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරමින් 6 වැනි වතාවටේ
ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරන්න මට අවසථාාව කබා ු න්
හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකශේ මශේ ආදරණීය ජානතාවට සහ මශේ
නායක සමඟි ජාන බකශේගශේ නායක ගරු සජිේ ශරේමදාස
මැතිතුමාට මශේ ශගෞරවනීය සථතුතිය ශම් අවසථාාශේ පුද කරනවා.
සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිසම ගැන කාා කරන ශකොට
විශ ේෂශයන්ම මහින්ද ශ්ධ ප්රය මැතිතුමාට මශේ සථතුතිය පුද
කරන්න නනු. පගිගිය මැතිවරණය සාධාරණ මැතිවරණය්ෂ.
රජාාතන්ත්රවාදය ආර්ෂෂා කරශගන ශපෝසථටර් නැති cut-outs
නැති, රා ශපළපාළි නැති, ආරවුල් නැති, මිනී මැරුම් නැති
සාධාරණ මැතිවරණය්ෂ පැවැේීමම ගැන මම ශම් අවසථාාශේ
මැතිවරණ ශකොමසාරිසථතුමාට මශේ ශගෞරවනීය සථතුතිය පුද
කරනවා. මට මතකයි, එ්ෂ වතාවක ජ එතුමා ියේවා, දණින් පහළට
ශනොශවයි, ඔළුවට ශවඩි තියකා හරි ඡන්ද මධයසථාාන ආර්ෂෂා
කරන්න ියයකා. එතුමා ඒ වාශේ නිර්භීත මනුසථසශය්ෂ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතා

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අතීතය මත්ෂ ශවනවා.
2000 වර්ෂශේ ජ තමයි මම මුලින්ම පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයකට
ඉදිරිපේ වුශඩු. එදා ඉඳකා 2020 වර්ෂය ද්ෂවාම අපි මැතිවරණ
රචඩුඩේවයට මුහුණ ු න්නා. මම හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකය ගැන
විශ ේෂශයන්ම ියයන්න නනු. හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකශේ
රාජාප්ෂෂවරුන්ශේ
[මූලාසනමේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது]
[Expunged on the order of the Chair.]

නායකේවය යටශේ පාතාක නායකයන් තමයි මැතිවරණ
වයාපාරය ්රියාේමක කශළේ.
ඒ 2000 වර්ෂශේ ඉඳකා 2020 වර්ෂය වනකල්. චඩුඩි
මල්ලිකා ආමි ජිශන්කා වම්ශබොට්ටකා ගිමාරයාකා පසථසර
ගුශඩුකා චන්ද්ර පුෂථපයකා ූලකම්පිටිශේ අමශර්කා උ්ෂ ඉවාකා
තමයි රාශ්ධීයය ශල්කම් ශකොට් ාසවක මැතිවරණ වයාපාරය
්රියාේමක කශළේ. මා ශම් කාරණය ියය්ධ ජ ගරු මහින්ද අමරීමර
මැතිතුමාේ දැන් ශම් සභාශේ ඉන්නවා. එදා පාරට බහින්න ු න්ශන්
නැහැ. ඡන්ද ශපට්ටි උසථසාශගන ගියා. ඡන්ද ශපට්ටි ගිනි තැුදවා.
මිනිගින්ට ගැහුවා. ලුණුගම්ශවශහශර් උ්ෂ ඉා මහේතයා මැතිවරණ
දවසක ගිනි දවාශල් ශවඩි තියකා මැරුවා. සජිේ ශරේමදාස හතර
වතාව්ෂ මරන්න හැු වා වකසථමුල්ක නගරශේ ජ; තුරුශසවණ
පාකම උඩ ජ; මි්ධශදනිශේ කඩශපොශළේ ජ. ඒ වාශේම ශගදරට
පැනකා ශවඩි තියන්න හැු වා. ඒ හැම අවසථාාවක ජම අපි එතුමා
ආර්ෂෂා කළා. එශහම ආර්ෂෂා කරපු නිසා තමයි සමඟි ජාන
බකශේගශේ නායකයා හැටියට රශට් ජානතාවට නායකේවය
ශදන්න අද එතුමා ඉන්ශන්. අන්න ඒ වාශේ මැතිවරණ වයාපාරය්ෂ
තමයි හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකය තුළ ්රියාේමක කශළේ. අද ඒ
පාතාක නායකශයෝ ියිව ශකශන්ෂ නැහැ. නමුේ අපි ඉන්නවා. අපි
අද ජීවතුන් අතර ිවටිමින් ජානතාවට ශසේවය කරනවා. අන්න එවැනි
යුගය්ෂ නිමා කරකා අද ශම් මැතිවරණ වයාපාරය සාර්ාකව
්රියාේමක කරන්න අවසථාාව කැබිකා තිශබන්ශන් දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගනැල්කා මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව ඇති කරපු නිසායි. ඒ ශකොමිෂන් සභා නැති
කරන්න හදනවා විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
ශගනැල්කා. ඒ තුළින් ඒකාධිපතිවාදයකට යන්න හදනවා. අපි
ඒවාට ඉඩ තියන්ශන් නැහැ. අපි ඒකට විරු්ධධ ශවනවා.
මම ශම් කාරණයේ ශම් අවසථාාශේ ජ මත්ෂ කරන්න නනු.
මැතිවරණ ශකොමසාරිසථතුමාශේ නිශයෝගය පිළිපදින්ශන් නැතිව
අමාතයාා වක ශල්කම්වරු හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකශේ රැියයා
කරපු අය ඒ රැියයාවලින් එළියට දැම්මා. විශ ේෂශයන්ම ජාාතික
නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිශේ රැියයා 2 637්ෂ පුරාවිදයා
ශදපාර්තශම්න්තුශේ හා මධයම සාසථකෘතික අරමුදශල් රැියයා
600්ෂ ජාාතික යන්ශත්රෝපකරණ ආයතනශේ 210්ෂ හම්බන්ශතොට
දිසථ්රි්ෂකශේ වයාපෘති සහකාර නිකධාරින් 80්ෂ හම්බන්ශතොට
දිසථ්රි්ෂකශේ සමෘ්ධධි සාවර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුශේ සමෘ්ධධි
බැා ඉවක නිකධාරින් 60්ෂ හම්බන්ශතොට මහ ශල්වාය පකටපාන
ශල්වාය ූ න්දක ශල්වාය ියයන ශල්වායන්හි රැියයා කරන
අහිාසක මිනිසථගි- [බාධා ියීකම්ෂ මශේ කාාව කරන්න ඉඩ
ශදන්න. හම්බන්ශතොට ශල්වායවක  ඉලියට වැඩ කරන මිනිසථගි
එකිවය ගණන්ෂ අද ශවන ශකොට එළියට දාකා තිශබනවා. ඒ
අහිාසක ශකස ජීවේ වන මිනිසථගි. ජානාධිපතිවරණශයන් පසථශසේ
4 000කට වැඩි පිරිස්ෂ රැියයාවලින් එළියට දාකා තිශබනවා.
ජාාතික යන්ශත්රෝපකරණ ආයතනශේ 2016 වර්ෂශේ වැඩට
ඇවිල්කා අවුරුු  හතරහමාර්ෂ ශසේවය කරපු සථථීර පේීමම් කැූ 
ශසේවකයන් 210 ශදන ඉ ඉවේ කර තිශබනවා. මැතිවරණ
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ශකොමසාරිසථතුමා ලිඛිතව නිශයෝගය්ෂ  ජකා තිශබනවා
විමර් නය්ෂ කර ගිු ගි තීරණය්ෂ ගන්නා ශත්ෂ ඒ අය එළියට
දාන්න එපා ියයකා. මම ඒ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ
ියීකම සඳහා සවාගත* කරනවා.
ලුණු ශල්වාශේ ශසේවය කරපු ශබොශහෝ පිරිස්ෂ එළියට දාකා.
ශම්වා සහගහන අපරාධ. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ
ිවයලුශදනා 2016 වසශර් ිවට ඉහත ආයතනවක පේීමම් කබා
2019 වර්ෂශේ අග භාගය ද්ෂවා ශසේවය කළ අය. හිටපු ජානාධිපති
මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමාශේ කාකශේ ජ එම කැබිනට්
මඩුඩකශේ තීරණය අනුව 2014.11.12 වන දිනැති රාජාය
පරිපාකන චරශල්ඛ් 25/2014 මඟින් එවකට රාජාය ශසේවශේ දින
180්ෂ සම්පූර්ණ කළ ගිු ගිකම් සහිත සථථීර ශනොවූ ශසේවකයන්
ිවයලුශදනා සථථීර කරනු කැුදවා. පගිව පගිගිය යහපාකන රජාය
මඟින් එම 25/2014 හා ඊට සම්බන්ධ 25/2014 (1) චරශල්ඛ්
නැවත බකගැන්ීමමට යහපාකන රජාශේ කැබිනට් මඩුඩකය
තීරණය කළා. ඒ අනුව දින 180ක ශසේවය සම්පූර්ණ කළ ගිු ගිකම්
සහිත ශසේවකයන් 2019.09.01 දින ිවට එකී තනතුරුවක සථථීර
ියීකම අනුමත කළා.
ශම් ිවයලුශදනා අවුරුු  තුනහතර රැියයා කරපු දින 180
සම්පූර්ණ කළ ශසේවකශයෝ. ඒ ශසේවකයන් -හම්බන්ශතොට
දිසථ්රි්ෂකශේ ජානතාව- 4 000කට වැඩි පිරිස්ෂ එළියට දාකා. ඒ
ිවයලුශදනා එළියට දාකා ශමොනවාද ශම් නායකයන්
බකාශපොශරොේතු ශවන්ශන්
පගිගිය මැතිවරණ කාකශේ නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිශේ
ශසේවකයන් ශකොළඹ ශකොටශේ උ්ධශ ෝෂණය කරන ශකොට
අතිගරු ජානාධිපතිතුමා ගිහිල්කා ඒ ළමයින්ට ශපොශරොන්ු  වුණා ලු
රැියයා ක්ෂෂය ශදනශකොට අනිවාර්යශයන්ම ඒ අයටේ රැියයා
ශදනවා ියයකා. මම එතුමාශගන් ඉල්කන්න කැමැතියි ඒ රැියයා
4 000ේ රැියයා ක්ෂෂයට ඇතුළේ කරන්න ියයකා හම්බන්ශතොට
දිසථ්රි්ෂකශේ ජීවේ වන ඒ අහිාසක ු ප්පේ ජානතාවශේ දරුවන්ට
ඒ රැියයා කබා ශදන්න ියයකා.
මැතිවරණය පැවැේශවන අවසථාාශේ ජ නාමල් රාජාප්ෂෂ
මැතිතුමා අජිේ රාජාප්ෂෂ අශප්්ෂෂකතුමා එදා ඒ ළමයින් -ඒ
ශසේවකයන්- හාරදහසථ ගණනම හම්බන්ශතොට ගිචී හි සම්මන්ත්රණ
ාකාවට කැඳවකා රැියයා කබා ශදනවා ියයකා ශපොශරොන්ු  වුණා.
ඒ වාශේම නාමල් රාජාප්ෂෂ ඇමතිතුමා ශම් ළමයින් ශවන ශවනම
කඩුඩායම් හැටියට කැඳවකා රැියයා කබා ශදනවා ියයකා
ශපොශරොන්ු  ශවකා ඡන්දය ශදන්න ියේවා; මනාප ශදන්න ියේවා;
මනාප වැඩි කරන්න නනු ියේවා; එතුමාට පළමුවැනියාට එන්න
නනු ියේවා. එතුමා පළමුවැනියාට ආවා. රශට් ජානාධිපති
එතුමාශේ බාප්පා. රශට් අගමැති එතුමාශේ අප්පච්චි. එතුමා
කැබිනට් ඇමති ශකශන්ෂ. එතුමන්කා හම්බන්ශතොට දිසථ්රි ්ෂකශේ
ජානතාවශගන් ඡන්දය කබාශගන තමයි ශම් රට පාකනය
කරන්ශන්. එතුමන්කා ශම් අහිාසක දරුවන්ශේ රැියයා ටික
ශදන්ශන් නැේශේ ඇයි ඒ රැියයා ටික අනිවාර්යශයන්ම කබා
ශදන්න කටයුතු කරන්න.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ වාශේම තමයි අශප්
ආඩුක්ශවන් 2019.03.27වැනි දා වයාපෘති සහකාර වැනි රැියයා
ගැසට් කළා. ඒශගොල්කන් වැඩ භාර ගේශේ 2019 නවවැනි
මාසශේ 16වැනි දා. අතිගරු ජානාධිපතිතුමා නාම ශයෝජානා භාර
ු න්ශන් 2019 දහවැනි මාසශේ 07වැනි දා. ඊට පසථශසේ
ශම්ශගොල්කන් එළියට දැම්මා. මම හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂ
මැතිවරණ ශකොමසාරිසථතුමාට කතා කරකා ඇහුවා ශම් රැියයා

—————————
* පුසනතකාලමේ තබා ඇත.

* நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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නතර කරන්ශන් ඇයි ියයකා. එවිට ශකොමසාරිසථතුමා ියේවා ඒ
පේීමම් මැතිවරණශයන් පසථශසේ කබා ශදනවා ියයකා. නමුේ අද
ශවනතුරුේ ඒ පේීමම් කබා ු න්ශන් නැහැ. එශහම කරන්ශන්
ඇයි ශම් අහිාසක දරුවන්ශේ රැියයා. ඔවුන් අවුරුු  4්ෂ ශසේවය
කරකා ණය - loans - කබාශගන තිශබනවා; ශගවල් හදන්න සල්ලි
කබාශගන තිශබනවා; ශමෝටර් සයිකල් අරශගන තිශබනවා;
කසාද බැඳකා තිශබනවා. ශම් පවුල් 4 000ක දරුවන්.

ගු ජය සත සනරවීර නහතා මගුදම් පහසුකම් බහාලුම්
අාගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා මබෝඨාටු හා නැක
කර්නා සත සාවර් න රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு யந்த சமரவீர - களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன்
முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள், இயந்திரப்
படகுகள் மற்றும் கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி இரா ாங்க
அகமச்சர்)

(The Hon. Jayantha Samaraweera - State Minister of
Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply
Facilities and Boats and Shipping Industry Development)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මන්ත්රීතුමනි
තිශබනවා.

මට ශපොඩි කාරණය්ෂ දැන ගන්න

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු රාජාය අමාතයතුමනි මාශේ ශවකාශේ මට කාා කරන්න
නනු.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා කාා කරන්න.

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු රාජාය
ියයන්න.

අමාතයතුමනි ශහොඳයි ඔබතුමාශේ කාරණය

ගු ජය සත සනරවීර නහතා
(மாண்புமிகு
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யந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

හම්බන්ශතොටට  ජපු ඒ පේීමම් අනුමත කරපු ඒවාද

රාජාප්ෂෂ ඇමතිතුමාට ඡන්දය ු න්නා; මහින්ද අමරීමර
ඇමතිතුමාට ඡන්දය ු න්නා. ඒ දරුවන්ශේ ශදමවුපියන් ප්ෂෂ
ශේදය්ෂ නැතුව එක එක කාකයට ඡන්දය කබා  ජකා තිශබනවා.
ඉතින් ශම් දරුවන්ශේ රැියයා ශනො ජ ඉන්ශන් ඇයි ඒ අයශගන්
ඡන්දයේ කබා ගේතා. ඒ මිනිගින් ඔ්ෂශකොම ශගන්වකා ඡන්දය
කබා ගේතා. හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකශේ ඡන්දවලින් අශප්
ප්ෂෂයට හම්බ වුශඩු ඡන්ද 51 758යි. අනි්ෂ ිවයලු ඡන්ද ශම් අය
කබාශගන ශම් වාශේ කැත වැඩ කරන්න එපා. කතා කරන එක
ශනොශවයි කරන්න නනු රැියයා කබා ශදන එකයි. ශමොනවාද
තව කාා කරන්ශන්

ගු ජය සත සනරවීර නහතා
(மாண்புமிகு

யந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

එම රැියයා කබා  ජම අනුමත කරකා නැහැ.

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු රාජාය අමාතයතුමනි හම්බන්ශතොටට රැියයා කබා  ජම
අනුමත කරන්න නනුද ජානාධිපති හම්බන්ශතොට; අගමැති
හම්බන්ශතොට; කැබිනට් ඇමති හම්බන්ශතොට. [බාධා ියීකම්ෂ
අවුරුු  4්ෂ වැඩ කරපු දරුවන් රැියයාශවන් එළියට දමකා ඡන්දය
කාකශේ ජ කාර්යාකයට කැඳවකා රැියයා ශදන්නම් ියයකා
canvassing යන්න ියේවා. Canvassing ගියාට පසථශසේ තවමේ
රැියයා ු න්ශන් නැහැ.

ගු ජය සත සනරවීර නහතා
(மாண்புமிகு

யந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

ජාාතික නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිය ඉවරයි.

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ජාාතික නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිය ඉවර ශවන්ශන් නැහැ.
ජාාතික නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිය තිශබනවා. විමල් ීමරවා
ඇමතිතුමා ිවටි කාකශේ ජාාතික නිවාස සාවර්ධන අධිකාරිය ඉවර
වුණා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට නියමිත කාකය අවසානයි.

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගු දිලිප් මවදආරච්ික නහතා

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

ඔේ. ඒවා අනුමත කරපු පේීමම්. චරශල්ඛ් නි ඉේ කරකා
තිශබන්ශන්. [බාධා ියීකම් මම ඒ අදාළ ලියවිලි සවාගත*
කරනවා.
ඔබතුමන්කා ඒ ගැන ශහොයකා බකන්න. මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි ශම් රැියයා අනිවාර්යශයන්ම කබා ශදන්න ියයා මා
ඉල් රම්ෂ කරනවා. ශම් අහිාසක දරුවන්ශේ රැියයා කබා ශදන්ශන්
නැේශේ ඇයි රැියයා ක්ෂෂය්ෂ ශදනවා නම් ඒ රැියයා ක්ෂෂය
තුළ ශම් අයටේ අනිවාර්යශයන්ම රැියයා කබා ශදන්න. ශම් අය
හම්බන්ශතොට දිසථ්රි්ෂකශේ ජානතාව. ඒ ජානතාව
මහින්ද
රාජාප්ෂෂ අගමැතිතුමාට ඡන්දය ු න්නා;
චමල් රාජාප්ෂෂ
මැතිතුමාට ඡන්දය ු න්නා; සජිේ ශරේමදාස මැතිතුමාට ඡන්දය
ු න්නා; දිලිප් ශවදආරච්චි වන මට ඡන්දය ු න්නා; නාමල්

(மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

වැටප් ශගවා ගන්න බැරි නම් තූේතු ඉඩිශයන් ශහෝ ශගනැල්කා
වැටප් ශගවන්න. මිනිගින්ට රැියයා කබා ශදන්න. ශම්ශගොල්කන්
එ්ෂක කාා කරකා ශම්ශගොල්කන්ට උේතර ශදන්න ගිහින් මට
නියමිත කාකයේ ඉවරයි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Jayantha Samaraweera. You have six
minutes.
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ගු ජය සත සනරවීර නහතා
(மாண்புமிகு

யந்த சமரவீர )

(The Hon. Jayantha Samaraweera )

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි කළුතර දිසථ්රි්ෂකශේ කළුතර
පානු ර බඩුඩාරගම ශහොරණ ුදකේිවාහක අගකවේත මතුගම
සහ ශබ්රුවක යන ආසනවක ීමශරෝදාර ශ්ධ ශරේමී ජානතාව නැවත
වතාව්ෂ ශම් උේතීකතර සභාව නිශයෝජානය කරන්න අපට
අවසථාාව පිරි නැමුවා. ඒ වාශේම අපි කළුතර දිසාශවන්
ඓතිහාිවක ජායග්රහණය්ෂ වාර්තා කළා. තුශනන් ශදකක බකවේ
පාර්ලිශම්න්තුව්ෂ නිර්මාණය ියීකමටේ අතිගරු ජානාධිපති
ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ මැතිතුමන්ට "ශසෞභාගයශේ දැ්ෂම" නැමැති
ශම් රට ශගොඩන න වැඩ පිළිශවළ ඉදිරියට ශගනයන්න නනු
කරන බක සම්පන්න පාර්ලිශම්න්තුව්ෂ නිර්මාණය ියීකමටේ
කළුතර දිසථ්රි්ෂකශයන් මන්ත්රී ධුර 8්ෂ නිර්මාණය කරමින් අපට
නැවත ශතවන වතාවටේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය
කරන්න අවසථාාව සකසා ු න් කළුතර දිසථ්රි්ෂකශේ ීමශරෝදාර
වාමවා ජ ශ්ධ ශරේමී ජානතාවට අශප් ීයර්ෂ රණාමය පුද කරමින් ශම්
ශවකාශේ ජ ඔවුන් ඉතාම ශගෞරවශයන් යුතුව ිවහිපේ කරනවා.
ඒ වාශේම ඒ මැතිවරණ සටශන් ජ අප සම උශරන් උර ගැටී
කටයුතු කළ අද ශම් සභාව නිශයෝජානය කරන්න බැරි වුණේ ඒ
සටනට වධර්යය ්ෂතිය කබා ු න් ජාගේ අාගශේ මැතිතුමා
යසපාක ශකෝරකශේ මැතිතුමා ඒ වාශේම කලිේ වර්ණ ඉමාර
මැතිතුමා චන්ද්රභානු අදිකාරම් මැතිතුමා සහ උශ්ධනි අතුශකෝරක
මැතිතුමා වැනි අශප් සටන් සගයන් ශම් ශවකාශේ ඉතාම
ශගෞරවශයන් ිවහිපේ කරමින් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිබඳ ශම් විවාදයට එකතු ශවන්න මා
කැමැතියි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති
ියීකශම් ජ ඒවා ්රියාේමක ශවයි සථවාීකන රාජාය ශසේවය්ෂ ඇති
ශවයි ඒ වාශේම සථවාීකන මැතිවරණ ඇති ශවයි ියයන කාරණා
සම්බන්ධශයන් වි ාක වි ථවාසනීය හැඟීම්ෂ අපට තිුදණා. නමුේ
අද අපට ශම් "ශකොමිෂන් සභා" ියයන වචනය ඇශහනශකොටම
තිශබන්ශන් මහා අපුක්ෂ. ඒ අපුක එාථ පිළි ඉල් සහගත හැඟීම
නිර්මාණය ශවන්න රධාන වැඩ ශකොටස්ෂ කළ ශකොමිෂන්
සභාව්ෂ තමයි මැතිවරණ කශාාාමිෂන් සභාව. ඒක ශකොශහොමද
වුශඩු කාකා ඉතිහාසශේ පළමු වතාවට මැතිවරණ පවේවන්න
එපා ියයකා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ මහේවරු උසාවියට
ගියා. පගිගිය මැතිවරණය අපට පවේවන්න ශවන්ශන් නැහැ ගරු
අධිකරණය නිවැරදිව ඒ පිළිබඳව විභාග ශනොකළා නම්.
රේනජීවන් හූල්ට නනුකම තිුදශඩු පාර්ලිශම්න්තු රජාාතන්ත්රවාදය
හ ඉළන්නයි. දැන් එනවා ශමතැන පාර්ලිශම්න්තු රජාාතන්ත්රවාදය
ගැන කාා කරන්න; ජානතාවශේ සථවාීකන අයිතිය ගැන කාා
කරන්න. රේනජීවන් හූල් හැු ශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය
හ ඉළකා ශම් රට අසමේ රාජායය්ෂ බවට පේ කරන්නයි. ඒ සඳහා
තමයි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ මහේවරු කටයුතු කරමින්
ිවටිශේ. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. පළාේ පාකන මැතිවරණය අවුරුු 
ශදක්ෂ කල් දැම්මා. පළාේ සභා මැතිවරණය තවම නැහැ.
ශකොමිෂන් සභා ඇති ශවන්න ඉසථසර ශවකා ශම් රශට් අපූරුවට
මැතිවරණ තිුදණා. ශම් රශට් මැතිවරණ ඉතිහාසය හාරාඅවුසථසකා
බකනශකොට හැම මැතිවරණය්ෂම ශහොරකම්වලින් බහුක වුශඩු
නැහැ; දූෂණ වාචාවලින් බහුක වුශඩු නැහැ. ශකොමිෂන් සභා
නැතුවේ ශම් රශට් මැතිවරණ තිුදණා. ශකොමිෂන් සභා නැතුව
පැවැති හැම මැතිවරණය්ෂම දූ තයි ියයකාද ශම් ියයන්ශන්
එශහම ඉතිහාසය්ෂ ශනොශවයි කාකාශේ මැතිවරණවකට
තිශබන්ශන්. ශකොමිෂන් සභා නැතුවේ ශම් රශට් ජානතා

304

පරමාධිපතයය නිරූපණය වුණු ඉතාම රජාාතන්ත්රවා ජව ජානයාශේ
අයිතිය නිරූපණය වුණු සාධාරණ සහ යු්ෂති සහගත මැතිවරණ
තිුදණා. අක්පාක්කම් තිුදණේ මැතිවරණ පැවැේවූවා. ශම්
ශකොමිෂන් සභා රමය ශගශනනශකොට විශේචන සහිතව වුණේ
අපි අත එශසේශේ ඒ මඟින් සථවාීකනේවය්ෂ හැශදයි මැතිවරණ
්රියාවලිය සාර්ාකභාවයට පේ ශවයි කකට ශේකාවට මැතිවරණ
පවේවයි ජානතාවශේ පරමාධිපතය බකය නිිව පරිදි නිරූපණය
ශවන්න අවසථාාව්ෂ හැශදයි ියයකායි. නමුේ එශහම ශනොශවයි
වුශඩු. තව ශපොඩ්ශඩන් හූල් ශකෝෂකා පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය
කල් දමනවා. එශහම නම් ශම් නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුව තවමේ
නැහැ. පළාේ සභා නැහැ වාශේ නවවැනි පාර්ලිශම්න්තුව සඳහා වූ
මැතිවරණයේ හූල්ට නනු විධියට කල් දැම්මා නම් තවමේ නව
වැනි පාර්ලිශම්න්තුව නැහැ. ඒක තමයි ශකොමිෂන් සභාවලින්
ශවන්න ගිය සන්තුිවය.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. ශ්රී කාකා
ශපොු  ජාන ශපරමුණ විධියට අපි පගි ගිය පළාේ පාකන
මැතිවරණය අති විශිෂථට ශකස ජායග්රහණය කරකා
ජානාධිපතිවරණශේ ජ හැටනවක්ෂෂයක ඓතිහාිවක ජාන වරම්ෂ
කබාශගන තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයට ආශේ. ඒ
එනශකොට "ස්ෂ ගිද්ෂ ශසේ" කවුරුේ දන්නවා ජාාතික සහ
ජාාතයන්තර ව ශයන් හැම ශකශන්ෂම දන්නවා පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශයනුේ අපි ඉතා විශිෂථට ජායග්රහණය්ෂ කබනවා ියයකා.
එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂයට වැශල් වැල් නැහැ. සමඟි ජාන
බකශේගයට වැශල් වැල් නැහැ. ජානතා විමු්ෂති ශපරමුණට යන
එන මා නැහැ. අපි කළ ශදය්ෂ ශනොශවයි ඒ ශගොල්කන් වපුරපු
ශ්ධවල් තමයි ඒ ශගොල්කන් ශනළා ගේශේ. හැබැයි ශම්
මැතිවරණය කරන්න හැු ශේ හරියට අර ශර්රුකාශඩු
හාමුු රුවන්ශේ
ආදාහනය
වාශගයි.
අශප්්ෂෂකශය ඉට
කාර්යාකය්ෂ දමා ගන්න ු න්ශන් නැහැ. ශම් රශට් posters, cutouts නැවැේතුශේ මැතිවරණ ශකොමිසම ශනොශවයි. අතිගරු
ජානාධිපතිතුමන් ශම් රශට් posters, cut-outs සාසථකෘතිය
නැවැේතුවා. ඒ ආදර් ය ු න්ශන් ජානාධිපතිවරණශේ ජ.
ජානාධිපතිවරණය තිුදණාට පගිව තමයි ඒකේ ශම් මැතිවරණයට
ගැළපුශේ. කම්ෂ නැහැ. ඒක ශහොඳයි. හැබැයි අශප්්ෂෂකශය ඉට
කාර්යාකය්ෂ නැති එක අශප්්ෂෂකශය ඉට කාර්යාකය්ෂ නැහැ.
අපි විතර්ෂ ශනොශවයි මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාකච්ඡාවකට
සහභාගි වුණු හැම ශ්ධ පාකන ප්ෂෂයියන්ම ඒ ගැන ියේවා.
අශප්්ෂෂකශය ඉට අක් ගණශන් කාර්යාකය්ෂ දමා ගන්න අව යයි
ියයන කාරණය හැම ප්ෂෂයියන්ම ියේවා. මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි ආර්ිකක ව ශයන් වේ ශපොශහොසේකම් තිශබන අය
වාශේම
ආර්ිකක ව ශයන් ු ෂථකරතා තිශබන අයේ
මැතිවරණවකට තරග කරනවා. ඒ හැශමෝටම අවම ව ශයන්
තමන්ශේ අාකය රචාරය කර ගන්න තිශබන මාර්ගය තමයි
කාර්යාකය්ෂ දමකා ඒ කාර්යාකශේ තමන්ශේ නමයි තමන්ශේ
මුහුණයි තමන්ශේ අාකයයි රචාරය කරන එක.
ශම් 'ඔල්ශමොශරොන්දම්' මැතිවරණ ශකොමිසම ශම් 'පිසථගි හුටා'
මැතිවරණ ශකොමිසම ඒකවේ ු න්ශන් නැහැ. ශමශහම ශකොමිෂන්
සභා ශමොකටද ඒ නිසා අපි වි ව
ථ ාස කරනවා ශම් ශකොමිෂන්
සභාවලින් ජානතාවශේ ඇේත පරමාධිපතය බකය රජාාතන්ත්රවාදය
තහවුරු කරන්න බැහැ ියයකා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාජාය ඇමතිතුමනි ඔබතුමාට කබා  ජ තිශබන කාකය
අවසානයි.
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ගු ජය සත සනරවීර නහතා
(மாண்புமிகு

யந்த சமரவீர,)

(The Hon. Jayantha Samaraweera)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට තව විනාඩියක කාකය්ෂ
කබා ශදන්න. පගිගිය ජානාධිපතිවරණශේ ජ ජානතාව අපට හැටනව
ක්ෂෂයක ජානවරම කබා ු න්ශන්ේ පගිගිය අශගෝසථතු 05වැනි දා
තුශනන් ශදකක බහුතරය්ෂ ඇති ඓතිහාිවක බකසම්පන්න
ජානවරම අපට කබා ු න්ශන්ේ 41 අවුරු්ධද්ෂ පරණ ගි්ධදන්ට නනු
විධියට අශප් කරට බශකන් පැටවූ දහනව වතාව්ෂ සාශ ෝධනය
කර තිශබන පැකැසථතර දමා අඩුඩ දමා තිශබන ශම් 1978
ආඩුක්රම වයවසථාාව නැවත ශම් රශට් තබා ගන්න ශනොශවයි. අපි
නව වයවසථාාව්ෂ ශගශනන්න නනු. රජාාතන්ත්රවාදය රැශකන
ජානතා පරමාධිපතය නිරූපණය ශවන ශම් රශට් ජීවේ ශවන
ිවාහක ශදමළ මුසථලිම් මැශල් බර්ගර් ියයන ජානයාශේ සමඟිය
නිර්මාණය ශවන ශම් රශට් ඒකීයභාවය රැශකන රශට් ඒකීය
නීතිය තහවුරු ශවන ූතන -අලුේ- පරම්පරාශේ ජානතා අභිකාෂ
ඉෂථට ිව්ධධ කරන ජාාතික සාවර්ධනයට යා හැිය වයවසථාාව්ෂ
ශගශනන්න නනුය ියයා අපි වි ථවාස කරනවා. එතැනින් විතරයි
ශම් රටට නව ගමනකට මුක පුරන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ
අතරතුර වියවුල් සහගත තේේවය්ෂ ඇති කළ රටම අවුක්ෂ බවට
පේ කළ දහනව වැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය අශහෝිව
කරකා ශකටි කාකයකට විිවවන සාශ ෝධනය ශගනැල්කා
එතැනින් පගිව අන්තර් වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් නව
වයවසථාාවට පාර කපන්න අපි හැශමෝම අදිටන් කර ගනිමු
ියයමින් කාා කරන්න මට අවසථාාව කබා  ජම ගැන ඔබතුමාට
සථතුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you. Next, the Hon. Sivagnanam Shritharan.
You have seven minutes.
[பி.ப. 3.31]

ගු සිවඥානම් සිීමතර ස නහතා

(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள,
இன்கறய தினம் பதர்தல் ஆகைக்குழுவின் தசயலாற்றுகக
அறிக்கக பற்றிய ஒத்திகவப்புபவகளப் பிபரரகையிபல
உகரயாற்றச் சந்தர்ப்பமளித்தகமக்காக நன்றி. இந்தத் பதர்தல்
ஆகைக்குழு பற்றிய பல்பவறுபட்ட மிக முக்கியமான
கருத்துக்கள் தகௌரவ உறுப்பினர்களால் இந்தச் சகபயிபல
முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
மஹிந்த
பதசப்பிாிய
அவர்களின் தகலகமயிபல பதர்தல் ஆகைக்குழு இந்த
நாட்டிபல
மிக
நீதியாகவும்
பநர்கமயாகவும்
தசயற்
பட்டதாகத்தான் பல்பவறு தகவல்களும் ஆய்வுகளும் குறிப்பிடு
கின்றன. இவ்வாறான ஆய்வுகளின்படி, பதர்தல் காலத்திபல
முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் மக்களுக்தகன
வைங்கப்பட்ட நிவாரைப் தபாருட்ககளத் தன்னுகடய பதர்தல்
பிரச்சாரத்திற்காக
யாழ்ப்பாைக்
கச்பசாியிபல
கவத்து
வைங்கியிருந்தகம பற்றித் ததாியவந்தது. அதகன இந்தத்
பதர்தல் ஆகைக்குழுதான் தவளிக்தகாண்டு வந்திருந்தது.
குறித்த ஆகைக்குழுவின் உறுப்பினரான ரத்ன ீவன் ஹூல்
அவர்கள்தான் அதகன தவளிப்பகடயாகச் தசால்லியிருந்தார்.
அந்த வககயில் நியாயமானதும் நீதியானதுமான பதர்தல்
நகடதபறபவண்டு தமன்பதற்காக நீண்டகால அனுபவங்
தகாண்ட பதர்தல் ஆகைக்குழுவின் தகலவர் மஹிந்த
பதசப்பிாிய அவர்களின் தகலகமயிபல அந்தக் குழு மிக
பநர்கமயாகவும் பநர்த்தி யாகவும் தசயற்பட்டிருந்தது; அதகன
யாரும் இந்த இடத்தில் நிராகாிக்க முடியாது.
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இங்பக நான் சில தகௌரவ உறுப்பினர்களுகடய
கருத்துக்ககளச் தசவிமடுத்பதன். அதன்படி அவர்களுக்கு
ரத்ன ீவன் ஹூல்மீது ஒரு தனிப்பட்ட பகாபம் அல்லது
ஆத்திரம் இருப்பகத என்னால் அவதானிக்கக்கூடியதாக
இருந்தது. ரத்ன ீவன் ஹூல் அவர்கள் பதர்தலின்பபாது
ஊைல் நகடதபறக்கூடாது, நியாயத்திற்குப் புறம்பாக எதுவும்
நகடதபறக்கூடாது என்பதற்காக, “ஊைல்வாதிககள அல்லது
மக்ககள
ஏமாற்றுபவர்ககள
நிராகாியுங்கள்!”
என்று
தசால்லியிருந்தால் அது நியாயமானது. ஆனால், அவர்
பதர்தலிபல வாக்களிக்க பவண்டாதமன்று மக்களுக்கு எந்தக்
காலத்திலும் எங்கயுபம தசான்னதாக நான் அறியவில்கல.
அப்படிச் தசால்லியிருந்தால், இந்த உயாிய சகபயினூடாக
தவறுமபன
தபாய்ககளச்
தசால்வகதவிட
அவர்மீது
நடவடிக்கக
எடுக்கபவண்டும்.
அதுபபான்று,
பதர்தல்
ஆகைக்குழுவும் அவர்மீது நடவடிக்கக எடுக்க பவண்டும்.
இவ்வளவு காலமும் நகடதபற்ற விடயங்களிபல பதர்தல்
ஆகைக்குழு அவகர ஏற்றுக்தகாண்டிருக்கிறது; அவருகடய
தசயற்பாடுககள மதித்திருக்கின்றது; அவருகடய எண்ைங்
களுடன்
இகசந்துபபாய்த்தான்
பதர்தல்
ஆகைக்குழு
நடவடிக்ககககள பமற்தகாண்டிருக்கின்றது. ஆகபவ, அவர்
சாியாக நடந்திருக்கிறார். அவர் சாியாக நடந்துதகாண்ட
காரைத்தால்தான்
பல்பவறுபட்ட
நபர்களுகடய
ஊைல்ககளயும் அவர்களுகடய ஒழுக்கமற்ற நடவடிக்கக
ககளயும் தவளியிபல தகாண்டுவந்தார். அவர் மிகச் சிறந்த
ஒரு பபராசிாியர்; உலகளாவிய ாீதியிபல பபாற்றப்படுகின்ற
ஒரு கல்விமான். அவ்வாறான ஒரு தமிைர் பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவின் ஓர் உறுப்பினராக இருக்கிறார் என்பது சில
உறுப்பினர்களுக்கு மிக பவதகனயாக இருந்திருக்கலாம்
என்று நான் நிகனக்கிபறன். ஏதனன்றால், மிகச் சிறந்தததாரு
தமிழ்க்
கல்விமாகன
பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவின்
ஓர்
உறுப்பினராக நியமித்தது அவர்களுக்குப் பிரச்சிகனயாக
இருந்திருக்கலாம்.
தற்பபாது, இந்த நாட்டிபல நகடமுகறயிலுள்ள பதாி்தல்
முகறகமயில் பல்பவறு பிரச்சிகனகள் இருக்கலாம். ஒரு
கட்சிக்குள்பள
பலர்
சுடுபட்டிருக்கிறார்கள்;
இறந்திருக்
கிறார்கள்.
விருப்பு
வாக்குகளுக்காகப்
பலர்
பகாடிக்
கைக்கிபல தசலவைித்திருக்கிறார்கள். “இந்தத் பதாி்தல்
முகறகம காரைமாக பைம் இல்லாதவன் மக்களுக்குச்
பசகவ தசய்ய முடியாது; பைம் இல்லாதவன் பதாி்தலிபல
பபாட்டியிட்டு தவற்றிதபற முடியாது” என்று இங்பக இந்தப்
பிபரரகைகய முன்தமாைிந்து உகரயாற்றிய தகௌரவ
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தசான்னார். அது உண்கமயான
ஒரு விடயமாக மாறிக்தகாண்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்டிபல
பைம்
இருப்பவர்களால்
மட்டும்தான்
பதாி்தல்
காலத்தின்பபாது காகசக்தகாட்டி அல்லது சாராயப் பபாத்தல்
ககளக் தகாடுத்து பதாி்தலிபல தவல்ல முடியுதமன்பகத பலர்
நிரூபித்திருக்
கிறார்கள்.
இன்று
யாழ்ப்பாை
அரச
தசயலகத்கதத் தன்னுகடய தசாந்த அரசியல் தசயலகம்பபால
ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாற்றியிருக்கிறார். அவர்
அவ்வாறு நடந்துதகாண்டார் என்பதற்குப் பல ஆதாரங்கள்,
தசய்திகள் தவளிவந்திருக்கின்றன. இதகன விசாாிப்பதற்கு
இந்த
நாட்டிபல
யாருமில்கல;
ஊைல்
நடந்தகதச்
தசால்வதற்குத் திராைியில்கல.
இன்று இந்த நாட்டிபல ரா பக்ஷ குடும்பத்தினுகடய
உறுப்பினர்கள் ஆட்சியிபல இருக்கின்றார்கள். அபதபநரம்,
இப்தபாழுது யாழ்ப்பாைத்திபல யாழ். மாவட்ட அபிவிருத்திக்
குழுவின் தகலவர் என்ற பபார்கவயிலும் ஒரு பாராளுமன்ற
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[ගරු ිවවාානම් ිවීකතරන් මහතා

உறுப்பினர் என்ற பபார்கவயிலும் ஒரு குடும்ப ஆட்சி
யாழ்ப்பாை
அரச
தசயலகத்துக்குள்
நகடதபறுகிறது.
யாழ்ப்பாை அரச தசயலகம் இன்று ஓர் அரசியல் கட்சியின்
அலுவலகமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இது மிக பமாசமான
ஒரு நடவடிக்ககயாகும். இதகனச் தசால்லுவதற்குத் திராைி
இல்லாதவர்கள், அதகனச் தசான்ன இரட்ை ீவன் கூல் மீது
ஏன் பகாபம் தகாள்ள பவண்டும்? தயவுதசய்து புாிந்து
தகாள்ளுங்கள்! நியாயங்ககள ஏற்றுக்தகாள்ளுங்கள்! இந்த
நாட்டில் நீதியான முகறயிபல ஒரு பதாி்தல் நகடதபற
பவண்டுமானால், நீதியான முகறயில் நிர்வாகம் நகடதபற
பவண்டுமானால், உண்கமககள, நடந்த சம்பவங்ககள,
மகறக்காது அங்கீகாிக்கின்ற - ஏற்றுக்தகாள்கின்ற பக்குவம்
முதலிபல இவர்களுக்கு வர பவண்டும். எதகனயும் இனவாதக்
கண்பைாட்டத்பதாடு பார்க்கக்கூடாது.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගු සිවඥානම් සිීමතර ස නහතා

(மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்)

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)

நாங்கள் எதகனயும் இனவாத ாீதியாகச் சிந்திக்கக் கூடாது.
இரட்ை ீவன் கூல் ஒரு தமிைன் என்பதற்காக, அவர் தன்னு
கடய நியாயங்ககளச் தசான்னதற்காக, இங்கு அவர்மீது பலர்
வகசமாாி தபாைிந்தகத நான் பார்த்பதன். அவாிடமிருக்கின்ற
ஆங்கில அறிகவயும் கல்வித் தகககமககளயும் ஆற்றகலயும்
தகட்டித்தனத்கதயும் இவர்கள் முதலில் மதிக்கப் பைக
பவண்டும். அவர் நல்லவரா, தகட்டவரா, அவர் தமிைர்களுக்குச்
சாதகமாக இருந்தாரா, பாதகமாக இருந்தாரா என்பதல்ல
முக்கியம். ஆனால், இந்தச் சகபயிபல ஒரு தமிைன்
தூற்றப்படுகிறதபாழுது, அவர்மீது பிகையில்லாமபல குற்றம்
சுமத்தப்படுகின்றதபாழுது, நாங்கள் பபசாமல் இருப்பது
என்பது காலத்தின் தவறாகும். ஆகபவதான் இந்த விடயத்கத
நான் இங்கு பதிவுதசய்கின்பறன்.
அன்புக்குாிய சிங்களச் சபகாதரர்கபள! முதலில் நீங்கள்
உண்கமகயப் புாிந்து, எவர் தசால்லுகிற கருத்துக்களிபல
பிகையிருந்தாலும், பநாி்கமயின் பக்கம் ககதத்தவர்ககள அதிலுள்ள உண்கமககள இந்த இடத்திபல தசால்வதற்கு
நீங்கள் தயங்கக்கூடாது. உண்கமயிபல இரட்ை ீவன் கூல்
மீது
பிகையிருந்தால்,
பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவினுகடய
தகலவர் மஹிந்த பதசப்பிாிய அவர்கள் அவருக்தகதிராக
நடவடிக்கக
எடுத்திருக்க
பவண்டும்
அல்லது
அவர்
தவளிப்பகடயாக அதகனச் தசால்லியிருக்க பவண்டும்.
அவ்வாறு அவர் தசால்லாதவிடத்து, இரட்ை ீவன் கூல்
இல்லாத இந்தச் சகபயிபல அவகரப்பற்றிப் பபசுவது என்பது
உங்களுகடய தகுதிகய, உங்களுகடய இனத்தினுகடய
தபருகமகயக் குகறப்பதாக அகமயும் என்பகதக் கூறி, எனது
உகரகய நிகறவுதசய்கிபறன்.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon.Weerasumana Weerasinghe. You have
six minutes.
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ගු වීරසුනන වීරසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අද පාර්ලිශම්න්තුව තුළ
ඉතාම වැදගේ සාකච්ඡාව්ෂ පැවැේශවනවා මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව ගැන. "මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව" සහ "කාර්ය සාධනය" ියයන වචන ශදක ගේතාම එය
හරියට ගණිකාවකශේ පතිව්රතතාව ශහොයනවා වාශේ වැඩ්ෂ.
එශහම ියයන්න ශහේතුව්ෂ තිශබනවා. පගිගිය කාක සීමාව තුළ
මැතිවරණ ශකොමිසශම් කාර්ය සාධනය ්රියාේමක වුණු ආකාරය
දිහා බකනශකොට ශම් මැතිවරණ ශකොමිසශම් නමට ඉදිරිශයන්
තිශබන "සථවාීකන" ියයන වචනය ශකොයි තරම් සාධාරණද ියයන
කාරණය ගැන නැවත වතාව්ෂ කල්පනා කරන්න ශවනවා.
සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිසම නමින් තිශබන ශම් ශකොමිසමට පේ
වුණු සාමාජිකයන් පගිගිය කාක සීමාව තුළ හැිවරුණු
ආකාරශයන් ඔවුන්ශේ ්රියා තුළින් එම මැතිවරණ ශකොමිසම
පිළිබඳව ශම් සමාජාශේ ජානතාව තුළ දැවැන්ත අවි ථවාසය්ෂ
නිර්මාණය කර තිශබනවා. ඒ නිසා එම මැතිවරණ ශකොමිසශම්
කාර්ය සාධනය ගැන කාා කරන්න කලින් එම මැතිවරණ
ශකොමිසශම් පැවැේම
මැතිවරණ ශකොමිසශම් ්රියාමාර්ග එහි
සාමාජිකයන්ශේ හැිවීකම පිළිබඳව නැවත නැවතේ කාා ියීකම
ඉතාම වැදගේ ියයකා මා වි ථවාස කරනවා.
දහනව වැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයේ එ්ෂක අපට
කැුදණු ශහොඳ ශ්ධවල් ගණනාව්ෂ තිශබනවා. එම ශහොඳ ශ්ධවල්
අතර ශමම සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා තමයි ඉතාම ශහොඳ ශ්ධ
ශවන්ශන්. දහහේ වැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයනුේ
එවකට පැවති රජාය යම් යම් සාධනීය කාරණා ගණනාව්ෂ ඉදිරියට
ශගනාවා. එහි යම් දිගුව්ෂ විධියට තමයි දහනව වැනි ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා විධියට අාග
සම්පූර්ණ ශමවැනි ආයතන සථාාපිත කශළේ. හැබැයි සථවාීකන
ශකොමිෂන් සභා පේ ියීකශම් රමශේදය දැවැන්ත අවුක්ෂ
නිර්මාණය වුණු රමය්ෂ බවට පේ වුණා.
ශකෝකශේ රජාාතන්ත්රවාදය ගැන කාා කරන රටවක එශහම
නැේනම් ආඩුක්රම වයවසථාා ගැන කාා කරන රටවක එම
ආඩුක් රම පවේවා ශගන යන රමශේදය ශමොක්ෂද ියයන එක
සම්බන්ධව ්රියාේමක ශවන රධාන කාරණා ශදක්ෂ තිශබනවා.
ඒ අනුව විධායක ජානාධිපති රමය ්රියාේමක ශවන රටවක එම
විධායකයට ගැළශපන ආකාරයට සමසථතය නිර්මාණය ශවනවා.
ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තු රජාාතන්ත්රවාදය ්රියාේමක ශවන
රටවක එශහම නැේනම් විධායක අගමැතිවරයාට බකය කැශබන
පාර්ලිශම්න්තු රම තුළ ඒකට ගැළශපන ආකාරයට තමයි අශන්ෂ
ිවයලු යාන්ත්රණ ්රියාේමක ශවන්ශන්. අශප් රශට් දහනව වැනි
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ිව්ධධ වුශඩු විධායකයේ
වයවසථාාදායකයේ අතර ගැටම්ෂ ඇති ශවන රමශේදය්ෂ අශප්
රශට්
නිර්මාණයීමමයි.
අවසානශේ
ිව්ධධ
වුශඩු
වයවසථාාදායකයේ විධායකයේ අතරට තුන්වැන්ශන්ෂ එකතු
ීමමයි. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අද ඔබතුමා වාඩිශවකා
ිවටින ඔය කාානායක පුටවේ ශම් රශට් පරිපාකනය සම්බන්ධව
බකපුවා. ජානාධිපතිවරයා සහ පාර්ලිශම්න්තුව -විධායකය සහ
වයවසථාාදායකය- අතරට තුන්වැන්ශන ඉේ එකතු වුණු
රමශේදය්ෂ තමයි දහනව වැනි ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශයන් ිව්ධධ වුශඩු. ඒ අනුව ඔළු තුන්ෂ තිශබන
ූ රුශව්ෂ වාශේ තමයි පගිගිය කාක සීමාව තුළ ශම් රශට්
පරිපාකනය ිව්ධධ වුශඩු. ඒ කාරණාව නිසා ශම් රශට් "සථවාීකන"
ියයන ආයතන පිළිබඳව ජානතාව තුළ අද සැකය්ෂ නිර්මාණය
ශවකා තිශබනවා. ඒකේ හරියට පගිගිය කාකශේ පැවැති යහ
පාකන රජාය වාශේයි.
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යහ පාකනය - good governance - ියයන සාකල්පය
ශකෝකශේ තිශබන දැවැන්ත සාකල්පය්ෂ. එය 2015 ජ අලුශතන් ආ
ශදය්ෂ ශනොශවයි. ශකෝක ඉතිහාසය නිර්මාණය ශවනශකොට
රජාාතන්ත්රවාදය සහ සමාජා සාධාරණේවය ගැන කාා කරන
රමශේදය තුළ යහ පාකනය ියයන වචනය රධාන නිර්ණායකය්ෂ
බවට පේ වුණා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මීට අවුරුු  දහයකට
පහශළොවකට කලින් ශකෝකශේ තිුදණු රධාන නිර්ණායකය්ෂ
වචනය්ෂ සහ ්රියාදාමය්ෂ තමයි "ගැටම් නිරාකරණය"
නැේනම් "ගැටම් සමාකරණය" ියයන එක. යුදමය රටවල් සහ
ඒ කාරණා සම්බන්ධව ශකො ඉ අවධානය්ෂ ශයොමු වුණා. ඒ හා
සමානව තමයි "good governance" ියයන සාකල්පය ආශේ. එම
good governance ියයන සාකල්පය ශගොඩ්ෂ පැරණි
සාකල්පය්ෂ. හැබැයි ඒක ශ්ධ පාකන සාකල්පය්ෂ බවට පේ
වුණා. අවසානශේ ජ "යහ පාකනය සඳහා වූ එ්ෂසේ ජාාතික
ශපරමුණ" නමින් එය ශ්ධ පාකන ප්ෂෂයක නම්ෂ බවටේ පේ
වුණා; එශහම ප්ෂෂය ඉේ හැු වා. හැබැයි අවුරුු  පහකට ආසන්න
කාකය්ෂ ගතශවනශකොට යහ පාකනය ියයන වචනය
ඇශහනශකොටේ මිනිගින්ට ඔ්ෂකාරයට ආවා. ඒ තරමට එපා වුණු
යහ පාකනය්ෂ තමයි පගිගිය අවුරුු  හතරහමාරක කාකය තුළ
තිුදශඩු. ඒ හා සමානවම සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවක හැිවීකමේ
්රියාේමක වුණා. සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා පේ ියීකම සහ ඒ
ඇතැම් පු්ධගකයන්ශේ ්රියාදාමය නිසා යම් අර්ුදද තේේව මතු
වුණා. ගරු මැති ඇමතිතුමන්කා ඒ ගැන කාරණා රැස්ෂ සඳහන්
කළ නිසා මම ශමතැන ජ ඒවා ගැන  ජර් ව ියයන්න
බකාශපොශරොේතු වන්ශන් නැහැ.
සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවකට පේවුණු ඇතැම් පු්ධගකයන්
ගැන ශම් සභාශේ කාා කළා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
රේනජීවන් හූල් මහාචාර්යතුමාශේ හැිවීකම සම්බන්ධව ියිවම
තැනක ජ හරියාකාරව ර ථන කළාද
මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි ඒ හැිවීකම් සම්බන්ධව ශම් සමාජාශේ තිශබන
අවිනි ථචිතතාව සැකය නිසාශවන් අද ඒ සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභාවකට එල්ක ශවකා තිශබන්ශන් මරු පහර්ෂ. එය නිවැරදි කර
ගැනීමට අමාරු තේේවයකට පේ ශවකා තිශබන බවයි මට නම්
ශපශනන්ශන්. මම ඒ කාරණාව ගැන ශමතැනින් එහාට කාා
කරන්ශන් නැහැ.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි කාරණා ගණනාව්ෂ
සම්බන්ධශයන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව රටට ම ශපන්වන්න
නනු. නමුේ ඒ කටයුතු අතහැර දමා තිශබන බව තමයි මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධනය ගැන කාා කරන ශම් ශවකාශේ
මට ියයන්න තිශබන්ශන්.
මැතිවරණයට ගිය වියදම් ගැන ශමතැන ජ කාා වුණා. මම ඒවා
ගැන කාා කරන්න යන්ශන් නැහැ. අද ගණන් හිකේ
ියයැශවන්ශන් නැති වුණාට පගිගිය මහ මැතිවරණය තමයි
කාකාශේ ශපෝසථටර් බැනර් කටවුට්සථ අක්ශවන්ම ගහපු
මැතිවරණය වුශඩු. හැබැයි මා වි ථවාස කරන විධියට
සමානුපාතික මැතිවරණ රමය තුළ අශප්්ෂෂකයන් වැඩිම
වියදම්ෂ කරපු මැතිවරණය තමයි පගිගිය මහ මැතිවරණය. ඒක
මතුපිටට ශපශනන්ශන් නැහැ. ශපෝසථටර් බැනර් කටවුට්සථ අක්වුණු
බව ඇේත. ඒකටේ ශගෞරවය පුද කරන්න නනු ශගෝ ාභය
රාජාප්ෂෂ ජානාධිපතිතුමාටයි. එතුමාශේ මැතිවරණ වයාපාරශේ ජ
ශපෝසථටර් බැනර් කටවුට්සථ ශමොක්ෂවේ ගැහුශේ නැහැ. එතුමා
රටට ම ශපන්නුවා. ශම් කාා කරන මමේ ශපෝසථටර් එක්ෂ
බැනර් එක්ෂ කටවුට් එක්ෂ ගහන්ශන් නැතිව තමයි මශේ
මැතිවරණ වයාපාරය ශමශහය වූශේ. හැබැයි එශහම රමය්ෂ
තුළේ දැවැන්ත මුදල් කන්දරාව්ෂ වියදම් වුශඩු ශකොශහොමද ඒ
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මැතිවරණශේ ජ සමාජා මාධය දැවැන්ත රචාරණ යාන්ත්රණය්ෂ
බවට පේ වුණා; විදුේ සහ මුරිත මාධය දැවැන්ත රචාරණ
යාන්ත්රණය්ෂ බවට පේ වුණා. ඒක පාකනය කරන්න මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාවට බකය්ෂ කැබිකා නැහැ. ඒ සඳහා ියිවම
රමශේදය්ෂ නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවේ රමුඛ් අවධානය්ෂ
ශයොමු ශවන්න නනු ියයා මා වි ථවාස කරනවා. මැතිවරණ
රචාරණය උශදසාා කරන අනව ය වියදම් දැවැන්ත වියදම් සහ
දරාගත ශනොහැිය වියදම් පාකනය ියරිම සම්බන්ධශයන් යම් ම
ශපන්ීමම්ෂ අව යයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඊට වඩා ශවනසථ කාරණය්ෂ
පිළිබඳව මම දැන් ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. අපට
සර්වජාන ඡන්ද බකය කැශබන්ශන් 1931 ජයි. 1931 ජ සර්වජාන
ඡන්ද බකය කැුදණාම වයස අවුරුු  21ට වැඩි හැම ශකශන ඉටම
ඡන්ද අයිතිය හිමි වුණා. ඒ ශවකාශේ රාජාය මන්ත්රණ සභාශේ හිටපු
ශදොසථතර ගිගීෂථවර විරමිවාහයන් තමයි ියේශේ ඡන්ද අයිතිය
කැීමශම් අවම වයස අවුරුු  21 ශනොශවයි එය අවුරුු  18 ශවන්න
නනු ියයකා. ඊට පසථශසේ පැවති මැතිවරණශේ ඉඳකා අවුරුු  18ට
වැඩි හැම ශකශන ඉටම ඡන්ද අයිතිය කැුදණා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාට නියමිත කාකය අවසානයි.

ගු වීරසුනන වීරසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඊළ ට මට ඉතාම වැදගේ
කාරණය්ෂ ියයන්න තිශබනවා. ඒ නිසා මට තව ගිළු කාකය්ෂ
ශදන්න.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඇේතටම ශම් මැතිවරණ
රමය තුළ සර්වජාන ඡන්ද බකය තිශබනවාද ශම් රශට්
බහුතරයකට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නට ඉඩකඩ කැීම තිශබනවාද
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසශම් කාර්ය
සාධනය ගැන කාා කරන ශම් ශවකාශේ ශමන්න ශම් වැදගේ
කාරණය ශකශරහි මම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා.
අශප් රශට් මිලියන 1.5කට වැඩි වි ාක පිරිස්ෂ විශ්ධ ගත ශවකා
ඉන්නවා. ඒ විශ්ධ ගත ශ්රමිකයන්ට; ශම් රට ශපෝෂණය කරන
මිනිගින්ට අද ශම් මැතිවරණ රමය තුළ ඡන්දය දමන්න
රමශේදය්ෂ නැහැ. ඒ නිසා සර්වජාන ඡන්ද බකය ියයන එක අද
විහිළුව්ෂ බවට පේශවකා තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි ඡන්දය
පවේවන දිනවක ශම් රශට් ආර්ිකකය ්ෂතිමේ කරන ීකවරයන්
දස දහසථ ගණන්ෂ තත මුහුශ්ධ ඔවුන්ශේ රැියයාශේ ශයශදනවා;
ඔවුන් දියශේ ඉන්ශන්. ඔවුන්ට මැතිවරණ දිනයට ශගොඩබිමට
එන්න රමශේදය්ෂ නැහැ. ඒ අයට ඡන්දය දමන්න රමශේදය්ෂ
නැහැ. ඒ නිසා දස දහසථ ගණන්ෂ ීකවරයන්ශේ මතය රකා
කරන්න ඉඩකඩ්ෂ කැශබන්ශන් නැහැ.
ඒ වාශේම තවේ කාරණය්ෂ තිශබනවා. අද වැඩි පිරිස්ෂ
ඉසථපිරිතාකවක ඉන්ශන්. ඒ අයට ආබාධිත නිවාසවක ජීවේවන
මිනිගින්ට ඡන්දය දමන රමශේදය්ෂ නිර්මාණය කරන්න ශම්
මැතිවරණ ඉතිහාසය තුළ තවමේ අප අසමේ ශවකා තිශබනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් කාඩුඩ තුනට ඡන්ද බකය
ශනොකැීමමම ශම් රශට් සර්වජාන ඡන්ද බකය නැතිීමමට
කාරණාව්ෂ බවට පේ ශවකා තිශබනවා. අද තැපැල් ඡන්ද
කබාශදන රමශේද තිශබනවා. එශහම නැේනම් සාමානයශයන්
ඡන්ද කබා ශදන රමශේද තිශබනවා. ශම් මැතිවරණ රමය තුළ ඒ
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ීමරගිමන ීමරිවාහ මහතා

අය ශවනුශවනුේ  ඉමන ශහෝ සාර්ාක රමශේදය්ෂ නිර්මාණය
කරන්න පුළුවන්කම කැුදශණොේ සර්වජාන ඡන්ද බකය රැක ගන්න
පුළුවන්කම කැශබයි ියයා මා වි ථවාස කරනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට වැඩිපුර කාකය කබා ජම
සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කාාව
අවසන් කරනවා.

[අ.භා. 3.45

ගු මඩවදය කවි සද මහේ්ා ස ජයවර් න නහතා
(மாண்புமிகு
யவர்தன)

(கவத்திய

கலாநிதி)

கவிந்த

பஹஷான்

(The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට කාා කරන්න අවසථාාව
කබා ජම පිළිබඳව ඔබතුමාට ශබශහවින්ම සථතුතිවන්ත ශවනවා.
ආඩුක් ප්ෂෂය දිගින් දිගටම වර්තමාන මැතිවරණ ශකොමිසමට
ඇඟිල්ක දිගු කරන ආකාරය අපි දැ්ෂකා. එතුමන්කා එම
ශකොමිසශම් ්රියාදාමය විශේචනයට ක්ෂ කළා.
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ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවක තිශබන වටිනාකම අද ශම්
අයට අමතක ශවකායි තිශබන්ශන්. අද අශප් ශපො රිවය ගේතාම
ඒකට ශ්ධ පාකනායන්ට ඇඟිලි ගැසීම් අත ශපීමම් කරන්න
බැහැ; තමන්ට නනු OIC පේ කර ගන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ.
ශම් තේේවය නිර්මාණය කශළේ යහ පාකන ආඩුක්වයි. ඒ
වාශේම සථවාීකන රාජාය ශසේවා ශකොමිසම හරහා ිවු වන උසසථීමම්
මාරුීමම් යන ිවයල්කටම ශ්ධ පාකන අතගැසීම් ශපළඹීමම් ිවු 
ශවන්ශන් නැහැ. එතශකොට රාජාය ශසේවකයා ශ්ධ පාකන පළි
ගැනීම්වකට ක්ෂ ශවන්ශන් නැහැ. වර්තමානශේ නිකධාරින්
තිශදශන්ෂ මැදිහේව ඉතා සථවාීකනව මැතිවරණ ශකොමිසම තුළ
ශම් කටයුතු කරන්ශන් ඒ අයශේ රජාාතන්ත්රවා ජ රාමුව තුළ
ඉඳශගනයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් රටට සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභා අව යයි ියයා මා වි ව
ථ ාස කරනවා. ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභාවකට අත තියන එක රශට් රජාාතන්ත්රවාදයට එල්ක කරන මරු
පහර්ෂ හැටියටයි මා දියන්ශන්.
සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එතුමන්කා ශමොනවා ියේවේ වර්තමාන මැතිවරණ ශකොමිසම
ඉතාම සථවාීකනව මැතිවරණ ියහිපය්ෂ පැවැේවූවාය ියයන
කාරණය අපට අමතක කරන්න බැහැ. ඉතිහාසය පුරා පැවති
මැතිවරණ ශදස බැලුවාම ශමොන තරම් දූ ත ශකසද එම මැතිවරණ
පවේවා තිශබන්ශන් ියයා අපට ශපශනනවා. වර්තමානශේ ශමම
මැතිවරණ ශකොමිසම දායකේවය කබා ු න් මැතිවරණවක ජ ඡන්ද
ශපට්ටි අතුරුදහන් ීමම් ශහොර ඡන්ද දැමීම් විශ ේෂශයන්ම අශප්
සාමාජික සාමාජිකාවන්ට විප්ෂෂශේ ඉන්න අයට පහර ජම් ඒ අය
ශපළීම් ඊළ ට දිනපු ප්ෂෂශේ අය අශන්ෂ පැේතට ගිහිල්කා ඒ
අයට අඩන්ශේට්ටම් ියීකම් වැනි තේේවයන් අපි දැ්ෂශ්ෂ නැහැ.
අපට ඉතාම සථවාීකන සාමකාමී මැතිවරණ පවේවන්නට
පුළුවන්කම කැුදණා. එදා මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිතුමා
රකා කළා "නීතිය කඩන අයට විරු්ධධව අපි නීතිය දැඩිව
්රියාේමක කරනවා" ියයකා. ඒක අපට මතකයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉතිහාසය ගේතාම එ්ෂසේ
ජාාතික ප්ෂෂයේ ශ්රී කාකා නිදහසථ ප්ෂෂයේ වරින් වර ශම් රශට්
බකය කබා ගේ බව අපි දන්නවා. ඒ එ්ෂ එ්ෂ අවසථාාවක පැරු ණු
පැේශේ අයශේ කාර්යාක ගිනි තැුදවා; ශගවල්වකට ගිනි තැුදවා.
ශම් ශ්ධවල් වර්තමාන ශ්ධ පාකනශේ ජ ඉෂථට ිව්ධධ ශනොවුශඩු ශම්
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සථවාීකනේවය නිසාය ියයන කාරණය අපට
ඉතාම පැහැදිලියි. ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවකට
ශ්ධ පාකනායන්ට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. එයයි ශමහි තිශබන
වැදගේකම. ඒ සථවාීකනේවය ශම් රශට් ඇති කරන්න පුළුවන්කම
කැුදශඩු යහ පාකන ආඩුක්වටයි.
විශ ේෂශයන්ම රේනජීවන් හූල් මැතිතුමාට ශම් අය දිගින්
දිගටම ඇඟිල්ක දිගු කරනවා. එතුමා ්ධවිේව පුරවැිවශය්ෂය
ියයනවා. හැබැයි ශම් අයට අමතක වුණු කාරණය්ෂ තිශබනවා.
්ධවිේව පුරවැිවශය ඉට මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකශය්ෂ
ශවන්න විතර්ෂ ශනොශවයි
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කා
ඇමතිකම්ෂ අරශගන අගමැති ධුරය ද්ෂවා එන්න පුළුවන්
වපසරිය; පරිසරය නිර්මාණය කරන වාතාවරණය්ෂ තමයි ශම්
විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශම් අය ඇති
කරන්න උේසාහ කරන්ශන්. ශම් අය එක පැේතියන් විශේචනය
කරන කාරණය තවේ පැේතියන් ශම් රශට් නීතිය බවට පේ
කරන්න උේසාහ කරනවා මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.

Next, the Hon. Indika Anuruddha Herath. You have
six minutes.
[අ.භා.3.49

ගු ඉ සදික අනුුද් මහේරත් නහතා මග්රාමීය ය නිවාස හා
ඉදිකිීමම් හා මගිඩනැගිලි ද්රවය කර්නා සත ප්රවර් න රාජය
අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் - கிராமிய வீடகமப்பு
மற்றும்
நிர்மாைத்துகற
மற்றும்
கட்டிடப்தபாருள்
ககத்ததாைில் இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of
Rural Housing and Construction and Building Material
Industries)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි රජාාතන්ත්රවාදය ගැන ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ඊශේේ කාා කළා. රජාාතන්ත්රවාදය වළකා ඒ
වළට උඩින් පසථ දමා යට කර ඒක උඩ නැ පු අය දැන් ියයනවා
"රජාාතන්ත්රවාදය ගැන කාා කරන්න අද ශහොඳ දවස්ෂ
මැතිවරණශේ ජ ු න් රජාාතන්ත්රවාදය ගැන කාා කරන්න ඉඩ කඩ
කැීමම සතුට්ෂ" ියයකා. අපි එශහම ියයන්ශන් ඉතිහාසශේ ියිවම
දවසක ශනොදැකපු පාකන රමය්ෂ පගිගිය අවුරුු  හතරහමාර තුළ
අප ු ට නිසායි.
ජානතාවට රජාාතන්ත්රවාදය ශදනවා නම් ඔවුන්ශේ හැඟීම්
වුවමනා ඔවුන්ශේ නිදහස මැතිවරණශයන් රකා කරන්න
පුළුවන් වටපිටාව්ෂ හදා ශදන්න නනු. ඒක පළාේ පාකන
මැතිවරණයටේ ශම් ශගොල්ශකෝ හදා ු න්ශන් නැහැ; ශම් ශවනතුරු
පළාේ සභාවට  ජකාේ නැහැ. ඒ ශවනුශවන් නීතිීකති ටික හදාශගන
කටයුතු කරන්න ිවු  ශවකා තිශබන්ශන්ේ වර්තමාන රජායටයි.
මැතිවරණ ශකොමිසම විතර්ෂ ශනොශවයි ඒ ශවකාශේ හදා ගේ
සුම ශකොමිෂන් සභාව්ෂම පැවැති ආඩුක්ව විිවන් අවභාවිත කළා.
අපි එදා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කාේ එළිශේ ශේදිකා තුළ ජේ
කාා කශළේ ඒ අවභාවිත ියීකම සම්බන්ධශයන් තමයි. ඒ හැම
ශකොමිෂන් සභාවියන්ම රටට අගතිය්ෂ තමයි ිව්ධධ වුශඩු.
රටට අගතිය්ෂ ශව්ධ ජ සථවාීකනයි ියයන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව හරියාකාරව ඒ සථවාීකනේවය උපශයෝගි කරශගන කටයුතු
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කළා නම් ශම් රට ශබොශහෝ ශ්ධවල්වලින් මුදවා ගන්න තිුදණා.
උදාහරණයකට මම පාසථ ඉ ශබෝම්බ රහාරය ගැන ියයන්ශනේ
ඒකයි. එදා ජානමතයට ඉඩකඩ්ෂ තිුදණා නම් ජානමතයට
අවසථාාව්ෂ තිුදණා නම් පගිගිය මැතිවරණශේ ජ ඒ අයට ශමශහම
ශවන්ශන් නැහැ. පගිගිය ආඩුක්ව ශකොමිෂන් සභා පේ කරශගන
රට ශකොල්ක කනවා ියයන එක රකා කරන්න රශට් මිනිසථගි
මැතිවරණය්ෂ එනතුරු තමයි බකාශගන හිටිශේ. එශහම නම් ඒක
වැළැ්ෂවූශේ කවුද ඒක වැළැ්ෂවූශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
එකතු කරශගන තිබිච්ච ආඩුක්ව. ඒ නිසා මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ අහවකා ගැන ියයනවා අහවකා ගැන ියයනවා ශනොශවයි.
එ්ෂශකනාට එ්ෂශකනා හඳුනන්ශන් නැහැ. හරියට තිබිච්ච
ආඩුක්ව වාශගයි. තිබිච්ච ආඩුක්ශේ ජානාධිපති කරන ශ්ධ අගමැති
දන්ශන් නැහැ. අමාතය මඩුඩකය කරන ශ්ධ මන්ත්රීවරු දන්ශන්
නැහැ. ඒ වාශේ තමයි මැතිවරණ ශකොමිසම ඇතුශළේ හූල්
මහේමයා කරන ශ්ධ සභාපතිවරයා දන්ශන් නැහැ. සභාපතිවරයා
ඒ ගැන රකා කරන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේ ශනොගැළපීම්ෂ අපි
දැ්ෂකා.
මතක තියාගන්න 2014 අවසාන වනතුරු තිබිච්ච මහින්ද
රාජාප්ෂෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමාශේ ආඩුක්ව මැතිවරණ කකට
ශේකාවටේ කලින් තියපු බව. උතුශර් මන්ත්රීතුමන්කා කාා කරකා
ියයන්න නනු කාරණාව්ෂ ශම්ක. නමුේ ඔවුන් ඒක ියයන්ශන්
නැහැ. උතුරු පළාේ සභාශේ රජාාතන්ත්රවාදය ඇති කරකා ු න්ශන්
ඒ වකවානුශේ හිටපු ජානාධිපති මහින්ද රාජාප්ෂෂ මැතිතුමායි. ඒ
නිසා තමයි ඒ අය අද උතුශර් පළාේ සභා අයිතිය ඉල්කන්න කාා
කරන්ශන්. පළාේ සභාව හරහා උතුරට අව ය කරන සාවර්ධනය
ශගන එන ඒ හැම වැඩ කටයුේත්ෂම ිව්ධධ වුශඩු අන්න ඒ
හරහායි. ඒ නිසා ඒවා හුශදකකා කශළේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒ අවුරුු 
හතරහමාරටම දැ්ෂකා ශකොමිෂන් සභා ශකොමිෂන් සභා
ශකොමිෂන් සභා ියයාශගන නීතිය නවන ආකාරය. ඊට පසථශසේ
අල්කසථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න ශකොමිෂන් සභාශේ ඉන්න
නිකධාරින් අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවකා ඒ අයට පන්ති
පවේවනවාේ අපි දැ්ෂකා. මැතිවරණ ශකොමිසමට තිුදශඩු
හරියාකාරව නීති-ීකති ටික හදකා පළාේ සභා හා පළාේ පාකන
අමාතයවරයාට කබා ශදන්නයි. හැබැයි මැතිවරණ ශකොමිසශම්
සභාපතිවරයා හැමදාම ියේවා "මැච් එක ගහන්න පිට්ටනිය හදකා
ශදන්න." ියයකා. එශහම නම් පිට්ටනිය හදන වගකීම තිුදශඩු
පළාේ සභා හා පළාේ පාකන අමාතයාා යටයි. ඒ ියයන්ශන්
ආඩුක්වට. හැබැයි ආඩුක්ව ඒ වැඩ කටයුේත හරියට කශළේ
නැහැ. පළාේ පාකන පළාේ සභා පනේ ශකටම්පේ ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාපු ඇමතිවරයාේ එයට විරු්ධධව
ඉතිහාසශේ ඡන්දය ු න්නා. අපි ඒ ගැන කේජාා ශවන්න නනු.
ඇමතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට ශයෝජානාව ශගශනනවා. ඒ
ඇමතිවරයාම ඒකට විරු්ධධව ඡන්දය ශදනවා. එශහම තමයි
කටයුතු ිව්ධධ වුශඩු. ඒ ආඩුක්ශවන් ශවච්ච වැරදි ිවයල්ක නිසා
තමයි රට ශම් තැනට ඇවිල්කා තිශබන්ශන්. එශහම නැතිව
COVID-19 නිසා ශනොශවයි. COVID-19 නිසා ශම් රට අමාරුශේ
වැටිකා නැහැ. ශවන ශ්ධවල් නිසා ශම් රට අමාරුශේ වැටිකා නැහැ.
ශම් රට අමාරුශේ වැටිකා තිශබන්ශන් පගිගිය කාකවාකවානුව තුළ
ගේත තීන්ු  තීරණ නිසායි. ඒ නිසා සමඟි ජාන බකශේගය වුණේ
ඒක ශවනසථ ශවන්න විධිය්ෂ නැහැ. රජාාතන්ත්රවාදය ියයන
සළුපටට මුවා ශවකා තමයි ශහොරකම් ඔ්ෂශකෝම කශළේ.
පාර්ලිශම්න්තුව පාරිශු්ධධයි ියයාශගන ආවා. එදා එතුමන්කා
තමුන්ශේ ඇමතිකම් තියාශගන හිටියා මිස්ෂ ශම්වාට විරු්ධධව
කාා කශළේ නැහැ. ශම්වාට විරු්ධධව ියිවව්ෂ රකා කශළේ නැහැ.
එාථ නිසා මහා පරිමාණ වාචා මහා පරිමාණ ත්රසථතවා ජ ්රියා වුණා
විතර්ෂ ශනොව ජාාතීන් අතර දැඩි ශකස අසමඟිය ඇතිීමම ජාාතීන්
අතර වි ථවාසය්ෂ නැතිකම ශම් හැම එක්ෂම ිව්ධධ කශළේ ශමන්න
ශම් දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාාව ඇතුශළේ ශගනාපු
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ශකොමිෂන් සභා ියයන අට ම කය නිසායි. ඒ නිසා අපි
පැහැදිලිවම ියයනවා ශම් ශකොමිෂන් සභා ඉවේ කරකා
ජානාධිපතිවරයාට වග ියයන්න පුළුවන් පාර්ලිශම්න්තුවට වග
ියයන්න පුළුවන් රමශේදය්ෂ අලුේ ආඩුක්රම වයවසථාාව්ෂ
හරහා ශම් රටට අව ය බව. දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාාව
තුළ පවතින පාරිශු්ධධ ශකොමිෂන් සභාව ශමොක්ෂද ියයන්න
අද අපි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ගැන කාා කරනවා.
ඔබතුමන්කා ියයන්න ශහොඳ ශකොමිෂන් සභාව ශමොක්ෂද ියයකා.
ඒ ශහොඳ ශකොමිසම තුළින් ිව්ධධ ශවච්ච ශ්ධ ශමොක්ෂද ියයන්න
එක්ෂවේ නැහැ. විගණන ශකොමිසම එන්න කලින් ශම් රශට්
විගණන කටයුතු ිව්ධධ වුශඩු නැ්ධද එම කටයුතු ශහොඳට වුණා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට නියමිත කාකශේකාව දැන්
අවසානයි. ඒ වුණේ මම ියයන්න නනු ශම් ගරු සභාව තුළ අශප්
ශම් කාා අහශගන ඉන්න විප්ෂෂශේ උදවියේ නැති බව.
මැතිවරණ ශකොමිසම තුළ ශගනාපු ශයෝජානා සහ ශම් ්රියාවලිය
වාශේම පගිගිය කාකවකවානුව තුළ ශකොමිෂන් සභා භාවිත
කරකා රටට කරපු අවභාවිතාව ශවනුශවන් ශවනම කටයුතු
කරන්න නනු. ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Rishad Bathiudeen. You have five
minutes.
[பி.ப. 3.55]

ගු රිසාඩ් බදියුදී ස නහතා

(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இந்த
விவாதத்திபல உகரயாற்றுவதற்கு பநரம் தந்தகமக்காக நன்றி
கூறுகின்பறன். சுயாதீன ஆகைக் குழுக்களின் பிரபயாச
னங்ககள ஆளும் தரப்பினர் நல்ல முகறயில் அனுபவித்துக்
தகாண்டிருக்கின்றனர். அவ்வாறிருந்தும், சுயாதீன ஆகைக்
குழுக்களுக்தகதிராகக் கருத்துத் ததாிவிப்பகதப் பார்க்கின்ற
தபாழுது பவதகனயாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்கடப் பற்றிச்
சிந்திப்பபாமாக இருந்தால், இந்த உயர் சகபக்கு வந்திருக்கும்
அகனவராலும் மிக பநர்கமயாகவும் நியாயமாகவும் பபச
முடியும். தாம் சார்ந்த கட்சிக்காகவும் தங்களுகடய அரசியல்
இருப்புக்காகவும் இந்தப் பாராளுமன்றத்திபலா அல்லது
தவளியிபலா கிகடக்கின்ற சந்தர்ப்பங்ககளப் பயன்படுத்து
பவர்களாக
கடந்த
காலங்களிபல
அரசியல்வாதிகள்
இருந்ததனால்தான் இன்று இந்த நாடு தபாருளாதார ாீதியாகப்
பாாிய பின்னகடகவ எதிர்பநாக்கியிருக்கின்றது. எனபவ,
மக்கள் தந்திருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்கத எதிர்காலத்திலாவது
நியாயமாகவும்
பநர்கமயாகவும்
அரசியல்வாதிகள்
பயன்படுத்துவார்களாக இருந்தால் அது நாட்டுக்கும் நல்லது,
தங்ககளத் ததாிவுதசய்த மக்களுக்கும் நல்லது என்பகத இந்த
உயர் சகபயிபல தசால்லிக் தகாள்கின்பறன்.
இந்தச் சட்டமூலத்பதாடு சம்பந்தப்படுத்தி ஒரு முக்கியமான
விடயத்கதக் குறிப்பிட பவண்டும். அதாவது, 1990ஆம்
ஆண்டு வடக்கிலிருந்து பலவந்தமாக தவளிபயற்றப்பட்ட
முஸ்லிம்கள் புத்தளம், அநுராதபுரம், குருநாகல்
பபான்ற
மாவட்டங்களிபல வாழ்ந்து வந்தார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு
சமாதானம் ஏற்பட்ட தற்குப் பிறகு அவர்களில் 50
சதவீதமானவர்கள் தசாந்த மண்ைில் மீளக் குடிபயறினார்கள்.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රිසාඩ් බදියු ජන් මහතා

இன்னும் 20 - 30 சதவீதமானவர்கள் புத்தளத்கத நிரந்தர
இருப்பிடமாக ஆக்கிக் தகாண்டதனால், அம்மாவட்டத்தில்
தங்களுகடய
தபயர்ககள
வாக்காளர்
இடாப்பில்
பதிந்திருக்கின்றார்கள்.
அவ்வாறு
பதியாத
20
சதவீதமானவர்கள் - சுமார் 10,000 வாக்காளர்கள் அங்குமிங்கும் அகலந்து திாிபவர்காளக இருக்கின்றார்கள்.
அவர்களுகடய
இருப்பிடம்
மன்னார்,
முல்கலத்தீவு
மாவட்டங்களில் இருந்தாலும், தங்களுகடய பிள்களகளின்
கல்வி மற்றும் சுகாதாரத் பதகவகள், வியாபாரம் பபான்ற
இன்பனாரன்ன காரைங்களுக்காக புத்தளத்திபல தங்கியிருக்
கிறார்கள். தகாத்தைி வாக்களிப்பு முகறகயப் பயன்படுத்தி
புத்தளத்திபலபய
வாக்களிப்பதற்கான
ஒரு
சந்தர்ப்பம்
அவர்களுக்கு கடந்த பாராளுமன்றத் பதாி்தலின்தபாழுது
பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவினால்
ஏற்படுத்திக்
தகாடுக்கப்
பட்டிருந்தது.
தற்பபாதிருக்கின்ற
உதவித்
பதர்தல்
ஆகையாளரும் அவருக்குக் கீைிருக்கின்ற அரச அதிகாாிகளும்
பசர்ந்து அந்தக் தகாத்தைி வாக்காளர்கள் அகனவாின்
தபயர்ககளயும் அதிலிருந்து அகற்றப்பபாவதாக அந்த மக்கள்
அச்சம் ததாிவித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அதுபற்றி என்னிடம்
முகறப்பாடு தசய்திருக்கிறார்கள். இது குறித்து நான் உதவித்
பதர்தல் ஆகையாளருடன் ததாகலபபசியில் ததாடர்பு
தகாண்டு,
இவ்வாறான
அநியாயத்கதச்
தசய்ய
பவண்டாதமன்று பவண்டிக் தகாண்படன்.
அபதபபால்,
தகௌரவ
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
முஸ்ஸாரப் அவர்களும் நானும் பதாி்தல் ஆகைக் குழுவுக்குச்
தசன்று, அவ்வாகைக் குழுவின் தகலவகரயும் அதன்
உறுப்பினர் Prof. Hoole அவர்ககளயும் ஏகனய உத்திபயாகத்
தர்ககளயும் சந்தித்து எஸ்.எச்.எம். மதீன் அவர்களால்
அனுப்பப்பட்ட கடிதம் ததாடர்பிலும் அந்த மக்களுக்கு
நடந்திருக்கின்ற
அநியாயம்
ததாடர்பிலும்
எடுத்துக்
கூறிபனாம். அந்த மக்கள் வாக்குாிகம பறிக்கப்பட்டவர்களாக
அங்குமில்கல, இங்குமில்கல என்ற ஓர் அவல நிகலக்குத்
தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்ற தசய்திகயத் பதாி்தல்
ஆகையாளர் நாயகத்திடம் தசால்லிவிட்டு வந்திருக்கின்பறன்.
உதவித் பதாி்தல் ஆகையாளர் தான்
விரும்பியவாறு
ஒருவருகடய தபயகர வாக்காளர் இடாப்பிலிருந்து நீக்க
முடியாது.
அபதபபான்று,
அங்கிருக்கின்ற
கிராம
பசவகர்களாலும் தாம் விரும்பியவாறு ஒருவருகடய தபயகர
வாக்காளர் இடாப்பிலிருந்து நீக்க முடியாது.
1981ஆம் ஆண்டின் 44ஆம் இலக்கத் பதருநர் பதிவுச்
சட்டத்தின் 12(7)ஆம் உப பிாிவிற்கிைங்க, குறித்த ஒரு
வாக்காளார்
ஒன்றுக்கு
பமற்பட்ட
வதிவிடங்ககளக்
தகாண்டிருக்கின்றதபாழுது, அவரது வாக்கிகனப் பதிவு
தசய்வதற்கான தகககமவாய்ந்த முகவாி எதுதவன்பகதத்
தீர்மானிக்கின்ற
உாிகம
அந்த
வாக்காளருக்குத்தான்
இருக்கின்றபத ஒைிய, கிராம பசவகருக்கல்ல! அல்லது உதவித்
பதாி்தல்
ஆகையாளருக்கல்ல!
ஒரு
வாக்காளர்
ஒபர
மாவட்டத்தின் இரண்டு இடங்களில் விண்ைப்பித்திருந்தால்,
அதில் ஓாிடத்கதத் தீர்மானிப்பதற்கு உதவித் பதாி்தல்
ஆகையாளருக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது. ஆனால், ஒருவர்
இரண்டு மாவட்டங்களில் விண்ைப்பித்திருந்தால் அதில் எந்த
இடத்கத ஏற்றுக்தகாள்வது என்பகதத் தீர்மானிப்பதற்குத்
பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவுக்குத்தான்
அதிகாரமிருக்கின்றது.
ஆனால், இந்த மக்கள் இரண்டு இடங்களில் பதியவில்கல.
மன்னாாிபலா அல்லது முல்கலத்தீவிபலா அவர்கள் இருந்த
இடங்களில் மட்டும்தான் தன்னுகடய தபகரப் பதியக்
பகட்கின்றார்கள்.
அவ்வாறு பகட்கின்றதபாழுது அகதத்
தடுக்கின்ற, மறுக்கின்ற அல்லது பதிய மாட்படாம் என்று
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தசால்கின்ற உாிகம எந்தபவார் அதிகாாிக்கும் இல்கல
என்பகத இந்த உயர் சகபயிபல நான் தசால்லிகவக்க
விரும்புகின்பறன்.
அவ்வாறிருக்கின்றதபாழுது, தான்பதான்றித்தனமாக அரச
அதிகாாிகள் தசயற்படுவததன்பது ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத
விடயமாகும். இதற்குப் பின்னால் அரசியல்வாதிகள் இருந்து
தசயற்படுவதுபபால்
ததாிகின்றது.
அரசியல்
பநாக்கங்
களுடபனா அல்லது அரசியல்வாதிகள் பபான்பறா அரச
அதிகாாிகள் தசயற்படக் கூடாது. அந்த வககயில், அந்த
மக்களினது வாக்குாிகமபயாடு விகளயாட பவண்டாதமன்று
நான் இங்பக தசால்லிகவக்க விரும்புகின்பறன். பதாி்தல்
ஆகைக்குழுமீது எங்களுக்கு நம்பிக்ககயிருக்கின்றது. பதாி்தல்
ஆகைக்குழு உறுப்பினர்கள் மிக பநாி்கமயாக, நியாயமாகச்
தசயற்படுகின்றறார்கள். இங்கு ஒருசில அரசாங்கத் தரப்பு
உறுப்பினர்கள் பபசுகின்றபபாது, Prof. Hoole ஐப் பற்றி மிக
பமாசமாக வர்ைித்தார்கள். அவ்வாறு வர்ைிக்க பவண்டாம்.
பதாி்தல் ஆகைக்குழுவிபல இருக்கின்ற Prof. Hoole அவர்கள்
பநாி்கமயான, நியாயமான, உண்கமயான ஓர் அதிகாாி
யாவார். அவ்வாறு தசயற்படுகின்றவர்ககளத் தூற்றித் திாிந்து
இந்த நாட்டிபல ஓர் அரா க நிகலகயக் தகாண்டுவர
பவண்டாம் என்று பகட்பபதாடு, இடம்தபயர்ந்து புத்தளத்திபல
அகதிகளாக வாழ்கின்ற அந்த மக்களுகடய வாக்குாிகமகய
அைித்துவிடாதீர்கள் எனவும் பகட்டுக் தகாள்கின்பறன்.
அவர்களுகடய அத்தகனச் தசாத்துக்ககளயும் அைித்தது
பபால, அவர்களுக்கிருக்கின்ற வாக்குாிகமகயயும் அைித்து
விடாதீர்கள் என்று உதவி ஆகையாளருக்கும் அரச
அதிகாாிகளுக்கும் கூறிக்தகாண்டு, விகடதபறுகின்பறன்.
நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. (Dr.) Suren Raghavan. You have six
minutes.
[பி.ப. 4.02]

ගු මආචාර්ය සුමර් ස රාඝව ස නහතා
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள,
பதாி்தல் என்பது னநாயகத்தின் அடிப்பகடயாகவும், நாகாி
கத்தின் முதுதகலும்பாகவும் இருக்கின்றது என்பது இந்தக்
தகௌரவ சகப அறிந்த ஒரு விடயமாகும். இன்கறக்கு
விவாதத்திற்கு
எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்ற
பதாி்தல்
ஆகைக்குழுவிலுள்ளவர்களின்
தகககமகயப்
பற்றியும்
அதன் மாற்றங்ககளப் பற்றியும் இந்த நாட்டு மக்கள் அறிய
பவண்டியதற்காகபவ
இந்த
விவாதத்தில்
உகரயாற்று
கின்பறன் என்று தசால்லிகவக்க பவண்டும்.
தமிழ் பபசும் மக்ககளப்பபால, தமிழ் மக்ககளப்பபால
பதாி்தல் அநியாயங்களுக்கு முகங்தகாடுத்த ஒரு சமூகம் இந்த
நாட்டிபல இல்கல எனலாம். எங்களுக்குத் ததாிந்த வககயில்
அதுதான் வரலாறாகக் காட்டப்படுகின்றது. மாகாை சகப
முகறகம இல்லாத 1980களிபலகூட, சாதாரை பதாி்தல்களின்
பபாது தமிைர்களுக்கு அநியாயங்கள் நடந்தனதவன்பகத
நாங்கள் அறிபவாம். தமிைர்களுகடய முழுகமயான பதசிய
அகடயாளமாக
இருந்த,
உலகத்
தமிைர்களுகடய
தபாக்கிஷமாக இருந்த யாழ்ப்பாைப் தபாது நூலகம் எாித்துச்
சாம்பலாக்கப்பட்டதும் பதாி்தல் காலத்திபல என்பகத இந்தக்
தகௌரவ சகப அறிந்திருக்க பவண்டும். அந்த உண்கமகய
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வரலாறு மகறக்கக்கூடாது; மறுக்கக்கூடாது. ஆககயினாபல
தான் நாங்கள் பதாி்தகலப் பற்றிச் தசால்லும்பபாது, அது
தவறுமபன ஒரு கட்சிகயபயா அல்லது ஓர் அரசாங்கத்கதபயா
உருவாக்கும் தசயல் அல்ல எனக் கூறுகின்பறாம். ஆனால்,
இந்த நாட்டின் நாகாிகத்திற்கும், ஆைமான
னநாயகத்
திற்குமான அடிப்பகட உாிகம அது என்று கூறிக்
தகாள்கின்பறாம்.
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 ඉමන්ත්රණ නයාය පත්රය අනුව ශහෝ ඇශමරිකන් පුරවැිවයන්
නයාය පත්රය අනුව ශනොශවයි. ශ්රී කාාියක අභිමානය හා අභිමතය
රකා වන ආකාරශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව්ෂ සකසථ කර
ශදන ශමන් ශම් ගරු සභාශවන් සහ අශප් රාජාය තන්ත්රශයන්
ඉල්කා ිවටිනවා. ශබොශහොම සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසම පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන ශම් ශේකාශේ විෂයට බ්ධධව කාා කරන්නට මට
විනය්ෂ තිශබන නිසා මම ඒ ගැන පමණ්ෂ කාා කරන්නම්.
ශබොශහෝ අය තමන්ශේ කාකය අරශගන අපි වාශේ අලුේ
මන්ත්රීවරුන්ට ඉඩ ශනො ජ විෂයට බ්ධධ ශනොීම කාා ියීකම අපට
ආදර් ය්ෂ ශනොශවයි. අපට ආදර් වේ ශවන්න අශප් කාකය
ගන්න එපා ියයා අපි ශජායෂථ මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්කා ිවටිනවා.
මම ශමන්න ශම් කාරණා පමණ්ෂ ඉදිරිපේ කරන්නට
කැමැතියි. වාර්ගික ශහෝ ආගමික පදනමියන් ප්ෂෂ ලියා පදිාචි
ියීකම තහනම් කරන්න. තවු රටේ අපට ශබශදන්නට ඉඩ නැත. ඒ
නිසා තිශබන ප්ෂෂ තමන්ශේ නම ශවනසථ කර ශගන ශ්රී
කාාියකයන් හැටියට ශ්ධ පාකනය කරන්නට අපට අවකා ය
ශදන්න. That is the first point.

The second point that I want to raise is this. Please
facilitate voting for the almost one million Sri Lankans
working overseas. They are the people who are funding
our economy with US Dollars 6 billion every year. But,
they have no right to vote. The Ministry of Foreign and
the State Ministry of Foreign Employment Promotion
must work together to facilitate the voting rights of the Sri
Lankans employed overseas.
Sir, the third point is, there are 83,000 displaced Sri
Lankan people in Tamil Nadu. They all are exclusively
Tamils. They must also be given the right for remote
voting through our Deputy High Commission in Chennai.
1833 ජ කැමරන් ශකොමිසම හරහා පටන් ශගන අද ද්ෂවා
තිශබන ශම් මැතිවරණ ්රියාවලිය අශප් රශට් රජාාතන්ත්රවාදය
ගැඹුරු ියීකශම් ්රියාවලියට උදවු වන ආකාරශයන් යහපේ විධියට
සකසථ කර ගැනීමටයි අපි උේසාහ කරන්ශන්. එය අවකාගු කර
ගැනීමට ශහෝ එයට අවමන් ියීකමට අපි උේසාහ කරන්ශන් නැහැ.
ශම් ශකොමිෂන් සභාවේ අශන්ෂ ශකොමිෂන් සභා හයේ ඇතුළුව
ශකොමිෂන් සභාවකට පේ ශවන්ශන් කවුද ඔවුන්ශේ සථවාීකනේවය
 ඉම්ෂද යන්න පිළිබඳව විනිවිදභාවය්ෂ තිබිය යුතුය යන්නයි අශප්
ශයෝජානාව. ශබොශහෝ අය කාා කළ නම් සඳහන් කළ එ්ෂතරා
සාමාජිකශය්ෂ ්රියා කශළේ ඔහුටම අනනය වූ නයාය පත්රය්ෂ අනුව
බව ශකෝකය දන්නා කරුණ්ෂ.
ශම් මැතිවරණ සාසථකෘතිය ශම් මැතිවරණ ්රියාවලිය 2021ට
ගැළශපන ආකාරයටේ අපශේ රජාාතේත්රවාදයට සහ පරිණත
මිනිගින්ශේේ ගම්මානවක ිවටින මිනිගින්ශේේ අයිතිය තහවුරු
කරන ්රියාවලිය්ෂ හැටියටේ සකසථ ශවන්න නනු.
මට කලින් කාා කළ ගරු ීමරගිමන ීමරිවාහ මන්ත්රීතුමා ියේවා
ශසේ ශම් රශට් අවුරුු  29්ෂ තිසථශසේ පැවැති යු්ධධශයන් ආබාධිත
වුණු අය 60 000කට වඩා ිවටින බවට පැහැදිලි සාඛ්යා ශල්ඛ්න
තිශබනවා. ඔවුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්නට එන්න යන්න
තිශබන අපහගිකම අපි කවුරුේ සකකකා නැහැ. ඒ නිසා
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කටයුතු සහ වුහය ඒ ආකාරශයන්
මාරු කර ඒ ආකාරශයන් ශවනසථ කර එන්ජීනකාරයන්ශේ

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. A. Aravindh Kumar. You have three
minutes.
[பி.ப. 4.07]

ගු අ. අරවි සද් කුනාර් නහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

இன்று நகடதபறுகின்ற பதர்தல் ஆகைக்குழுவின்
தசயலாற்றுகக
அறிக்கக
ததாடர்பான
ஒத்திகவப்புப்
பிபரரகையிபல கலந்துதகாண்டு பபசுவதற்குக் கிகடத்த
சந்தர்ப்பத்கத நான் தபாிதாகப் பார்க்கின்பறன். நடந்துமுடிந்த
தபாதுத் பதர்தலுக்கு முன்பு, எமது ஆட்சிக் காலத்திபல
திட்டமிடல் உதவியாளர் நியமனங்களும் இரண்டாம் தமாைி
ஆசிாியர் நியமனங்களும் வைங்கப்பட்டன. எனினும், பதர்தல்
காலத்தில் இந்நியமனங்கள் பதர்தல் ஆகைக்குழுவினால்
இகடநிறுத்தப்பட்டன. அதில் எவ்விதப் பிரச்சிகனயும்
கிகடயாது. ஏதனனில், அது பதர்தபலாடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு
விடயதமன்பதால், பதர்தல் ஆகைக்குழு அந்த முடிகவ
எடுத்தது. ஆனால், எனக்தகாரு விசனம் - கவகல
இருக்கின்றது.
அது
என்னதவனில்,
நியமனங்ககள
இகடநிறுத்திய பதர்தல் ஆகைக்குழுவானது, பதர்தலுக்குப்
பிறகு, அந்த நியமனங்ககளப் தபற்றவர்கள் கடகமக்குச்
சமுகமளிப்பதற்குாிய
நடவடிக்கககள்
பமற்தகாள்ளப்
பட்டிருக்கின்றதா
என்பகதத்
பதடிப்பார்க்கவில்கல
என்பதாகும். இவ்வாறு பதடிப்பார்க்காததன் காரைமாக
அந்நியமனங்ககளப் தபற்றவர்கள் இன்றுவகர கடகமக்குச்
சமுகமளிக்க
முடியாதததாரு
துர்ப்பாக்கிய
நிகலகம
ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகபவ, இந்த நிகலகமக்கு அரசாங்கம்
முற்றுப்புள்ளி
கவக்க
பவண்டும்.
நியமனங்ககளப்
தபற்றவர்கள் கடகமக்குச் சமுகமளிப்பதற்கான வாய்ப்கப
ஏற்படுத்திக் தகாடுக்க பவண்டும். அவ்வாறு தசய்வது ஒரு
னநாயக
நாட்டிபல
இடம்தபறக்கூடிய
ஒரு
நல்ல
விடயமாகபவ நான் பார்க்கின்பறன்.
அடுத்து, இந்த நாட்டிபல நகடதபறக்கூடிய பதாி்தல்களில்
பதிவுதசய்யப்பட்ட பல அரசியல் கட்சிகளும் விலாசமில்லாத
அரசியல் கட்சிகளும் சுபயட்கசக் குழுக்களும் பபாட்டி
யிடுவகத நாங்கள் பார்க்கின்பறாம். இவ்வாறு விலாசமில்லாத
அரசியல்
கட்சிகளும்
பதர்தலிபல
அக்ககறயில்லாத
சுபயட்கசக் குழுக்களும் பதாி்தலில் பபாட்டியிடுவதற்கான
காரைம், அகவ ஒவ்தவான்றினதும் தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சிநிரல்
என்பகத எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதன்
விகளவாக,
வாக்குச்சீட்டானது
சுமார்
இரண்டடி
நீளமுகடயதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறான வாக்குச்சீட்டில்
புள்ளடியிடும்பபாது
வாக்காளர்கள்
தடுமாறுகின்றார்கள்.
ஆகபவ, நாங்கள் இந்நிகலகமக்கு முற்றுப்புள்ளி கவக்க
பவண்டும். ஒவ்தவாரு வாக்காளரும் தனது வாக்ககச் சாியாக
அளிப்பதற்கு
முடியுமாக
இருக்கின்றதா?
அது
தசல்லுபடியாகும் வாக்காக இருக்கின்றதா? என்பகதப்
பார்க்க பவண்டிய ஒரு தபாறுப்பு - தார்மீகக் கடகம பதர்தல்
ஆகைக்குழுவுக்கு இருக்கின்றது. ஆனால் நடந்து முடிந்த
பதர்தகலப் பார்க்கும்பபாது ஒவ்தவாரு மாவட்டத்திலும் மிக
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අ. අරවින්්ධ  ඉමාර් මහතා

அதிகமானளவு வாக்குகள் தசல்லுபடியற்றதாக இருந்தகத
நாங்கள் பார்த்பதாம். இதற்கு முற்றுப்புள்ளி கவப்பதற்கு,
இவ்வாறான
விகளவுககளத்
தடுப்பதற்கு
நான்
ஒரு
பயாசகனகய
இங்கு
முன்கவக்கலாதமன்று
நிகனக்
கின்பறன். அது என்னதவனில், பவட்பாளர்கள் அரசியல்
கட்சிகளினூடாகப் பபாட்டியிடும்பபாது அவர்களிடமிருந்து
எந்தவித deposit உம் தபறப்படுவதில்கல. அவர்கள்
சுயமாகபவ தங்கள் பவட்புமனுகவத்
தாக்கல் தசய்கின்
றார்கள். ஆனால்,
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் தசல்லு
படியான வாக்குகளில் ஒரு சதவீத வாக்குககளயாவது
இவ்வாறான அரசியல் கட்சிகள் தபற்றிருந்தால் மாத்திரபம
அங்கு
தசலுத்தப்பட்ட
ததாகக
மீண்டும்
திருப்பிக்
தகாடுக்கப்படும் என்ற விதிகய இனிவரும் காலங்களில்
பின்பற்ற
பவண்டும்.
அபதபபால்தான்
சுபயட்கடச்
குழுக்களுக்கும்.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please, wind up.

ගු අ. අරවි සද් කුනාර් නහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Please, give me one more minute, Sir.

சுபயட்கசக் குழுக்களில் பபாட்டியிடும் பவட்பாளர்களிடம்
ஒரு ததாககப் பைம் அறவிடப்படுகின்றது. ஆனால், அதற்குப்
புறம்பாக ஒரு ததாகககய அவர்கள் அங்பக தசலுத்த
பவண்டும்; அகவ deposit என்ற வககயிபல இருக்க
பவண்டும். அந்தச் சுபயட்கசக் குழுக்களும் அளிக்கப்பட்ட
வாக்குகளிபல ஒரு சதவீத வாக்குககளயாவது கட்டாயம்
தபற்றிருந்தால் மாத்திரபம அவ்வாறு கவப்புச் தசய்த
பைத்கத மீண்டும் தசலுத்தும் ஒரு நிகலகமகயத் பதர்தல்
ஆகையகம் பமற்தகாண்டால் நிச்சயமாக 2 அடி நீளமாக
இருக்கும் வாக்குச்சீட்கட 9 - 10 அங்குலத்திற்குள் மட்டுப்
படுத்தலாம். இவ்வாறு மட்டுப்படுத்தப்படும்பபாது அது
வாக்காளர்களுக்கு எந்தவித தடுமாற்றத்கதயும் ஏற்படுத்தப்
பபாவதில்கல. ஆகபவ இந்த விடயத்திபல பதர்தல் ஆகையம்
கவனதமடுக்க பவண்டுதமன்று பகட்டுக்தகாண்டு, சந்தர்ப்ப
மளித்த தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கு
நன்றி கூறி, விகடதபறுகின்பறன். நன்றி.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Roshan Ranasinghe. You
have six minutes.
[අ.භා. 4.12

ගු මරි්ා ස රණසිාහ නහතා මඉඩම් කෙනනාකරණ
ක යුුර රාජය වයාපාර ඉඩම් හා මද්පෙ සාවර් න රාජය
අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க - காைி முகாகமத்துவ
அலுவல்கள் மற்றும் அரச ததாைில்முயற்சிக் காைிகள் மற்றும்
தசாத்துக்கள் அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Land
Management, State Enterprises Land Property Development)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසශම් කාර්ය
සාධනය සම්බන්ධශයන් හා පගිගිය යහ පාකන රජාය පේ කළ
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මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ශකොයි තරම් ු රට සථවාීකනද ියයන
කාරණය සම්බන්ධශයන් අදහසථ දැ්ෂීමමට මා බකාශපොශරොේතු
ශවනවා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව සථවාීකන නම් ඒ
සථවාීකනේවය ආර්ෂෂා ියීකම සඳහා මැතිවරණ කකට ශේකාවට
පැවැේීමශම් වග කීම්ෂ ඒ සදාචාරය ආර්ෂෂා ියීකශම් වග කීම්ෂ
ඒ සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා ඇති කළ ආඩුක්වකට රජායකට
තිශබනවා. රජාාතන්ත්රවාදය උල්කා නය කරමින් ජානතාවශේ
පරමාධිපතය අයිතිය උු රා ගනිමින් පළාේ පාකන මැතිවරණයේ
පළාේ සභා මැතිවරණයේ කල් දැමූ බව අපි දැ්ෂකා. පළාේ
පාකන මැතිවරණය ශනොපවේවා වසර ශදක්ෂ ගතශවකා
තිශබනවා. පළාේ සභා මැතිවරණය ශනොපවේවා ශම් වන ශකොට
වසර පහකට ආසන්න කාකය්ෂ ගතශවකා තිශබනවා. ජානතාවට
ඡන්දය රකා ියීකශම් අයිතිය කබා ශදන්න අශප් ආඩුක්ව්ෂම
බකයට එන කල් බකාශගන ඉන්න ිව්ධධ වුණා. ඒ තුළින්ම අපට
පැහැදිලියි යහ පාකන ආඩුක්ව හදපු ශම් සථවාීකනයි ියයන
ශකොමිෂන් සභාවට සථවාීකනව කටයුතු කරන්න ඉඩ ු න්නාද නැ්ධද
ියයන එක.
ඊළ කාරණය තමයි සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට
පේ කළ සභිකයන් ශකොයි තරම් ු රට සථවාීකනව තමන්ශේ
කාර්යය කරනවාද ියයන එක. අද ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ
නැවතේ රේනජීවන් හූල් මැතිතුමාශේ ්රියා කකාපය දිගින්දිගටම ශදෝෂ දර් නයට ක්ෂ වුණු බව අපි දැ්ෂකා. අපිේ එය දැඩි
ශසේ ශහළා දියනවා. ඒ වාශේම අපි ශබොශහොම කකියීකශමන් කාා
කරනවා එතුමාශේ ප්ෂෂග්රාහි ්රියාකාරිේවය සම්බන්ධශයන්. ඔහු
එක ප්ෂෂය්ෂ නම් කරකා ඒ ප්ෂෂයට ඡන්දය භාවිත කරන්න
එපා ියයකා රකා ය්ෂ ියීකම තුළ අන්තවාදය පැහැදිලිව පිළිබිඹු
කරනු කැුදවා. ඒ නිසා ශමවැනි ජාාතිවාදි අන්තවාදි සභිකයන් ශම්
ශකොමිෂන් සභාවට පේ ශනොකළ යුතුයි ියයකා අපි විශ ේෂශයන්
ියයන්න නනු.
ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. අශප් ගරු ගිශර්න් රා වන් මන්ත්රීතුමා
ශයෝජානා කළා වාශේම අපි ශයෝජානා කරනවා ශම් රශට් ආගම්
ව ශයන් සහ ජාාති ව ශයන් ප්ෂෂ ලියා පදිාචි ියීකම
සම්පූර්ණශයන් අේ හිටවන ශයෝජානාව්ෂ ශගනැවිේ අප එය ශම්
උේතීකතර සභාව තුළ සම්මත කරන්න නනු ියයකා. එවැනි ප්ෂෂ
ලියා පදිාචි ශනොියීකමට මැතිවරණ ශකොමිසමට බකය කබා දිය
යුතුයි ියයන එකේ අපි ශම් ශවකාශේ ජ විශ ේෂශයන් සඳහන්
කරනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අපි දැ්ෂකා දිසථ්රි්ෂ මට්ටමින්
ඡන්දය පාවිච්චි කරන ශකොට ශකොපමණ ු රට වර්ධදනවාද ියයන
එක. ඒ ියයන්ශන් තමන්ශේ ඡන්ද අයිතිය යම් ප්ෂෂයකට
එශහම නැේනම් අශප්්ෂෂකය ඉට කබා  ජශම් ජ එය
වර්ධදාගන්නවා. ඒ තුළින් නියම රජාාතන්ත්රවාදයට යම් ශහෝ
බකපුම්ෂ ිව්ධධ ශවනවා. මැතිවරණ ශකොමිසම රජාාතන්ත්රවාදය
ආර්ෂෂා කරන්න කැප ශවනවා නම් ඡන්දය පාවිච්චි කරන විධිය
උගන්වන්නේ රමශේදය්ෂ ්රියාේමක ියීකම ගිු ගියි ියයන
ශයෝජානාව අපි ශම් අවසථාාශේ ජ ඉදිරිපේ කරනවා.
ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. දිසථ්රි්ෂ මට්ටමින් පැවැේශවන
මැතිවරණවක ජ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව මැතිවරණ
ශදපාර්තශම්න්තුව හරහා මැතිවරණ කටයුතු සඳහා නිකධාරින්
ශයොදවනවා.
පගිගිය
පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණශේ ජ
ඒ
මැතිවරණශේ කටයුතුවකට ශයදවූ නිකධාරින් සම්බන්ධශයනුේ
ඒ අයශේ ප්ෂෂපාතිභාවය සම්බන්ධශයනුේ ර ථන ගණනාව්ෂ
ඇති වුණා. මා හිතනවා අනි්ෂ දිසථ්රි්ෂකවකේ ඒ ර ථනය පැන
නැඟුණු තැන් ඇති ියයකා. ශම් සම්බන්ධශයන් අපි පැමිණිලි කළා.
ඒ විමර් න නිකධාරින් සම්බන්ධශයන් මැතිවරණ ශකොමිසශම්
සභාපතිතුමාට අපි පැමිණිලි කළා. එශහම පැමිණිලි කළාට ඒ
පැමිණිලිවලින් ියිවම රශයෝජානය්ෂ නැහැ. ඒ සම්බන්ධශයන්
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්රියාමාර්ග ගන්ශන් නැහැ. සමහර විට අශප් සශහෝදර මන්ත්රීවරුන්
ශබොශහොම අමාරුශවන් මුද්රණය කරගේ අේ ප්රිකා - handbills පවා අේ අඩාගුවට ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ අයට ශපො රිවයට ගිහින්
දවස ශදක කාකය ගත කරන්න ිවු  වනවා. විශ ේෂශයන්ම
මැතිවරණ ශකොමිසම පේ කරන සමහර නිකධාරින් පවා තමන්ශේ
වගකීම නීතිය හරිහැටි දන්ශන් නැහැ. ශමයේ ශකො ඉ ර ථනය්ෂ. ඒ
තුළින් අශප්්ෂෂකයන් වි ාක ව ශයන් බැටකනවා. ප්ෂෂද
විප්ෂෂද ියයන එක එයට අදාළ නැහැ. කාට ශහෝ ප්ෂෂග්රාහිව
කටයුතු ශනොකළ යුතුයි.
තමන්ශේ ප්ෂෂශේ මතය නිශයෝජානය කරමින් ්රියා ියීකශම් ජ
මැතිවරණ ශකොමිසශම් නිකධාරින් අශප්්ෂෂකයන්ට ශහෝ ප්ෂෂයක
මැතිවරණ කටයුතුවකට බාධා කරනවා නම් ඒ සම්බන්ධශයන්
පැමිණිලි කරන්න ඒ සම්බන්ධශයන් ඒ නිකධාරින්ට එශරහිව
්රියාමාර්ග ගන්න ඒ පිළිබඳ ශවනම ම අීක්ෂෂණය කරන
කාර්යාා ය්ෂ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව තුළ පිහිටවිය යුතුයි
ියයන ශයෝජානාවේ මා ශම් ශවකාශේ ජ කරනවා.
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මතු ශවනවා. ඒ අය අධිකරණයට ගියේ ජානාධිපතිතුමා ගේ
තීන්ු ව නිවැරැදියි ියයකා අධිකරණය තහවුරු කරකා තිශබනවා. ඒ
නිසා පැහැදිලි ශකස ශම් රශට් අතිබහුතර ජානතාව ජානාධිපතිතුමාට
වරම්ෂ ු න්නා. එතුමා වයවසථාාවට අනුකූලභකව නිවැරැදිව මහ
මැතිවරණය පැවැේවූවා. තුශනන් ශදකක ජානවරම්ෂ එ්ෂක
්ෂතිමේ ආඩුක්ව්ෂ හදකා ශම් රශට් ජානතාව ශවනුශවන්
වැදගේ වැඩ පිළිශවළ්ෂ හදකා විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාාව
සාශ ෝධනය තුළින් ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන්න කටයුතු කරන
බව රකා කරමින් මශේ කාාව අවසන් කරනවා. ශබොශහොම
සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Rohini Kumari
Wijerathna. You have four minutes.
[අ.භා. 4.21

ඡන්ද ශපොළ ගැනේ කාා කළ යුතුයි. අපි දන්නවා ඡන්ද
ශපොළට යන සමහරුන්ට ප්ෂෂශේ ක ඉණ පිළිබඳ අවශබෝධය්ෂ
නැති බව. ඒ වාශේම අශප්්ෂෂකයාශේ අාකය පිළිබඳ දැනීම්ෂ
නැති බව. විශ ේෂශයන්ම තැපැල් ඡන්ද භාවිත කර්ධදිේ ශම්
ගැටලුවකට මුහුණ ශදනවා. ශමොක්ෂද ඒකට ශහේතුව හැම
මන්ත්රීවරයාටම පුළුවන්කම්ෂ නැහැ TV එශ්ෂ advertisement
දාන්න. ඒ නිසා ිවයලුශදනාට සාධාරණය්ෂ ඉට විය යුතුයි.
ප්ෂෂවකට වාශේම ඡන්දය ඉල්කන අශප්්ෂෂකයාටේ
සාධාරණය්ෂ ඉට ශවන්න නනු. ඒ සාධාරණේවය අපි ශම්
වතාශේ ජ ශපොශළොන්නරුව දිසථ්රි්ෂකය තුළින් ශබොශහොම
ආදර් වේව ශපන්නුවා. ජානාධිපතිතුමා ියේවා "රටට ආදර් ය්ෂ
ශදන්න ශපෝසථටර්වලින් ශතොර මැතිවරණ වයාපාරය්ෂ ශගන යන්න
නනු." ියයකා. පගිගිය ජානාධිපතිවරණශේ  ජ එතුමා ගේ ඒ පුාචි
තීන්ු ව නිසා ශම් රශට් පරිසර හිතකාමි මැතිවරණය්ෂ ශවනුශවන්
ප්ෂෂ රැස්ෂ ද ඒ ්රියාමාර්ගය අනුගමනය කළා. අපි පැහැදිලිවම
ියයනවා ඒ ආදර් ය අශප් රටට කබා ු න්ශන් අතිගරු ජානාධිපති
ශගෝ ාභය රාජාප්ෂෂ මැතිතුමා බව. ඒ වාශේම තමයි එතැනින්
පගිව පැවැති මහා මැතිවරණශේ ජේ කටයුතු කශළේ. ශම් රශට්
ශපෝසථටර් එක්ෂ අකවන්ශන් නැතිව තමන්ශේ රිව්ධධියට වඩා රට
සහ පරිසරය ගැන හිතකා කටයුතු කරපු ිවයලු ප්ෂෂවක ිවයලු
අශප්්ෂෂකයන්ට අශප් සථතුතිය පුද කරනවා. ඒ ිවයලුශදනාට
සාධාරණය්ෂ ශවන්න නම් ඡන්ද ශපොළ ළ ේ ඒ අයශේ අාක සහ
ප්ෂෂශේ ක ඉණ රදර් නය කළ යුතුයි ියයන එක මා ියයන්න
කැමතියි. ඒක හැම ප්ෂෂයකටම සාධාරණයි. එවැනි
්රියාමාර්ගය්ෂ ගැනීම ඉතාම කාශකෝචිතයි ියයන එකේ
විශ ේෂශයන්ම මම ශම් ශවකාශේ ජ ිවහිපේ කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. State Minister, please wind up now.

ගු මරි්ා ස රණසිාහ නහතා

(மாண்புமிகு தராசான் ரைசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට විනාඩියක කාකය්ෂ
ශදන්න.
අපි ඒ කරුණ සම්බන්ධශයන් කාා කරනවා වාශේම තවේ
කරුණ්ෂ ියව යුතුයි. පැහැදිලි රමශේදය්ෂ වයවසථාාව තුළ
තිශබ්ධ ජ ජානාධිපතිතුමාශේ මතය විමසන තේේවයට ගිහිල්කා
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය දිගින් දිගටම කල් දමන්න මැතිවරණ
ශකොමිසමේ විප්ෂෂයට වධර්යය්ෂ කබා ු න්නාද ියයන ර ථනය

ගු මරෝමිණි කුනාරි විමේරත්න නහත්කමය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 5/2001 චරශල්ඛ්ය මඟින්
ආර්ෂෂා වූ, 2192/36 දරන ගැසට් නිශේදනය මඟින් විනා
කරන්න ගිය අවශ ේෂ කැකු සම්බන්ධශයන් ිවු  කරන්නට ගිය
විනා යට අදාළ ශයෝජානා හ ඉළා ගැනීම පිළිබඳ මම මුලින්ම
සථතුතිවන්ත වනවා. ඒක පරිසරශේදින් කබපු ජායග්රහණය්ෂ විධියට
මා දියනවා.
විශ ේෂශයන් මැතිවරණ ශකොමිසශම් අවසාන කාර්තුශේ කාර්ය
සාධන වාර්තාව ගැන කතා කරමින් මැතිවරණ ශකොමිසශම් මළ
ශගදර ගුණකානය ඉදිරිපේ කරන්න අද ිවු  ශවකා තිශබනවාය
ියයන එක මට ියයන්න ශවකා තිශබනවා. ඒ නිසා සාශේගයට
පේ මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිතුමාශගන්, සාමාජික
මහේවරුන් ඇතුළු නිකධාරින්ශගන්, ඒ වාශේම රජාාතන්ත්රවාදය
අගය කරන ිවයලු ජානතාවශගන් අවසරයි.
දහහේ වන සහ දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනවලින් සාදා පණ ගන්වපු මැතිවරණ ශකොමිසම විනා
කරන විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය පනේ
ශකටම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපේ කර තිශබන කාකයක තමයි
එම ශකොමිසශම් කාර්යසාධනය අද සාකච්ඡාවට ගන්ශන්.
මාතශල් විශේරේන බඩුඩා මැතිතුමා ද ඇතුළුව විශේරේන
පවුක 1965 ිවට අද ද්ෂවා -පරම්පරා 5්ෂ- පාර්ලිශම්න්තුව
නිශයෝජානය කරනවා. ඒ වාශේමයි කවිරේන පවුකේ. මශේ
අේතා, අප්පච්චි, මාමා, සථවාමිපුරුෂයා වන සාජීව කවිරේන
මැතිතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරකා තිශබනවා.
2020 මහ මැතිවරණශේ ජ තමයි ශගදර තිුදණු cut-out එක
ගකවන්න එශහම නැේනම් තිුදණු එකම ශකොඩිය ගකවන්න
මැතිවරණ ශකොමිසමට හැියයාව කැුදශඩු. 1965 ඉඳන් තිුදණු
විජායරේන බඩුඩා කවිරේන ශගදර ශකොඩිය ගකවන්නට
ශකොමිසමට පළමු වතාවට හැියයාව කැුදශඩු ශම් අවසථාාශේයි.
ඒකට ශහේතුව තමයි මැතිවරණ නීති ්රියාේමක කරන්නට
මැතිවරණ ශකොමිසමට බකය කැීමම. ඒ දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය නිසායි. දැන් ඒ ශකොමිසම  ඉක් පට්ටම්
කරන්න හදනවා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ආඩුක්රම
වයවසථාාශේ 33. වයවසථාාව යටශේ තිශබනවා "නිදහසථ හා
සාධාරණ ඡන්ද විමසීම්ෂ පැවැේීමමට මැතිවරණ ශකොමිසමට
සහාය ීමම ජානාධිපතිවරයාශේ වග කීම්ෂ" ියයකා. 2019
ශනොවැම්බර් මාසශේ ජානතාවශේ නිදහසථ හා සාධාරණ

323

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශරෝහිණි  ඉමාරි විශේරේන මහේමිය

324

ඡන්දශයන් බකයට පේ ශවච්ච ජානාධිපතිවරයා අවුරු්ධද්ෂ යන්නට
ඉසථශසල්කා නිදහසථ හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැේීමශම් වග
කීශමන් ඉවේ ශවන්නට උේසාහ කරනවා.

දිසථ්රි්ෂකශයන්. තමන් ඡන්දශයන් පැරු ණ බව පිළිගන්න කැමැති
නැති අශප්්ෂෂකශයෝ ඉන්නවා. පගිගිය මැතිවරණශේ ජ ඡන්දය
ගණන් ියීකශම් ජ බකපුම් එල්ක වුණාය ියයන වන්නි දිසථ්රි්ෂකශේ
මනාප ඡන්ද 42 500්ෂ ගණන් කරන්න රාජාය නිකධාරින්ට බැහැ
ියයකා තමයි එම ශපේසශම් තිශබන්ශන්.

මම මැතිවරණ රචඩුඩ ්රියාවලින් බැට කාපු අම්මා ශකශන්ෂ.
1999 මාර්තු 2වැනි දා මට මශේ දියණිය කැශබන්න ඉන්නශකොට
නන්දිමිත්ර ඒකනායක හා සරේ ඒකනායක ියයන සශහෝදරයන්ශේ
ආධාරකරුවන්ශගන් බැට කුවා. එදා අක්ම ගාශන් රජාශේ
ශරෝහකකටවේ මා ඇතුළු කර ගේශේ නැහැ. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි.
ශපො රිවය පැමිණිල්ක්ෂවේ භාරගේශේ නැහැ. මට ශපෞ්ධගලික
ශරෝහකකට ගිහින් දරුවා බිහි කරන්නට ිව්ධධ වුණා; ශකොන්ශද
සැේකම් ශදක්ෂ කරන්න ිව්ධධ වුණා.

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
රාජාය ශසේවයට එන්ශන්
උසසථ ශපළ සමේ ශවකා උපාධි ඇති ලියන්න ියයන්න හා
ගණන් හදන්න දන්නා අය බව අපි ියයන්න නනු. මාතශල්
දිසථ්රි්ෂකශේ මනාප නැවත ගණන් කරන්න ියයා ඉල්කන්ශන්
රාජාය ශසේවකයන්ට මනාප 73 000්ෂ හරියට ගණන් කර ගන්න
බැහැ ියයකා සහ ගණන් ියීකශම් නිකධාරින් එශළේවයි ියයකා.
කේජායි. මැතිවරණයියන් පරාජායට පේ වුණාම නිහතමානීව එය
පිළිගන්න නනු.

දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය අශහෝිව කරකා
නැවත ඒ මැතිවරණ යුගයට යන්න හදනවා.
රාජාය ශසේවකයන්ට ජජුව නිශයෝග ශදන්න මැතිවරණ
ශකොමිසමට බැරි වුණාම ආපහු එන්ශන් අර වයඹ  ඉරකට
මැතිවරණ තිබ්බ රමය. මැතිවරණ ශකොමිසම රාජාය ශසේවයට
අධිකරණ ශසේවයට සම්බන්ධ ියිවම කාරණයකට නිශයෝග නි ඉේ
කරන්න බැරි පරිසරය්ෂ විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශයන් හදකා තිශබනවා. අපට දැන් අහන්න ශවන්ශන්
"දැන් සැපද " ියයකා ශනොශවයි. "දැන් ඡන්දවකට භයද "
ියයකායි. පගිගිය ඡන්ද ිවයල්ශල් ජම මැතිවරණ ශකොමිසමට රාජාය
නිකධාරින්ශගන් වැඩ ගන්න පුළුවන් වුණා. ආඩුක්රම
වයවසථාාශේ 104උ. වයවසථාාව අනුව මැතිවරණ ශකොමිසශම්
නිශයෝග පිළිපදින්ශන් නැති නිකධාරින්ට රුපියල් ක්ෂෂයකට
ශනොවැඩි දඩය්ෂ ගහකා අවුරුු  තුන්ෂ හිශර් දාන්න පුළුවන්. රාජාය
නිකධාරින්ට මාතශල් අශප් ශගදර ශකොඩිය අයින් කරන්න පුළුවන්
වුශඩු මැතිවරණ ශකොමිසම කද අන්න ඒ ්ෂතිය නිසා. දැන්
මැතිවරණ ශකොමිසම ශදපාර්තශම්න්තුවකටේ වඩා පහළ
තේේවයකට පේ කරන්න හදනවා. ශදපාර්තශම්න්තුවක නම්
රධාන විධායකයා විධියට පරිපාකන ශසේවශේ ිවටින රාජාය
ශසේවකයන් පේ කරනවා. විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය සම්මත වුශණොේ ඒශකන් හැශදන නාමික
ශකොමිසශම් ශකොමසාරිසථ ජානරාල් අක්ම ගාශන් රාජාය
ශසේවකශය්ෂවේ ශනොශවයි. ශම් දවසථවක කැකු කපන හා ශඩෝසර්
කරන ශකොමසාරිසථ ශකශන්ෂ දාකා නනු නම් රජාාතන්ත්රවාදය
ශඩෝසර් කර ගන්න පුළුවන්.
අපට පළාේ සභා රමය ගැන ආඩුක්ශේ මතය ියයන්න නනු.
බැිවල් රාජාප්ෂෂ මහේතයා විප්ෂෂශේ ඉන්න කාකශේ පළාේ
සභා ඡන්ද තියන්න ියයකා එයාශේ ගිරවු ටික දාකා ශනළුම්
මාවශේ voice cuts ු න්නා. සරේ ීමරශසේකර මහේතයා
පේතරවකට ියයනවා "පළාේ සභා අශහෝිව කරකා රුහුණු පිහිටි
මායා ශකස පළාේ සභා තුන්ෂ හදන්න නනු" ියයකා. එතුමා
ඉන්දියාශේ මහ ශකොමසාරිසථ හමු ශවකා ඇවිේ ශවන එක්ෂ
ියයනවා. ශම් ආඩුක්ව පළාේ සභා අශහෝිව කරනවාද නැේනම්
පළාේ සභා ඡන්දය පවේවනවාද ියයා අපට ියයන්න.ශමතැන
ඉන්න හිටපු මහ ඇමතිවරු හා ආඩුක්කාරවරු ඒ වාශේම පළාේ
සභා නිශයෝජානය කරපු මන්ත්රීවරු පළාේ සභා අශහෝිව කරනවාට
කැමැතිද ියයකා අපි දැන ගන්න කැමැතියි.
මූකාසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි
පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයියන් පසථශසේ පළමු වතාවට නැවත මනාප ගණන්
කරන්න ඡන්ද ශපේසම් ශදක්ෂ දැන් ඉදිරිපේ ශවකා තිශබනවා.
එක්ෂ
වන්නි දිසථ්රි්ෂකශයන්. අශන්ෂ එක
මාතශල්

පැරදිච්ච අය ජාාතික කැයිසථතුශවන් එන්න හදනවා. බැරි
වුණාම පසථස ශදොශරන් එන්න හදනවා. දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂශේ සහ ාානසාර හාමුු රුවන්ශේ
'ශකොඩිශයන්' දිනපු මන්ත්රීවරු නැහැ. ශමොකද පැරු ණු අය පසථස
ශදොශරන් එන්න ද කන නිසා. ශම් තිශබන මැතිවරණ ශකොමිසමට
ඡන්ද තියන්නේ පුළුවන් ඡන්ද ගණින්නේ පුළුවන් ියයකා අපි
ියයනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up.

ගු මරෝමිණි කුනාරි විමේරත්න නහත්කමය

(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)

Sir, please give me one more minute.

කාකාශේ නැවත ඡන්ද ගණන් කරපු තැන්වක කවදාවේ
ජායග්රාහකශයෝ පැරදිකාේ නැහැ; පැරු ණු අය දිනකාේ නැහැ.
1956 ජ ශේ.ආර්. ජායවර්ධන මහේතයා කැකණිය පැරු ණා; අඬ අඬ
හිටිශේ නැහැ. 1956 ජ ආර්. ශරේමදාස මැතිතුමා රුවන්වැල්ක
පැරු ණා; අඬ අඬ හිටිශේ නැහැ. 1977 එන්.එම්. ශපශර්රා
මැතිතුමා රුවන්වැල්ක පැරු ණා; අඬ අඬ හිටිශේ නැහැ. 1977
විතර්ෂ ශනොශවයි 1982 ජේ මහින්ද රාජාප්ෂෂ මහේතයා
පැරු ණා. 2015 ජානාධිපතිවරණශේදිේ එතුමා පැරු ණා. නමුේ
අඬ අඬ හිටිශේ නැහැ. ඊළ ඡන්දය ගැන හිතකා එතුමන්කා
කටයුතු කළා. ඒක ද්ෂෂ නායකයන්ශේ ිවරිත්ෂ.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් ිව්ධධි දිය්ධ ජ මට ියයන්න
තිශබන්ශන් සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ශනොතිුදණා
නම් ශම් කරන බකපුම් එ්ෂක මට ශමවර පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න
බැරි ශවන්නේ ඉඩ තිුදණු බවයි.
අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාරණය ියයනවා. පගිගිය
ජානාධිපතිවරණය කාකශේ ශම් කාර්ය සාධන වාර්තාවට අදාළ
කාකශේ මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව විිවන් වයාපෘති සහායක
පේීමම් ශදන එක නැවැේවූවා. තවම ඒවා නැවත ු න්ශන් නැහැ
දැන් අවුරු්ධදකට ආසන්නයි. හැබැයි පගි ගිය මහ මැතිවරණය
සමශේ නැවැේවූ රැියයා ක්ෂෂශේ වැඩසටහන දැන් ්රියාේමක
ශවනවා. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව නවේවපු එක පේීමම්
වැළ්ෂ ශදනවා; අශනක නවේවනවා. ශමන්න එක රශට් නීති
ශදක! මහින්ද ශ්ධ ප්රය රේනජීවන් හූල් නලින් අශබ්ශසේකර
ියයන මහේවරුන් මල්ටි බැරල් ගහන ීමරශයෝ වුශඩු දහනව
ශවනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය නිසායි. හැබැයි
විිවශවනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පත
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සම්මත වුශණොේ ශම් රශට් රජාාතන්ත්රවාදය අගයන ිවයලු
පුරවැිවයන්ට හූල්කන්නට ිව්ධධ ශවනවාය ියයන එක මත්ෂ කරන
අතර ශම් ආඩුක්වට තුශනන් ශදකක ජාන වරම කැුදශඩු 48
ක්ෂෂය්ෂ ඡන්ද ශපොළට ශනොගිය නිසාය ියයන එකේ මත්ෂ කර
ිවටිනවා. ඡන්ද ශපොළට ශනොයන අය සම්බන්ධශයන් ගන්නා
තීන්ු ව  ඉම්ෂද

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Tharaka Balasuriya. You
have six minutes.
[අ.භා. 4.28

ගු තාරක බාලසූරිය නහතා මකලාපීය සහමයෝගිතා
ක යුුර රාජය අනාතයුරනා
(மாண்புமிகு
தாரக
பாலசூாிய
நடவடிக்கககள் இரா ாங்க அகமச்சர்)

பிராந்திய

உறவு

(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional
Co-operation)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අශප් ගරු මන්ත්රීතුමිය ියයපු
අන්දමට ශම් සභාව කල් තැීමශම් ශයෝජානාශේ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව ඉවේ කරනවා ියයකා සඳහන්ශවකා නැහැ.
නමුේ ඒ වාර්තාශේ සඳහන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ තිශබන
අක් පාක් අපි අවිවාදශයන් පිළිගන්නට නනු. ඒවා යම්ියිව විධියකට
සකසථ කරන්න තමයි ශම් ශයෝජානාව ඉදිරිපේ කරකා තිශබන්ශන්.
ශමතැන ජ එක කාරණාව්ෂ ඉදිරිපේ කළ යුතුයි. මැතිවරණයක ජ
අශප් නම්බර් එක අශප් ශ්ධ පාකන පණිවුඩය අපි රිව්ධධ
කරන්ශන් ශකොශහොමද ඒවා රිව්ධධ කළ හැ්ෂශ්ෂ එ්ෂශකෝ
පේතරවක දැන්ීමම් පළ කශළොේ එශහම නැේනම් රූපවාහිනිශේ
රචාරය කශළොේ. අශප්්ෂෂකයන්ශගන් සීමිත රමාණයකට විතරයි
පේතරවක දැන්ීමම් පළ කරන්නේ TV එශ්ෂ දැන්ීමම් පළ
කරන්නේ අව ය මුදල් රතිපාදන තිශබන්ශන්. එක පැේතියන්
බැලුවාම ශම්ක a barrier to entry into politics, එශහම නැේනම්
ශ්ධ පාකනයට ඇතුළු ශවන්නට යම් ියිව බාධාව්ෂ.
අනිවාර්යශයන්ම අපි ශම් වාශේ ශ්ධවල් ගැන හිතකා බකන්නට
අව යතාව්ෂ තිශබනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ වාශේම අද ශකෝකශේ
ිවයයට 62්ෂ වාශේ රටවල් රජාාතන්ත්රවා ජ රාමුවක තමයි
්රියාේමක ශවන්ශන්. විිවශවනි ිවයවශසේ අපි කබා ගේත ශකො ඉම
ජායග්රහණය මම වි ථවාස කරන විධියට ඒ රජාාතන්ත්රවාදයයි. ඒ
වාශේම දහනවශවනි ිවයවශසේ ඉඳකා විිවශවනි ිවයවස ද්ෂවා අපි
එනශකොට රටවල් වි ාක රමාණය්ෂ ශම් රජාාතන්ත්රවා ජ රාමුවට
ඇවිල්කා තිශබනවා. අශප් ජානතා විමු්ෂති ශපරමුශඩු සශහෝදරයන්
පවා දැන් විප්කවකාීකව රට ශවනසථ කරන්නට නනු ියයකා
ියයන්ශන් නැහැ. රජාාතන්ත්රවා ජ රාමුව තුළින් තමයි ඒ අයශේ
මා්ෂසථවාදය ශේන්නට නනු ියයකා ියයන්ශන්.
නමුේ අපි සමසථතය්ෂ හැටියට දියන ශදය්ෂ තමයි බහුතරය්ෂ
රටවල් මැතිවරණවකට වියදම් කරන රමාණය එන්න එන්නම
වැඩිශවකා තිශබනවාය ියයන එක. Centre for Media Studies
ියයන ආයතනය ියයන පරිදි
2014 ජ ඉන්දියාශේ පවේවපු
මැතිවරණයට ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලියන 10.1්ෂ වියදම් කරකා
තිශබනවා.
ඒ
වාශේම
ඇශමරිකාශේ
2016
පැවති
ජානාධිපතිවරණශේ ජේ ශකොාග්රසථ මඩුඩකය ශතෝරා පේ කර
ගැනීශම් මැතිවරණශේ ජේ ඇශමරිකානු ශඩොකර් බිලියන 9.3්ෂ
වියදම් කරකා තිශබනවා. අපි ශම්ක දළ ජාාතික නිෂථපාදනයේ
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එ්ෂක සාසන්දනය කරකා බකන්නට නනු. ශකශසේ ශවතේ
නයිජීරියාව වාශේ රටවක කාකාව වාශේ රටවක එක
අශප්ශෂේකශය්ෂ ඇශමරිකාශේ අශප්්ෂෂකය ඉ වියදම් කරන
රමාණයටේ වඩා වි ාක මුදල් රමාණය්ෂ වියදම් කරනවා.
ඇේතටම ශමවන් පගිබිම්ෂ තුළ රජාාතන්ත්රවාදය්ෂ තිශබනවාද
ියයන ර ථනය අපට තිශබනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ වාශේම තමයි ඉදිරිශේ ඇති
ශවන තා්ෂෂණික ශවනසථකම්. අපි Big Data ියයකා ියයන
Facebook වාශේ සමාජා මාධය ජාාක පාවිච්චි කරකා යම් ියිව
විධියක behavioural changes, එශහමේ නැේනම් හැිවීකශම්
ශවනසථකම් ඇති කරන මට්මටම අද ඒ තා්ෂෂණය දියුණුශවකා
තිශබනවා. ඒක අපි දැ්ෂකා ඇශමරිකාශේ ජානාධිපතිවරණශේ ජ.
ඇශමරිකාව වාශේ රටවක ඒ වාශේ ශ්ධවල් ශවනවා නම් ඉදිරිශේ ජ
කාකාශේ ශපොශහොසේ පු්ධගකය ඉට ශම්වා පාවිච්චි කරකා යම් ියිව
විධියකට රජාාතන්ත්රවාදය ශවනසථ කරන්නට හැිය ශවනවා.
ශමන්න ශම් වාශේ කාරණා ගැන බකාගන්නේ ඉදිරිශේ ජ
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ්ෂතිමේ කරන්නට නනු.
ශම් මැතිවරණ වියදම් අක් කරන්ශන් ශකොශහොමද ියයන
ර ථනයට තිශබන එක රමය්ෂ තමයි ශකොට් ාස රමයට යුම.
ශබොශහෝ රටවල් ශහොඳයි ියයකා පිළිගන්නා රමය තමයි mixed
system එක. නවසීකන්තය ජාර්මනිය වාශේ රටවක mixed
system එකකට යන්න නනු ියයන අදහස තමයි අද තිශබන්ශන්.
එතැන ජ අපට රශ්ධ ය නිශයෝජානය කරන මහජාන
නිශයෝජිතශය ඉේ
ිවටිනවා
වාශේම
Proportional
Representation නිසා balance එක ඉේ ඉදිරිපේ කර ගන්නට
පුළුවන්. රජාාතන්ත්රවාදය ්ෂතිමේ කරනවා නම් ශම්වා ගැනේ
කාා කරන්නට නනු ියයකා අපි හිතනවා. මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාව හ ඉළකා රජාාතන්ත්රවාදය හ ඉළනවා ියයකා ගරු ශරෝහිණී
 ඉමාරි විශේරේන මන්ත්රීතුමිය පැවගිවේ එය ිවු  ශවන්ශන් නැහැ.
නමුේ අපි ශේරුම් ගන්නට නනු කාකාශේ මැතිවරණ රමශේදය
යම්ියිව විධියකට විකෘති ශවකා තිශබන බව.
මැතිවරණ ශකොමිසම එන්න ඉසථශසල්කාේ අශප් රශට්
රජාාතන්ත්රවාදය තිුදණා. 1948 ජ මැතිවරණ ශකොමිසම්ෂ තිුදශඩු
නැහැ. නමුේ ඒ කාකශේ යම්ියිව විධියකට සාධාරණ මැතිවරණ
තිුදණා. ශමතැන ජ ශ්ධ පාකන සම්රදායය්ෂ ඇති කර ගන්න
එකේ වැදගේ ියයකා මා වි ථවාස කරනවා. අශප් මැතිවරණ නීති
ශවනසථ වුශඩු නැති වුණාට පගිගිය මැතිවරණශේ  ජ අපි posters,
cut-outs පාවිච්චි කශළේ නැහැ. ඒක ආදර් යකට අරශගන ඉදිරි
මැතිවරණවක  ජේ ඒ විධියටම හැිවශරනවා නම් ශහොඳයි ියයා මා
වි ථවාස කරනවා. මැතිවරණ රමය ශවනසථ කරනවා වාශේම
ශ්ධ පාකනායන් හැටියට අපි කල්පනා කරන්නට නනු
මැතිවරණයට ඉදිරිපේ වන අශප්්ෂෂකයන්ශේ අදහසථ අක්
වියදමියන් ජානතාවට සන්නිශේදනය කරන්ශන් ශකොශහොමද
ියයකා. සමහර ශවකාවට ීමඩිශයෝ එක්ෂ කරකා phonesවලින්
ඒක ජානතාවට ශබදා හරින්න පුළුවන්. එශහම නැේනම් ඒ අයට
ලියුම්ෂ යවන්න ආඩුක්ශවන් යම්ියිව මුදල් රමාණය්ෂ ශදන්න
පුළුවන් නම් තමන්ශේ ශ්ධ පාකන පණිවුඩය ජානතාවට යවන්න
හැම අශප්්ෂෂකයාටම එක විධියට අවසථාාව්ෂ කැශබනවා. අපි
ශමතැන ජ කල්පනා කරන්න නනු මූලික ශ්ධ තමයි ශම්වාට යන
වියදම් අක් කර ගන්ශන් ශකොශහොමද ියයන එක. ඒ වාශේම
කාටවේ බාධාව්ෂ ශනොවන විධියට එම ශ්ධ පාකන පණිවුඩය
ජානතාව ශවත ශගන යන්ශන් ශකොශහොමද ියයන එක. අශන්ෂ
රටවක අපි දියන රවණතාව්ෂ තමයි යම්ියිව පන්තියකට විතර්ෂ
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරන්න හැිය ීමම. ඒ නිසා
ශ්ධ පාකනායන් හැටියට අපි විශ ේෂශයන්ම ශම් ගැන කල්පනා
කරන්න නනුය ියයා මා වි ථවාස කරනවා. ශබොශහොම සථතුතියි.
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ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Anuradha Jayaratne. You have six
minutes.
[අ.භා. 4.34

ගු අනුරා ජයරත්න නහතා මග්රාමීය ය කුරුු හා ආරිත
වැක ජලාශ් හා වාර්නාර්ග සාවර් න රාජය අනාතයුරනා

(மாண்புமிகு அனுராத யரத்ன - கிராமிய வயல் நிலங்கள்
மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்பதக்கங்கள் மற்றும்
நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்)

(The Hon. Anuradha Jayaratne - State Minister of Tanks,
Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural
Paddy Fields)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
්රියාකකාපය හා සම්බන්ධ ිවයලු කාරණා පිළිබඳව අශප් ගරු
මන්ත්රීවරුන් අද  ජර් ව ශයන් අදහසථ රකා කළා. ඊළ
මැතිවරණය එළශඹන ශකොට ශම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවක
කාර්යභාරය පිළිබඳව රශට් ජානතාවට යම් වි ථවාසය්ෂ තැබිය හැිය
මට්ටමට ශගොඩන න එක ශම් උේතීකතර පාර්ලිශම්න්තුව හැටියට
අපි ිවයලුශදනාට පැවශරන වගකීම්ෂ ියයකා මා වි ථවාස කරනවා.
පගිගිය කාකවක සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ඇතුළු
ශම් ිවයලු ශකොමිෂන් සභාවලින් පේ කළ කඩුඩායම් පිළිබඳව
බරපතළ අර්ුදද රාශිය්ෂ පැන නැඟුණා. එහි ජ සථවාීකන යයි ියයන
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සමහර කඩුඩායම් ශ්ධ පාකන
ව ශයන් මතිමතාන්තර අදහසථ එළිශේ ඉදිරිපේ කරන තේේවයට
පේ ශවනවා අපි දැ්ෂකා. සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
ගණපූරණය තුන්ෂ වූ නිසා අශන්ෂ සාමාජිකයන් ටික එකතු
කරශගන ඒ අදහසථ ටික විමසකා ියයන්නම් ියයන පණිවුඩය
විතරයි හැමදාම සභාපතිවරයාට ශදන්න පුළුවන්කම කැුදශඩු. මා
හිතන විධියට ශම් රශට් තිුදණු මැතිවරණවලින් වැඩිම කාකය්ෂ
අරශගන පවේවන්න ිවු වුණු මැතිවරණය බවට පේ වුශඩු පගිගිය
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයයි. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒක
ශම් රශට් සමසථත ජානතාවට කරපු බරපතළ අසාධාරණය්ෂ ියයකා
මම හිතනවා. ශමොකද ශම් සථවාීකනයි ියයපු මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ හිටපු ිවයලු කඩුඩායම් තමන්ශේ මතිමතාන්තර එ්ෂක
තමයි වැඩ කටයුතු කරශගන ගිශේ. ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන්
සභාශේ තිශබන බරපතළ අර්ුදදය තමයි ඔවුන් පගිවිපරමට ක්ෂ
කරන රමශේදය්ෂ අපි ශගොඩන ා ශනොතිීමම. එදා කවුරුන් ශහෝ
එළියට ගිහිල්කා සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා පිළිබඳව විශේචන කළා
නම් පගිවදාට පීක්ෂෂණ පවේවන්න කටයුතු කළ අවසථාා තිුදණා.
ඒ මට්ටමට ශම් සථවාීකනයි ියයන ශකොමිෂන් සභා පහළට වැටණා.
මා වි ථවාස කරන ආකාරයට ශම් රශට් ජානතාවට තිශබන
අයිතිය්ෂ නැති කරන්නයි එතැන ජ කටයුතු කශළේ. රට්ෂ හැටියට
අපට මාස පහ්ෂ හය්ෂ ආපසථසට එන්න ිව්ධධ වුණා නම්
ශගෝ ාභය මැතිතුමා වැනි ශම් රට පිළිබඳව දැ්ෂම්ෂ තිශබන
ජානාධිපතිවරය ඉට වැඩ කරන්න තිශබන කාකය මාස පහියන් අක්
වුණා නම් ඒ ිවයලු කාරණාවකට ශම් සථවාීකන මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව වග ියයන්නට නනු. සමහර මන්ත්රීවරුන්
ශගොඩන පු මතය්ෂ තමයි ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභාවක ිවටින
එම සාමාජිකයන්ට එශහම වැඩ කරන්න පුළුවන් වුශඩු තීන්ු 
තීරණ ගන්න පුළුවන් වුශඩු දහනවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනය නිසාය ියයන එක. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
ශම් රශට් තමන්ශේ ඡන්දය පාවිච්චි ියීකම සඳහා හැඳුනුම්පත
ඉදිරිපේ කළ යුතුයි ියයන ඒ අයිතිය කබා ු න්ශන් ශවන
කවුරුවේ ශනොශවයි එවකට හිටපු ජානාධිපති මහින්ද රාජාප්ෂෂ
මැතිතුමා රමුඛ් රජාශයන්. එතශකොට තමන්ශේ හැඳුනුම්පත
අරශගන ගිහිල්කා අනනයතාව සහතික කරශගන ඡන්දය රකා
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කරන අයිතිය එතුමා එදා ජානතාවට කබා ු න්ශන් නැේනම්
ශවන්ශන් ශමොක්ෂද ඡන්දය රකා ියීකශම්  ජ ඊට කලින් ශම්
රශට් තිුදණු තේේවය ශමොක්ෂද ියයන එක අපි ශබොශහොම
පැහැදිලිව දන්නවා. සමහරු ඡන්ද ශපොළට එනශකොට ඡන්දය
රකා කරකා අවසන්. සමහර අය තමන්ශේ ඡන්දය දාන්න ඡන්ද
ප්රිකා අරශගන ඡන්ද ශපොළට එනශකොට ඒ ඡන්දය රකා
කරන්න විධිය්ෂ නැහැ. ශමොකද ඒ ඡන්දය දාකා අවසන්. හැබැයි
ඒ අයිතිය කබා ු න්ශන් ඔය සථවාීකනයි ියයකා ියයා ගේ මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාවලින් තීරණය කරකා ශනොශවයි. ඒ පිළිබඳව තීන්ු 
තීරණ ගේශේ ශම් රශට් එදා හිටපු ජානාධිපතිවරයා. හැබැයි ඒ
ගේ තීන්ු  තීරණේ එ්ෂක තමයි නියම විධියට මැතිවරණය්ෂ
පවේවන්න පුළුවන්කම කැුදශඩු. සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ සාමාජිකය ඉ හැටියට ඉන්න රේනජීවන් හූල් මැතිවරණ
කල් දමන්න යම් යම් කාරණාවක ජ උසාවියට ගිහිල්කා කටයුතු
කළේ කඩිනමින් මැතිවරණය පවේවන්න ියයකා ියිවු  තැනක
ඉදිරිපේ ශවකා කාා කරනවා අපි දැ්ෂශ්ෂ නැහැ. සමහර
ශවකාවට විවිධ වාිව කැශබන කඩුඩායම් විවිධ රශයෝජාන
කැශබන කඩුඩායම් විවිධ විධියට ශම්ක අර්ා කානය කරන්න
උේසාහ කරයි. ශකෝවිඩ් - 19 වසාගතශයන් ශම් රට ආර්ෂ තයි
ියයකා රශට් ශසෞඛ්ය අා ියයනවා නම් ඒ කටයුේත හැිවරවූ
කඩුඩායම් ියයනවා නම් රාජාය අා ශේ නිකධාරින් ියයනවා නම්
රශට් ජානාධිපතිවරයා ඇතුළු කාර්ය සාධක බකකාය ඒ පිළිබඳව
සහතිකය්ෂ ශදනවා නම්
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
ියයන්ශන් ශකොශහොමද ශම් රට බරපතළ අර්ුදදයකට යනවා
ියයකා
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි වාසනාවකට වර්තමානශේ
ඉන්දියාශේ තිශබන තේේවය එදා ශම් රශට් ඇති වුශඩු නැහැ.
එදා අශප් රශට් මැතිවරණය පැවැේශවන කාකශේ  ජ අශප්
අසල්වැිව රශට් ඉන්දියාශේ තිශබන තේේවයට ශම් රට පේශවකා
තිුදණා නම් අද වනශකොටේ අශප් රශට් මහ මැතිවරණය පවේවා
නැහැයි ියයන එක විශ ේෂශයන් මම ිවහිපේ කරන්න නනු.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමන්කා අපි නිශයෝජානය
කරන මහනුවර දිසථ්රි්ෂකය ගේශතොේ 1 129 100ක ඡන්ද
රමාණය්ෂ තිශබනවා. ඒ අතරින් භාවිත කළ ඡන්දය රමාණය
869 669්ෂ. හැබැයි රති්ෂශෂේප වූ ඡන්ද රමාණය 57 091යි. ඒ
ියයන්ශන් ිවයයට 5්ෂ. එශහම නම් ශම් ආකෘති පත්රය ඇතුළු ශම්
ිවයලු ශ්ධ පිළිබඳව ශමතැන බරපතළ ර ථනය්ෂ තිශබනවා. ිවයයට
5්ෂ ියයන්ශන් වි ාක ඡන්ද රමාණය්ෂ. අපට තව ඡන්ද 6 000්ෂ
කැුදණා නම් අශප් ප්ෂෂය නිශයෝජානය කරපු නවවැනියාේ අද
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳශගන ඉන්නවා. 57 000ක ඡන්ද
රමාණය්ෂ රති්ෂශෂේප ශවකා තිශබනවාය ියයන්ශන් ශම් ballot
paper එක ශම් තිශබන රමශේදය ියයන ශම් ිවයල්ක ශවනසථ විය
යුතු බවයි. අද අපි ශම් සඳහා ඉශක්ෂශරොනි්ෂ රමශේදයකට යා
යුතුයි. වර්තමානශේ ඡන්දය ගණන් කරන මධයසථාානවක ිවටින
නිකධාරින් එළි ශවන ශත්ෂ ශම් ඡන්ද ටික ගණන් කරන්න විඳින
ු ක අපට ශපශනනවා. අද අපි එතැනට ශනොශවයි යන්න නනු.
සම්පූර්ණශයන්ම මීට එහා ගිය ශවනසකට අපි යන්න නනු.
සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට ඒ පිළිබඳව ශයෝජානා
ඉදිරිපේ කරන්න නනු. අද සභාව කල් තබන අවසථාාශේ  ජ
ඉදිරිපේ කරපු ශයෝජානාව තුළින් අශප් ගරු මන්ත්රීතුමා
නියමාකාරශයන් ශම් කාරණා ඉදිරිපේ කර තිශබනවා. මම
හිතනවා අපි ශම් උේතීකතර පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ශම් ශ්ධවල්
සාශ ෝධනය කළ යුතුයි ියයකා.
සමහර අශප්්ෂෂකයන්ට එකම එක විදුේ මාධයයකවේ
තමන්ශේ ඡන්ද වයාපාරශේ රචාරක කටයුතු කර ගන්න
පුළුවන්කම කැුදශඩු නැහැ. සමහර අශප්්ෂෂකයන්ට ඒක
කරන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ඒ සඳහා වැය වන
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වියදමේ එ්ෂක අශප් අශප්්ෂෂක කඩුඩායමට ඒක කරන්න
පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. රජාාතන්ත්රවා ජ රමය තුළ ඒ කටයුේත
බරපතළ අර්ුදදය්ෂ බවට පේවනවා. එශහම නම් ශම් ිවයලු ශ්ධවල්
ශවනසථ කරපු නිවැරදි මැතිවරණය්ෂ පවේවන්න ශම් උේතීකතර
පාර්ලිශම්න්තුව හැටියට අපි කටයුතු කරකා ශම් සාශ ෝධන කළ
යුතුයි ියයකා මා වි ථවාස කරනවා.
ගරු නිශයෝජාය කාරක සභාපතිතුමනි මට ශම් අවසථාාව කබා
 ජම පිළිබඳව ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවමින් මශේ කාාව අවසන්
කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. J.C. Alawathuwala. You have four
minutes.
[අ.භා. 4.41

ගු මේ.සී. අලවුරවල නහතා

(மாண்புமிகு ப .சீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

මුකගින ශහොබවන ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසශම්
කාර්ය සාධනය ගැන කාා කරන ශවකාශේ ඉතාම වැදගේ කාරණා
කීපය්ෂ මම මත්ෂ කරන්න නනු. රජාාතන්ත්රවා ජ නිශයෝජානය
සඳහා මැතිවරණය ඉතා වැදගේ. ඒක ජානාධිපතිවරණය්ෂ ශවන්න
පුළුවන් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණය්ෂ ශවන්න පුළුවන් එශහම
නැේනම් පළාේ පාකන පළාේ සභා මැතිවරණය්ෂ ශවන්න
පුළුවන්. ඒ  ඉමන මැතිවරණය්ෂ වුණේ ජානතාවශේ කැමැේත
ජානතාවශේ බකාශපොශරොේතුව ඉට කරන්න තිශබන එකම
්රියාමාර්ගය තමයි මැතිවරණ. එශහම නම් ශම් රජාාතන්ත්රවාදශේ
ඉතාම වැදගේ ්රියාමාර්ගය මැතිවරණයයි. මැතිවරණය වැදගේම
්රියාමාර්ගය නම් ඒක සථවාීකන වන්න නනු. රාජාය බකයට යම්
යම් බකපුම් කළ ශනොහැිය ආකාරයට ඒ වාශේම රාජාය ශ්ධපළ
පාවිච්චි කළ ශනොහැිය ආකාරයට රශට් ජානතාවශේ කැමැේත
සථවාීකනව පළ කරන්න අවසථාාව හිමි විය යුතුයි. අශප් රටට
රජාාතන්ත්රවා ජ රමය  ජර් කාකයකට ශපර හඳුන්වා ු න්නේ
පගිගිය කාකවක මැතිවරණ පැවැේීමශම්  ජ යම් යම් අසාධාරණකම්
ගණනාව්ෂ ිව්ධධ වුණු බව අපි දැ්ෂකා. පගිගිය කාකවක පැවති
මැතිවරණවක ජ විශ ේෂශයන්ම වයඹ පළාේ සභා මැතිවරණශේ  ජ
මැර බකශයන් ඡන්ද දැමූ ආකාරය අපි දැක තිශබනවා. ඒ
ියයන්ශන් ඡන්ද දායකයාට ගහකා එළවනවා. එශහම තේේවය්ෂ
ඒ කාකශේ තිුදණා.
ඊට පගිව පැවැති මැතිවරණවක ජේ මැතිවරණ ශකොමිසම ශම්
ආකාරශයන් ්රියාේමක ශවන්න ශපර 2015 ජ පැවැේවූ
ජානාධිපතිවරණශේ ජේ -එම මැතිවරණ ්රියාවලිය තුළ- ජීවිත
ගණනාව්ෂ අහිමි වුණා; විවිධ බකපුම් එල්ක වුණා; රාජාය ශ්ධපළ
පාවිච්චි කළා. මැතිවරණ ශකොමිසම සථවාීකන වුණාට පසථශසේ තිුදණු
මැතිවරණ දිහා බැලුවාම අපට ශපනනවා රාජාය ශ්ධපළ භාවිතය
මැර රහාර මැර ශ්ධ පාකනය ඡන්දදායකයාට බකපුම් ියීකම ආ ජ
ශ්ධවල් ඉතාම අක්ශවන් තමයි ිව්ධධ ශවකා තිශබන්ශන් ියයකා. ඒ
අනුව අපට පැහැදිලියි එම ්රියා මැඩකන්න අව ය නීති ීකති නිිව
රමශේදයකට අනුව ්රියාේමක ශවකා තිශබන බව. මැතිවරණ
ශකොමිසමට තිශබන බකතක අනුව ඒ කාක සීමාව තුළ ජ
ශපො රිවයට ඒ ආකාරශයන් වැඩ කටයුතු කරන්න ිව්ධධ වුණා.
මැතිවරණ ශකොමිසම අ්රිය කරකා ඒ නිශයෝජිතයන් පේ
ියීකශම් බකය විධායකයට කබා ශගන ඔවුන්ට කබා  ජ තිශබන
සථවාීකනව වැඩ කරන්න තිශබන හැියයාව නැති කරන්න අද
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විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය තුළින් උේසාහ
කරනවා. එය රජාාතන්ත්රවාදයට ශම් රමශේදයට කරන ඉතාම
අහිතකර ්රියාව්ෂ.
පගිගිය මහ මැතිවරණය ශවකාශේ මැතිවරණ ශකොමිසමට
රජාය පැේශතන් ශනොශය ඉේ ශචෝදනා එල්ක කළා. පගිගිය
පාර්ලිශම්න්තුශේ කාකය සැප්තැම්බර් මාසය වනතුරු තිුදණා.
නමුේ ශකොවිඩ් - 19 ියයන භයානක වසාගත තේේවය
තිශය්ධදිේ රජායට ඉ්ෂමනින් පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණයකට
යන්න අව ය වුණා. මාර්තු මාසශේ ඇති වුණු ඒ වසාගත
තේේවයේ එ්ෂක මාර්තු 19වන දා මැතිවරණ ශකොමිසම වවදය
විශ ේෂායන්ශේ නිර්ශ්ධ අනුව ඒ මැතිවරණය ඉදිරාියට කල්
තැුදවා. ඒ ජානතාවශේ ආර්ෂෂාව ශවනුශවන්. ඒශකනුේ
ඡන්දදායකයා ආර්ෂෂා වුණා. එවැනි තීන්ු  තීරණ ගන්න පුළුවන්
විධියට සථවාීකනව කටයුතු ියීකශම් හැියයාව මැතිවරණ
ශකොමිසමට තිශබන්න නනු.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශකොවිඩ් - 19 වසාගත
තේේවය පවති්ධදිේ ඒ සඳහා නිිව රමශේද අනුගමනය කරමින්
පගිගිය මහ මැතිවරණය පැවැේීමම පිළිබඳව අපි මැතිවරණ
ශකොමිසමට සථතුතිවන්ත වන්න නනු. ඉතාම ආර්ෂ ත විධියට
ඔවුන් ඒ කාර්යය ඉෂථට කළා. ඉදිරිශේ ජ ශගශනන්න තිශබන
විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය තුළින් මැතිවරණ
ශකොමිසශම් සථවාීකනේවයට බකපුම් ඇති වන නිසා අපි එය දැඩි
ශකස රති්ෂශෂේප කරනවා වාශේම ඒ ශවනුශවන් අශප් විශරෝධය
පැහැදිලිවම ශම් අවසථාාශේ ජ රකා කරනවා. ජානතාවශේ අයිතිය
නිිවයාකාරශයන් ්රියාේමක කරන්න නම් ඡන්දය ියයන එක
ඉතාම සාධාරණව පවේවන්න මැතිවරණ ශකොමිසමට නිිව බකය
වාශේම සථවාීකනේවය අතයව යයි ියයන කාරණය ශම්
ශවකාශේ ජ මා ඉතාම ශගෞරවශයන් ශම් ගරු සභාවට මත්ෂ කර
ිවටිනවා. සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Major) Sudarshana
Denipitiya. You have five minutes.
[අ.භා. 4.45

ගු මමම්ජර් සුදර්ශ්න මදනිිළටිය නහතා

(மாண்புமிகு (பம ர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැතිවරණ ශකොමිසම ගැන
කාා ියීකශම් ජ, විශ ේෂශයන්ම මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුශේ
ඉතිහාසය ගැනේ කාා කළ යුතුයි. 1955 ඔ්ෂශතෝබර් 01වන දා
මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුව පිහිශටේවා. ඊට අවුරුු  60කට
පසථශසේ -2015.11.17වන දා- මැතිවරණ ශකොමිසම පිහිටවන
ශකොට අපි හිතුවා, මැතිවරණ ශකොමිසම මැතිවරණ
ශදපාර්තශම්න්තුවටේ වඩා ශහොඳට තමන්ශේ කාර්යය ඉෂථට කරයි
ියයකා. ඒක තමයි අපි බකාශපොශරොේතු වුශඩු. නමුේ, සතය
ව ශයන්ම ජානතාවශගන් රජාාතන්ත්රවාදය උු රා ගැනීම්ෂ තමයි
අපි ශම් මැතිවරණ ශකොමිසශමන් දැ්ෂශ්ෂ.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ දැ්ෂම යටශේ තිශබන්ශන්,
"සර්වජාන ඡන්ද බකය ගිරියන ශ්ධ ය්ෂ" යන්නයි. එකී දැ්ෂම
සා්ෂෂාේ කර ගැනීම සඳහා, "ජානතා පරමාධිපතය, සර්වජාන ඡන්ද
බකය හා සබැඳි රජාාතන්ත්රවා ජ මූකධර්ම ආර්ෂෂා කරමින්,
පුරවැිවයන්ශේ අයිතිවාිවකම් ගිර්ෂ ත වන පරිදි අදාළ ිවයලු
පාර් ථව දැනුවේ ශකශරන නිදහසථ, සාධාරණ හා වි ථවසනීය
මැතිවරණ ්රියාවලිය්ෂ කාර්ය්ෂෂමව හා සලකතාවශයන් යුතුව
ශමශහය ීමම" යනුශවන් ශමශහවර රකා ය සකසථ කර තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු (ශම්ජාර්) ගිදර් න ශදනිපිටිය මහතා

ගු මමම්ජර් සුදර්ශ්න මදනිිළටිය නහතා

(மாண்புமிகு (பம ர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමශහවර රකා ශේ එශහම
තිුදණාට, ජානතාවශගන් මැතිවරණ අයිතිය උු රා ගැනීම්ෂ තමයි
අපි ශමතැනින් දැ්ෂශ්ෂ. රාශ්ධීයය සභා මැතිවරණ, පළාේ සභා
මැතිවරණ ිවයල්ක කල් දමකා, ජානතාවශේ පරමාධිපතය බකය
අතට අරශගන, ඔවුන්ට නනු නනු විධියට ්රියා ියීකම්ෂ තමයි අපි
ශමතැනින් දැ්ෂශ්ෂ. මැතිවරණ ශකොමිසශමන් සාධාරණය්ෂ ඉෂථට
ශවයි ියයකා අපි හිතුවා. නමුේ ඒ ශ්ධ ඉෂථට වුශඩු නැහැ.
මැතිවරණ ශකොමිසම ජානතාවශේ විශේචනයට ක්ෂ වුණා,
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශකොමිසශම් ිවටි නිකධාරින් අතරේ ියිවම සමගිය්ෂ තිශබනවා
අපි දැ්ෂශ්ෂ නැහැ. ඔවුන් ප්ෂෂග්රාහීව ව කටයුතු ියීකම හා ඒ
ශවනුශවන් අදහසථ පළ ියීකම තමයි අපි දැ්ෂශ්ෂ. ශම් ද්ෂවා පේ වූ
මැතිවරණ ශකොමසාරිසථවරු පරිණත රාජාය නිකධාරින්. ඔවුන් ශම්
වනතුරු ශ්ධ පාකන ප්ෂෂග්රාහි බව ශපන්වා තිුදශඩු නැහැ. ඒ
වාශේ තේේවය්ෂ අපි දැ්ෂශ්ෂ නැහැ. නමුේ ශම් ශකොමිසම
තුළට ප්ෂෂග්රාහි පු්ධගකයන් පැමිණ ශනොශය්ෂ ආකාරශයන් ්රියා
ියීකම නිසා තමයි අද එම ශකොමිසම ශම් තේේවයට පේ වුශඩු.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ තිශබන
අයහපේ ක්ෂෂණ ඉවේ කර රටට ගැළශපන රට සාවර්ධනය
ියීකමට අව ය යහපේ කරුණු කාරණා අඩාගු බකවේ වයවසථාා
සාශ ෝධනය්ෂ ිවු  විය යුතු බව ශම් රශට් ජානතාව පිළිගේතා. එම
නිසා තමයි තුශනන් ශදකක බකයියන් යුතුව ශම් රජාය පිහිටවන්න
ජානතාව අපට අවසථාාව කබා ු න්ශන්.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසම තුළට
ශ්ධ පාකන අත ශපීමම් ිව්ධධ වුණු නිසා තමයි ශම් සුම ශදය්ෂම
ිවු  වුශඩු. ප්ෂෂග්රාහි ීමමට උදාහරණය්ෂ ශකස අපි දැ්ෂශ්ෂ
රේනජීවන් හූල් මහේමයායි. එතුමාශේ ්රියාකාරිේවය ශකතරම්
ප්ෂෂග්රාහි වුණාද ියේශවොේ ජානාධිපතිතුමා විිවන් අගමැති ධුරයට
ශකශන ඉ පේ ියීකමට එශරහිව අධිකරණයට යන තේේවයට පවා
පේ වුණා. ඒ වාශේම සමහර රශ්ධ වක ජ ශපොු ජාන ශපරමුණට
ඡන්ද ශනොශදන ශකස රකා ියීකම ඉේ අපි දැ්ෂකා. ඒ ිව්ධධි
ප්ෂෂග්රාහි ීමම පිළිබඳව ද්ෂවන්න පුළුවන් ශහොඳ උදාහරණය්ෂ.
අපි මැතිවරණ ශකොමිසමට ගිහින් පැමිණිලි කළ අවසථාා
තිුදණා. නමුේ ඒවා සත පහකට ගණන් ගේශේ නැහැ. පගිගිය
පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශේ ජ අශප්්ෂෂකයන්ට ශම් මැතිවරණ
ශකොමිසශමන් ියිවම සාධාරණය්ෂ ඉෂථට වුශඩු නැහැ.
අශප්්ෂෂකයන්ට ඔවුන්ශේ කාර්යාකවක අක්ම ගණශන් ප්ෂෂශේ
කාාඡනයවේ තමන්ශේ අාකයවේ රදර් නය ියීකමට අවසථාාව්ෂ
ු න්ශන් නැහැ. රූපවාහිනිශයන් සහ මාධය මඟින් ඒවා රදර් නය
කරන්න දැනුවේ ියීකශම් කාර්යය කරන්න ියයකා අපට ියේවා.
නමුේ සමහර අශප්්ෂෂකයන්ට ඒවා කරන්න රමාණවේ මුදක්ෂ
ශනොමැති නිසා ඔවුන් වි ාක අපහගිතාවකට පේ වුණා. මැතිවරණ
ශකොමිසශමන් අපි බකාශපොශරොේතු වුශඩු ශම් ශ්ධවල් ශනොශවයි.
මම විශ ේෂශයන් මත්ෂ කරන්න නනු අතිගරු ජානාධිපතිතුමා
ඒ අවසථාාශේ ශපෝසථටර් වයාපාරය තහනම් කරන්න එය අවම
කරන්න ගේ ්රියාමාර්ගය නිසා පරිසරයට ශහොඳ රතිලකය්ෂ
අේවුණු බව. ශවන දා දැකපු මැතිවරණ ්රියාවලිය්ෂ ශනොශවයි
ශමවර පාර්ලිශම්න්තු මැතිවරණශේ ජ අපි ු ටශේ. ඒ ශවනුශවන්
අතිගරු ජානාධිපතිතුමාට අශප් සථතුතිය පුද කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

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

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)

මට තව
මන්ත්රීතුමනි.

ගිළු

ශවකාව්ෂ

ශදන්න

මූකාසනාරූඪ

ගරු

ශම් අවසථාාශේ මා විශ ේෂශයන් මත්ෂ කරන්නට නනු
කාරණය්ෂ තිශබනවා. මාේ හමුදා නිකධාරිශය්ෂ. මශේ ශජායෂථ
හමුදා නිකධාරිශය්ෂ අද ශම් ගරු සභාශේ හැිවරුණු විධිය මම
දැ්ෂකා. මට මහේ පිළි ඉක්ෂ ඇති වුණා. හමුදාව ියයන්ශන්
විනය්ෂ තිශබන ආයතනය්ෂ. ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරේ ශෆොන්ශසේකා
මැතිතුමා අද ඒ කරපු රාගනය වාශේ ශදය්ෂ අපි බකාශපොශරොේතු
ශවන්ශන් නැහැ. අපි එය කවදාවේ අනුමත කරන්ශන් නැහැ.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up. Please wind up now.

ගු මමම්ජර් සුදර්ශ්න මදනිිළටිය නහතා

(மாண்புமிகு (பம ர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)

හමුදා නිකධාරිය ඉ හැටියට මට එය අනුමත කරන්න බැහැ.
කනිෂථ නිකධාරිය ඉ හැටියට මට ඇේතටම එතුමාශේ ඒ හැිවරිම
ගැන කේජාාව්ෂ ඇති වුණා. මම එතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්කා
ිවටිනවා මින් ඉදිරියටවේ අපට එවැනි ආදර් ශදන්න එපා ියයකා.
සථතුතියි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Then, the Hon. Jayantha Weerasinghe, please. You
have five minutes.
[අ.භා. 4.51

ගු මජනාධිපති නීතිඥ ජය සත වීරසිාහ නහතා
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)

யந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට ශම් අවසථාාව කබා  ජම
ගැන රාමශයන්ම ඔබතුමාට සථතුතිවන්ත ශවනවා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව තමයි
අද ශම් ගරු සභාශේ මාතෘකාව බවට පේව තිශබන්ශන්. ශම්
සාධනීය වාර්තාව ගැන කල්පනා කරන ශකොට අපි පළමුශවන්ම
බකන්නට නනු
මැතිවරණ ශදපාර්තශම්න්තුව මැතිවරණ
ශකොමිසම ඇේත ව ශයන්ම සථවාීකනද ියයකා. එශහම නැේනම්
අපි බකන්න නනු ශබෝඩ් කුල්ක සථවාීකන වුණාට ශම්ක ශවන
රමය්ෂ තිශබන ශකොමිසම්ෂද ියයකා. අපි කවුරුේ දැ්ෂකා
එ්ෂතරා අවසථාාවක ඒ ශකොමිසම මැතිවරණ ශකොමිසම
ශනොශවයි “හූල් ශකොමිසම” බවට පේ වුණු බව. ආඩුක්රම
වයවසථාාශේ 103වන වයවසථාාශේ මීට ශපර සඳහන්ව තිුදශඩු
"Commissioner of Elections" ියයකා සහ මැතිවරණ
ශදපාර්තශම්න්තුව - Department of Elections - ියයකායි. ශම්ක
ශකොමිසම්ෂ වුශඩු ශකොයි කාකශේද දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් තමයි ශමය ශකොමිසම්ෂ බවට පේ
වුශඩු. දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශමය
සථවාීකන ශකොමිසම්ෂ ියයකා නමට ගැහුවා ශබෝඩ් එක්ෂ. ඔය
ශකොමිසම සථවාීකන නම් මැතිවරණ ශකොමිසමක රධාන කාර්යය
 ඉම්ෂද ඡන්දය තියන එක වළ්ෂවන එකද ඡන්දය තියන එකද
සථවාීකන ියයකා ශබෝඩ් කුල්ක ගහශගන අවුරුු  3කට ආසන්න
කාකය්ෂ රාශ්ධීයය සභා ඡන්ද කල් දැමුශේ ඒ ශකොමිසම ශන්ද
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එශහම ඡන්ද කල් දමනවා නම් ඒ ශකොමිසශමන් ඇති වැශඩ්
ශමොක්ෂද එහි තිශබන සථවාීකනේවය ශමොක්ෂද ඊළ ට අද
වනතුරු පළාේ සභා ඡන්දය තියකා නැේශේ ඒ ශකොමිසම ශන්ද
ඒකද නනු සථවාීකනේවය තව දිගින් දිගට ශගනයන්න නනු
කරන සථවාීකනේවය නකද ඒකට ශහේතුව ශමොක්ෂද ඔය සථවාීකන
ශකොමිසම්ෂ යැයි ියයා ගන්නා මැතිවරණ ශකොමිසම දහනව වන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය යටශේ ජානතාවට වග
ශනොියයන ආඩුක්රම වයවසථාා සභාව මඟින් තමයි පාකනය
ශවන්ශන්. අන්න එම නිසායි ියිවම වගකීම්ෂ නැතිව ශම්වාශේ
කටයුතු ශම් විධියට ිවු  ශකශරන්ශන්.
ශම් සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා රැක ගන්න නනු ියේවා ශන්.
ආඩුක්රම වයවසථාා සභාශවන් පේ කරන අශන්ෂ ශකොමිසම
බකන්න. ඒ තමයි අල්කසථ ශහෝ දූෂණ ශචෝදනා විමර් න
ශකොමිෂන් සභාව. එහි අධය්ෂෂවරිය ියේවා "මට නීති හදන්නේ
පුළුවන් කඩන්නේ පුළුවන් නවන්නේ පුළුවන් ියයකා. “I can
make, break or bend the law” ියයකා. ඒක මුළු රටම අහශගන
හිටියා. ඒ ශකොමිසම පාවිච්චි කරකා ශන්ද රාජාප්ෂෂවරුන්ට අවුරුු 
පහක කාකය්ෂ එතැනට ශගනැල්කා දස වධ ු න්ශන් ශ්ධ පාකන
නක් දැම්ශම් නක් දාන්න කටයුතු කශළේ කට උේතර ලිේශේ

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.

ගු මජනාධිපති නීතිඥ ජය සත වීරසිාහ නහතා
(மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)

யந்த வீரசிங்க)

(The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC)

Please give me two or three minutes more, Sir.

මුකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඒ ශකොමිසශම් තිුදණු
සථවාීකනේවය අශන්ෂ අයට වඩා ශහොඳට මම දැ්ෂකා. ශමොකද මම
ඒ ශගනියපු උදවියේ එ්ෂක ඔය ශපො රිවවකට ශකොමිෂන්වකට ගිය
ශකශන්ෂ. මම ඊශේ අහශගන හිටියා ශම් ගරු සභාශේ විශරෝධය
පානශකොට විරු්ධධ ප්ෂෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුන් ියේවා අගමැති
රියන්න නනු ියයකා. අශප් ගරු අගමැතිතුමා අපි එදේ රැ්ෂකා
අදේ රියනවා ශහටේ රියන බව එතුමන්කාට ියයන්න නනු.
ශපොශහොට්ටව ප්ෂෂයේ ඊට අනුබ්ධධ අශන්ෂ ප්ෂෂේ අගමැතිතුමා
රියන හැටි දන්නවා. අගමැතිතුමා සහ පවුශල් අයට දස වධ  ජපු ඒ
අයශේ දරුවන් රිමාන්ඩ් කරපු සශහෝදරයන් රිමාන්ඩ් කරපු අන්න
ඒ ආකාරයට කටයුතු කළ අය අගමැති රියන්න නනු ියයකා අද
ියයන ශකොට ඒක ියඹුල් කඳුළු ශහළීම්ෂ. එම නිසා මම අවසාන
ව ශයන් ියයන්ශන් සථවාීකන ශකොමිෂන් ියයකා තිුදණාට ශම්
ශකොමිෂන් සථවාීකන නැති බවයි. ශම්වා ශවනසථ කළ යුතුයි. ඒක
කරන්න තිශබන එකම රමය විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පතයි.
[අ.භා. 4.56

ගු ඩිලා ස මපමර්රා නහතා

(மாண்புமிகு டிலான் தபபரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ ශකොමිසශම් මළගම
තමයි විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන පනේ ශකටම්පත
ියයකා විරු්ධධ ප්ෂෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුන් අද ියයන්න හැු වාට
ඇේත ව ශයන්ම විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන පනේ
ශකටම්පත හරහා ිවු  වන්ශන්
මැශරන්න යන මැතිවරණ
ශකොමිසම ශබ්රගන්න එකයි. මම එශහම ියයන්ශන් ඇයි දහනව
වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය යටශේ තිුදණු ආඩුක්රම
වයවසථාා සභාශේ හිටිශේ සාමාජිකයන් 10යි. ඒ සභාශවන් තමයි
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මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකයන් නම් කරන්ශන්. ඒ
දසශදනාශගන් පසථශදශන ඉ පේ කරන්ශන් අගමැතිතුමා සහ
විප්ෂෂ නායකතුමාශේ එක ේවශයන්. රනිල් විරමිවාහ
මැතිතුමා සහ ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමා එකතු ශවකා පසථ
ශදශන ඉ පේ කරන්න අමාරුව්ෂ නැති වුණාට ගරු මහින්ද
රාජාප්ෂෂ අගමැතිතුමා සහ සජිේ ශරේමදාස විප්ෂෂ නායකතුමාශේ
ප්ෂෂ එක ේවශයන් ශම් ආඩුක්රම වයවසථාා සභාව පේ
කරන්න ශවන්ශන් නැහැ. එතශකොට ශවන්ශන් ඒක non-starter
එක්ෂ ශවන එක. ඒ ියයන්ශන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පේ
කරන්න ශවන්ශන් නැහැ. ශමොකද ආඩුක්රම වයවසථාා සභාව
පේ කරන්න ශවශන්න් නැහැ. ඒක practical ශවන්ශන් නැහැ. ඒ
පළමුශවනි කරුණ.
ශදවැනි කරුණ ශම්කයි. මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
දසවැනි සාශ ෝධනය යටශේ සාමාජිකයන් තුන්ශදනායි හිටිශේ.
ගණපූරණයේ තුනයි. එතශකොට එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂයයි -අද
සමඟි ජාන බකශේගය- TNA එකයි හූල් මහේතයායි එකතු
ශවකා දිගටම වැඩ කශළේ මැතිවරණ කල් දමන්නයි. ශකොවිඩ්-19
නිසා මැතිවරණ එපා ියයකා එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය උසාවි
යනශකොට හූල් මහේතයාේ උසාවි යනවා. ශම් ඔ්ෂශකොම එකතු
ශවකා  ඉමන්ත්රණය කරකා හූල් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
රැසථීමමට යන්ශන් නැහැ. එතශකොට ගණපූරණය නැහැ. විිවවන
ආඩුක්කම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ශමොක්ෂද කරන්ශන්
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට පසථශදශන්ෂ පේ කරනවා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජික සාඛ්යාව පහයි;
ගණපූරණය තුනයි. එතශකොට මැශරන්න ගිය මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාවට පණ  ජකා ශබ්රාගන්න හදන්ශන් විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන්. දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට සථවාීකන
ශල්බකය ශබොරුවට ඇශකේවාට වර්තමාන පාර්ලිශම්න්තුව
ඇතුශළේ දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
්රියාේමක වුණා නම් මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව පේ
කරන්නවේ ශවන්ශන් නැහැ.
විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව අයින් කරකා නැහැ එය තිශබනවා. මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව අාක එකටම තිශබනවා. ඒ නිසා මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව කටින් විතර්ෂ ශනොශවයි රාශයෝගිකව මහ
ශපොශළොශේ ්රියාේමක කරන්නට අව ය කරන වැඩ පිළිශවළ
තමයි විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන ශකටම්පතින්
ඉදිරිපේ කරකා තිශබන්ශන්. එක පැේතියන් 'හූල්' මැතිවරණ
එපා ියයකා උසාවි ගියා. අශගෝසථතු 05 ශවනිදාේ මැතිවරණය
පවේවන්න එපා ියයකා ශම් අය උසාවි ගියා. අද ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්කා
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව
සථවාීකනයි ියයකා කුගහන එදා එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය -අද සමගි
ජාන බකාශේගය - TNA එක JVP එක ඡන්දයට බශේ උසාවි ගියා
අශගෝසථතු 05වන දාේ ඡන්දය පවේවන්න එපා ියයකා. හූල් ඒකට
හවුල් වුණා. අපට හූල් එ්ෂක තිශබන ර ථනය හූල් ශදමළ
ජාාතිකශය ඉ ීමම ශනොශවයි. අපට හූල් එ්ෂක තිශබන ර ථනය
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාව ඇතුශළේ ඉඳශගන ශ්ධ පාකන ශේම්
එකකට හවුල් ීමමයි.
අවසානශේ මම ශම් කතාව ියයන්න කැමැතියි. වර්තමාන
මැතිවරණ ශකොමිසශම් සභාපතිතුමා මැතිවරණ ශකොමිෂන්
සභාශේ සභාපති ශවන්න ශපර මැතිවරණ ශකොමසාරිසථ කාකශේ
එතුමාට පුළුවන් වුණා නියමිත ශේකාවට මැතිවරණ පවේවන්න;
හරියට පවේවන්න. වර්තමාන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ
සභාපතිතුමා මැතිවරණ ශකොමසාරිසථ තනතුශර් ිවටි කාකශේ
තමයි ශම් රශට් මැතිවරණ ඉතිහාසශේ සථවර්ණමය යුගය බවට
පේවුශඩු. එතුමා ශකොමසාරිසථකශමන් පගි සභාපති වුණාට
පසථශසේ එතුමාශේ නම ආර්ෂෂා කරගන්නට බැරි වුශඩු
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩිකාන් ශපශර්රා මහතා

මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ ිවටින සමහර සාමාජිකයන් සථවාීකන
ියයන ශල්බකය ගහශගන ශ්ධ පාකන ශේම් එකකට හවුල් ීමම
නිසායි. ඒ නිසා අපි සථවාීකන ශකොමිෂන් සභා සථවාීකනව කරනවා
නම් ඒක හරියට කරන්නට නනු.
ඉසථසර "ුදු  සගින බැබශළේවා" ියයකා ශබෝඩ් එක්ෂ ගහශගන
හර්ෂ ශහොරු ශකොරිශේ ශහොර හර්ෂ පටවාශගන යනවා. ඒ ගැන
දන්ශන් නැති සමහර රාළහාමිකා "ආ! ශම් යන්ශන් වන්දනා
ගමන්ෂ" ියයකා හිතකා අල්කන්ශන් නැහැ. හැබැයි ශහොඳට
අේදැකීම් තිශබන සාජාන් මහේතයා දන්නවා "ුදු  සගින
බැබශළේවා" ියයකා ශබෝඩ් එක ගහශගන ගියාට පටවාශගන
යන්ශන් ශහොර හර්ෂ ියයකා. දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා
සාශ ෝධනශේ සමහර ශ්ධවල් කශළේ "ුදු  සගින බැබශළේවා"
ියයකා ශබෝඩ් එක ගහශගන ශහොර හර්ෂ පටවාශගන ගියා
වාශේයි. අන්න ඒක නවේවන්න තමයි විිවවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගන එන්ශන්.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Premitha Bandara Tennakoon. You
have three minutes.
[අ.භා. 5.01

ගු ප්රකමත බණ්ඩාර මත සනමකෝ ස නහතා

(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னபகான்)

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මට ශම් අවසථාාව කබා ජම
පිළිබඳ ඔබතුමාට සථතුතියි.
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මැතිවරණ ශකොමිසම තිශය්ධ ජ පළාේ පාකන මැතිවරණය
දිනාගන්න අපට හැියයාව කැුදශඩු. නමුේ සථවාීකන මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව තිශය්ධ ජ තමයි අද ශවනකම් පළාේ සභා
මැතිවරණය පවේවන්නට බැරිව දින නියමය්ෂ ශනොමැතිව කල්
දැම්ශම්.
මට ශපර කාා කළ ගරු මන්ත්රීවරශය්ෂ ියේවා වාශේ එවකට
ශම් ගරු සභාශේ විෂය භාර ඇමතිවරයා ඉදිරිපේ කළ පනේ
ශකටම්පතට විරු්ධධව ඒ ඇමතිතුමාම ඡන්දය පාවිච්චි කරකා ඒ
මැතිවරණය කල් දමන්න ිව්ධධ වුණා මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි. ශපොලිසථ ශකොමිසම තිබිය ජ ශපොලිසථ නිකධාරින් හිතුණු
හිතුණු විධියට මාරු කශළේ ශකොශහොමද ියයකා පාසථ ඉ ඉරුදින
රහාරය පිළිබඳ ශසීමශම් ජානාධිපති පීක්ෂෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ ජ
අද එළියට එනවා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් ිවයල්කටම
ශහේතුව දහනවවැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ සහ
සථවාීකන ියයන ශකොමිෂන් සභාවක තිශබන අසමේකමයි ියයන
එක අපි මත්ෂ කරන්නට නනු.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි පගිගිය මහ මැතිවරණශේ ජ
ඡන්ද 7 46 675්ෂ ඒ ියයන්ශන් ිවයයට 5.9්ෂ ඡන්ද රති්ෂශෂේප
ශවකා තිශබනවා. ජානතා විමු්ෂති ශපරමුණ කබාගේ ඡන්ද
සාඛ්යාව සහ එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය කබාගේ ඡන්ද සාඛ්යාව
එකතු කරකා බැලුවේ රති්ෂශෂේප වූ රමාණය ඊට වඩා වැඩියි
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒක නිසා විශ ේෂශයන්ම ඡන්ද
ප්රිකාශේ ශවනස්ෂ ඉතාම ඉ්ෂමනින් ිවු  කළ යුතුයි ියයා අපි ශම්
ගරු සභාවට ශයෝජානා කරනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva.

ගු මආචාර්ය හර්් ද සිල්වා නහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අපට ඇඳුම්ෂ නම් ඇඳකා
බකකා මිකට ගන්න පුළුවන්; සපේතු ශදක්ෂ නම් දාකා බකකා
මිකට ගන්න පුළුවන්; බඩුඩ්ෂකා නම් ශකොන කඩකා ශහොඳද
ියයකා බකකා මිකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අවාසනාවකට
වයවසථාාව්ෂ අපට පීක්ෂෂණ කරකා අේහදා බකකා රටට ගිු ගිද
ියයකා එළියට දාන්න සම්මත කරගන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ.
වයවසථාාවක තිශබන ශහොඳ-නරක ගුණ-අගුණ අපට දැනගන්නට
වන්ශන් අේදැකීශමන් අවශබෝධශයන්. දහනව වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය පගිගිය අවුරුු  පශහේ ශම් පීක්ෂෂණ
ිවයල්ශකන්ම අසමේ වුණා. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
සථවාීකන අධිකරණ ශසේවා ශකොමිෂන් සභාව තිබිය ජ ශම් ගරු
පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජානය කරන මන්ත්රීවරු ඇමතිවරු
විනි ථචයකාරවරුන්ට ු රකාන ඇමතුම්  ජකා නක් දාකා හිශර්
දාන්න ියයකා බකපුම් කළා. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි ඒවා පටිගත
කළා. සථවාීකන අධිකරණ ශකොමිසම තිශය්ධ ජ සථවාීකන ශපොලිසථ
ශකොමිසම තිශය්ධ ජ දූෂණ විශරෝීක කමිටව්ෂ ියයකා එක්ෂ
අරලියගහ මන්දිරශේ අටවාශගන කාටද නක් දාන්ශන් කවුරුන්ද
හිශර් දාන්ශන් කාටද ඇප ශදන්ශන් කවුරුන්ද ශකොමිසමට
යවන්ශන් FCID එකට යවන්ශන් ියයකා තීන්ු  කළා ශම් ගරු
සභාශේ එවකට හිටපු අගමැතිතුමා රමුඛ් මන්ත්රීවරු. හිටපු
අගමැතිතුමා ඒ පිළිබඳව පගිගිය දවසක රකා ය්ෂ කළා.
ජානාධිපති ශකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිට ජ එය නීතිවිශරෝීක බව එතුමා
පිළිගේතා මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාශේම මැතිවරණ
ශකොමිසම තිශය්ධ ජ පළාේ පාකන මැතිවරණය අවුරුු  3්ෂ කල්
දැම්මා. පළාේ පාකන මැතිවරණය ඉල්කා අපට ීමදි ගාශන් සටන්
කරන්න ිව්ධධ වුණා; ශබෝඩ් උසථසන්න ිව්ධධ වුණා; උසාවි යන්න
ිව්ධධ වුණා. එවැනි අරගළය්ෂ සටන්ෂ කරකා තමයි සථවාීකන

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

How many minutes do I have, Sir?

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

You have four minutes.
[අ.භා. 5.06

ගු මආචාර්ය හර්් ද සිල්වා නහතා

(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

Thank you.

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අධිකරණ ඇමතිතුමා ළ  ජ
ියයකා තිුදණා ශකොමිෂන් සභා කන්නද ඒවාශේ අව යතාව්ෂ
නැහැ ියයකා. එතශකොට මට මත්ෂ ශවනවා මම ශපොඩි කාශල්
එ්ෂ අශය්ෂ මශගන් අහපු ශදය්ෂ. ඔහු ඇහුවා "කන්ශන් ජීවේ
ශවන්නද ජීවේ ශවන්ශන් කන්නද " ියයකා. "ජීවේ ශවන්ශන්
කන්න" ියයන උේතරය ශනොශවයි ඒශ්ෂ අනිේ පැේත තමයි
ශබොශහෝශදනා ශදන උේතරය. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි
අපට අහන්න පුළුවන් "රජාාතන්ත්රවාදය කන්නද මාධය නිදහස
කන්නද ආගම රට ජාාතිය කන්නද " ියයකා. ඒවා ියිව ශදය්ෂ
කන්න බැහැ. ඒවා කන්න බැහැ ියයකා අපි ඒවා අශහෝිව කරකා
දමනවාද අපි ඒවා ීමිව කරකා දමනවාද එශහම ශවන්ශන් නැහැ.
ශකෝකශේ තිශබන හැමශ්ධම කුමට ගිු ගි නැහැ. සථවාීකන
ශකොමිෂන් සභාේ ඒ වාශේම තමයි. ඒවා කන්න බැරි එක ඇේත.
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නමුේ ඒ හරහා තමයි අශප් රශට් රජාාතන්ත්රවාදය ්ෂතිමේ
ශවන්ශන්. ඒ නිසා විිවවැනි ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධන
ශකටම්පත ඉදිරිපේ කළ ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ශම්වා ශම්
විධියට සමච්චකයට ක්ෂ ියීකම පිළිබඳව අපි කනගාට ශවනවා. ඔහු
ශහොඳ නීතිාශය්ෂ ියයන එක අපි කවුරුේ පිළිගන්නවා. ශම්ක
ශපෞ්ධගලික ර ථනය්ෂ ශනොශවයි. නමුේ එතැනට එහා ගිය
ශ්ධ පාකනමය සහ රතිපේතිමය ර ථනය්ෂ ශම්ක.
අපි මුලින්ම සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපති
මහින්ද ශ්ධ ප්රය මහතාට ඒ වාශේම රේනජීවන් හූල් සහ එන්.ශේ.
අශබ්ශසේකර යන සාමාජිකයන්ට අශප් සථතුතිය පිරිනමන්නට නනු.
පගිගිය මැතිවරණය සහ ඊට කලින් පවේවපු රාශ්ධීයය සභා
මැතිවරණය අදාළ නීතිවකට අනුකූලභකව කරශගන යන්න ඔවුන්
හැියතා්ෂ උේසාහ කළා. හැබැයි අපි එක ශදය්ෂ ශේරුම් ගන්න
නනු. දැන් මිනී මරන්ශන් නැහැ posters ගහන්ශන් නැහැ cutouts ගහන්ශන් නැහැ ියයකා ියේවේ - ශකොශහොමේ අපි ඒ ශ්ධවල්
කරන්ශන් නැහැ- ඒ කාකය දැන් ඉවරයි.
මම පිළිගන්නවා ගරු තාරක බාකදෙරිය රාජාය අමාතයතුමා
කළ කාාව. එතුමා ියේශේේ මම ියයන්ශන්ේ අපි අලුතින්
බකන්න නනු ියයන එකයි. දැන් ශකොශහොමද අපි මැතිවරණය
කරන්ශන්. Facebook, YouTube, WhatsApp, Viber, SMS,
website and proxy website හරහා තමයි මැතිවරණය කරන්න
ශවන්ශන්. එතැන ජ අපට උපමාන ශදන්න ශවකා තිශබන්ශන්
රජාශේ ආයතන රධානීන්ට පමණ්ෂ ශනොශවයි. අපට ශපෞ්ධගලික
අා ශේ ආයතනවකටේ උපමාන ශදන්න ශවනවා. එතශකොට
තවු රටේ ශම් නියාමනය සථවාීකනව කරශගන යුම සඳහා අපි
්ෂතිමේ සහ සථවාීකන ආයතනයකට යන්න නනු.
අශප් ගරු ඩිකාන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා ියේවා "ුදු  සගින
බැබශළේවා" ියයන ශබෝඩ් එක ගහශගන ශකොරිවක ශහොර හර්ෂ
අරශගන යනවා ියයකා. එතුමා ියයන්න හදන්ශන් හැශමෝම
එශහම කරනවා ියයකා. හැශමෝම එශහම කරන්ශන් නැහැ. සමහර
විට ශදන්ශන ඉ තුන්ශදශන ඉ එශහම කරනවා ඇති. දැන් ශම්
කරන්න හදන්ශන් "ශහොර හර්ෂ අරශගන යනවා" ියයකාම ශබෝඩ්
එක ගහශගන ශහොර හර්ෂ අරශගන යුමයි. විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශයන් ඒ දියාරු වැඩ පිළිශවළින්
අවාසනාවන්ත විධියට ිවු  වන්ශන් ඉදිරිශේ ජ පැවැේශවන
මැතිවරණවක ජ සමාජා මාධය හරහා කරන රචාරණය පිළිබඳ
සම්පූර්ණ බකය තමන්ශේ අතට ගන්න රජායට හැියයාව්ෂ
කැීමමයි. අපි ඒ පිළිබඳ කනගාට ශවනවා.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

පිළිතුරු කාාව සඳහා ගරු නිමල් ිවරිපාක ද ිවල්වා
අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක කාකය්ෂ තිශබනවා.
[අ.භා.5.10

ගු නිනල් සිරිපාල ද සිල්වා නහතා මකම්කු අනාතයුරනා
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම ශබශහවින් සන්ශතෝෂ
ශවනවා 2019 වර්ෂශේ ශතවැනි කාර්තුව සඳහා වන මැතිවරණ
ශකොමිසශම් කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළිබඳව අද අප පවේවන
සභාව කල් තබන අවසථාාශේ ශයෝජානාව සම්බන්ධශයන් රජාය
ශවනුශවන් පිළිතුරු කාාව ියීකමට අවසථාාව්ෂ කැීමම ගැන. අද
ශම් විවාදයට සහභාගි වුණු විප්ෂෂශේ ශබොශහෝශදනා ශම්
කාරණය පටකවාගේතා. අද අපි ශම් කාර්යසාධන වාර්තාව පදනම්
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කරශගන සාකච්ඡා කරන්ශන් මැතිවරණ ශකොමිසශම් කාර්යභාරය
පිළිබඳයි. එම කාර්යභාරය ශකශසේ ශවනසථ විය යුතුද නීති
සම්පාදකයන් ව ශයන් ඒ සඳහා අප කළ යුේශේ ශමොක්ෂද එහි
තිශබන අක් පාක් ශමොනවාද ියයන කාරණා පිළිබඳයි අප සාකච්ඡා
කළ යුේශේ. නමුේ විප්ෂෂය අද සම්පූර්ණශයන්ම විිවවන
ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය ගැන තමයි කාා කශළේ. ඒ
ගැන කාා කරන්න අවසථාාව්ෂ ඉදිරිශේ ජ එනවා. අපි ඒ සඳහා
 ජර් විවාදය්ෂ කබා ශදනවා.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මම පළමුශවන්ම ශම්
කාරණය ියයන්න කැමැතියි. ඉතා ු ෂථකර පගි බිමක පගිගිය මහ
මැතිවරණය සාර්ාක ශකස පැවැේවූ මැතිවරණ ශකොමිසම ශවත
එයට සහාය ු න් ිවයලු රාජාය නිකධාරින්ට ශ්ධ පාකන ප්ෂෂවකට
හා අශප්්ෂෂක අශප්්ෂ කාවන්ට අශප් සථතුතිය පිරිනමන්නට මා
කැමැතියි. හැබැයි ඒ සම ම ියව යුතුයි අපි කබාගේ අේ දැකීම්ෂ
ගැනේ. ශම් මැතිවරණය කඩාකප්පල් ියීකම සඳහා කල් දැමීම
සඳහා විශ්ධ
බකශේග නිශයෝජානය කරමින් මැතිවරණ
ශකොමිෂන් සභාව තුළ ිවටිමින් රාජාය ශනොවන සාවිධාන
නිශයෝජානය කරමින් ක ඉශකන් අදින්නට මහාචාර්ය හූල් ආදි
පු්ධගකයන් සදාචාර විශරෝධි නීති විශරෝධි කටයුතුවක ශයු ණා.
එතුමා මැතිවරණ ශකොමිසශම් සාමාජිකශය ඉ ශවකා මැතිවරණ
ශකොමිසමට විරු්ධධව නක් දැම්මා. ශමොක්ෂද එතුමාට එශහම
කරන්න තිශබන සදාචාරාේමක අයිතිය ශමොක්ෂද එතැන
තිශබන සාමූහික වගකීම එතුමාශේ ්රියා කකාපය විශ්ධීයය
බකශේගවකට ගැති වුණු ශඩොකර්වකට ගැති වුණු එක්ෂ මිස ශම්
රශට් ජානතාව විිවන් එතුමාට පවරන කද උේතීකතර වගකීම
්රියාේමක ියීකම්ෂ ශනොශවයි.
අපි දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ දියන
එ්ෂ අක් පාක්ව්ෂ තමයි ශමශකස අේතශනෝමතික ශකස ්රියා
කරන පු්ධගකයන්ට දඬුවම් ශදන්න ඔවුන් ඉවේ කරන්න
රමශේදය්ෂ නැති එක. ඒ කාරණයේ විිවවන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගන ඒශම් ජ අපි පාදක කරගන්නවා;
එවැනි අක් පාක්ේ ඉවේ කරනවා.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනශේ අක් පාක්
ගැන කාා කර්ධ ජ ියව යුතු තවේ කාරණය්ෂ තිශබනවා.
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාශේ සාමාජිකයන්ශේ ගණන තුනයි. එහි
ගණපූරණයේ තුනයි. 'හූල්' ගිහිල්කා යාපනශේ ියලිශනොච්චිශේ
හැාගුශණොේ එශහම ශම් රශට් මැතිවරණ පිළිබඳ තීන්ු ව්ෂ ගන්න
පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. ඉතින් ශම් දහනවන වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනයටද ශහොඳ වයවසථාා සාශ ෝධනය්ෂ
ියයන්ශන් ශම් විධියට එක එ්ෂශකනාට පන්ු  ගහන්න පුළුවන්
විධියට එදා දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය හැු වා.
ඒශ්ෂ තිශබන අක් පාක් නවක මන්ත්රීවරය ඉ විධියට ගරු රමිත
බඩුඩාර ශතන්නශකෝන් මැතිතුමා ඉතා පැහැදිලිව ියේවා. මම එය
අගය කරනවා. ආඩුක්රම වයවසථාාවක තිශබන අක් පාක් අපට
දැශනන්ශන් ඒ වයවසථාාව ්රියාේමක කරශගන ඉදිරියට
යනශකොටයි.
ඒ නිසා තමයි අපි ශම් වයවසථාාව සාශ ෝධනය කළ යුේශේ.
ඒ නිසා ඇේත ව ශයන්ම අපි ඉදිරිශේ ජ මැතිවරණ ශකොමිසශම්
සාමාජික සාඛ්යාව පහ්ෂ ද්ෂවා වැඩි කරකා ගණපූරණය තුන්ෂ
කරන්න නනු මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් මනාප
මැතිවරණ රමය නිසා මහ මැතිවරණය අවුල් ජාාකාව්ෂ බවට පේ
වුණා. ශම් පවතින මැතිවරණ ශකොමිසම පිළිබඳ කරන විශේචන
මතු කරන ර ථන රාශියකට ශම් උේතීකතර සභාශේ ිවටින අප වග
ියයන්නට නනු.
එදා ගරු දිශන්ෂථ ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාශේ රධානේවශයන්
අපි ශබොශහොම අමාරුශවන් ශයෝජානා කළා ආසනයකට නි ථචිත
භූශගෝ රය ඡන්ද රශ්ධ යකට වග ියයන මන්ත්රීවරය ඉ පේ කරන
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මිශ්ර මැතිවරණ රමය්ෂ ශම් රටට අව යයි ියයකා. යහ පාකන
ආඩුක්ව කාකශේ රනිල් විරමිවාහ මැතිතුමාශේ රධානේවශයන්
අවුරුු  එකහමාර්ෂ ශදක්ෂ පවේවාශගන ගිය ආඩුක්රම
වයවසථාා මඩුඩකය අපි ශම් පිළිබඳ  ජර් ව ශයන් සාකච්ඡා කළා.
දහනව වන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනයට එ්ෂසේ ජානතා
නිදහසථ සන්ධානශේ හා ශ්රී කාකා නිදහසථ ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරුන්
ඡන්දය ු න්ශන් සති ශදක්ෂ ඇතුළත මැතිවරණ රමය පිළිබඳ
වයවසථාා සාශ ෝධනය ශගන බවට ු න් ශපොශරොන්ු ව මතයි.
නමුේ ඒ ශපොශරොන්ු ව ඉට කශළේ නැහැ. ඒ නිසා අපට ශමවරේ
තිශබන වගකීම තමයි විිවවන ආඩුක්රම වයවසථාා සාශ ෝධනය
පනේ ශකටම්පත ඉදිරිපේ කළා වාශේම එයට ප්ෂෂව ඡන්දය
ශදනවා වශේම ඡන්දය ු න් දා ිවට ශම් මැති සබශේ ිවටින
මන්ත්රීවරුන් වන අප ිවයලුශදනා විිවඑ්ෂ වන ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනය ව ශයන් මැතිවරණ රමය ශවනසථ ියීකම
ියයන කාරණය ඇතුළේ නව වයවසථාා සාශ ෝධනය එක වුණු
සීමිත කාක සීමාව තුළ ශගන ඒම සඳහා අව ය බකපුම ියීකම. ඒක
තමයි ශම් උේතීකතර සභාව තුළ ිවටින මන්ත්රීතුමන්කාශේ වගකීම
හැටියට මා දියන්ශන්. මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා
දන්නවා අද තිශබන ශම් මනාප මැතිවරණ රමය නිසා රතිවිරු්ධධ
ප්ෂෂශේ අශප්්ෂෂකයන් අතර පවතිනවාට වඩා දරුණු විධිශේ
සටන් ශනොශහොඳ-ශනෝ්ෂකාක් එකම ප්ෂෂශේම සාමාජිකයන්
අතර ඇති වන බව.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි අද ශරෝහිණී කවිරේන
මැතිනිය ියේවා "ශම් සථවාීකන මැතිවරණ ශකොමිසම පැවතීම නිසා
cut-outs ගැශකේවා" ියයකා. Cut-outs ගකවනවාට වඩා ශ්ධවල්
ිවු  වුණා. බක් ශබු වා; සමහර අය මැතිවරණ ශකොට් ාසවක බක්
මලු 30 000 40 000 ශබු වා. ඒ වාශේම අර්ෂ ඉ කිවප්පු ශබු වා.
ඒවා නතර කරන්න මැතිවරණ ශකොමිසමට පුළුවන් වුණාද
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශම් මනාප මැතිවරණ රමය
විශ ේෂශයන්ම මුදල් අශේ තිශබන අයට වාිව වන මැතිවරණ
රමය්ෂ. දිසථ්රි්ෂකයකම ඡන්ද ශසොයාශගන ගිහිල්කා කටයුතු කළ
යුතු ඡන්ද රමය්ෂ. ඒ නිසා මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට විතර්ෂ
ශම් ිවයලු ර ථන සඳහා උේතර සපයන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ.
එශහම නම් අශප් යුතුකම හා වගකීම විය යුේශේ  ඉම්ෂද
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවකට නියාමනය කළ හැිය මැතිවරණ
රමය්ෂ අපි අනිවාර්යශයන් සකසථ කර දිය යුතුයි. එශහම නැතිව
මැතිවරණ ශකොමිෂන් සභාවට විතර්ෂ එම කාර්යය භාර ශදන එක
"ගශකන් පට්ටය්ෂ ගන්නවා වාශේ" වැඩ්ෂ.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඡන්ද ප්රිකාව අ ල් 24්ෂ
26්ෂ විතර දිගයි. අපි ශමොනවාද කරකා තිශබන්ශන් කාරක සභා
තුළ මම නිතරම හඬ නැඟුවා සථවාීකන ප්ෂෂ සථවාීකන කඩුඩායම්
පිළිබඳ. සථවාීකන ප්ෂෂ සථවාීකන කඩුඩායම් රුපියල් 2 000ක
ඇපය්ෂ තබා මැතිවරණවකට ඉදිරිපේ ශවනවා. ඒ නිසා ඡන්ද
ප්රිකාව අ ල් 24්ෂ 26්ෂ විතර දිග ශවනවා. නමුේ ඒ අය ඡන්ද
100්ෂවේ ගන්ශන් නැහැ. ඒවා කපා දමන්න නනු.
මැතිවරණයකට ඉදිරිපේ වුණු යම් ශ්ධ පාකන ප්ෂෂයකට
සාධනීය ඡන්ද රති තය්ෂ කබා ගන්න බැරි වුණා නම් ඒ අයට
ඊළ මැතිවරණයට ඉදිරිපේ ශවන්න අයිතිය්ෂ නැහැ. ඒ විතර්ෂ
ශනොශවයි මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම්ක රශට් ශ්ධ පාකන
සාසථකෘතිය එ්ෂක ගැටණු ර ථනය්ෂ. ශම් රශට් රධාන ශ්ධ පාකන
ප්ෂෂ වටා අශන ඉේ බකශේග ඒකරාශි ශවන්න නනු; ඒකරාශි
කරන්න නනු. ජාාතිය ආගම රශ්ධ ය මුල් කරශගන ජාාතිවා ජ
අන්තවා ජ ආගම්වා ජ ප්ෂෂ බිහි ීමම වැළැ්ෂශවන පරිදි ශම් රශට්
මැතිවරණ රමය අපි සකසථ කර ගන්න නනු. පගිගිය මහ
මැතිවරණශේ ජ නම් ශහොඳයි ශම් රශට් ජානතාව ුද්ධධිමේව ඡන්දය
පාවිච්චි කරකා තුශනන් ශදකක ඡන්ද බකය්ෂ කබා ු න්නා. එශහම
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නැතුව ආසන ශදක තුනක ශවනස්ෂ ඇති වන ආකාරයට ඡන්දය
කබා ු න්නා නම් අවසානශේ ජ රජාාතන්ත්රවාදය ශනොශවයි
්රියාේමක වන්ශන්; ගිළු ජාන ප්ෂෂ ියහිපය්ෂ තමයි ශම් රට
පාකනය කරන්ශන්. ශමන්න ශම් අේ දැකීම අපි කබාශගන
තිශබනවා.
ඒ වාශේම මැතිවරණ ශකොමිසශම් රාජාකාරිවක ශයශදන
නිකධාරින් ශපොලිසථ නිකධාරින් වාශේ කටයුතු කරනවා. ඔවුන්ශේ
්රියාකාරකම් මීට වඩා ගිහුදීයලි විය යුතුයි. ඒ සඳහා ඔවුන්ට
අව ය පුහුණුව කබා ශදන්න නනු. ඒ වාශේම පළාේ සභා
රාශ්ධීයය සභා සහ පළාේ පාකන මැතිවරණ පැවැේීමශම් කාක
වකවානු
සම්බන්ධශයන්
ඊළ
ආඩුක්රම
වයවසථාා
සාශ ෝධනශේ ජ අනිවාර්යශයන්ම අශප් ආඩුක්රම වයවසථාාවට
කරුණු ඇතුළේ කරන්න නනු. පළාේ සභා රමය තියනවාද
නැ්ධද ියයන එක ශවනම ර ථනය්ෂ. අපි පළාේ සභා සාකල්පය
පිළිශගන ඇතුළේ කරනවා නම් පළාේ සභා මැතිවරණය
ශමශසේ ශමච්චර කාකය්ෂ තුළ ජ අනිවාර්යශයන්ම පැවැේවිය යුතු
බව අපි වයවසථාාශේ අාගය්ෂ ශකස ඇතුළේ කරන්න නනු.
පළාේ පාකන මැතිවරණවකටේ ඒ විධිශේ වගකීම්ෂ පිළිගැනීම්ෂ
අපි කබා ශදන්න නනු.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මාධයශේ හැිවීකම ගැනේ
විශ ේෂශයන්ම ියයන්න නනු. ඔබතුමාේ දන්නවා තේපර තිහක
advertisement එක්ෂ රුපියල් ක්ෂෂ දහයයි. අලුතින්
ශ්ධ පාකනයට පැමිණි ශහෝ පැරණි ශහෝ ශකශන්ෂ ශවන්න
පුළුවන් එශහම කරන්න පුළුවන්ද
මූකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි නවක මන්ත්රීවරය ඉ ව ශයන් ඔබතුමාේ දන්නවා
එය ශමොන තරම් අමාරු කාර්යය්ෂද ියයකා. සමාන තකයියන්
යුේ තරග බිම්ෂ නැහැ. එම නිසා අනිවාර්යශයන්ම මාධයශේ
හැිවීකම පිළිබඳව අපි නීති ීකති ශගන එන්න නනු. හැබැයි ශම්
ඔ්ෂශකොටම
තිශබන
විසඳුම
තමයි
ශකොට් ාසයකට
මන්ත්රීවරශය්ෂ පේ කරන රමය්ෂ ඇති ියීකම. එතශකොට ශම්
විධියට පුළුල් විධිශේ රිව්ධධිය්ෂ අව ය නැහැ. එතශකොට ශම්
වාශේ පුළුල් විධියට cut-outs ගහන්න posters ගහන්න
WhatsApp groups හදා ගන්න Facebook එශකන් එක එ්ෂ
ශකනාට අපහාස කරන්න උවමනාව්ෂ නැහැ. ශමොකද එතශකොට
තමන්ට කටයුතු කරන්න වන්ශන් ඉතාම සීමිත ්ෂශෂේත්රයක නිසා.
ඊළ ට බකන්න රති්ෂශෂේපිත ඡන්ද සාඛ්යාව පිළිබඳව. ශම්
මැතිවරණ ප්රිකාශේ සරකභාවය්ෂ ඇති කර ගන්න අපට
පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. සථවාීකන කඩුඩායම් එනවා නම් සථවාීකන
කඩුඩායම්ෂ සඳහා ඇප මුදක අක් ගණශන් රුපියල් ක්ෂෂ
ිවයය්ෂවේ කරන්න නනු. එශහම නැේනම් ශපර පාර්ලිශම්න්තු
මැතිවරණයක ජ යම් ප්ෂෂයකට ිවයයට ද ම එකකවේ ඡන්ද කබා
ගන්න බැරි වුණා නම් ිවයයට එකක ශහෝ ශදකකවේ ඡන්ද කබා
ගන්න බැරි වුණා නම් ඔවුන් සඳහාේ ඇප මුදක රුපියල් ක්ෂෂ
ිවයය්ෂ ද්ෂවාවේ වැඩි කරන්න නනු. එතශකොට ඊළ වතාශේ
හරි උේසාහ කරන්න පුළුවන්. එවැනි ්රියාකාරකම් කරන්න නනු.
ඒ වාශේම ඔබතුමාේ දන්නවා නසථශේලියාව වාශේ රටවක ඡන්දය
දමන්න ආශේ නැේනම් ශඩොකර් හැටක දඩය්ෂ අය කරන බව. මා
හිතන විධියට අපි ඒ වාශේ රමය්ෂ පිළිබඳවේ පුළුල් ශකස
සාකච්ඡා
කරන්න
නනු.
ශමොකද
රශට්
පාකනශේ
ශකොටසථකරුවන් ව ශයන් රශට් සුම පු්ධගකශය්ෂම තමන්ශේ
අයිතිය රකා කරන්න නනු. නනු නම් ඡන්ද ශපොළට ඇවිල්කා
ඡන්දය cancel කරකා දමන්න පුළුවන්. නමුේ ඔවුන් ඡන්ද ශපොළට
ශගන්වා ගැනීශම් එම වැඩ පිළිශවළ ගැනේ අපි කාා කරන්න
නනු.
ඒ වාශේම advance voting රමය ගැනේ කාා කළ යුතුයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ශසෞඛ්ය ශසේවකයන්ට තැපැල්
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ඡන්ද දැමීමට අවසථාාව ශදන්න ියයකා මම අවුරුු  ගණනාව්ෂ
තිසථශසේ සටන් කළා. ඒ අවසථාාව ු න්ශන් නැහැ. නමුේ ශකොවිඩ්-19
වසාගතය නිසා ශම් වතාශේ පැවැති මැතිවරණශේ ජ චරශල්ඛ්ය්ෂ
නි ඉේ කරකා ශසෞඛ්ය ශසේවකයන්ට තැපැල් ඡන්ද දැමීමට
අවසථාාව කබා ු න් බව ඔබතුමා දන්නවා. ශමවැනි වසාගත
තේේව ඇති ශවනකම් ඉන්ශන් නැතුව පුළුවන් තරම් ු රට ශසෞඛ්ය
්ෂශෂේත්රවක ගුවන් ්ෂශෂේත්රවක ඒ වාශේම ගමනාගමන ්ෂශෂේත්රවක
ශසේවය කරන පු්ධගකයන් ශවනුශවන් එම අවසථාාව කබා ශදන්න
නනු. ඔබතුමා දන්නවා කාකාශේ විවිධ රශ්ධ වලින් ඇවිල්කා
නිදහසථ ශවශළඳ කකාපශේ දහසථ ගණන් තරුණ-තරුණියන් ශසේවය
කරන බව. ඔවුන් ඡන්දය දමන්න දවසථ ගණන්ෂ නිවාක් අරශගන
ඔවුන්ශේ රශ්ධ වකට යන්න නනු. අපි තැපැල් ඡන්දය පාවිච්චි
ියීකමට අවසථාාව ශදනවා වාශේම ඒ අය ශවනුශවන් ඒ
කම්කරුවන් ශවනුශවන් ඒ ශ්රමිකයන් ශවනුශවන් advance
voting රමය්ෂ සකසථ කරන්න නනු. ශම්වා තමයි අපි කළ යුතු
ශ්ධවල්. ශම් ඡන්දය සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 1 000්ෂ වියදම්
කරකා තිශබනවා. මම ශම් ියයන කාරණා අනුව කටයුතු කළා
නම් ශම්වා අක් කර ගැනීශම් හැියයාව අපට තිුදණා.
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පේ කර ශහෝ ඉතා පුළුල් ශකස සාකච්ඡා කරකා වයවසථාා
සාශ ෝධනශේ ජ වඩා පාරිශු්ධධ මැතිවරණ රමය්ෂ ජානතා හිතවා ජ
මැතිවරණ රමය්ෂ සකසා ශදන්න නනු.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි ඉසථසර මැතිවරණ ශපේසම්
ඉදිරිපේ ියීකශම් අයිතිය තිුදණා; ගිවිශ ේෂ ව ශයන් නීති රාමුව
තුළ එම රමය තිුදණා. භාඩුඩ ශබ ජම වැනි ු ෂණ ්රියාවක
ශයශදන අයශේ පේීමම් අවකාගු ියීකම සඳහා අව ය වැඩ
පිළිශවළ්ෂ නීති ප්ධධතිය්ෂ ඒ ආකාරයට අපි ඉතාම පැහැදිලි
ශකස මැතිවරණ නීතියට ඇතුළේ කළ යුතුයි.

ගු මූලාසනාරූඪ න සත්රීුරනා

(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාකය්ෂ
තිශබනවා.

ගු නිනල් සිරිපාල ද සිල්වා නහතා

(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි මැතිවරණ රචඩුඩ ්රියා
පිළිබඳව විප්ෂෂශයන් සඳහන් කළා. මැතිවරණ රචඩුඩ ්රියා ශම්
රටට හඳුන්වා ු න්ශන් එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂයයි. එදා යාපනශේ
පැවැති සාවර්ධන සභා මැතිවරණශේ ජ යාපනයට ගිහිල්කා ඡන්ද
ශපට්ටි ඉසථගිවා. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි යාපනය පුසථතකාකය ගිනි
තිබ්බා. එවැනි අශ ෝභන ිව්ධධි තමයි එ්ෂසේ ජාාතික ප්ෂෂය විිවන්
ශම් රශට් ඡන්ද රමයට කබා ු න් දායාද. අපි ඒකේ මත්ෂ කරන්න
නනු.
ඊළ ට අලුේ ඡන්ද රමය්ෂ සකසථ ියීකශම් ජ කාන්තා හා
තරුණ නිශයෝජිතයන් පේ ියීකමට අපි විශ ේෂ අවසථාාව්ෂ සකසා
ශදන්නට නනු. ජානතාව තමයි අවසානයට තීරණය කරන්ශන්
කවුද පේ ශවන්ශන් ියයකා. නමුේ ඒ පේීමම සඳහා ශ්ධ පාකන
ප්ෂෂවලින් යම් quota එක්ෂ අනිවාර්යශයන්ම කාන්තා
නිශයෝජානය සඳහා හා තරුණ නිශයෝජානය සඳහා කබා දිය යුතුව
තිශබනවා.
ශමවැනි
කරුණු
රාශිය්ෂ
අපට
විිවවන
සාශ ෝධනශයන් ශනොශවයි නව වයවසථාා සාශ ෝධනයේ සම ම
අව ය ශවනවා. ඒ නිසා විිවවන සාශ ෝධනශයන් පගිව එන
සමසථත වයවසථාා සාශ ෝධනය අපට ඉතාම අව ය සාශ ෝධනය්ෂ.
ශම් ියයන අක්පාක් ිවයල්ක අපට ඒ සඳහා අවසථාාව්ෂ සකසා  ජකා
තිශබනවා. ඒ නිසා අද අපි මැතිවරණ රමය පිළිබඳව කරන කද
ශම් සාකච්ඡා අනුව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විශ ේෂ කාරක සභාව්ෂ

ශහොඳමයි.
මූකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි දහනව වැනි ආඩුක්රම
වයවසථාා සාශ ෝධනශේ තිුදණු එම අක්පාක්කම් නිවැරදි කර
සමසථත වයවසථාාව හදන ශකොට අශප් මැතිවරණ රමය ්ෂතිමේ
ියීකම සඳහාේ මැතිවරණ පැවැේීමශම් ජ සුම අශප්්ෂෂකශය ඉටම
සාධාරණේවය ඉට ශවන ආකාරයටේ අපි නීති ීකති සකසථ කරමු
ියයා ශයෝජානා කරමින් ශමම විවාදයට සහභාගි වුණු ආඩුක්
ප්ෂෂශේ හා විප්ෂෂශේ ිවයලුශදනාටම ආඩුක් ප්ෂෂය ශවනුශවන්
සථතුතිය පුද කරමින් මශේ කාාව අවසන් කරනවා.

එකල්මි මකලාව අ.වා. 5.30 වුමය ස මූලාසනාරූඪ ගු
න සත්රීුරනා විසි ස ප්රශ්නනය මනිවිනසා පාර්ලිමම් සුරව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිමම් සුරව ඊ අනුකූලව
2020 සැප්තැම්බර් 24 වන
බ්රහසනපති සදා පූ.වා. 10.00 වන මතක් කල් ගිමේය.
அப்தபாழுது,
பி.ப.
5.30
மைியாகிவிடபவ
மாண்புமிகு
தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமபலபய
பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார்.
அதன்படி பாராளுமன்றம் , 2020 தசப்தரம்பர் 24, வியாைக்கிைகம
மு.ப. 10.00 மைிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.
It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Thursday,
24th September, 2020.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා සථවකීය කාාවක නිවැරදි කළ යුතු තැන් ද්ෂවනු රිිව මන්ත්රීන් මින් පිටපත්ෂ ශගන
නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ක ඉණු ශකොට පිටපත කැීම ශදසතිය්ෂ ශනොඉ්ෂමවා
හැ සසාඩ් සාසථකාරක ශවත කැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

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

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and
sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy.
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හැ සසාඩ් වාර්තා
මකිෙල 5 මපිල්මහේ සමගිඩ කිුෙපන පාර අාක 163 දරන සනථානමයමි ිළමිටි
රජමේ ප්රවෘත්ති මදපාර්තමම් සුරමක ිළමිටි රජමේ ප්රකාශ්න කාර්යාාශ්මය ස
කමල දී ගත හැක.
මනන හැ සසාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk මවේ අඩවිමය ස
බාගත හැක.

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள
இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்பஹன்தகாட, தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள
அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம்.
இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும்.
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