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පූ. භා. 1න.නන පාර්ලිප්ම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගවා ෙහින් යාපා අප්ේවර්ධාන ෙුතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைைிக்குக் கூடியது.
ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன]
தமலமை வகித்தொர்கள்.

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

නිප්ේ න

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

ප්කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික ප්කොමිෂන් සභාව
පනත් ප්කටුම්පත: ප්රේෂනධාකරකරටය ප්පත්සම්
தகொழும்புத் துமறமுக நகரப் தபொருளொதொர
ஆமைக்குழு ெட்டமூலம்: உயர்நீதிைன்றுக்கு ைனு
COLOMBO PORT CITY ECONOMIC COMMISSION BILL:
PETITIONS TO THE SUPREME COURT

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ාශේ 212(2) වයවසා ාව ්රකාරව කශකොළඹ
වරාය නගරය ආර්ථික ශකොමිෂන් සභාවක නමැති පනත් ශකටුම්පත
සම්බන්යශයන් ශරේෂාධාධිකරටය ශවත මරික පත් කරන කය
ශපත්සම් යහහතක පිටපත් මා ශවත කැබී ඇති බව
පාර්ලිශම්න්තුවට යැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

II

ශ්රී ලාකා මඩම් සාවර්ධානය රීමේප්ම් සාසනථා
(සාප්ශ්ෝධාන) පනත් ප්කටුම්පත: ප්රේෂනධාකරකරටය
ප්පත්සෙක්
இலங்மக கொைி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தொபனம்
(திருத்தம்) ெட்டமூலம் : உயர்நீதிைன்றுக்கு ைனு

SRI LANKA LAND DEVELOPMENT CORPORATION
(AMENDMENT) BILL: PETITION TO THE SUPREME COURT

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ආණ්ඩුක්රම වයවසා ාශේ 212(2) වයවසා ාව ්රකාරව කශ්රී කාකා
ම්ම් සාවර්යනය රීමේශම් සාසා ා (සාශ ෝයන)ක නමැති පනත්
ශකටුම්පත සම්බන්යශයන් ශරේෂාධාධිකරටය ශවත මරික පත් කරන
කය ශපත්සමක පිටපතක් මා ශවත කැබී ඇති බව පාර්ලිශම්න්තුවට
යැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා (ෙුාොර්ග අොතය සු
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවප්ේ රධාාන සාවිධාායකුරො)

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின் முதற்ரகொலொெொனும்)

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

ගරු ක ානායකතුමනි, අග්රාමාතය
සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත
සඳහන් වාර්තා මරික පත් කරමි.
(i)

2017 වර්ෂය සඳහා ශද්ශීය ටය සහ සාවර්යන අරුදයශ් 
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්; සහ

(ii)

2018 වර්ෂය සඳහා ශ්රී කාකා මන්ෂුවරන්සා ශකෝපශර්ෂන්
ලිමිටඩ් ආයතනශන වාර්ෂික වාර්තාව.

ශමම වාර්තා ුදය්  පිළිබඳ අමාතයාා  උය ේපශද් ක කාරක
සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන්, රවශන
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත් කරන කය
වාර්තාශේ ුදය්  අමාතයාා ය සම්බන්ය කරුණු පිළිබඳ
පාර්ලිශම්න්තුශේ සා ාවර නිශයෝග 229(4) ්රකාරව නිමේක්ෂට සහ
ගනු කැබූ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම මරික පත් කරමි.
ශමම වාර්තාව රවශන ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත
ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, 1026 වර්ෂය සඳහා මාර්ග සාවර්යන
අධිකාක ශන වාර්ෂික වාර්තාව මම මරික පත් කරමි.
ශමම වාර්තාව මහාමාර්ග කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාා  උය
ේපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා
කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

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

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

රජප්ේ මු ල් 2 පිළිබඳ කාරක සභාප්ේ වාර්තාව

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශවනුශවන් මම
පහත සඳහන් වාර්තා මරික පත් කරමි.
(i)

2017 සහ 1028 වර්ෂ සඳහා ශ්රී කාකා ආයුර්ශේය ධෂය
සාසා ාශේ වාර්ෂික වාර්තා;

(ii)

2018 වර්ෂය සඳහා ශ්රී වයවර්යනර ර මහ ශරෝහශ්  වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ

(iii)

2018 සහ 1029 වර්ෂ සඳහා ආයුර්ශේය වවයයය සභාශේ
වාර්ෂික වාර්තා.

ශමම වාර්තා ශසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාා  උය
ේපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා
කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

ගවා (වව ය) රප්ම්ෂන පිරරට ෙුතා (වැවිලි අොතයුරො)
கலொநிதி)

ரரைஷ்

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT
ගවා අනුර ප්රිය ර්ශ්න යාපා ෙුතා

)ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු ක ානායකතුමනි, රවශන ුදය්  පිළිබඳ කාරක සභාව
ශවත ශයොුද කරන කය එකතු කළ අගය මත බු  (සාශ ෝයන) පනත් ශකටුම්පත;
 1969 අාක 2 යරන ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනත
යටශත් ශරගුකාසි;
 2017 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනත යටශත් නිශයෝග;
සහ
 (52 වන අධිකාරය වන) සුරාබු  ආඥා පනත යටශත් සුරාබු 
නිශේයන
සම්බන්යශයන් වූ එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව මම මරික පත්
කරමි.
සභාප්ම්සය ෙත ිරබිය යුුරයයි නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(ைொண்புைிகு (மவத்திய
தபருந்ரதொட்ட அமைச்ெர்)
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பதிரை

-

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation)

ගරු ක ානායකතුමනි, 1028 වර්ෂය සඳහා ශ්රී කාකා ශත්
මණ්්කශන වාර්ෂික වාර්තාව මම මරික පත් කරමි.
ශමම වාර්තාව වැවිලි කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාා  උය
ේපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා
කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ප්පත්සම්

ைனுக்கள்
PETITIONS
ගවා චන්දිෙ වීරක්ප්කොඩි ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை வீரக்தகொடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු ක ානායකතුමනි, ඇත්කඳුර, කීනකැටිය යන ලිපිනශයහි
පරිාචි ්බ්ලිේ.ටී.එසා. කීර්තිරත්න මහතාශගන් කැුදණු ශපත්සමක්
මම පිළිගන්වමි.

ගවා උද්දික ප්රේෙරත්න ෙුතා

)ைொண்புைிகு உத்திக பிரரைரத்ன)

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, සාචාරක අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම
පහත සඳහන් වාර්තා මරික පත් කරමි.
(i)
(ii)

1028 වර්ෂය සඳහා ගුවන්ශතොටුපළ හා ගුවන් ශසේවා (ශ්රී
කාකා) සමාගශම් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ
1029 වර්ෂය සඳහා ශ්රී කාකා සම්ශම්කන කාර්යාා ශන
වාර්ෂික වාර්තාව.

ශමම වාර්තා සාචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාා  උය
ේපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොුද කළ යුතුයැයි මම ශයෝවනා
කරමි.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

2019 වර්ෂය සඳහා නීතිපති ශයපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය සායන වාර්තාව.[අධිකරට අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු  මහතා

සභාප්ම්සය ෙත ිරබිය යුුරයයි නිප්යෝග කරන ලදී.
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

(The Hon. Uddika Premarathne)

ගරු ක ානායකතුමනි, විශේර ර, බණ්්ාරනායක මාවත, අාක
530 යරන සා ානශයහි පරිාචි ආර්.බී.එච්.ඒ. රිසානායක
මහත්මියශගන් කැුදණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු ක ානායකතුමනි, පහත සඳහන් ශපත්සම් හතර මම
පිළිගන්වමි.
(1) රත්ගම, ප් ලියපිටිය, කතුසිතක යන ලිපිනශයහි පරිාචි
ශද්මණි අශසෝක ශසෝමකීර්ති මහතාශගන් කැුදණු
ශපත්සම;
(2) ත් ගසාවක, නියාගම, ගුරුබැබික යන ලිපිනශයහි පරිාචි
ශේ.ඒ. යමිත් කුමාර මහතාශගන් කැුදණු ශපත්සම;
(3) ගා් ක, වක්වැ් ක, හර ගක, යුනිවර්ස් සිටි, අාක 119 යරන
සා ානශයහි පරිාචි ශේ.ශක්. අමරවර්යන මහතාශගන්
කැුදණු ශපත්සම; සහ
(4) ගා් ක, ය්් ක, ශකොළඹ පාර, අාක 188/1 යරන
සා ානශයහි පරිාචි එම්.ඒ. ශසේනානායක මහතාශගන්
කැුදණු ශපත්සම.
මදිරිපත් කරන ල ප්පත්සම් ෙුජන ප්පත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිප්යෝග කරන ලදී.
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.
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asked the Minister of Trade:

රශ්නනවල වාිකක පිළිුරවා

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்

(a)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

2015 - 2019 ක්වා ආනයනය කළ සුල් 2:
අය කළ බදු

2015 - 2019 வமர இறக்குைதி தெய்யப்பட்ட அொிெி:
வொி அறவீடு

Will he inform this House, separately in each year
from 2015 to 2019 (i)

the quantity of rice imported into Sri
Lanka;

(ii)

the amount of money spent on that;

(iii)

the tax charged per kilo of rice at the
importation; and

(iv)

the total amount of tax charged for the rice
imported?

RICE IMPORTED FROM 2015-2019: TAX CHARGED

36/2020
1. ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(b)

Will he submit a full report to this House as to
how the prices of rice have fluctuated in each of
the aforementioned years, separately?

(c)

If not, why?

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ශවශළඳ අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2):
(අ)

වර්ෂ 1025 සිට 1029 යක්වා (i)

ශ්රී කාකාවට ආනයනය කර ඇති සහ්  ්රමාටය;

(ii)

ඒ සඳහා වැය කර ඇති ුදයක;

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා (ප්වප්ළඳ
අොතයුරො)

(iii)

ආනයනය රීමේශම්දී සහ්  රීශකෝවක් සඳහා
අයකරන කය බු  ුදයක;

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

(iv)

සහ්  ආනයනය සඳහා අය කරන කය ුදළු බු 
ුදයක;

)ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

(අ)

(i)

(ආ) මහත වර්ෂවකදී සහ්  මික ේච්චාවචනය වූ ආකාරය පිළිබඳ
පූර්ට වාර්තාවක් එක් එක් වර්ෂ අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට මරික පත් කරන්ශන්ය?

வர்த்தக அமைச்ெமரக் ரகட்ட வினொ:
(அ)

2015 முதல் 2019 வமரயிலொன ஆண்டுகளில் (i )

இலங்மகக்கு
இறக்குைதி
அொிெியின் அளவு;

தெய்யப்பட்ட

பந்துல

குைவர்தன

-

வர்த்தக

ගරු ක ානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.

එක් එක් වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමටය
යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?

(கலொநிதி)

ුදය්  අමාතයාා ය යටශත් පවතින ශ්රී කාකා
ශර්ගුව විසින් කබා දී ඇති ශතොරතුරු අනුව 1025
සිට 1029 යක්වා ශ්රී කාකාවට ආනයනය කළ
සම්පූර්ට සහ්  ්රමාටය ශම්රික්ශටොන්
2,297,340ක් වන අතර වාර්ෂිකව ආනයනය කළ
්රමාටය;

2015 වර්ෂශන

ශම්රික් ශටොන් 175,357

2016 වර්ෂශන

ශම්රික් ශටොන් 18,193

2017 වර්ෂශන

ශම්රික් ශටොන් 669,311

2018 වර්ෂශන

ශම්රික් ශටොන් 100,433

2019 වර්ෂශන

ශම්රික් ශටොන් 13,934

( i i ) அதற்கொக தெலவிடப்பட்ட தைொத்தத் ததொமக;
( i ii ) இறக்குைதியின்ரபொது ஒரு கிரலொ அொிெிக்கொக
அறவிடப்பட்ட வொித்ததொமக;

(ii)

( i v ) அொிெி இறக்குைதிக்கொக அறவீடு தெய்த தைொத்த
வொித் ததொமக;
எவ்வளவு என்பமத வருடொந்த அடிப்பமடயில்
தனித்தனியொக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( ஆ) ரைற்குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் அொிெியின் விமலத்
தளம்பல் எந்த வமகயில் இடம்தபற்றததன்பதமன
ஆண்டுகளின்
அடிப்பமடயில்
தனித்தனியொக
முழுமையொன
அறிக்மகதயொன்றிமன
அவர்
இச்ெமபக்கு ெைர்ப்பிப்பொரொ?
( இ) இன்ரறல், ஏன்?

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විසින් කබා දී ඇති ශතොරතුරු
අනුව 1025 සිට 1029 යක්වා ශ්රී කාකාවට
ආනයනය කළ සහ්  සඳහා වැය වූ සම්පූර්ට
ුදය්  රුපිය්  77,449,895,016.50ක් වන අතර
වාර්ෂිකව ඒ සඳහා වැය වූ ුදයක;

2015 වර්ෂශන

රුපිය්  27,486,930,839.00

2016 වර්ෂශන

රුපිය්  2,818,316,086.00

2017 වර්ෂශන

රුපිය්  42,743,978,126.50

2018 වර්ෂශන

රුපිය්  24,225,769,586.00

2019 වර්ෂශන

රුපිය්  1,174,890,199.00
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[ගරු (ආචාර්ය) බන්ු ක ගුටවර්යන මහතා

(iii)

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විසින් කබා දී ඇති ශතොරතුරු අනුව
මහත කී වර්ෂවක සහ්  ආනයනය රීමේශම්දී සහ් 
රීශකෝවක් සඳහා බු  අය කර තිශබන ආකාරය
ඇුදණුම 02හි සඳහන් පක රි ශමශසේයි:

වර්ෂය

රීශකෝග්රෑම් 2ක් සඳහා අය කළ බද්ය රුපිය් 

2015

0.35

2016

5.42

2017

0.36

2018

0.43

2019

6.74

(iv)

ශ්රී කාකා ශර්ගුව විසින් කබා දී ඇති ශතොරතුරු අනුව
1025 සිට 1029 යක්වා කාකය තුළ සහ් 
ආනයනය රීමේම සඳහා අය කරන කය ුදළු බු  ුදය් 
්රමාටය රුපිය්  8,835,298,462ක් ශවයි.
වාර්ෂිකව අය කරන කය බු  ුදය්  ්රමාටය පිළිබඳ
විසාතර ඇුදණුම් 01 හි සඳහන් පක රි ශමශසේයි:

(ආ)

වර්ෂය

බු  ුදයක රුපිය් 

2015

1,162,577,217

2016

1,839,746,587

2017

2,862,130,316

2018

1,034,672,434

2019

1,936,071,907

ශමම ්ර න
ා ය මිනන් විමසා ඇත්ශත් ආනයනික සහ් 
මිශකහි ේච්චාවචනය ය ශනො එශසේ නම් ශද්ශීය විවෘත
ශවශළඳ ශපොශළේ මික ේච්චාවචනය ය යන්න පැහැරිලිව
සටහන්ව ශනොමැති නුදත් ශ්රී කාකා ශර්ගුව විසින් කබා දී
ඇති ශතොරතුරුවකට අනුව 1025 සිට 1029 යක්වා වර්ෂවකදී
ආනයනික සහ්  මික ේච්චාවචනය වූශන කවර
ආකාරයරීන් ය යන්න සහ වන හා සාඛ්යා ශ් ඛ්න
ශයපාර්තශම්න්තුව මිනන් කබා දී ඇති ශතොරතුරුවකට අනුව
ශද්ශීය ශවශළඳ ශපොශළේ සහ්  මික ේච්චාවචනය වූශන
කවර ආකාරයරීන්ය යන්න පිළිබඳ විසාතර ඇුදණුම 03 හි
යක්වා ඇත.
ඇුදණුම 03 සභාගත* කරමි.

(ඇ) අයාළ ශනොශේ.

ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ඇමතිතුමනි, සවිසාතරාත්මක පිළිතුරක් කබා ු න්නාට
ඔබතුමාට සාතුතියි. මශේ පළුදවන අතුරු ්ර ානය ශමයයි.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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අශේ රශේ සහ්  ඒකාධිකාරයක් පිළිබඳ ශම් ආණ්ඩුව කාකශන
ක ා කරනවා. අශේ ආණ්ඩුව කාකශනත්, ඊට ශපර පැවැති ආණ්ඩු
කාකවකත් ඒ ගැන ක ා කළා. කවුරු ශමොනවා රීේවත්, සහ් 
ඒකාධිකාරය හරහා නිර්මාටය වන සහ්  මික පාකනය කර ගන්න
වර්තමාන රවයටත් බැක  ශවකා තිශබනවා. පසුගිය රවයන්ටත් එය
කරන්න බැක  වුටා. පසුගිය කාකශන ඒ සම්බන්යශයන් එක එක
සායර් න පවත්වර  ආකාරය අපි යැක්කා. පාක ශභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාක ශන සභාපතිවරයා ව ශයන් කටයුතු කරන
විරාමික හුදයා නිකයාක තුමා ඇවිත් රීේවා, කයැන් සහ් 
ඒකාධිකාරය මවරයි. අපි සහ්  තිශබන තැනුත් යන්නවා. සහ් 
ශමෝ්  ක්කා ශහෝ ශම් රශේ වනතාව ශවනුශවන් සහ්  මික
පාකනය කරනවාක රීයකා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් මාෆියාව නිසා සහ්  මික පාකනය
රීමේශම් ගැටලුවක් තිශබනවා රීයා ඔබතුමාම විශටකදී පිළිගත්තා.
ශම් ශමොශහොත වනවිට අලුත් අවුරුද්යත් අවසන් ශවකා තිශබනවා.
සහ්  මාෆියාව පාකනය කරන්න ආණ්ඩුවට බැහැ රීයන තර්වනය
කරනවා අපි යැක්කා. ශම් රශේ සහ්  මාෆියාව නිර්මාටය කරන,
ශවශළඳ ශපොශළේ මහළින්ම මන්න වයාපාක කශයක් එක්තරා
රූපවාහිනී නාළිකාවකට ්රකා කරනවා අපි යැක්කා, කකෘෂිකර්ම
ඇමතිතුමාට අපිත් එක්ක හැශරන්නවත් බැහැක රීයකා. ශම් වාශේ
තර්වන - ගර්වන හුදශේ ඇත්තටම සහ්  මික පාකනය කරකා,
වනතාවට සහනයක් කබා ශයන්න වර්තමාන ආණ්ඩුව අනුගමනය
කරන මරික  සැකැසාම ශමොකක්ය රීයා මා ඔබතුමාශගන් යැනගන්න
කැමැතියි.

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු ක ානායකතුමනි, සහ්  මික පාකනය කරන්න මතාම
පහසු ක්රමශේයය තමයි, පසුගිය රවය කළාක් ශමන් වාතයන්තර
ශවශළඳ ශපොශළන් සහ්  අඩු මිකට කාකාවට ශගනැ් කා,
ශවශළඳ ශපොළ ර රාම ශබයා හැමේම. ඒ මිනන් ඕනෑම මාෆියාවක්
පාකනය කරන්න ර ළුවන්. හැබැයි, එශහම කරද්දී මතිහාසශන
සිද්ය ශවකා තිශබන්ශන් ශමොකක්ය? එමිනන් සහ්  මාෆියාව
පාකනය ශවකා තිශබනවා; සහ්  මික අඩු ශවකා තිශබනවා. නුදත්
සහ්  ශගන්වීමට සම්බන්ය විෂයය භාර අමාතයවරු ශකෝටි ්රශකෝටි සාඛ්යාත ුදයකක් ශහොරකම් කරකා, වාචා කරකා
තිශබනවා රීයන කාරටය පිළිබඳව අ් කසා ශහෝ දූෂට ශචෝයනා
විමර් න ශකොමිෂන් සභාවට කරර  පැමිණිලි රාශියක් තිශබනවා.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඔබතුමාට කලින් සඳහන් කළ පක රි 1025
වර්ෂශන ආණ්ඩුව බකයට ආ ගමන් ශවශළඳ ශපොශළේ රීසිු  සහ් 
හිඟයක් නැතිවත් සහ්  ශම්රික්ශටොන් 175,357ක් ශමරටට
ශගනැ් කා තිශබනවා. ශමහිදී සිද්ය ශවකා තිශබන වාචාව,
ශහොරකම රුපිය්  බිලියන 6කට වැඩියි රීයකා තමයි තක්ශසේරු
කර තිශබන්ශන්.
ශම් සම්බන්යශයන් එම විෂයය භාරව සිටි අමාතයවරයාට නඩු
පවරන්න රීයකා තිශබනවා. නුදත්, නඩු පවරා නැහැ. ගරු
ක ානායකතුමනි, ශම් නිසා පාර්ලිශම්න්තුව ව ශයන් අපට
වගකීමක් තිශබනවා, ශම් මහා පක මාට සහ්  ශසොරකම
සම්බන්යශයන් අපක්ෂපාතී, සම්පූර්ට පමේක්ෂටයක් කරකා ඒ හා
සම්බන්ය අයාළ පාර් ාවයන්ට ඔවුන්ශේ තරාතිරම ශනොබකා යඬුවම්
පුදණුවන්නට. ශමොකය, ශමය අතයව ය කාරටයක්. ශයවැනි
කාරටය, ශගෝධාභය රාවපක්ෂ වනාධිපතිතුමා ශම් ්රතිපත්තියට
මාරු ශවන්න අපට ම් ශයන්ශන් නැහැ. ඒ රීයන්ශන් සහ් 
පිටරටින් ශගන්වන්න ම් ශයන්ශන් නැහැ. එශසේ ශගන්වන්න ම්
ශයනවා නම් මතා පහසුශවන් ශම් මික පාකනය කරන්න ර ළුවන්.
නුදත්, මම ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ශම් අවුරුු 
සමශනදීත් නාඩු සහ් , සම්බා සහ් , කැකුළු සහ්  රීයන සහ් 
වර්ග තුශන්ම මික රුපිය්  සියයට ව්ා අඩු මිකට පාකනය කරකා
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තිුදණු බව. අපට පාකනය කරන්න බැක  වුශණ් කීක  සම්බා මික සහ
අශනක් ශද් පමටයි. මරික ශනදී ආරක්ෂිත ශතොග ව ශයන් සහ් 
ශතොගයක් පවත්වාශගන ගිහි් කා, සශතොස සහ සුදපකාර හරහා
එම සහ්  ශබයා හක න්නට රවය බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ඔබතුමන්කාශේ රවය සමශන කෘෂිකර්ම අමාතයාා ය සහ් 
මිකදී ගත්ශත් නැහැ. යැන් කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා වී අශකවි
මණ්්කය හරහා සහ්  මික දී ගැනීම කරනවා. ශමය ආරම්භය
පමටයි.
දීර්ඝ කාකයක් -අවුරුු  5ක් - තුදන්නාන්ශසේකා
අනුගමනය කළ ්රතිපත්තිය අපට එක්වරම ආපසු හරවන්න බැහැ.
ඒ සඳහා ශකටි කාකයක් ශයන්න. කබන කන්නය ශවනශකොට ශම්
්ර ානය සම්පූර්ටශයන් විසඳනවා.

ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ක ානායකතුමනි, අශේ ගරු ඇමතිතුමා කබා ු න්
පිළිතුශර් රීසිම සායාරට බවක් නැහැ. එතුමා රීේවා, අශේ
ආණ්ඩුව කාකශන සහ්  මික දී ගත්ශත් නැහැ රීයකා.

ගවා කථානායකුරො
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ඔබතුමන්කාශේ අමාතය මණ්්කශනත් එවැනි වයාපාක කශයක්
මන්නවා- ආණ්ඩුවක් විධියට ගැසේ ගහකා යවස ගටශන් ඒවා
අකුළා ගැනීම හරහා ශම් රශේ පාක ශභෝගිකයාට ශයන පණිවු්ය
ශමොකක්ය, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

අපි
රීසිම
තර්වනයකට
බිශයන්
මඳකා
නැහැ.
තුදන්නාන්ශසේකා තමයි තර්වනවකට බිශයන් ඒ කාකය තුළ වී
මිකදී ශනොගත්ශත්. කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා මතා පැහැරිලිව
තරගකාක  ශකස වී මිකදී ගැනීම කරකා තිශබනවා. අය යවස වන
විටත් සශතොසට හා සුදපකාර වයාපාරයට සම්පූර්ටශයන්ම සහ් 
සපයන්ශන්
මහින්යානන්ය
අලුත්ගමශේ
අමාතයතුමාශේ
මගශපන්වීශමන්, ඒ අමාතයාා ශයන්. අපි මික පාකනය කරකා
තිශබනවා. ඔය රීයන කීක  සම්බා හා අශනක් සම්බා පිළිබඳව
ගන්නා ක්රියාමාර්ගය ශමොකක්ය රීයන එක පිළිබඳ අපි මරික  කාකය
තුළ දී ේත්තරයක් ශයන්නම්. ඒ ගැන භය ශවන්න එපා. අපි රාවය
ශහෝ ශපෞද්ගලික අා ශන රීසිම ආයතනයකට යට ගහන
ආණ්ඩුවක් ශනොශවයි. ඒ සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග අපි ගන්නවා.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුමාශේ ශයවැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න.

ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

මම ශකටිශයන් රීයන්නම්, ගරු ක ානායකතුමනි.
ශකොශහොමත් සහ්  මික දී ගන්ශන් නැහැ, වී තමයි මික දී ගන්ශන්.
ශකොච්චර වී මික දී ගත්තාය රීයනවා නම්, මත්තක ගුවන්
ශතොටුශපොශළේත් වී ගබ්ා කළා රීයකා ඔබතුමන්කාම ශචෝයනා
කළා. මිකදී ගත්ත වී ශන්, ඒ ගබ්ා කශළේ. ඔබතුමා දීර  පිළිතුර
අනුව, කපසුගිය කාකශන හිටර  ඇමතිවරු හා්  ශහොරකම් කළ නිසා
රටට හා්  ශගශනන්ශන් නැහැක
රීයන කාරටය ්රමාටවත්
නැහැ.

ජාිරක තවාට ප්සේවා සභාප්ේ අධායක්ෂ ෙණ්ඩලය
සු තවාට සාවර්ධාන ක යුුර: විසනතර
ரதெிய இமளஞர் ரெமவகள் ைன்ற பைிப்பொளர்
ெமப ைற்றும் இமளஞர் அபிவிருத்திச்
தெயற்பொடுகள்: விபரம்
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2. ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

තරුට හා ක්රී්ා අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2):

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(අ)

(i)

වාතික තරුට ශසේවා සභාශේ නව අයයක්ෂ
මණ්්කශන එක් එක් සාමාජික/සාමාජිකාවශේ
නම, ලිපිනය, අයයාපන සුු සුකම් හා වෘත්තීය
සුු සුකම් ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ය;

(ii)

තරුට
සාවර්යනය
සම්බන්යශයන්
අමාතයාා ශන මරික  යැක්ම කවශර්ය;

(The Hon. Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශයවැනි අතුරු ්ර ානය අහන්න.

ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ක ානායකතුමනි, ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන ඇමතිතුමා
පැය ගටනක ේත්තරයක් ු න්නාම මමත් ඒ පිළිතුර අනුසාරශයන්
ශන්, අතුරු ්ර ාන අහන්න ඕනෑ. ශම් රටට සහ්  ශගන්වන්ශන්
නැහැ රීයකා ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා තීන්ු වක් අරශගන
තිශබනවා. ඒක ශහොඳයි. වී මික වැඩිවීමත් එක්කම හම්බන්ශතොට,
ශපොශළොන්නරුව ශගොවීන්ශේ අතට ඒ වාසිය යනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, හැබැයි ශම් සම්බන්යව තිශබන ගැටලුව ශමොකක්ය
රීයන එක ඔබතුමා ශහොඳින්ම යන්නවා. අය වන විට ශම් රශේ
සහ්  වයාපාක කයන් ආණ්ඩුවට තර්වනය කරනවා. ඒ තර්වන
හුදශේ ආණ්ඩුවට ශයන්න ේත්තරයක් නැහැ. ආණ්ඩුව ශම් වාශේ
සරක, සි් කර විධියට ශම් ්ර ානය මඟහැර ගියාට ජු  ේත්තරයක්
නැහැ. මම රීයන්ශන් ශම්කයි. ඒ විධියට පසුගිය කාකශන හිටර 
ඇමතිවරු ශහොරකම් කරකා තිශබනවා නම් ඒ ශවනුශවන්
ක්රියාමාර්ග ගන්න ඕනෑ ඔබතුමන්කාශේ ආණ්ඩුවයි. හැබැයි,
කහා්  මික පාකනය කරන්න බැහැ, අපි තමයි ශම්ශක් හයිය
තිශබන මිනිසාසුක රීයකා රීයන වයාපාක කයන්ට යට ශවකා, -

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?
இமளஞர் ைற்றும்
ரகட்ட வினொ:

விமளயொட்டுத்துமற

அமைச்ெமரக்

(அ) )i )

ரதெிய இமளஞர் ரெமவகள் ைன்றத்தின் புதிய
பைிப்பொளர் ெமப உறுப்பினர்களின் தபயர்,
விலொெம்,
கல்வித்
தமகமைகள்
ைற்றும்
ததொழில்வொண்மைத் தமகமைகள் ஆகியன
தனித்தனியொக யொமவதயன்பமதயும்;

(ii )

இமளஞர்களின்
அபிவிருத்தி
ததொடர்பொக
அமைச்ெின் ததொமலரநொக்கு யொததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?
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ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

asked the Minister of Youth and Sports:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)
(b)

separately, of the name, address,
educational qualifications and professional
qualifications of each of the members of
new Board of Directors of the National
Youth Services Council; and
the vision of the Ministry with regard to
development of the youth?

If not, why?

ගවා නාෙල් 2
අොතයුරො)

රාජපක්ෂ

ෙුතා

(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ
விமளயொட்டுத்துமற அமைச்ெர்)

(තවාට
-

ුා

இமளஞர்

ක්රීඩා
ைற்றும்

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

ගරු ක ානායකතුමනි, ශමම ්ර ානයට දීර්ඝ පිළිතුරක් තිශබන
නිසා එම පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා.

* සභාප්ම්සය ෙත තබන ල පිළිුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

ගරු ඇමතිතුමනි, වාතික තරුට ශසේවා සභාශේ අයයක්ෂ
වනරා් වරයා කවුය, එතුමාශේ සුු සුකම් ශමොනවාය රීයන්න
ර ළුවන්ය?

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, ශම් වනශකොට අලුතින් සභාපතිවරයකු
පත්වී තිශබනවා. ශම් ්ර ානය අහනශකොට හිටර  සභාපතිවරයා
ශනොශවයි යැන් මන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම නිසා ඔබතුමාට ඒ
පිළිබඳව සති ශයකක් ඇතුළත මම සියලු විසාතර ටික ශයන්නම්.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ක ානායකතුමනි, මට අතුරු ්ර ාන අහන්න තිශබනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ානයට ේත්තරය සති ශයකරීන් නැවත ශයනවා රීේවා ශන්.

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
(අ)

(i)

(ii)

ඇුදණුම - 02*
ශසෞභාගයශන යැක්ම රවශන ්රතිපත්ති ්රකා ය තුළින්
තරුට වනගහනය තිරසර සාවර්යන ක්රියාවලියට
වි ව
ා සනීය හා තාර්රීක පයනමක් සහිත සා්ම්බර
හවු් කරුවන් ශකස සම්බන්ය කර ගැනීමට හා ඒ සඳහා
ඔවුන්ශේ අභිකාෂ හඳුනාශගන ඒවා ුදු න්පත් රීමේම සඳහා
නි චි
ා ත සහ සාථිරසාර වැ් පිළිශවළක් යටශත් විසඳුම් කබා
දීශමන් තෘේතිමත් තරුට පරර රක් බිහි රීමේම අභි්රාය කර
ශගන ඇත.
ඒ යටශත් රශේ අයයාපන, සමාව, ආර්ථික, ශද් පාකන හා
සාසාකෘතික ශපරයැක්මට තරුට සහභාගීත්වශන ක්රියාකාමේ
යායකත්වය කබා ගැනීම සඳහා අව ය ක්රමශේය සකසා රීමේම,
ආර්ථික ක්ශෂේත්ර තුළ තරුට වයවසායකයන්ට ේපක ම
අවසා ා සකසා දීම, අව ය රික ගැන්වීම් හා නව අවසා ා
හඳුන්වා දීම සඳහා ක්රශමෝපායන් සැකමාම හා ක්රියාත්මක
රීමේම, රාවය, ශපෞද්ගලික හා විශද්ශීය ැකරීයා අවසා ා සඳහා
ගැළශපන ශ්රී කාාරීක තරුටයන් නිවැරරිව හඳුනාගැනීම
පහසු රීමේම සඳහා තරුට මානව සම්පත් බැාකුවක් ආරම්භ
රීමේම හා වාතයන්තර, වාතික හා ්රාශද්ශීය මේටශම් ක්රියා
සඳහා කුසකතා සාවර්යනය ර ළු්  රීමේම යන සුවිශ ෂ
ේ
්රුදඛ්තා තුළින් අභිමානවත් වව සම්පන්න තරුට පරර රක්
බිහි රීමේශම් අභිකාෂය ඇතිව ශමම අමාතයාා ය කටයුතු
කරයි.
එම වාතික ්රතිපත්ති රාුදව අනුව යමින් වෘත්තීය
මාර්ශගෝපශද් නය හරහා නි චි
ා ත මකක්කයන්ට ශයොුද වූ,
වෘත්තීය ර හුණු හා වයවසායකත්ව සාවර්යන වැ්සටහන්
ක්රියාත්මක රීමේම තුළින් තරුට ්රවාවශේ නිර ටතා
ේද්දීපනය රීමේමට, එමිනන් ශද්ශීය හා විශද්ශීය රම ශවශළඳ
ශපොළ තුළ පවත්නා හා අලුශතන් ේත්පායනය වන නව
ැකරීයා අවසා ා සඳහා තරුට ්රවාව ූ යානම් රීමේම මිනන්
තරුට විැකරීයාව අඩු රීමේමට හා එමිනන් නවීන ශකෝකයට
ගැළශපන තරුටයකු නිර්මාටය රීමේශම් යැක්ම මත ශමම
අමාතයාා ය කටයුතු කරයි.

(ආ)

අයාළ ශනොශේ.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අලුත් සභාපතිවරයකු පත්ශවකා සිටිනවා.
එම නිසා ඒ විසාතර එක්ක සති ශයකරීන් පිළිතුරක් ශයන්නම්.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ශම් ්ර ානයට පිළිතුර ශන්ය සභාගත කශළේ?

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

නැහැ, සභාගත කශළේ පරට පිළිතුර. යැන් අලුත් සභාපතිවරයා
එක්ක ශම් පිළිතුර ශවනසා වනවා. අලුත් ශවනසත් එක්ක ඒ පිළිතුර
ඔබතුමාට පසුව ශයන්නම්.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

යැන් ්ර ානශයන් පිට යනවා. ගරු ක ානායකතුමනි, මට අතුරු
්ර ාන අහන්න අවසා ාව ශයන්න. ශම්ක ශවන ක ාවක්. ගරු
ක ානායකතුමාට ශත්ශරනවා ඇති ශන්. මම ඇහුශේ ශමහි සිටින
අයයක්ෂ වනරා් වරයාශේ සුු සුකම් ගැන. ඒකට එතුමා ශවනම
ේත්තර ශයයි.

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, ්ර න
ා යක් නැහැ. එතුමාට අතුරු ්ර ාන
අහන්න ඕනෑ නම්, එයට අවසා ාව කබා ශයන්න.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම තාරුටයය පිළිබඳව ේනන්ු ව
තිශබන, තාරුටයය පිළිබඳ ශහටක් හයර  වර්තමානශන සිටින ක්රී්ා
ඇමතිතුමා ඔබතුමායි. ඔබතුමා ශම් අමාතයාා ය භාර ගන්න
කලින් තාරුටයය පිළිබඳව සැකසුම් හයකා, තාරුටයය පිළිබඳ
අනාගතය යැකීශම් යම් වැ් පිළිශවළක් ඔබතුමා අශත් තිුදටා.
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අපි තවම එවැනි වැ් පිළිශවළක් ක්රියාත්මක ශවනවා
යරීන්ශන් නැහැ. ගරු ක ානායකතුමනි, බාකගික  ශයෝෂයට අපි
කරන්ශන් කබාකගික  අය ශනොශවයි ශහටක රීයකා ලියන එකයි.
කතාරුටයයට ශහටක්ක රීයන සාක් පයටත් ඒ වාශේම
ශයයක්ශවකා තිශබන බව තමයි අපි යරීන්ශන්. නුදත්, විය යුත්ශත්
එශහම ශනොශවයි.
ගරු නාම්  රාවපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අමාතයවරයා
හැටියට මරික  අවුරුු  තුන තුළ සැකසුම් කර ඇති, තරුටයන්ට
ය ාර් යක් යරීන්න ර ළුවන්, සිහිනයක් යරීන්න ර ළුවන්
නිර්මාටශීලි වැ් පිළිශවළ ශමොකක්ය?

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, අපි මතාම පැහැරිලිව කශසෞභාගයශන
යැක්මක ්රතිපත්ති ්රකා නශයන් ශම් රශේ තරුටයා ශවනුශවන්
මකක්කසහගත වැ් පිළිශවළක් මරික පත් කරකා තිශබනවා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්කාශේ පාකන කාක මාමාව තුළ ශම් රශේ
සියයට 24ක්ව තිුදණු තරුට විැකරීයාව සියයට 10.1 යක්වා
වැඩිශවකා තිශබනවා. ගරු ක ානායකතුමනි, ශකොශරෝනා
වසාගතයත් එක්ක යැන් ඒ තත්ත්වය ඊට ව්ා එහාට ගිය
මකක්කමක් බවට පත්ශවකා තිශබනවා. තරුට කටයුතු විෂය
භාරව තිුදණු අමාතයාා ය සහ තරුට ශසේවා සභාව
ඔබතුමන්කාශේ කාකමාමාව ඇතුළත ඔබතුමන්කා පාවිච්චි කශළේ
ශද් පාකන ව ශයන් සා ාවර ශවන්නයි. පසු ගිය කාකශන ඒ
ආයතනවකට පත් කළ සියලු සභාපතිවරු ශද් පාකන ශහේතු මත
පත් කළ අයයි, ගරු ක ානායකතුමනි. හැබැයි, අය තරුට හා
ක්රී්ා අමාතයාා ය හා තරුට ශසේවා සභාව එතැනින් එහාට
ගිහි් කා, වැ් පිළිශවළක් සහිතව කටයුතු කරනවා. අපි මකක්ක
සහගතව සැකසුම් සකසා කරකා තිශබනවා.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ්රයානතම මකක්කය ශමයයි. ශයෞවන
සමාව වයාපාරයට අවුරුු  26දී බැශඳන යරුවා අවුරුු  19 ශවන
ශකොටත් ශයෞවන සමාව වයාපාරය ඇතුශළේ මන්ශන් විැකරීයාශවන්
නම්, ඔහුට නිර ටත්වයක් නැත්නම්, වෘත්තීය ර හුණුවක් නැත්නම්
ඒ තරුටයා ශයෞවන සමාව වයාපාරයට බැශඳන එශක් ඵකක්
නැහැ. අපි එවන් ්ර ාන විසීමම සඳහා අව ය වැ් පිළිශවළ ශම්
ශවනශකොට හයකා ක්රියාත්මක කරකා තිශබනවා. ගරු
ක ානායකතුමනි, මතිහාසශන ශමශතක් ශයෞවන සමාව
වයාපාරයට බැඳුණු 38,000ක සාමාජික සාඛ්යාව යැන් 380,000
යක්වා වැඩි කරකා තිශබනවා.
ඒ ්රමාටය වැඩි කළා විතරක් ශනොශවයි ගරු මන්ත්රීතුමනි,
අශේ සශහෝයර අමාතයවරුන්ශේ අමාතයාා එක්ක එකතුශවකා ඒ
අය ශවනුශවන් වැ්සටහන් රාශියක් ක්රියාත්මක කරකාත්
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම කෘෂිකර්ම අමාතයාා ය එක්ක තරුට
කෘෂි වයවසායකයන් 15,000ක් බිහි කරන්නත්, ීවවර
අමාතයාා යත් එක්ක ීවවර ක්ශෂේත්රය තුළ විසිතුරු මසුන්ට අයාළව
සහ export market එකට අව ය ශවනත් තරුට වයවසායකයන්
5,000ක් බිහි කරන්නත්, අශේ නිර ටතා සාවර්යන, වෘත්තීය
අයයාපන, පර්ශනෂට හා නව නිපැයුම් අමාතයාා යත් එක්ක
ඒකාබද්යව ශම් රශේ නිර ටතාශවන් යුතු තරුටයන්ශේ ්රති තය
වැඩි කරන්නත්, විශද් ැකරීයා ්රවර්යන හා ශවශළඳ ශපොළ
විවියාාගීකරට අමාතයාා යත් එක්ක එකතුශවකා ර හුණු
රමිකයන් විශද් ගත රීමේශම් වැ් පිළිශවළක් ක්රියාත්මක
කරන්නත් අපි කටයුතු කරකා තිශබනවා.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, තරුට හා ක්රී්ා අමාතයාා යට හුශයකකාව
හැසිශරන්න බැහැ. හුශයකකාව හැසිශරන්න ර ළුවන්, විශනෝයාා ය
තකා. ඒ රීයන්ශන්, musical show එකක් කරනවා නම්, carnival
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එකක් කරනවා නම් ඒ වාශේ හැසිශරන්න ර ළුවන්. පසු ගිය
කාකශන අපි යැකර  ශද්ව් වක හැටියට නම් හුශයකකාව
හැසිශරන්න ර ළුවන්. නුදත් ගරු ක ානායකතුමනි, තරුට හා
ක්රී්ා අමාතයාා ය රීයන්ශන් හුශයකකාව කටයුතු කරන්න
ර ළුවන් අමාතයාා යක් ශනොශවයි. ශම් අමාතයාා ය අශනකුත්
සියලු අමාතයාා එක්ක බැඳිකා, ඒකාබද්යවයි කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ශමොකය, ශම් රවය ක්රියාත්මක කරන්ශන් අනාගතවාදී
්රතිපත්ති සහ වනතාවාදී ්රතිපත්ති වන නිසා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ
අනාගතවාදී සහ වනතාවාදී ්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරනශකොට ඒ
්රතිපත්ති ඇතුශළේ ශගෝ නැශඟන්ශන් තරුටයාශේ අනාගතයයි.
ඒ තරුටයාශේ අනාගතය ශගෝ නැඟීම සඳහා තරුට හා ක්රී්ා
අමාතයාා ය විධියට අශේ ්රයානතම කාර්යය තමයි, තරුටයන්
ශවනුශවන් රවය සහ ශපෞද්ගලික අා ය ක්රියාත්මක කරන
වයාපෘති කළමනාකරටය රීමේම, ඒවාට තරුටයන් සම්බන්ය
රීමේම සහ තරුටයන්ශේ අනාගතය ශගෝ නඟන්න ර ළුවන්
මාවත නිර්මාටය රීමේම. විශ ේෂශයන්ම, ඊශන අපට කැබිනේ
අනුමැතිය කැුදටා, සමාවයට බකපෑමක් ඇති කරන්න ර ළුවන්
මයයසා ාන - high impact community centres - රීහිපයක්
සා ාපනය රීමේම සඳහා. තරුට හා ක්රී්ා අමාතයාා යත්,
ශපෞද්ගලික අා යත් ඒකාබද්යව ශම් වන විට වහකා යාකා තිශබන
ශගෝනැිනලි ශයොයාශගන තමයි ශම් මයයසා ාන පිහිටුවන්ශන්. ඒ
තුළින් අපි බකාශපොශරොත්තු වන්ශන්, තරුටයාශේ අනාගතය
ශගෝ නඟන්න අව ය career guidance ඇති කරන්නයි. අය
තිශබන ගැටලුව, තරුටයාශේ අනාගතය ශගෝනඟා ගැනීම
සඳහා ඔහුට ඒ මාවත අවාකව ශපන්වාදීමට අශපොශහොසත්වීමයි,
ගරු ක ානායකතුමනි.
ඒ සඳහා අව ය මයයසා ාන පිහිටුවන්නත් අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ මයයසා ානයක් රීයශන්න් තවත්
එක ශගෝනැින් කක් ශනොශවයි. තරුටයාට තමන්ශේ
අයයාපනය සම්බන්යශයන්, අශපොස (සාමානය ශපළ) සමත්ව
සිටින යරුවාට අශපොස (ේසසා ශපළ) විෂය යාරාව ශතෝරා ගැනීමට,
වෘත්තීය ර හුණුවක් ශහෝ තාක්ෂණික අයයාපනයක් ශතෝරා
ගන්නවා නම් එය ශතෝරා ගැනීමට, ැකරීයාවකට යන්න ඕනෑ නම්
ඒ සඳහා -ඒ සිය් කටම- ේපශයසා කබා ගන්න ර ළුවන් විධිශන වැ්
පිළිශවළක් ශම් ශවනශකොට අපි හයකා තිශබනවා විතරක්
ශනොශවයි, ක්රියාත්මක කරකාත් තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
තරුටයාශේ ශහට යවස ගැන ක ා කරනවා නම්, ආණ්ඩුවක්
විධියට පැහැරිලි, තිරසාර ්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ.
පසුගිය අවුරුු  පශහේදී ඒ තිරසාර ්රතිපත්ති ක්රියාත්මක ශනොවීම
තමයි තරුටයාශේ ශහට යවස අඳුරට පත් ශවන්න ශහේතු වුශණ්.
නුදත් අය එශහම තත්ත්වයක් නැහැ, ගරු ක ානායකතුමනි.
පැහැරිලිවම අපි ශම් රශේ තරුටයා මකක්ක කරශගන,
ශගෝලීයකරටයත් එක්ක ඇති වුණු ැකරීයා ශවශළඳ ශපොළ
අවශබෝය කරශගන කටයුතු කරනවා. ශම් ශවනශකොට ගරු සුසි් 
ශ්රේමවයන්ත රාවය ඇමතිතුමා අයයාපන ්රතිවයුහගත රීමේමක්
ආරම්භ කරකා තිශබනවා. ඒ වාශේම, අපි ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ශවකා වයවසායකයන් හයන වැ්
පිළිශවළක් ආරම්භ කරකා තිශබනවා. ඒ සිය් ක සම්බන්ය
කරශගන, සියලු අමාතයාා ඒකාබද්යව තරුටයාශේ අනාගතය
ශගෝනැඟීශම් වැ් පිළිශවළ අය අපි ක්රියාත්මක කරනවා.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාශේ පිළිතුර තුළ තිශබන වැ්
පිළිශවළ දීර්ඝ කාකයක් තිසාශසේ ඔශබ් ආණ්ඩුවත්, අශේ ආණ්ඩුවත්
යරීන ශයයක්. නුදත් ඒක ්රාශයෝගික නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, මා
ඔබතුමාශේ වැ් පිළිශවළට යම් ශයයක් එකතු කරන්නම්, වාගම
ු රක න සම්බන්යශයන්. වාගම ු රක න ශේන්ශන් විශද්
රටවලින්. හැබැයි, එය කැඩුටාම හයන්න අපි විශද් රටකට

1627

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු චමින්ය විශේසික  මහතා

යන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට ර ළුවන්කමක් තිශබනවා නම්
තරුටයන් තුළ තිශබන ඒ හැරීයාව, ඔවුන් තුළ තිශබන ඒ
සැඟවුණු කුසකතාව එළියට ගන්න වැ් පිළිශවළක් හයන්න. ඒ
සඳහා යම් වියයමක් යනවා; කාකයක් ගත ශවනවා. හැබැයි අපට
බැක ශවකා තිශබනවා, ඒ යැනුමට සක කන ූලකයමය හයිය ශයන්න;
වයවසායකත්ව හැරීයාව ශයන්න. ඒ සඳහා අව ය අුදද්රවය ටික
ශයන්න ර ළුවන් නම්, ඒ සඳහා ූලකයමය සහශයෝගය ශයන්න
ර ළුවන් නම් ශහොඳයි. අශේ ආණ්ඩුව කාකශන වි ාවවියයාකශයන්
එළියට එන යරුවාට රුපිය්  කක්ෂ පහශළොවක ටයක් දීකා, සාවයා
ැකරීයාවක් කරකා ඔහුට තනිශයන් නැඟී සිටින්න ඒ හයිය ු න්නා.
නුදත් ඒක යැන් ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ.
ශමවැනි වැ් පිළිශවළක් කරන්න ර ළුවන් නම් ශහොඳයි, ගරු
ඇමතිතුමනි. හැබැයි, ඔබතුමා රීයනවා වාශේ, ඒක සිහින යරීන
වැ් පිළිශවළක් ශනොවිය යුතුයි. ඒ යරුවාට, තරුටයාට තමන්
යන්නා ශද්, තමන්ට ර ළුවන් ශද් කරන්න රශේ බු  ුදය් වලින්
ුදය්  කබා දීම තුළින් ඔහුත්, රටත්, ඔහුශේ පවුකත් ැකක ගන්න
වැ් පිළිශවළක් සකසා කරන්න ර ළුවන්.
වාතික ශයොවුන්
ශසේනාාකය සහ විවිය වැ්සටහන් තුළින් ර හුණුව, අයයාපනය
කබාදීකා ඔවුන් එළියට යමනවා. හැබැයි, ඔවුන්ට ඒ මරික  කටයුතු
කරශගන යන්න ුදය්  නැහැ; සා ාන නැහැ. ඒ වැ් පිළිශවශළේදී
ශම් ආයතන තවමත් යැර ම් මානසිකත්වය තුළයි මන්ශන්. දීර්ඝ
කාකයක් තිසාශසේ තරුටයන් ගැන හිතකා වැ්සටහන් සකසා කළ
තරුට ඇමතිවරයකුශගන් බකාශපොශරොත්තු වන්ශන්, මන් එහාට
ගිය වැ් පිළිශවළක්. ඒ හැර, හැම ආණ්ඩුවක්ම බකයට පත්
වුටාම රීයන ක ා ශනොශවයි, හැන්සාඩ් වාර්තාවට එකතුවන
ක ා ශනොශවයි බකාශපොශරොත්තු වන්ශන්. එවැනි වැ් පිළිශවළක්
කරන්න මරික ශනදී යම් ූලකය ්රතිපායනයක් ඔබතුමාශේ
අමාතයාා ය හරහා ශවන් කරන්න ර ළුවන්ය?

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු
ක ානායකතුමනි,
්ර මශයන්ම
රීයනවා
වි ාවවියයාකශයන් එළියට එන යරුවාට කාර්මික ර හුණුවක් සඳහා
්රතිපායන කබාදීශමන් ඵකක් නැහැ රීයකා. වි ාවවියයාකශයන්
එළියට එන යරුවාට වයවසායකයකු ශවන්න ඕනෑ නම්, අලුතින්
වයාපාරයක් පටන් ගන්න ඕනෑ නම්, ඒ සඳහා යම් ්රතිපායනයක්
ශහෝ අඩු ශපොලියට ටය ුදයකක් කබාශයන එක තමයි කළ යුතු
වන්ශන්. ඒ සම්බන්යශයන් ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන ඇමතිතුමාත්
මහශපොළ භාරකාර අරුදයක සමඟ සාකච්ඡා කර තිශබනවා. ශම්
අවුුරුද්ශද් රුපිය්  කක්ෂ 15ක ුදයකක් කබාශයන වැ්
පිළිශවළක් අපි සකසා කරකා තිශබනවා.
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ශම් වන විට අපට ඒ සඳහා කැබිනේ අනුමැතිය කැබිකා
තිශබනවා. අපි එම පනත පාර්ලිශම්න්තුවට ශගශනනවා. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා එම ්ර ානය අහර  එක ශහොඳයි. ශමොකය,
එතශකොට ඔබතුමාට ර ළුවන්, youth seed fund එකක්, නැත්නම්
startup fund එකක් සෑදීම සඳහා එම පනතට සහශයෝගය ශයන්න.
විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා රීේවා වාශේ ශපොලී රහිත ආශයෝවනයක්
විධියට, guaranty එකක් විධියට රාවය මැරිහත්වීමක් තුළ තරුට
වයවසායකයන්ට අව ය ඒ ුදය්  ්රමාටය අපි කබා ශයනවා.
ඒ වාශේම, ශම් ශවනශකොට ගරු විම්  වීරවා
අමාතයතුමාශේ කර්මාන්ත අමාතයාා යත්, ුදය්  අමාතයාා යත්,
අපිත් මැරිහත් ශවකා guaranty fund එකක් හයන්න කටයුතු
කරශගන යනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, කු්ා පක මාට වයාපාර කරන
තරුටයකුට මයය පක මාටශන වයාපාක කයකු බවට පත් ශවන්න
ඕනෑ වුටත්, බැාකුවකට ගිහි් කා ටයක් ගන්න බැහැ. ශමොකය,
සියලු ලියරීයවිලි ගැන අහකා, අන්තිමට ශගයර ඔේර ව තියාශගන
ටය කබා ශයන නිසායි. හැබැයි ඒ සම්බන්යව බැාකුවකට බැටකා
වැ්කුත් නැහැ. අපි ඒ සඳහා ක්රමශේයයක් ශහොයන්න ඕනෑ. එම
නිසා අපි guaranty fund එකක් හයන්න ශයෝවනා කළා. එතශකොට
එම guaranty fund එක හරහා ර ළුවන්, බැාකුවට ඇපයක් ශවකා,
අයාළ කු්ා වයාපාක කයා මයය පක මාට වයාපාක කයකු බවට පත්
කරන්න. එම නිසා පැහැරිලිව අපි එම වැ් පිළිශවළ ක්රියාත්මක
කරනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපට පැහැරිලි මකක්කයක් තිශබනවා.
ඊළඟ අවුරුු  ශයක ඇතුළත අපි අලුත් වයවසායකයන් කක්ෂයක්
බිහි කරනවා. ඒ විතරක්
ශනොශවයි,
කු්ා පක මාටශන
වයාපාක කයන් 2,000ක් මයය පක මාටශන වයාපාක කයන් බවට
පක වර්තනය රීමේශම් වැ් පිළිශවළකුත් අපි ආරම්භ කර තිශබනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අාක 3 -356/1010- (2), ගරු ුදද්ධික පතිරට මහතා.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ක ානායකතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, පක සර අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා
එම ්ර ානයට පිළිතුර කබා දීම සඳහා සති ශයකක කාකයක්
ම් කා සිටිනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී මදිරිපත් රීමේෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

ඔබතුමා mobile phones ගැන ක ා කළා. ශම් වනශකොටත්
වාතික තරුට ශසේවා සභාව සහ වාතික ශයොවුන් ශසේනාාකය හරහා
techniciansකා ර හුණු රීමේශම් වැ් පිළිශවළක් අපි ආරම්භ කරකා
තිශබනවා. ගරු ක ානායකතුමනි, ැකරීයා ශවශළඳ ශපොළත්,
තරුටයාශේ අව යතාවත් match කරන්න ඕනෑ රීයකා මා ුදලින්
ම රීේශේ ඒකයි. 2997දී ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා කම්කරු
හා වෘත්තීය ර හුණු අමාතයවරයා විධියට ආරම්භ කළ course එක
ම 1011 වර්ෂශනදීත් කරකා ඵකක් ශවන්ශන් නැහැ, ගරු
මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා අය ඒ සිය් ක නියාමනය කරමින්
නූතනත්වයට ගැළශපන විධියට වැ් පිළිශවළක් සකසා කර
තිශබනවා. විශ ේෂශයන් ම අශේ තරුට අමාතයාා ශන කු්ා
වයාපාර අා ය තිශබනවා. ඒ තුළින් සියයට 5.5 ශපොලියට රුපිය් 
කක්ෂ 20 යක්වා ටය ුදයකක් කබා ශයන්න අපට ර ළුවන්.

Question ordered to stand down.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අාක 4 -458/1010- (3), ගරු මෂාක් රහුමාන් මහතා [සභා ගර්භය තුළ නැත.

්ර ාන අාක 5 -461/1010- (2), ගරු
මහතා.

ශමොහමඩ්

ගවා ප්ෙොුෙඩ් මුසම්මිල් 2 ෙුතා

)ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)

(The Hon. Mohamad Muzammil)

ගරු ක ානායකතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.

ුදසම්මි් 

1629

2021 අශ්රේ්  10

1630

இமளஞர் ைற்றும்
ரகட்ட வினொ:

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශවනුශවන් මා
එම ්ර ානයට පිළිතුර කබා දීම සඳහා සති ශයකක කාකයක් ම් කා
සිටිනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී මදිරිපත් රීමේෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

விமளயொட்டுத்துமற

அமைச்ெமரக்

( அ) விமளயொட்டு வீரர்கமளக் குழுைத்தில் உள்ளடக்கிப்
பயிற்ெி வழங்குவதன்மூலம் ெிறந்த தபறுரபறுகமளப்
தபற்றுக்தகொள்ள
முடியும்
என்பதமன
அவர்
ஏற்றுக்தகொள்வொரொ?
( ஆ) )i )

அமைச்ெின் அனுெரமையின்கீழ் தற்ரபொது
ரபைிச்
தெல்லப்படும்
விமளயொட்டுக்
குழுைங்களின்
எண்ைிக்மக
எத்தமன
என்பமதயும்;

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගවා කථානායකුරො

( i i ) எந்ததந்த
விமளயொட்டுகளுக்கொக
ரைற்படி
குழுைங்கள்
ரபைப்பட்டு
வருகின்றன
என்பமதயும்;

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

්ර ාන අාක 6 -539/1010- (2), ගරු ශරෝහට බණ්්ාර මහතා.
[සභා ගර්භය තුළ නැත.

( i ii ) தடகள விமளயொட்டுக்கொன ரதெிய குழுைம்
ரபைப்பட்டுவரும் இடம் யொததன்பமதயும்;

්ර ාන අාක 7 -610/1010- (2), ගරු තුෂාර මඳුනි්  අමරශසේන
මහතා.

( i v ) ரைற்படி
குழுைத்தில்
தற்ரபொது
பயிற்ெி
தபற்றுவரும்
விமளயொட்டு
வீர
வீரொங்கமனகளின் எண்ைிக்மக எத்தமன
என்பமதயும்;

ගවා ුරෂාර මඳුනිල් 2 අෙරප්සේන ෙුතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரென)

( v ) அந்த விமளயொட்டு வீர வீரொங்கமனகளுக்குப்
ரபொதுைொனளவு
வெதிகள்
வழங்கப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்;

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු ක ානායකතුමනි, මා එම ්ර ානය අහනවා.

( v i ) இன்ரறல், ஏன் என்பமதயும்;

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර දීම සඳහා
ශසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ශවනුශවන් මා සති ශයකක කාකයක් ම් කා
සිටිනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී මදිරිපත් රීමේෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

(இ)

asked the Minister of Youth and Sports:
(a)

Will he admit that successful results can be
achieved by pooling sportsmen and sportswomen
and providing them with training?

(b)

Will he inform the House-

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ක්රීඩා සාිකත: විසනතර

இன்ரறல், ஏன்?

(i)

the number of sports pools operated at
present under the aegis of the Ministry;

(ii)

the sports or games for which they are
operated;

(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர)

(iii)

the place in which the national pool for
athletics is operated;

තරුට හා ක්රී්ා අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2):

(iv)

the number of sportsmen and sportswomen
who are receiving training at the pool
concerned at present;

(v)

whether they have been provided with
adequate facilities; and

(vi)

if not, why are they not provided with
adequate facilities?

விமளயொட்டுக் குழுைங்கள்: விபரம்
SPORTS POOLS: DETAILS
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8. ගවා ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙුතා
(The Hon. Shantha Bandara)

(අ)
(ආ)

ක්රී්කයන් සාචිත ගත කර ර හුණුව කබාදීම තුළින් සාර් ක
්රතිඵක කබාගත හැරී බව එතුමා පිළිගන්ශනහිය?
(i)

ශම් වනවිට අමාතයාා ශන අනුග්රහය යටශත්
පවත්වාශගන යනු කබන ක්රී්ා සාචිත සාඛ්යාව
ශකොපමටය;

(ii)

එම සාචිත පවත්වාශගන යනු කබන ක්රී්ා කවශර්ය;

(iii)

මකක ක්රී්ාව සඳහා වන වාතික සාචිතය
පවත්වාශගන යනු කබන සා ානය කවශර්ය;

(iv)

එම සාචිතශන ශම් වනවිට ර හුණුව කබන ක්රී්ක
ක්රීඩිකාවන් සාඛ්යාව ශකොපමටය;

(v)

එම ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් සඳහා ්රමාටවත් පහසුකම්
කබා දී තිශබ්ය;

(vi)

ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශනහිය?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?

(c)

If not, why?

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක්. එම නිසා අයාළ පිළිතුර
මා සභාගත* කරනවා. මන්ත්රීතුමා අතුරු ්ර ාන ඇහුවා නම්
ශහොඳයි.

* සභාප්ම්සය ෙත තබන ල පිළිුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නාම්  රාවපක්ෂ මහතා
(අ)
(ආ)

(i)

ක්රී්ා සාචිත ගටන 07රී.

(ii)

ක්රීඩා සාිකත පවත්වාප්ගන යනු ලබන ක්රීඩා

(iii)

(iv)

(ඇ)

ක්රී්ා සාචිත පිළිබඳව සහ ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන්ශේ පහසුකම්
පිළිබඳව තමයි මම ශම් ්ර ානශයන් ඇහුශේ. මම ඒ සම්බන්ය
අතුරු ්ර ානයක් අහනවා.

ඔේ.

1.

මකක ක්රී්ා

2.

ශනේශබෝ් 

3.

පැරා

4.

සාශකොෂා

5.

පිහිනුම්

6.

බර මසිලීම

7.

කරාශත් ශයෝ

ෙලල ක්රීඩාව සඳුා වන ජාිරක සාිකතය පවත්වාප්ගන යනු
ලබන සනථාන


ශටොක න්ටන් ක්රී්ාාගනය



නුවරඑළිය - ශබොරකන්ය



මහනුවර - ශබෝගම්බර



කුරුටෑගක



රිගන



ශවන්නේර ව



බණ්්ාරගම



කුලියාපිටිය



මාතර - ශකොටවික



ආටමඩුව



රත්නර ර



ශපොශළොන්නරුව

මකක ක්රී්ාව සඳහා වන වාතික සාචිතශන ශම් වනවිට
ර හුණුව කබන ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් සාඛ්යාව 36ක් වන අතර,
එක් එක් සා ානය අනුව ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් සාඛ්යාව පහත
සඳහන් පක රි ශේ.


ශටොක න්ටන් ක්රී්ාාගනය -

14



නුවරඑළිය - ශබොරකන්ය -

07



මහනුවර - ශබෝගම්බර

-

03



කුරුටෑගක

-

01



රිගන

-

02



ශවන්නේර ව

-

02



බණ්්ාරගම

-

02



කුලියාපිටිය

-

01



මාතර - ශකොටවික

-

01



ආටමඩුව

-

01



රත්නර ර

-

01



ශපොශළොන්නරුව

-

01

(v)

ඔේ. ක්රී්ා සාවර්යන ශයපාර්තශම්න්තුශවන් ශපෝෂට වියයම්
සහ ර හුණු පහතසුකම් කබා දී ඇත.

(vi)

අයාළ ශනොශේ.

අයාළ ශනොශේ.

ගවා ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.
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ගරු ක ානායකතුමනි, ක්රී්ා ක්ශෂේත්රශන ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන්
වි ාක පික සක් මතා ආර්ථික අපහසුතා, ු ෂාකරතා මයයශන තමයි
මරික යට ඇවි් කා තිශබන්ශන්. ේයාහරටයක් ව ශයන්, 2948ට
පසුව ඔලිම්පික් පයක්කමක් රිනා ු න් සුසන්තිකා වයසිාහ ක්රීඩිකාව
ගත්තත්, ශ්රියාණි කුකවා , සුගත් තිකකරත්න වැනි ක්රී්ක
ක්රීඩිකාවන් ගත්තත්, මතාමත් ආර්ථික අපහසුතා මයයශන ශකශසේ
ශහෝ මරික යට ඇවි් කා තිශබන බව අපි යන්නවා. හැබැයි, ගම්
ඇතුළත ක්රි්ක ක්රීඩිකාවන් වි ාක පික සක් මන්නවා, ඔවුන්ට
යක්ෂතා තිුදටත් මරික යට එන්න ක්රමශේයයක් නැති. මම
ක්රී්කයකු, ක්රී්ා නිකයාක වරයකු හැටියට කටයුතු කරද්දීත් ශමය
දීර්ඝ ශකස ක ා කරර  ශයයක්. ඒ ක්රමශේයය පිළිබඳ ්ර ානයක්
තිශබනවා. ශහොඳම ේයාහරටය තමයි, අශේ වාතික ශනේශබෝ් 
කණ්්ායමට ේතුරු ්රශද් ශයන් හුද වූ යක්ෂ යමිළ ක්රීඩිකාව;
තර්ජිනී ක්රීඩිකාව. ඒ ්රශද් ශන ශිරන්ති රාවපක්ෂ මැතිනිය
සාචාරය කරන අවසා ාවක එම ක්රීඩිකාව යැකකා තමයි ඇය
ශකොළඹට අරශගන ආශේ. ශනේශබෝ්  කණ්්ායම ශගනාර  ශූරතා
ගටනාවකට එතුමියශේ යායකත්වය මතා වැයගත් වුටා. ඒක
කාකාවම පිළිගන්නා කාරටයක්. ඒ වාශේ විවිය යක්ෂතා තිශබන
අය මන්නවා. ේයාහරටයක් හැටියට ශටක්සාසාහි පැවැති
තරගාවලිශනදී ේස පැනීශම් තරගශයන් ේෂාන් තිවාක ක්රී්කයාට
ශ්රී කාකාශේ මාු ක කුමාර තබා තිබූ වාර්තාව break කරකා නව
වාර්තාවක් පිහිටුවන්න හැරීයාව කැුදටා. එම ක්රී්කයාශේ පසුබිම
බැලුවත්, පවුශ්  ආර්ථිකය පිළිබඳව ඔහුශේ ශයමේපියන් ්රකා
කරර  හැටි අපි මායය තුළින් යැක්කා. මතාම අමිහික  තත්ත්වයක්
තමයි තිශබන්ශන්.
ඔබතුමා ශම් පිළිබඳ අවශබෝයයක් තිශබන, යක්ෂ, ක්රී්ා කළ,
ක්රී්ා පිටිශන සිටින ක්රී්ා අමාතයවරශයක්. පළුදවන අතුරු
්ර ානය විධියට මා ඔබතුමාශගන් අහන්න කැමැතියි, එවැනි
යක්ෂතා සහිතව විවිය ්රශද් වක සිටින සැඟවුණු
ක්රී්ක
ක්රීඩිකාවන් මරික යට ශගන ඒම සඳහාත්, ඔවුන්ට සක කන ආර්ථික
තත්ත්වයක් ඇතිකර දීම සඳහාත් අප රවශන මැරිහත් වීශමන් යම්
රීසි වැ් පිළිශවළක් ශගෝ නඟා නැවත වතාවක් ඔලිම්පික්
පයක්කම් සිහිනය, එශහම නැත්නම් ආසියානු පයක්කම් සිහිනය
සැබෑ කර ගැනීමට අව ය වැ් පිළිශවළක් ශම් වන විට සකසා
තිශබනවාය රීයකා.

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, මම විශ ේෂශයන් සඳහන් කළ යුතු
කරුටක් තිශබනවා. මශහේක වයවර්යන මහත්මයාශේ
සභාපතිත්වශයන් යුත් ක්රී්ා කවුන්සකය ශම් වන විට වාතික ක්රී්ා
සැකැසාම සකසා කර තිශබනවා. ඒ ක්රී්ා සැකැසාම අනුව යමින්
පළුද වතාවට වෘත්තීයමය ව ශයන් ක්රී්කයන් ගිවිසුම්ගත රීමේම
අපි යැන් ආරම්භ කර තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, පළුද වටශනදී
ශනොශයක් ක්රී්ා නිශයෝවනය කරන ක්රී්කයන් 59ශයශනක්
වෘත්තීයමය ව ශයන් ගිවිසුම්ගත කර තිශබනවා. ශයවැනි වටශනදී
junior level එශක්, නැත්නම් පාස්  මේටශම් තවත් ක්රී්කයන්
50ශයශනක් වෘත්තීයමය ව ශයන් ගිවිසුම්ගත රීමේමට අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ හැම ක්රී්කශයකුශේම ගිවිසුම රඳා
පවතින්ශන් ඒ අයශේ performance එක, එශහම නැත්නම්
සායනීය මේටම මතයි.
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගශම් සිටින ක්රී්කයන් හඳුනා ගැනීමත්
වැයගත්. ඒ කාරටශනදී ක්රී්ා සාගම්වකට සුවිශ ේ ව වගකීමක්
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තිශබනවා. අපි විශ ේෂශයන් ක්රී්ා සාගම් සමඟ සාකච්ඡා කර
talent search එකක් රීමේශම් වැ් පිළිශවළක් සකසා කර
තිශබනවා. ඒ talent search එශක්දී වැ්සටහන් ශයකක්
ක්රියාත්මක ශවනවා. එකක් තමයි අපි ගරු .එ.එ් . රික සා
ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ය සමඟ ක්රියාත්මක කරන වැ්සටහන
තුළින් ක්රී්ා පාස් වකට යක්ෂතා ඇති යරුවන් අට වසශර්දී ශතෝරා
ගැනීම සහ ක්රී්ා සාචිතවකට අව ය ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් ශතෝරා
ගැනීම. ඒත් එක්කම, ක්රී්ා ශපෝෂිත පාස්  රීහිපයක් නම් කර, ඒ
ක්රී්ා ශපෝෂිත පාස් වකට ක්රී්ාව ුද්  කරශගන යරුවන්
රීහිපශයශනක් බඳවා ගන්න අපි ශයෝවනාවක් කර තිශබනවා. ඒ
සඳහා අයයාපන අමාතය ගරු .එ.එ් .රික සා මැතිතුමාත් එකඟත්වය
පළ කර තිශබනවා. ශම්වා ක්රියාත්මක වීම තුළ ග්රාමීය ය මේටශම්
යරුවන්ට ්රයාන ශපශළේ පාස් වක ක්රී්ා රීමේමට අවකා
කැශබනවා. ඒ තුළ ඒ යරුවන්ට මරික යට එන්න අවසා ාව
නිර්මාටය ශවනවා රීයා අපි වි ාවාස කරනවා. අපි පැහැරිලිව
ශත්රුම් ගත යුතු කාරටය තමයි, පාස්  මේටශම්දී ශම් ක්රී්කයන්
හඳුනා ගැනීම කළ යුතුයි රීයන එක. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ
ක්රී්කයන්ශේ ර හුණුවත් වැයගත් ශවනවා. අපට තිශබන වි ාකම
අභිශයෝගය තමයි qualified trainersකාශේ සහ coachesකාශේ
හිඟය. අපි ශම් වන විටත් ඒ ගැන සාගම් යැනුවත් කර තිශබනවා.
වසර ශයකක් ඇතුළත සම්පූර්ට කළ යුතු මකක්ක කබා දී
තිශබනවා. ඒ හැම සාගමයකටම qualified trainersකා සහ
coachesකා - trainer සහ coach රීයන්ශන් ශයශයශනක්. - සමඟ
ර හුණුවීම් රීමේමට අවකා කැශබනවා. අපි ශම් වැ් පිළිශවළ භාර
ගන්නශකොට අපට ඔලිම්පික් සඳහා සායනීය මේටශම් රීසිම
ක්රී්කශයක් සිටිශන නැහැ. අශේ එකම බකාශපොශරොත්තුව වුශණ්
අවම ව ශයන් එක ක්රී්කශයක් ශහෝ ඔලිම්පික් තරගාවලියට
ශතෝරා ගන්නයි.
වයග්රහටය කැබීමම ශනොශවයි, ඔලිම්පික් තරගාවලිය
නිශයෝවනය කරන්නයි යැනට ක්රී්කයන් අව ය වන්ශන්. ශම්
වනවිට ඔලිම්පික් සායනීය මේටමට ළඟා වී සිටින ක්රී්කයන් හතර
පසාශයශනකු
සිටිනවා. අපි එම ක්රී්කයන් විශද් ගත කර
ර හුණුවීම් පවා කබා ශයනවා. ඒ විශද් ර හුණුවත් එක්ක ඒ
ක්රී්කයන්ට ඔලිම්පික්වකට qualify ශවන්න ර ළුවන් රීයකා අප
යැඩි ශසේ වි ාවාස කරනවා.
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ගවා වීරසුෙන වීරසිාු ෙුතා

)ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

ගරු අමාතයතුමනි, ක්රී්ා අමාතයවරයා විධියට ඔබතුමා වි ාක
කාර්ය භාරයක් කරනවා. ඔබතුමා යැන් සඳහන් කළ ආකාරයට
ක්රී්ා අමාතයාා ය යටශත් තිශබන ක්රී්ා විෂයය අයයාපන
අමාතයාා ශයන් පක බාහිරව මරික යට ශගන යෑමට ම්ක්ක්
නැහැ. අයයාපන අමාතයාා ය සහ ක්රී්ා අමාතයාා ය එකට
ගිශයොත් තමයි එම කටයුතු සාර් ක කරගන්න ර ළුවන් ශවන්ශන්.
පසුගිය කාකවක ඒ ශවනුශවන් වැ්සටහන් ගටනාවක්
ක්රියාත්මක වුටා. ඔබතුමාත් සඳහන් කළ ආකාරයට, පාස් 
ක්ශෂේත්රය තුළ සිටින යක්ෂ ක්රී්කයන් හඳුනා ගැනීමට පසුගිය
කාකශන ක්රියාත්මක වුණු වැ්සටහන්වලින් එකක් තමයි “Talent
Identification” රීයන වැ්සටහන. එම වැ්සටහන යැනට
ක්රියාත්මක ශවනවාය, ක්රියාත්මක ශනොවන්ශන් නම් ඒ ශවනුශවන්
ගන්නා ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්ය රීයකා මා ඔබතුමාශගන්
යැනගන්න කැමැතියි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාශේම අයයාපන අමාතයාා ය යැනට
චක්රශ් ඛ්යක් නිකුත් කර තිශබනවා, සෑම පාසකකම හය
ශරේණිශයන් මහළ සෑම යරුශවක්ම කුමන ශහෝ ක්රී්ාවක ශයරිය
යුතුයි රීයකා. නුදත්, එම චක්රශ් ඛ්යත් සාම්්රයායිකව හමසා
ශපේටියට ගිය චක්රශ් ඛ්යක් බවට පත් වී තිශබනවා. විභාග ුද් 
කරගත් අයයාපන ක්රමය තුළ ක්රී්ාවට ේනන්ු වක් යක්වන ඇතැම්
විු හ් පතිවරු රීහිප ශයශනකු සහ ගුරුවරු රීහිප ශයශනකුශේ
අව යතාව මත විතරයි එම කටයුත්ත යම් ්රමාටයකට සිද්ය
ශවන්ශන්. පයක්කම් කබා ගන්න විතරක් ශනොශවයි ක්රී්ාව
බකපාන්ශන්. වය-පරාවය විඳ යරා ගැනීම, යහපත් මේර ශසෞඛ්යය,
ශරෝග නැති කරගැනීම රීයන ශම් හැම ශද්ටම මවහ්  වන ක්රී්ාව
පාස්  මේටමින් මරික යට ශගන යෑම සඳහා ඔබතුමා ගන්නා ක්රියා
මාර්ග ශමොනවාය රීයන කාරටාවත්, මා ශම් සඳහන් කළ කාරටා
ශයක සඳහාම අයයාපන අමාතයාා ය මැරිහත් කරගන්ශන්
ශකොශහොමය රීයන කාරටාවත් ඔබතුමාශගන් මා යැනගන්න
කැමැතියි.

ගවා නාෙල් 2 රාජපක්ෂ ෙුතා
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ)

ඒත් එක්කම, ඊළඟ අවුරුු  ශයක ඇතුළත තවත් ක්රී්කයන්
200ශයශනකුට එවැනි ශිෂයත්ව 200ක් කබා දී ශනොශයක්
ක්රී්ාවලින් විශද්
ර හුණු සාචිතවකට ශයොුද කරන්න අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ගරු ක ානායකතුමනි, අශේ අමාතයාා යට ශමවර අය
වැශයන් කැබී ඇති ුදයශකන් සියයට 10ක් වියයම් කරන්ශන්
ක්රී්කයා සහ ර හුණුකරුශේ අභිවෘද්ධිය සඳහායි. ඒ රීයන්ශන්,
මානව සම්පත සාවර්යනය රීමේම ශවනුශවන්. කබන අවුරුද්ය
වනවිට එම ්රමාටය සියයට 30ක් යක්වාත්, ඊළඟ අවුරුද්ශද්
සියයට 35ක් යක්වාත් වැඩි කරනවා. 1015 වන විට එුා ්රමාටය
සියයට 50 යක්වා වැඩි කරන්න බකාශපොශරොත්තු වනවා. එහිදී,
යටිතක පහසුකම් සහ පක පාකන කටයුතුවකට සියයට 50ක්
ශකසත්, ක්රී්කයා සහ මානව සම්පත සාවර්යනය රීමේම සඳහා
අමාතයාා ශන ුදයලින් සියයට 50ක් ශකසත් වැය කරන්න අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.

ගවා ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු ක ානායකතුමනි, ශයවැනි අතුරු ්ර ානය ගරු වීරසුමන
වීරසිාහ මන්ත්රීතුමා අහනවා.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ක ානායකතුමනි, කාකයකට පසුව ක්රී්ා අමාතයාා යත්,
අයයාපන අමාතයාා යත්, පළාත් සභාත් එකට වැ් කරන කාක
මාමාවක් බවට ශම්
කාකය පත් ශවකා තිශබනවා. ඒ
සම්බන්යශයන් ්ර මශයන් මා ගරු .එ.එ් . රික සා අමාතයතුමාට
සාතුතිවන්ත ශවනවා. අපට අශේ වැ් කටයුතු රීමේම සඳහා වි ාක
සහනයක්, ශකශහසියක් සහ පහසුවක් ඒ තුළින් ඇති ශවකා
තිශබනවා. ක්රී්ා පාස්  සහ ශපෝෂිත පාස් වකට යරුවන් හඳුනා
ගැනීශම් talent search එක අපි පටන් ගන්නවා. එම කටයුතුවක
්රමායයක් වුශණ්, ශකොවිඩ්-29 වසාගතයත් එක්ක පාස්  වසා
තිබීම නිසායි. ඒත් එක්කම ක්රී්ාව අතරමඟ නතර කර තිුදටා.
යැන් ක්රම ක්රමශයන් එය ආරම්භ කර තිශබන නිසා මැයි මාසශන
අග සිට ඒ talent search
එක ක්රියාත්මක කරන්න අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. විශ ේෂශයන් යක්ෂ තරුටයන් ශසොයා
යන open day එක රිසාත්රික් මේටමින් ක්රියාත්මක කරනවා. ඒකට
සමගාමීය ව එක් එක් රිසාත්රික්කවක ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් හඳුනා
ගැනීශම් වැ් පිළිශවළ අපි ක්රියාත්මක කරනවා. එය ක්රම
තුනකටයි සිු  වන්ශන්. පාස්  සඳහා එක ක්රමයකටත්, පළාත්
සාචිතවකට තවත් ක්රමයකටත් ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් හඳුනා
ගැශනනවා. ක්රී්ා සාගම්වලින් ක්රියාත්මක වන සාචිතවකටත් ඒ
හරහා ක්රී්ක ක්රීඩිකාවන් හඳුනා ගන්න ර ළුවන්. එහිදී අපි ර ළුවන්
තරම් අඩි 5යි අඟ්  20ට ව්ා ේස යරුවන් එකතු කර ගන්න
බකාශපොශරොත්තු වනවා. සමහර ශවකාවට අඩි 5යි අඟ්  20ක් ේස

1635

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නාම්  රාවපක්ෂ මහතා

ඊළඟට, පාස්  ක්රී්ාව සම්බන්යශයන් අපි ගරු අයයාපන
අමාතයතුමා එක්කත් සාකච්ඡා කළා. යැන් අලුත් අයයාපන
්රතිසාසාකරට හැශයනවා. එතශකොට අයයාපනය ්රතිවයුහගත
ශවනවා. ඔබතුමා සඳහන් කළ ඒ කාරටය ගැන අපි ශයෝවනාවක්
මරික පත් කර තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ක්රියාශීලි තරුටශයක්
නිර්මාටය රීමේමයි අශේ අරුදට. ක්රියාශීලි තරුටශයක් හයන්න
නම්, අපි ශම් තරගකාමේ විභාග ක්රමශයන් තත් ශවකා ්රාශයෝගික
අයයාපන ක්රමයකට යන්න ඕනෑ. එවැනි අයයාපන ක්රමයකට අපි
මාරු ශවනශකොට ක්රී්ාශේ රියුණුව මශබ්ම සියයට 50රීන් වැඩි
ශවනවා. ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරකා, ශම් ශවනශකොටත් අයයාපන
්රතිසාසාකරටවකට ශයෝවනා මරික පත් ශවකා තිශබනවා.
එත් එක්කම, විු හ් පතිවරු යැනුවත් රීමේශම් වැ් පිළිශවළක්
ශයොවුන් ශසේනාාකය හරහා කරන්නත් අපි බකාශපොශරොත්තු
ශවනවා. ක්රී්ා රීමේශමන් යරුවාට කැශබන ්රතිකාභ ශමොනවාය
රීයන කාරටය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න අව යයි. ක්රී්ාව
එක්ක කකාව, සාගීතය සහ අශනකුත් කාරටා සිය් කම
ඒකාබද්ය වන වැ් පිළිශවළක් හයන්න ඕනෑ, ගරු
ක ානායකතුමනි. ඊළඟට, තරුට ශසේවා සභාශේ dancing
troupesවක මන්න අයශේ physical fitness ගැනත් අපට යම්
ගැටලුවක් තිශබනවා. ඒ කාරටයට අයාළවත්
ක්රී්ා
අමාතයාා යත් එක්ක එකතු ශවකා අපි වැ් පිළිශවළක් ක්රියාත්මක
කරනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කළ ශයෝවනා ශම් වන
ශකොටත් ක්රියාත්මක ශවනවා. මරික ශනදී ඒවාශන ්රතිඵක කබා
ගන්න අපට හැරීයාව කැශබයි.

ප්කොළඹ - ප්පොප්ළොන්නවාව දුම්රිය: ෙඩකළපුව
ක්වා දීර්ඝ රීමේෙ
தகொழும்பு - தபொலன்னறுமவ புமகயிரதம்:
ைட்டக்களப்புவமர நீடித்தல்

TRAIN FROM COLOMBO TO POLONNARUWA: EXTENTION UP
TO BATTICALOA

753/2020

9. ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

්රවාහන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2):
(i)

ශකොළඹ සිට ශපොශළොන්නරුව යක්වා යාවනය
කරනු කබන ු ම්ක ය, ම්කළර ව යක්වා යාවනය
ශනොරීමේමට ශහේතු කවශර්ය;

(ii)

ම්කළර ව රිසාත්රික්කශන පිහිටා ඇති ු ම්ක ය මාර්ග
පිළිසකර කරනු කබන රිනය කවශර්ය;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?
ரபொக்குவரத்து அமைச்ெமரக் ரகட்ட வினொ:
(அ) (i )

ைட்டக்களப்பு
ைொவட்டத்தில்
அமைந்துள்ள
புமகயிரதப் பொமதகள் புனரமைக்கப்படும் திகதி
யொததன்பமதயும்;

(ii)

යරුවා ශවොලිශබෝ්  ක්රී්ා කරනවා ශවන්න ර ළුවන්. හැබැයි, ඔහු
ක්රිකේ ක්රී්ාවට යක්ෂ ශවන්න ර ළුවන්. ගැහැනු ළමශයක් නම්
ශනේශබෝ්  ක්රී්ාවට යක්ෂ ශවන්න ර ළුවන්. ඒ යරුවන්ට ඕනෑම
ක්රී්ාවක නිරත ශවන්න අවකා ය ශයන්න ඕනෑ.

(අ)
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தகொழும்பிலிருந்து
தபொலன்னறுமவ
வமர
ரபொக்குவரத்தில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள
புமகயிரதம்,
ைட்டக்களப்பு
வமர
ஈடுபடுத்தப்படொமைக்கொன
கொரைம்
யொததன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Transport:
(a)

(b)

Will he inform this House of (i)

the reasons for not operating the train that
runs from Colombo to Polonnaruwa up to
Batticaloa; and

(ii)

the date by which the railway tracks in
Batticaloa will be repaired?

If not, why?

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ේ ෙුතා (රවාුන අොතයුරො)

)ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக - ரபொக்குவரத்து அமைச்ெர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)

ගරු ක ානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේ යි.
(අ)

(i)

එම ු ම්ක ය ම්කළර ශේ සිට පැමිශටන රාත්රී
තැපැ්  ු ම්ක ය සමඟ හුවමාරුවීමට සිු වීම නිසා
ම්කළර වට ළඟා වීශම්දී රාත්රී 22.00 පසුවන අතර
නැවත පසුරින 2.45 පැයට ම්කළර ශවන් ු ම්ක ය
ගමන් ආරම්භ රීමේමට සිු ශේ. එම ශේකාවට
ම්කළර ශවන් මගීන් බකාශපොශරොත්තු විය
ශනොහැරී අතර, ු ම්ක ය තවු රටත් ්රමායව ගමන්
ආරම්භ කළශහොත්, ු ම්ක ය යාවනශන ්රයාන
අරුදට වන කාර්යාක මගීන් නියමිත ශේකාවට
ගමනාන්තයට ැකශගන ඒම සිු  කළ ශනොහැක. ශම්
ශහේතුශවන් ශකොළඹ සිට ශපොශළොන්නරුව යක්වා
යාවනය වන ු ම්ක ය ම්කළර ව යක්වා යාවනය
්රාශයෝගික ශනොශේ.

(ii)

2021 වසර අවසන් වන විට මාර්ග පිළිසකර
කටයුතු නිම කළ හැක.

(ආ) අයාළ ශනොශේ.

ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

ගරු ඇමතිතුමනි, හිටර  වනාධිපතිතුමාශේ කාකශන
ශපොශළොන්නරුශේ මඳන් ශකොළඹ යක්වා කර කතිසික නමින් අලුත්
intercity train එකක් පටන් ගත්තා. ශම් ්ර ානශයන් මා අහකා
තිුදශණ් ඒ ගැනයි. ගරු ඇමතිතුමා, යැන් ඒ train එක
ශපොශළොන්නරුශවන් පිටත් ශවන්ශන් පාන්යර 3.00ට. ඒක ේශද්
9.00 ශවද්දී ශකොළඹට එනවා. ආපහු හවස 3.25ට ශකොළඹින්
පිටත් ශවකා රෑ 7.25 ශවද්දී ශපොශළොන්නරුවට යනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා ම් කන්ශන් පාන්යර 3.00ට ශපොශළොන්නරුශවන්
පිටත් වන එම ු ම්ක ය ඊට ව්ා ශපොඩ්්ක් කලින් ම්කළර ව සිට
ගමන ආරම්භ කරන්න රීයකායි. ගරු ඇමතිතුමනි, මට ආරාචි
ශවච්ච විධියට යැනට ශපොශළොන්නරුශේ මඳකා ගමන ආරම්භ
කරන ඒ train එක ශකොළඹට එද්දී ශගෝක් යවසාවකට හිසා seat
තිශබනවා. ශමොකය, ශපොශළොන්නරුශේ මඳකා ශකොළඹට විතරක්
එන intercity එකට ශසනඟ මරි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන්
ම් ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ශපොශළොන්නරුශේ සිට එන අයට
allocation එකක් ශවනම තිශබනවා. Online book කරද්දී seats
ටිකක් ශවනම allocate කරනවා, ශපොශළොන්නරුශවන්
ශකෝච්චියට නිනන කාටවත් අවාසියක් ශවන්ශන් නැති විධියට. ඒ,
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ම්කළර ශේ මඳකා ශසනඟ පික කා ආශවොත් ශපොශළොන්නරුශවන්
නිනන්න බැක  ශවන නිසායි. යැනට ශපොශළොන්නරුශවන් පාන්යර
3.00ට නම් ඒ ු ම්ක ය ගමන පටන් ගන්ශන්, ඊට ව්ා ශපොඩ්්ක්
කලින් ම්කළර ශවන් පටන් ගත්ශතොත් ඒක ශකොකු ේයේවක්
ශවනවා. ශමොකය ගරු ඇමතිතුමනි, යැනට තිශබන train එශක්
ශකොළඹට ආශවොත් ශකොළඹ ශකොශහේ හක  guest house එකක
යවසක් මඳකා තමයි ආපහු Batticaloa යන්න ශවන්ශන්.
එතශකොට, ඒක two-day trip එකක්. ඒ ු ම්ක ය ේශද් 9.00 ශවද්දී
ශකොළඹට එන නිසා Batticaloa මඳන් එන ශකශනකුට වුටත්
ේශද් 9.00ට ශකොළඹට ඇවි් කා එයාශේ වැ් ටික කරශගන,
හවස 3.00 පමට ශවද්දී ආශයත් ශකොළඹින් ශකෝච්චියට නැඟකා
ගිහින් රෑ 7.00 ශහෝ 8.00 ශවද්දී ශගයර යන්න ර ළුවන්. මා ම් කා
සිටින්ශන්, යැනට Batticaloa මඳකා Colombo යක්වා එන intercity
train එශක් ශවකාව ශවනසා කරන්න රීයකා ශනොශවයි.
ශපොශළොන්නරුව මඳකා එන special train එක Batticaloajවලින්
start කරන්න ර ළුවන්ය රීයකායි අහන්ශන්?

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මම ඔබතුමාශේ ම් ලීම පිළිබඳ ු ම්ක ය යාවනාගාරයත් එක්ක
සාකච්ඡා කරකා එශහම ශවනසක් කරන්න ර ළුවන් නම්, ඒ
කටයුත්ත කරකා ශයන්නම්.

ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

ගරු ඇමතිතුමනි, Sri Lanka Railways එශක් අයත් කැමැතියි.
එක පාරක් trial run එකකුත් යන්න කැහැසාති ශවකා තිුදශණ්. ඊට
පසාශසේ කවුරුන් ශහෝ ඒකට oppose කරකා තමයි ඒක නතර
වුශණ්. ශමොකය, ශපොශළොන්නරුශේ මඳන් එන අයට මාේ මරි ශවයි
රීයකා තමයි එශහම කරන්න එපා රීයකා තිුදශණ්. ඇමතිතුමා ඒ
ගැන ශපොඩ්්ක් ශසොයා බකන්න.
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මට මතක විධියට ඒ, රත්නර ර රිසාත්රික්කශන ශකශනක් සහ
තවත් රිසාත්රික්කයක ශකශනක්. ඒ ශගෝ කන් යැනට නුශේශගෝ
තිශබන කාර්යාකයට තාවකාලිකව මාරු කර තිශබනවා. ඒ
ශගෝ කන් Facebook එශක් වනාධිපතිතුමා විශේචනය කර
තිශබනවා ලු.
ශමහි යම්රීසි සතයයක් තිශබනවාය
ගරු
ඇමතිතුමා? ශමොකය, ශම්ක මතාම වැැකරි ආයර් යක්. යම්රීසි
ර ද්ගකශයක් Facebook එශකන් එයාශේ ශද් පාකන මතය ්රකා
රීමේම මා හිතන විධියට වරයක් ශනොශවයි. රාවකාක  ශවකාශේදී
එයා Facebook භාවිත රීමේම වැැකරි ශවන්න ර ළුවන්. Facebook
එශක් මතයක් යැමීය ම නිසා එයා නුශේශගෝ කාර්යාකයට මාරු
රීමේම මා හිතන විධියට වැැකරියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා කැමැති
නම් විතරක් ඒ ්ර ානයට පිළිතුරක් කබා ශයන්න.

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ශම් විෂයය අයිති රාවය අමාතයාා යට. නුදත් මමත්
වාර්තාවක් කැඳවා තිශබනවා. රීසිම ශසේවකශයකුට රශේ රීසිම
ර ද්ගකශයකු එශහම නිරපරාශද් බා් ු  කරන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳ
පමේක්ෂටයක් කරනවා. ඒ පමේක්ෂට වාර්තාව ආවාම ඕනෑ නම් මා
තුදන්නාන්ශසේටත් copy එකක් ශයන්නම්. රාවකාක  මේටමින්
එශහම වැැකද්යක් සිු  ශවකා තිශබනවා නම් අපි ඒ ගැන ශසොයා
බකා ක ා කරන්නම්.

ප්පොප්ළොන්නවාව දිසනත්රික්කප්ේ පාසල් 2 සු
ගුවාවවාන්: විසනතර

தபொலன்னறுமவ ைொவட்டப் பொடெொமலகள் ைற்றும்
ஆெிொியர்கள்: விபரம்
SCHOOLS AND TEACHERS IN POLONNARUWA DISTRICT:
DETAILS

763/2020

10.ගවා අෙරකීර්ිර අුරප්කෝරළ ෙුතා

)ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுரகொரல)

ගවා ගාමිණී ප්ලොකුප්ේ ෙුතා

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

(The Hon. Gamini Lokuge)

(අ)

)ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக)

මම ශසොයා බකන්නම්.

ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ ශයවන අතුරු ්ර ානය ශම්කයි. ගරු
ඇමතිතුමා කැමති නම් විතරක් ශම්කට ේත්තර ශයන්න ර ළුවන්.
ශමොකය, ශමය මම අහර  ්ර ානයත් එක්ක සම්බන්ය නැහැ.
මම ඊශන යැක්කා, ඇමතිතුමාශේ අමාතයාා ය හා සම්බන්ය
news එකක්. ඒ news එශක් තිශබනවා, කහැටනව කක්ෂය ශකස
විශේචනාත්මකව Facebook post එකක් යැමීය ම, වනාධිපතිතුමා
විශේචනය රීමේම සම්බන්යශයන් සා ාන මාරුවක් සහ විනය
පමේක්ෂටයක් පැවැත්වීමට වාතික ්රවාහන වවයය ආයතනය
තීරටය කර ඇති බවට යැක්ශවන ලිපියක් අපට කැබී ඇත...ක
රීයකා. ගරු ඇමතිතුමා, ඒක ඔබතුමාශේ අමාතයාා යට directly
සම්බන්ය නිසා ඔබතුමා ඒක clear කළා නම් ශහොඳයි. කවාතික
්රවාහන වවයය ආයතනශන රිසාත්රික් කාර්යාකයක් සඳහා
අනුයුක්ත කර ඇති ශසේවකයන් ශයශයශනකු සමාව මායය හරහා
අතිගරු වනාධිපතිතුමා විශේචනය කර ඇති බවට අනාවරටය වී
ඇති බව 1012.03.19 රිනැතිව වාහන නියාමනය...ක යනුශවන් එහි
විසාතර සඳහන් ශවනවා.

අයයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (2):
ශපොශළොන්නරුව රිසාත්රික්කයට අයත් වන (i)

අයයාපන ශකොේධාස සාඛ්යාව හා ඒවාශන නම්
කවශර්ය;

(ii)

වාතික පාස්  සාඛ්යාව හා ඒවාශන නම් කවශර්ය;

(iii)

පළාත් පාස්  සාඛ්යාව හා ඒවාශන නම් කවශර්ය;

(iv)

ශමම පාස් වක ශම් වනවිට පවතින ගුරු හිඟය
ශකොපමටය;

(v)

පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ වැමා ගිය පාස්  සාඛ්යාව
ශකොපමටය;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ආ) ශපොශළොන්නරුව රිසාත්රික්කයට අයත් වන පාස්  අතක න්(i)

අ.ශපො.ස. (ේසසා ශපළ) සඳහා අයාළ වන විෂය
යාරා හතරක්, විෂය යාරා තුනක්, විෂය යාරා
ශයකක් හා එක් විෂය යාරාවක් පමටක්;

(ii)

අ.ශපො.ස. (සාමානය ශපළ) විභාගය යක්වා;

(iii)

පහ ශරේණිය යක්වා;

මගැන්වීම් කටයුතු සිු  කරනු කබන පාස්  සාඛ්යාව
අයයාපන ශකොේධාස අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපමටය යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
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පාර්ලිශම්න්තුව
(b)

[ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරළ මහතා

(ඇ) ශපොශළොන්නරුව රිසාත්රික්කයට අයත් වන පාස් වක
ශසේවශන නියුතු ුදළු ගුරුවරුන්, ේපාධියාක  ගුරුවරුන්,
ර හුණු ගුරුවරුන්, වියයා රිධ ගුරුවරුන් හා අශනකුත්
ගුරුවරුන් සාඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමටය
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ය?
(ත) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය?
கல்வி அமைச்ெமரக் ரகட்ட வினொ:
(அ)

தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்திற்குொிய (i )

கல்விக் ரகொட்டங்களின் எண்ைிக்மக ைற்றும்
அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ;

(ii )

ரதெிய பொடெொமலகளின் எண்ைிக்மக ைற்றும்
அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ;

(iii )

ைொகொைப்
பொடெொமலகளின்
எண்ைிக்மக
ைற்றும் அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ;

(iv )

ரைற்படி
பொடெொமலகளில்
தற்ரபொது
கொைப்படும் ஆெிொியர் பற்றொக்குமற எவ்வளவு;

(v )

கடந்த
5
ஆண்டுகளில்
மூடப்பட்டுள்ள
பொடெொமலகளின் எண்ைிக்மக யொது;

என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) தபொலன்னறுமவ
பொடெொமலகளில் (i )

(ii )
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Will he also inform this House in relation to
Education Divisions in Polonnaruwa District,
separately(i)

the number of schools where four streams,
three streams, two streams and one stream
relating to the G.C.E (A/L) Examination;

(ii)

up to the G.C.E (O/L) Examination; and

(iii)

up to grade five are taught?

(c)

Will he state the total number of teachers, the
number of graduate teachers, trained teachers,
Colleges of Education trained teachers and other
teachers employed in the schools belonging to
Polonnaruwa District, separately?

(d)

If not, why?

ගවා (ෙුාචාර්ය)
අොතයුරො)

(අ)

(i)

අයයාපන ශකොේධාස සාඛ්යාව 08රී. ඒවාශන නම්
පහත පක රි ශේ.
1. තමන්කඩුව
2. කාකාර ර
3. හිඟුරක්ශගෝ

க.தபொ.த ( ெொ/தர( பொீட்மெ வமர;

6. රිඹුකාගක

தபொலன்னறுமவ
ைொவட்டத்திற்குொிய
பொடெொமலகளில் கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள தைொத்த
ஆெிொியர்கள், பட்டதொொி ஆெிொியர்கள், பயிற்றப்பட்ட
ஆெிொியர்கள், கல்வியியற் கல்லூொி ஆெிொியர்கள்
ைற்றும்
ஏமனய
ஆெிொியர்களின்
எண்ைிக்மக
தனித்தனியொக யொததன்பமத அவர் குறிப்பிடுவொரொ?

(ஈ)

இன்ரறல், ஏன்?

(අධායාපන

ගරු ක ානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර ශමශසේයි.

க.தபொ.த ( உ/தர( வகுப்புகளுக்கு ஏற்புமடயதொக
அமைகின்ற நொன்கு பொடத் துமறகள், மூன்று
பொடத் துமறகள், இரண்டு பொடத் துமறகள்
ைற்றும் ஒரு பொடத்துமற ைொத்திரம்;

(இ)

ෙුතා

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education)

ைொவட்டத்திற்குொிய

கற்பிக்கப்படும்
பொடெொமலகளின்
எண்ைிக்மக
கல்விக் ரகொட்டங்களுக்கு அமைவொக தனித்தனியொக
யொததன்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

පීරිසන

)ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்ெர்)

4. මැරික ගික ය
5. ඇකහැර
7. වැලිකන්ය

(iii ) ஐந்தொம் தரம் வமர;

8. අරකගාවික
(ii)

වාතික පාස්  සාඛ්යාව 09රී. ඒවාශන නම් පහත
පක රි ශේ.
1. ේමැප/ශපො/ශපො/තමන්/රාවකීය මයය මහා
වියයාකය
2. ේමැප/ශපො/ශපො/තමන්/ශතෝපාවැව
මහා
වියයාකය
3. ේමැප/ශපො/ශපො/තමන්/ුදසාලිම් මයය මහා
වියයාකය
4. ේමැප/ශපො/හිඟු/හිඟු/මින්ශන්ක ය වාතික පාසක
5. ේමැප/ශපො/හිඟු/හිඟු/ආනන්ය බාලිකා වාතික
පාසක
6. ේමැප/ශපො/හිඟු/මැරි/මැරික ගික ය මයය මහා
වියයාකය
7. ේමැප/ශපො/හිඟු/මැරි/රිවුකන්ක්වක
මහා
වියයාකය
8. ේමැප/ශපො/හිඟු/ඇළ/බකූලට මහශසන් මයය
මහා වියයාකය
9. ේමැප/ශපො/රිඹු/අරක/විකයාය මයය මහා
වියයාකය

asked the Minister of Education:
(a)

ජී.එල් 2.

Will he inform this House in relation to
Polonnaruwa District of (i)

the number of Education Divisions and their
names;

(ii)

the number of National Schools and their
names;

(iii)

the number of provincial schools and their
names;

(iii)

(iv)

the teacher vacancies prevailing in these
schools at present; and

පළාත් පාස්  සාඛ්යාව 143රී.
ඇුදණුම 02 මිනන් යක්වා ඇත.

(iv)

එම පාස් වක පවතින ගුරු හිඟය 171රී.

(v)

the number of schools that were closed
down during the last five years?

(v)

ඔේ. පසුගිය වර්ෂ පහ තුළ ශපොශළොන්නරුව
රිසාත්රික්කශන එක් පාසකක් වැමා ශගොසා ඇත.

එම ශ් ඛ්නය
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(i)

අ.ශපො.ස. (ේසසා ශපළ) සඳහා අයාළ වන,
විෂය යාරා 04ක් ඇති පාස්  සාඛ්යාව 62රී.
විෂය යාරා 03ක් ඇති පාස්  සාඛ්යාව 62රී.
විෂය යාරා 01ක් ඇති පාස්  සාඛ්යාව 62රී.
විෂය යාරා 02ක් ඇති පාස්  සාඛ්යාව 62රී.
(පාස්  සාඛ්යාව අයයාපන ශකොේධාස අනුව ශවන්
ශවන් ව ශයන් ඇුදණුම 01 යටශත් යක්වා ඇත.)

(ii)

අ.ශපො.ස. (සාමානය ශපළ) විභාගය යක්වා ඇති
පාස්  සාඛ්යාව 57රී. (පාස්  සාඛ්යාව අයයාපන
ශකොේධාස අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන්
ඇුදණුම 01 යටශත් යක්වා ඇත.)

(iii)

ඔේ. පහ ශරේණිය යක්වා ඇති පාස්  සාඛ්යාව
234රී.

(පාස්  සාඛ්යාව අයයාපන ශකොේධාස අනුව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ඇුදණුම 01 යටශත් යක්වා ඇත.)
(ඇ) ඔේ.
ශපොශළොන්නරුව රිසාත්රික්කයට අයත් වන පාස් වක
ශසේවශන නියුතු ුදළු ගුරුවරුන්, ේපාධියාක  ගුරුවරුන්,
ර හුණු ගුරුවරුන්, වියයාරිධ ගුරුවරුන් හා අශනකුත්
ගුරුවරුන් සාඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ඇුදණුම 03
යටශත් යක්වා ඇත.
ඇුදණුම 02, 01 සහ 03 සභාගත* කරමි.
(ත) අයාළ ශනොශේ.

ගවා අෙරකීර්ිර අුරප්කෝරළ ෙුතා

)ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுரகொரல)

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

ගරු අමාතයතුමනි, රිඹුකාගක අයයාපන කකාපය තමයි
ශපොශළොන්නරුව රිසාත්රික්කශන තිශබන ු ෂාකරම අයයාපන
කකාපය. මෑතකදී අතිගරු වනාධිපතිතුමාශේ ේපශයසා පක රි
ේපාධියාක න්හට පත්වීම් කබා දීශම්දී අශේ ශකොේධාසවකට ගුරු
පත්වීම් වි ාක ්රමාටයක් කැුදටත්, නියමිත විෂයයන්වකට
ගුරුවරුන් නැති නිසා යරුවන්ට අයයාපන කටයුතු රීමේශම්
අපහසුතාවක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම රිඹුකාගක ශකොේධාසශන
ගුරු හිඟය 350ක් වනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ද්රවි් මායය ගුරුවරු
240 ශයශනක් එක් වරම නැශඟනහිර පළාතට සා ාන මාරු කැබ
ගියා. එම නිසා රිඹුකාගක ශකොේධාසශන ද්රවි් ගුරුවරුන් 115කශේ
හිඟයකුත් තිශබනවා. ශම් පිළිබඳ ඔබතුමාට ඇති වික් පය
ශමොකක්ය රීයා යැනගන්න කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.

ගවා (ෙුාචාර්ය) ජී.එල් 2. පීරිසන ෙුතා

)ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු ක ානායකතුමනි, ශම් ්ර ානය මම අයයයනය කර
තිශබනවා. ශම් ගැටලුව මතු වන්ශන් ශමශහමයි. යම් ු ෂාකර
පාසකකට ගුරුවරශයකුට පත්වීමක් කබා ු න් පසු එම ගුරුවරයා
ශද් පාකන බකපෑම් වැනි ශනොශයක් ශද්ව්  පාවිච්චි කරකා සා ාන
මාරුවක් කබා ගන්නවා. එතශකොට ඒ පාසකට එම ගුරු පත්වීශම්
්රශයෝවනය කැශබන්ශන් නැහැ. ගරු ක ානායකතුමනි, එයට
විසඳුමක් හැටියට එම ගුරු පත්වීම එම පාසකට විශ ේෂ පත්වීමක්
හැටියට ශයන්න මම බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. එතශකොට ඒ
ගුරුවරයා ශසේවශන සිටින තාක් එම පාසශ්  ශසේවය කරන්න ඕනෑ.
එතැනින් ශවනත් පළාතකට මාරුවීමක් කබා ගන්න බැහැ. අපි
—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.
* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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බකාශපොශරොත්තු
ශවනවා,
අයාළ
්රාශද්ශීය
ශ් කම්
ශකොේධාසශනම පරිාචි වී සිටින ගුරුවරුන් පත් කරන්න.
එතශකොට ගුරුවරයාට ර ළුවන් ශගයර මඳන් පාසකට යන්න. වැඩි
වියයමකුත් නැහැ. අපි ශවන පළාතකට පත්වීම් කබා ශයන්ශන්
නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ පක රි විශ ේෂශයන්ම
වියයාව, ගණිතය ආරි විෂයයන් මගැන්වීම සඳහා ගුරු පත්වීම් කබා
ශයන්න ර ළුවන්, වියයා රිධ ගුරුවරුන් පිට වුටාට පසුව. ශම්
අවුරුද්ශද් වියයාරිධ ගුරුවරුන් 4,500ක් පමට පිට ශවනවා.
එතශකොට ඔබතුමා නිශයෝවනය කරන රිඹුකාගක රීයන ු ෂාකර
්රශද් යටත් පත්වීම් කබා ශයන්න අපට ර ළුවන්. කබන අවුරුද්ශද්
4,500ක් ශනොශවයි, කණ්්ායම් ශයකක් - double batches pass
out - වන නිසා පත්වීම් 6,000ක් පමට කබා ශයන්න අපට
හැරීයාවක් කැශබනවා.
මම යරීන හැටියට ශම්ක තමයි
්රාශයෝගික විසඳුම. අපි ඒ පළාශත්ම ශවශසන ගුරුවරුන් ඒ
පළාශත් පාස් වකට පත් කරනවා. ඒ අයට ශවනත් පළාත්වකට
මාරුවීම් කබා ශයන්ශන් නැහැ, ගරු ක ානායකතුමනි.

ගවා අෙරකීර්ිර අුරප්කෝරළ ෙුතා

)ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுரகொரல)

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)

ගරු ක ානායකතුමනි, මශේ ඊළඟ අතුරු ්ර ානය ශමයයි.
ගරු අමාතයතුමනි, වැලිකන්ය, කුරුලුබැද්ය වාශේ ්රශද් වක
යරුවන්ට
ශපොශළොන්නරුශේ වාතික පාසකකට එන්න
රීශකෝමීය ටර් 45ක් විතර ු රක් තිශබනවා. මැරික ගික ය, වඩිගවැව
්රශද් යක යරුශවකුට මැරික ගික ය වාතික පාසකට එන්න
රීශකෝමීය ටර් 40ක විතර ු රක් තිශබනවා.
ඒ නිසා යරුවන්ට
අයයාපනය කබා දීම සඳහා ඒ ශයමේපියන්ට වි ාක බරක් යරන්න
සිද්ය ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් සම්බන්යව ශයන
පිළිතුර ශමොකක්ය රීයකා මම යැන ගන්න කැමැතියි.

ගවා (ෙුාචාර්ය) ජී.එල් 2. පීරිසන ෙුතා

)ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු ක ානායකතුමනි, අපි කරන්න බකාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් ශමයයි. ශම් සියලු පාස් වක විෂමතා රාශියක්
තිශබනවා. ඒ නිසා ගරු නාම්  රාවපක්ෂ මැතිතුමාත් සඳහන් කළ
පක රි ඒ සියලු පාස්  එක මේටමකට රියුණු කරන්නට කටයුතු
කරනවා. එහිදී ඒ යරුවන්ශේ නිවසයි, පාසකයි අතර ු ර ්රමාටය
හා ශවනත් ශනොශයක් සායක සැකරී් කට භාවන කළ යුතුයි. ඒ
පාස් වකට අව ය ක්රී්ා පහසුකම්, වියයාගාර යනාදී සිය් ක කබා
ශයන්න කටයුතු කරනවා. එමිනන් වනප්රිය පාස්  රීයන
පාස් වකට ඇති තයබයය අඩු කරකා, අශනක් පාස් වක
ගුටාත්මකභාවයත් වර්යනය කරන්නට කටයුතු කරනවා. එවන්
අාගසම්පූර්ට වැ් පිළිශවළක් අපි සකසා කරකා තිශබනවා. ගරු
ක ානායකතුමනි, එය මක්මනින් ක්රියාත්මක රීමේමට අපි
බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.

ගවා ප්රෝහිණි කුොරි විප්ේරත්න ෙුත්මිය

)ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)

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

ගරු ක ානායකතුමනි, ගරු අයයාපන අමාතයතුමාශගන්
මටත් ශපොඩි පැහැරිලි කරගැනීමක් කර ගන්න තිශබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රීේවා ශම් සැශර් වියයා රිධවලින්
4,500ක් pass out ශවන්න නියමිතයි රීයකා. ශම් යවසාවකත් වියයා
රිධ ගුරුවරුන් යම් ්රමාටයක් මයයම පළාතට ශයොුද කරකා
තිශබනවා. මම ඔබතුමාශේ අවයානයට ශම් කරුට ශයොුද
කරන්න ඕනෑ. මයයම පළාශත් ගණිතය විෂයයට - mathsවකට විතරක් ගුරුවරුන් 216 ශයශනක් අඩුයි. ඇත්තටම 20 ශයශනක්
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ගවා (ෙුාචාර්ය) ජී.එල් 2. පීරිසන ෙුතා

)ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)

විතරයි යවකා තිශබන්ශන්. යැන් අපට පැහැරිලිව ශපශනනවා,
කාකාශේ ගණිතය සහ වියයාව රීයන විෂයයන් ශයකට අයාළව
ගුරුවරුන්ශේ යම් රීසි තුකනයක් ශනොමැති බව. ශම් සඳහා යම්
රීසි ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබතුමා ගන්නා
ක්රියාමාර්ගය ශමොකක්ය රීයකා යැන ගන්න සතුටුයි.
මම ශම් කරුටත් රීයන්න ඕනෑ. අපි පසුගිය පාර්ලිශම්න්තුශේ
දී -පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැමේමට සතියකට පමට කලින්ශයෝවනා කළා, ගුරු මාරු ්රතිපත්තියක් ගැන. මන්න ගුරුවරු
සාඛ්යාව ගත්තාම ඇත්තටම යම් ්රමාටයක තුකනයක් කර ගන්න
ර ළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම අශේ රශේ තිශබන්ශන් ගුරු
තුකනය රීමේශම් නිසි ක්රමශේයයක් ශනොමැති වීශම් ්ර ානයයි. මම ඒ
ක්ශෂේත්රශන සිට පැමිණි නිසා ඒ පිළිබඳව යන්නවා. සමහර
පාස් වක ගුරු අතික ක්තයක් තිශබනවා. සමහර පාස් වක එශහම
නැහැ. මම ගිය සතිශන හඳඟනාව පැත්ශත් ගියා. හඳඟනාශේ
පාස් වක මාග්රීසි ගුරුවරු නැහැ, ගණිත ගුරුවරු නැහැ. නුදත් අපි
යන්නවා, නගරබය පාස් වක එම ගුරුවරුන්ශේ අතික ක්තයක්
තිශබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, අයයාපනය හා මානව සම්පත්
සාවර්යනය පිළිබඳ ආාශික අීවක්ෂට කාරක සභාව සහ අයයාපන
අමාතයාා ශන වෘත්තීය සමිති රීයන ශම් සියලුශයනා එකතුශවකා
එක ශම්සයක වාඩිශවකා හයර  ගුරු මාරු ්රතිපත්තියක් අපි මරික පත්
කළ ශයෝවනාව තුළ තිශබනවා. ඒ ශයෝවනාව ශම් වනශකොට
අයයාපන අමාතයාා ශන තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, කරුටාකර
ඒ ශයෝවනාව ක්රියාත්මක කරන්න රීයන ම් ලීම මම
ඔබතුමාශගන් ශම් ශවකාශේ කරනවා. ගුරුවරු 216ක් මන්න ඕනෑ
තැනකට ගුරුවරු 20ශයශනකු යවා ගණිතඥශයෝ, වියයාඥශයෝ බිහි
කරන්න ඒ ගුරුවරු කටයුතු කරන්ශන් ශකොශහොමය රීයන ගැටලුව
අපට එනවා. ඒ සඳහාත් ඔබතුමාශේ අවයානය ශයොුද කරන්න.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාශේම පසුගිය අය වැශනදී ඔබතුමා
ශයෝවනා කළා, ගුරුවරුන්ශේ වැටුේ විෂමතා සම්බන්යශයන්
තිශබන ගැටලුවට ක්ෂණික විසඳුමක් විධියට අතුරු දීමනාවක් කබා
ශයනවා රීයකා. යැන් මාස හයක් පමට ගතවී තිශබනවා. ඒ
දීමනාව ශගවීම සම්බන්ය වර්තමාන තත්ත්වය පැහැරිලි කරන්න
රීයකාත් මම ඔබතුමාශගන් ම් කා සිටිනවා.

ගවා (ෙුාචාර්ය) ජී.එල් 2. පීරිසන ෙුතා

)ைொண்புைிகு (ரபரொெிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ்)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

ගරු ක ානායකතුමනි, එතැන ්ර ාන ශයකක් තිශබනවා. ගරු
මන්ත්රීතුමිය සමඟ මම සම්පූර්ටශයන් එකඟ වනවා. ශමතැන
තිශබන්ශන් ගුරු තුකනය පිළිබඳ ්ර ානයක්. අපි ළඟදී
සමීය ක්ෂටයක් කළා, වියයාව හා ගණිතය ේගන්වන ගුරුවරු
සම්බන්යශයන්. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් විෂයයන් ේගන්වන
ගුරුවරු මන්නවා. හැබැයි, ඔබතුමිය සඳහන් කළ පක රි සමහර
තැන්වක අතික ක්තයක්, සමහර තැන්වක හිඟයක් තිශබනවා. අපි
යැන් වැ් පිළිශවළක් සකසා කර ශගන යනවා, වියයාත්මක විධියට
ඒ ඒ ගුරුවරු ඒ ඒ පාස් වකට ශයොුද රීමේමට. ඒ රීයන්ශන් වාතික
පාස්  සඳහා පමටක් ශනොශවයි, පළාත් සභාවලින් ශමශහයවන
පාස් වකටය අයාළ වන විධියට අපි එම කටයුත්ත කරනවා.
ඔබතුමිය රීේවා වාශේ ශම් අවුරුද්ය අවසානශන අපි පාස් වකට
ගුරුවරු 4,500ක් බඳවා ගන්න බකාශපොශරොත්තු වනවා. ගිය
වර්ෂශන වියයා රිධවලින් ගුරුවරු 3,730ක් පිට වුටා.

ගවා ප්රෝහිණි කුොරි විප්ේරත්න ෙුත්මිය

)ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன)

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

ගරු ඇමතිතුමනි, තවම ඒ බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරකා නැහැ.
වසර ශයකක් තිසාශසේ ඒ කටයුත්ත කරකා නැහැ.

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

එම ගුරුවරු 3,730න් අපි වාතික පාස් වකට ගුරුවරුන්
2,065ක්, පළාත් සභා පාස් වකට ගුරුවරුන් 1,665ක් පත්කර
තිශබනවා. ශම් සම්පූර්ට ක්රමය ව්ා වියයාත්මක පයනමක් මත
සකසා රීමේම යැන් අපි කර ශගන යනවා.
ගරු මන්ත්රීතුමිය අසන කය ශයවන ්ර ානයට පිළිතුර ශමයයි.
ඊශනත් අයයාපන අමාතයාා ශන ශ් කම්තුමා භාණ්්ාගාරයට
ගියා, ශම් සම්බන්යශයන් සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න. ශම් ්ර ානයට
ක්ෂණික විසඳුමක් අව යයි. ඒ පිළිබඳව භාණ්්ාගාරශන සිටින
අයාළ නිකයාක න් සියලුශයනා කැඳවා තව සාකච්ඡාවක් කබන
සතිශනම කරනවා රීයකා අපට ශපොශරොන්ු  ශවකා තිශබනවා. එම
නිසා අපි රිගින් රිගටම භාණ්්ාගාරය සමඟ සාකච්ඡා කරකා ශම්
සඳහා අව ය ූලකය ්රතිපායන කබා ගැනීමට ේපක ම ේත්සාහ
යරනවා, ගරු ක ානායකතුමනි.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශයවන වටය.

තලාව ුන්දිප්ේ සි ප්පොල් 2පිිරගෙ ක්වා ොර්ගය:
සාවර්ධානය
தலொமவ ெந்தியிலிருந்து தபொல்பிதிகை வமரயொன
பொமத: அபிவிருத்தி

ROAD FROM THALAWA JUNCTION TO POLPITHIGAMA:
DEVELOPMENT

458/2020

4. ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා (ගවා මෂාක් රහුොන් ෙුතා
ප්වනුව )

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை - ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்
ெொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ishak
Rahuman)

මහාමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (3):
(අ)
(i) අනුරායර ර සිට කුරුටෑගක නගරයට ළඟාවිය
හැරී ශකටිම මාර්ගය ුද් නෑව - ශපෝ පිතිගම
මාර්ගය බවත්;
(ii) එම මාර්ගශන තකාව හාරිශන සිට ශපෝ පිතිගම
හාරිය යක්වා වූ ශකොටස ශම් වනවිට අබකන්
තත්ත්වශන පවතින බවත්;
(ආ)

එතුමා යන්ශන්ය?
(i) ශමම මාර්ග ශකොටස සාවර්යනය රීමේමට
අශේක්ෂා කරන්ශන්ය;
(ii) එශසේ නම්, ඒ සඳහා ශගන ඇති පියවර කවශර්ය;
(iii) එම සාවර්යන කටයුතු ආරම්භ කරන රිනය
කවශර්ය;

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?
தநடுஞ்ெொமலகள் அமைச்ெமரக் ரகட்ட வினொ:
(அ) )i )

அனுரொதபுரத்திலிருந்து
குருநொகல்
நகருக்கு
தெல்லக் கூடிய குறுகிய வழி புல்ரனவ தபொல்பிதிகை பொமத என்பமதயும்;

( i i ) அப்பொமதயின்
தலொமவ
ெந்தியிலிருந்து
தபொல்பிதிகை
ெந்தி
வமரயிலொன
பகுதி
தற்ரபொது
ரெதைமடந்த
நிமலயில்
உள்ளததன்பமதயும்;
அவர் அறிவொரொ?
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(ஆ) )i )

பொமதயின் ரைற்படி பகுதிமய
தெய்வதற்கு
எதிர்பொர்க்கப்
என்பமதயும்;
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அபிவிருத்தி
படுகின்றதொ

සියඹකන්ගුදව හන්රිශන සිට ම්ග් ක යක්වා ඇති ු ර
රීශකෝමීය ටර 24.1රී. එම ු ර ්රමාටශයන්, ම්ග් ක
හන්රිශන සිට රීශකෝමීය ටර 3.78ක් ශකොන්ත්රාත් පික නමා වැ්
ආරම්භ කර ඇති අතර, එම මාර්ගශන මතික  ු ර ්රමාටය වන
රීශකෝමීය ටර් 20.41 සාවර්යනය රීමේම සඳහා මික ගටන්
කැඳවා ශකොන්ත්රාත් පික නමා ඇත.

( i i ) ஆதைனில், அதற்தகன ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள
நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்;
(iii )

ම්ග් ක හන්රිශන සිට ශපෝ පිතිගම යක්වා රීශකෝමීය ටර්
1.74 ශකොටස සාවර්යනය ශකොට වැ් අවසන් කර ඇත.

ரைற்படி
அபிவிருத்தி
நடவடிக்மகள்
ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்;

(iii)

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்ரறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(b)

(c)

Bulnewa - Polpithigama Road is the
shortest route to reach Kurunegala from
Anuradhapura; and
the portion of the aforesaid road from
Thalawa Junction up to Polpithigama is in a
dilapidated condition at present?

Will he inform this House (i)

whether it is expected to develop this
portion of road;

(ii)

if so, the action that has been taken in that
regard; and

(iii)

the date on which the aforesaid
development activities will be commenced?

(ඇ)

පැන ශනොනඟී.

අනුරාධාපුර දිසනත්රික්කප්ේ අලි-මිනිසන ගැටුෙ: සනථිර
විසඳුෙක්

அனுரொதபுர ைொவட்டத்தில் நிகழும் யொமன - ைனித
ரைொதல்: நிரந்தரத் தீர்வு
HUMAN-ELEPHANT CONFLICT IN ANURADHAPURA
DISTRICT: PERMANENT SOLUTION

539/2020

6. ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා (ගවා ප්රෝුට බණ්ඩාර ෙුතා
ප්වනුව )

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை - ைொண்புைிகு ரரொஹை பண்டொர
ெொர்பொக)

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the
Rohana Bandara)

වන.එවී හා වන සාරක්ෂට
(අ)

වන අලි තර්වනයට ුදහුට දී සිටින අනුරායර ර
රිසාත්රික්කශන පිහිටි ගම්මාන සාඛ්යාව ශකොපමටය;

(ii)

2015 වර්ෂශන සිට ශම් යක්වා අලි-මිනිසා ගැටුම
ශහේතුශවන් මිය ගිය ර ද්ගකයන් සාඛ්යාව හා
ශද්පළ හානි සිු වීම් සාඛ්යාව ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපමටය;

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(i)

අනුරායර ර සිට කුරුටෑගක නගරයට ළඟා විය හැරී ශකටිම
මාර්ගය ුද් නෑව, ශපෝ පිතිගම හරහා ඇති මාර්ගය
ශනොවන අතර පාශයනිය හරහා කුරුටෑගක යක්වා මාර්ගය
වන අතර ශකටිම සහ මතා පහසුශවන් ශකටි කාකයක් තුළ
ගමන් කළ හැරී මෑතකදී සාවර්යනය කරන කය මාර්ගයක්
ශේ.

(ii)

තකාව සිට ඇඳගක යක්වා ශකොටස මැක්ම් -ග් තාරශයොයන කය මාර්ගයක් ශකස පවතින අතර එය පළාත් මාර්ග
සාවර්යන අධිකාක ය යටශත් කාපේ අතුරා සාවර්යනය
රීමේමට සැකසුම් කර ඇත. ඇඳගක, ුද් නෑව සිට
සියඹකන්ගුදව යක්වා ශකොටස කාපේ අතුරා සාවර්යනය කර
ඇත. ම්ග් ක සිට සියඹකන්ගුදව යක්වා මාර්ග ශකොටස
අබකන්ව පවතින නුදත් වාහන ගමනාගමනයට හැරීවන
පක රි මාර්ග සාවර්යන අධිකාක ය විසින් න්ත්තු කටයුතු සිු 
කරමින් පවතී.

(i)

ඔේ.

(ii)

තකාව සිට ඇඳගක යක්වා ශකොටස ඒකාබද්ය මාර්ග
ආශයෝවන වැ්සටහන යටශත් සාවර්යනය රීමේමට
ශටන්්රය පික නැමීය මට කටයුතු කර ඇත.

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය -

(i)

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

* සභාප්ම්සය ෙත තබන ල පිළිුරර:

Hon.

(1):

If not, why?

ගරු ක ානායකතුමනි, එම ්ර ානයට පිළිතුර මා සභාගත*
කරනවා.

2021 වසශර් වනවාක  මස සාවර්යන කටයුතු ආරම්භ කර
ඇත.

යන්න එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ආ) අනුරායර ර රිසාත්රික්කශන පවතින අලි-මිනිසා ගැටුමට සාථිර
විසඳුමක් කබා දීමට අමාතයාා ය ගනු කබන පියවර
කවශර්ය යන්නත් එතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?
(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ය?
வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்ெொிடம்
ரகட்ட வினொ:
(அ( )i )

கொட்டு யொமனகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு முகம்
தகொடுத்துள்ள
அனுரொதபுரம்
ைொவட்டத்தில்
அமைந்துள்ள
கிரொைங்களின்
எண்ைிக்மக
யொததன்பமதயும்;

( i i ) 2015 ஆம் ஆண்டு முதல் இற்மறவமர யொமன ைனித ரைொதல் கொரைைொக ைரைைமடந்த
ஆட்களின்
எண்ைிக்மக
ைற்றும்
தெொத்துக்களுக்கு
ஏற்பட்ட
ரெதங்களின்
எண்ைிக்மக தவவ்ரவறொக யொததன்பமதயும்;
அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) அனுரொதபுரம் ைொவட்டத்தில் நிலவுகின்ற யொமன ைனித ரைொதலுக்கு நிரந்தரைொன தீர்தவொன்மற
வழங்குவதற்கு அமைச்ெினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும்
நடவடிக்மக யொததன்பமதயும் அவர் இச்ெமபக்கு
அறிவிப்பொரொ?
(இ)

இன்ரறல், ஏன்?
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ුදද්ධික පතිරට මහතා

asked the
Conservation:
(a)

Minister

of

Wildlife

and

එශසේම 1012 වර්ෂශන ක්රියාකාමේ සැකැසාම යටශත් රිසාත්රික්
ශ් කම්ශේ අීවක්ෂටය යටශත් රීශකෝමීය ටර් 484.1ක
්රමාටයක විු ලි වැට මරිරීමේම් සඳහා අයාළ කටයුතු ශම් වන
විටත් ආරම්භ කර ඇත.

Forest

Will he inform this House (i) the number of villages in Anuradhapura
District that have faced the threat of wild
elephants; and
(ii) the number of persons who had died and the
incidents of damages caused to property
due to the human-elephant conflict during
the period from the year 2015 up to now,
separately?

(b)

Will he also inform this House of the steps that
will be taken by the Ministry to provide a
permanent solution to the human-elephant conflict
existing in Anuradhapura District?

(c)

If not, why?

02. වනඅලින් පකවා හැමේම සඳහා වන.එවි නිකයාක න් ශයයවීම.
අනුරායර ර රිසාත්රික්කය තුළ ගම්වරින වනඅලින් විසින් සිු කරන
හානි වැළැක්වීම සඳහා එම සතුන් පකවා හැමේමට වයනිකව
වන.එවි නිකයාක න් විසින් කටයුතු කරනු කැශබ්.
03. විු ලි වැට ආරක්ෂා රීමේම, න්ත්තු රීමේම සහ වනඅලි පකවා
හැමේම සඳහා සිවි්  ආරක්ෂක ශයපාර්තශම්න්තුශේ සහාය
කබාගැනීම.
අනුරායර ර
රිසාත්රික්කය
තුළ
වන.එවි
සාරක්ෂට
ශයපාර්තශම්න්තුව විසින් මරිකර ඇති විු ලි වැටව්  න්ත්තු
රීමේම හා ආරක්ෂා රීමේම සඳහා සිවි්  ආරක්ෂක භටයින්
308ශයශනකු ශයොයවා ඇත.
04. අලි ශවඩි ශබයා හැමේම.
වනඅලි පකවා හැමේම සඳහා ක්ෂණිකව ක්රියාරීමේමට හැරීවන
පක රි අලි ශවඩි 266,117 පමට ්රමාටයක් වාර්ෂිකව වනතාව
අතර ශබයාහක නු කැශබ්.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, වන.එවි හා
අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ්ර ානයට
කරනවා.

වන සාරක්ෂට
පිළිතුර සභාගත*

05. වනාවාස තුළදී වනඅලි - මිනිසා ගැටුමින් ආරක්ෂා වී සිටීමට
හැරීවන පක රි වනතාව යැනුවත් රීමේම සඳහා වැ්සටහන්
පැවැත්වීම.
වනඅලි - මිනිසා ගැටුම පිළිබඳව වාර්ෂිකව වනතාව යැනුවත්
කරනු කැශබ්. 1010 වර්ෂශනදී අනුරායර රය රිසාත්රික්කය තුළ
වැ්සටහන් 21ක් පවත්වන කය අතර, 1012 වර්ෂශනදී
වැ්සටහන් 13ක් ක්රියාත්මක රීමේමට ශයෝජිතය. මන් පළුද
අරියර යටශත් වැ්සටහන් 25ක් සඳහා ශම් වන විටත් අයාළ
පාර් ව
ා සඳහා ්රතිපායන කබා දී ඇත. එහිදී වන.එවි සාරක්ෂට
ශයපාර්තශම්න්තුව අශනකුත් පාර් ව
ා කාර ආයතන හා
මහවනතාවශේ සහභාගිත්වශයන් එකී යැනුවත් රීමේම් සිු කරන
කය අතර, ගම්මාන තුළ වනඅලින්ශගන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මග
ශයපස එළිශපශහළි රීමේම, වීථි පහන් ශයදීම ශහෝ අලුත්වැඩියාව
වැනි කාර්යයන් සඳහා රමයාන ය පවත්වන කදී.

* සභාප්ම්සය ෙත තබන ල පිළිුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

අනුරායර ර රිසාත්රික්කශන පහත සඳහන් ්රාශද්ශීය ශ් ම්
ශකොේධාසවකට අයත් ගම්මාන රාශියක වනඅලි ගැටලුව
පවතී.
කැරීරාව, පකාගක, ශහොශරොේපතාන, කැබිතිශගෝ කෑව,
ගශකන්බිු ණුවැව, තිරේපශන්, කහටගසාරිගිලිය, මයයම
නුවරගම් පළාත (ම.නු.ප.), රඹෑව, විකච්චිය, නාච්චදූව,
මපශකෝගම, පලුගසාවැව, මැයවච්චිය, තකාව, ශනොච්චියාගම,
පයවිය, ග් නෑව, තඹුත්ශත්ගම, මිහින්තශ් .

(ii)

තවය, 1010 වර්ෂශනදී විු ලි වැට න්ත්තුව සඳහා සිවි් 
ආරක්ෂක භටයන්ට ර හුණු වැ්සටහන් 05ක් ක්රියාත්මක කර
ඇති අතර, 1012 වර්ෂශනදී එවැනි වැ්සටහන් 06ක් ක්රියාත්මක
රීමේමට අව ය ්රතිපායන කබා දී ඇත.

ඔේ.

මිය ගිය ර ද්ගකයන් සාඛ්යාව
රිසාත්රික්කය

06. වනඅලි ේග්රව පවතින ්රශද් වක වනඅලි ශමශහයුම් ක්රියාත්මක
කර පවත්වාශගන යාම.

වර්ෂය
2015 2016 2017 2018

අනුරායර රය

08

13

11

17

2019

2020

28

19

අනුරායර ර රිසාත්රික්කශන වනඅලි ගැටලු ේග්රව පවතින
්රශද් වක අලි ශමශහයුම් මිනන් වනඅලින් පකවා හැමේමට
කටයුතු කර ඇත.
07. රි්ාකාමේ වනඅලින් අ් කා පක සා ාපනය රීමේම හා ශර්ඩිශයෝ
කරපටි පැළඳවීම මිනන් ග්රාමීය ය වනතාව තුළ පූර්ව යැනුවත්වීශම්
හැරීයාව වැඩි රීමේම.

ශද්පළ හානි සිු වීම් සාඛ්යාව
රිසාත්රික්කය
අනුරායර රය
(ආ)
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වර්ෂය
2015

2016

2017

2018

2019

2020

106

185

46

63

136

48

මහත යක්වන ක්රියාමාර්ගයන් සම්බන්ය ්රගතිය වාර්ෂිකව
වි ශ
ා ් ෂටය රීමේශමන් අනතුරුව අයාළ සැකසුම්
අවසා ාශවෝචිත පක රි වනඅලි - මිනිසා ගැටුම කළමනාකරටය
රීමේම සඳහා පියවර ශගන ඇත.

ඔේ.
01. වන.එවි හා වන රක්ෂිත මායිම් ඔසාශසේ විු ලි වැට මරිරීමේම.
ශම් වන විට විු ලි වැට රීශකෝමීය ටර් 415ක පමට ්රමාටයක්
වන.එවි සාරක්ෂට ශයපාර්තශම්න්තුව විසින් මරිකර
පවත්වාශගනයනු කබයි. තවය විු ලි වැට ්රමාටය වයනිකව
න්ත්තු රීමේම, අව ය පක රි අලුත්වැඩියා රීමේම හා
අවසා ාශවෝචිතව වැට මාර්ගය සාශ ෝයනය රීමේම සිු කරමින්
පවත්වා ශගනයනු කබයි. එම කාර්යයන් සඳහා සිවි්  ආරක්ෂක
ශයපාර්තශම්න්තුශේ භට පික සා ශයොයා ඇත.

(ඇ)

අයාළ ශනොශේ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

සා ාවර නිශයෝග අාක 17(1) යටශත් ්ර ානය, ගරු විපක්ෂ
නායකතුමා.
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1.

රට තුළ ක්ෂුද්ර ූලකය ටය පහසුකම් සැප උම සිු  කරනු කබන
ආයතන ශකොපමට සාඛ්යාවක් පවතින්ශන් ය? ඒ අතුක න්
ශකොපමට සාඛ්යාවක් මහ බැාකුව යටශත් ක්ෂුද්ර ූලකය
ආයතන ශකස ලියා පරිාචි වී ඇද්ය? ලියා පරිාචි වී ශනොමැති
ආයතන ක්ෂුද්ර ූලකය පහසුකම් සැප උශම් වනතික තත්ත්වය
කුමක්ය? එම සියලු ආයතන පිළිබඳ අීවක්ෂටයක් මහ බැාකුව
මිනන් සිු  කරන්ශන් ය? එම ආයතන පිළිබඳව ශතොරතුරු ශමම
සභාවට මරික පත් කරන්ශන් ය?
ලියා පරිාචි ශනොවී ූලකය කටයුතු සිු  කරන ක්ෂුද්ර ූලකය
පහසුකම් සපයන ආයතන විධිමත්ව අීවක්ෂටය රීමේම සඳහා
මහ බැාකුව විසින් ශගන ඇති පියවර කවශර්ය?

2.

ශම් වන විට ශ්රී කාකා මහ බැාකුවට වාර්තා වී ඇති අඩු
ආයායම්කාභින්ට කබා දී ඇති ක්ෂුද්ර ූලකය ටය ්රමාටය
ශකොපමටය? එම ටය කබාශගන ඇති පික ස ශකොපමටය? ඒ
අතුක න් ශකොපමට ටය ්රමාටයක් ආපසු අය කර ගැනීමට
හැරීයාව කැබී තිශබ්ය? තවත් ශකොපමට ටය ්රමාටයක් අය
කර ගැනීමට ශනොහැරී වී තිශබ්ය? ඒ සඳහා බකපා ඇති ශහේතු
කවශර්ය?

3.

අඩු ආයායම්කාභින් ශවත ක්ෂුද්ර ූලකය ටය කබා දීශම්දී ූලකය
ආයතන විසින් සකකා බැලිය යුතු නිර්ටායක කවශර්ය? ශමම
ටය සඳහා රවය මිනන් නියම කර ඇති ේපක ම ශපොලී
අනුපාතිකය ශකොපමටය? එම අනුපාතිකයට ව්ා සමාගම්
විසින් ශපොලී අය කරන බව රවය ශනොයන්ශන්ය? එම ේපක ම
ශපොලී අනුපාතිකය මක්මවා ශපොලී ුදය්  අය කර ගනු කබන
ආයතන සඳහා ගනු කබන ක්රියාමාර්ග කවශර්ය? ටය
්රවර්යනය - loan promotion - ශකස ග්රාමීය ය ්රශද් වක සහ
නාගක ක ්රශද් වක ශගයින් ශගට ශගොසා සිු  කරන ටය වැඩි
වැඩිශයන් කබා දීම - multiple borrowings - වැළැක්වීමටත්,
එශසේ සිු  කරන ආයතනවකට එශරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග
ගැනීමටත් රවය කටයුතු කර තිශබ්ය? ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ය?

4.

බාේකාශද් ශන ක්රියාත්මක වූ ග්රාමීය න් ක්රමශේයය යටශත්
කාන්තාවන්ට සියයට 0 සිට සියයට 5 යක්වා වූ ශපොලියක්
යටශත් ආශයෝවන කටයුතු සඳහා ටය කබා ශයනවා. නුදත්
යැනට ශමරට ක්ෂුද්ර ූලකය ටය සඳහා අය කරනු කබන ශපොලී
අනුපාතික මතා මහළ ේපක ම මාමාවක පවතී. ඒ ශවනුවට ඊට
ව්ා අඩු සහනයා උ ේපක ම ශපොලී අනුපාතිකයක් නියම රීමේමට
රවය මැරිහත් වී කටයුතු කරන්ශන්ය? නැතශහොත් රවයට ශම්
සඳහා වික් ප වැ් පිළිශවළක් තිශබ්ය?

5.

ග්රාමීය ය සහ නාගක ක කාන්තාවන් ශමම ක්ෂුද්ර ූලකය අර්ුදයය
නිසා යැඩි ශකස රි්ාවට පත්ව තිශබනවා. ටය ශගවාගත
ශනොහැරී වීම නිසා විවිය හිාසාවකට කක්වීශම් සිට පවු්  පිටින්
සියරිවි නසා ගැනීම යක්වා ශමහි ්රතිවිපාක අපට අත්විඳින්නට
සිු  වී තිශබනවා. ශමය ආර්ථික ගැටලුවක් පමටක් ශනොව
සමාව ගැටලුවක් යක්වා වර්යනය වී ඇති අතර, කඩිනමින්
ශමම ගැටලුව විසඳිය යුතු ශවනවා. ශ්රී කාකාශේ යැනට ඇති
්රයානම සමාව-ආර්ථික ගැටලුවක් ශකස විශ ෂ
ේ ඥයන් විසින්
හඳුනාශගන ඇති ක්ෂුද්ර ූලකය අර්ුදයයට විසඳුම් කබා දීමට රවය
ශම් වන විට ශගන ඇති ්රතිපත්තිමය ක්රියාමාර්ග කවශර්ය? පසු
ගිය රවය ශමම ගැටලුව ේග්රව පැවැති ේතුරු පළාශත් ටය
කපා හැමේශම් වැ් පිළිශවළක් ආරම්භ කළය, යැනට එම
වැ්සටහන අත්හිටුවා තිශබනවා. ශම් වන විටත් ක්ෂුද්ර ූලකය
ටය කබාශගන ටය ේගුශ්  පැටලී සිටින, -රට ර රාම- අඩු
ආයායම්කාභින් සඳහා සහන සැකමාමට රවය යම් වැ්
පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කර තිශබ්ය? එශසේ නම්, ශමම පික සට
කබාශයනු කබන සහනය කුමක්යැයි ශමම සභාවට
යන්වන්ශන්ය?

6.

රශටහි ආර්ථික සාවර්යනයට අඩු ආයායම්කාභින්ශේ
යායකත්වය මහළ නැාවීම ක්ෂුද්ර ූලකය ක්රමශන ්රයානතම
බකාශපොශරොත්තුව වන නුදත් අප රශේ ක්රියාත්මක වන ක්රමය
තුළ අඩු ආයායම්කාභින් තව තවත් ආර්ථිකයට බරක් වීම burden to the economy - සිු  ශවනවා. ක්ෂුද්ර ූලකය ටය

ප්පෞද්ගලිකව ැනුම් දීප්ෙන් ඇසූ රශ්නනය
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

ක්ෂුද්ර මූලය ටය අර්බු ය

நுண்நிதி நிறுவனக் கடன் தநருக்கடி
MICROFINANCE CRISIS

ගවා සජිත්
නායකුරො)

ප්රේෙ ාස

ෙුතා

(විවාද්ධා

පාර්ශ්නවප්ේ

)ைொண்புைிகு ெஜித் பிரரைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்)

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

ගරු ක ානායකතුමනි, ්රමාටවත් ඇපකර මරික පත් රීමේශම්
හැරීයාවක් ශනොමැතිකම ශහේතුශවන් විධිමත් බැාකු හරහා තම
ූලකය පහසුකම් සර රාගත ශනොහැරී රිළිඳු ර ද්ගකයන් ශවත ටය
පහසුකම්, මතික රීමේශම් පහසුකම් සහ ශවනත් ූලකය පහසුකම්
සැකමාම, කක්ෂුද්ර ූලකයක - කmicrofinance" - ශකස, Consultative
Group to Assist the Poor - CGAP - එනම්, රිළින්යන්හට
සහශයෝගිතාව යැක්වීශම ේපශද් ාත්මක සූලහය විසින් නිර්වචනය
කර ඇත. නිසි නියාමනයරීන් සිු  කරනු කබන ක්ෂුද්ර ූලකය
වැ්සටහන් මිනන් අඩු ආයායම්කාභින්ශේ ආයායම් ේත්පායනය
රීමේශම් යාක තාව ්රසාරටය කර ඔවුන්ශේ .එවන තත්ත්වය නඟා
සිටුවීම ශකොව සමහර රටවක සාර් ක වී තිුදට ය ශමරට ක්ෂුද්ර
ූලකය ක්රමය අඩු ආයායම්කාභින්ට ටය ේගුකක් බවට පත්වී ඇත.
ශම් වන විට ක්ෂුද්ර ූලකය ටය පහසුකම් සපයනු කබන ආයතන
වි ාක ්රමාටයක් රට තුළ ක්රියාත්මක වන බව වාර්තා වී ඇති
අතර, එම සියලු ආයතන නිසි පක රි නියාමනයක් සිු  ශනොවන නිසා
ආයතන හිමියන් විසින් ඔවුශනොවුන්ශේ අභිමතය පක රි ක්රියා කරනු
කබන බව ක්ෂුද්ර ූලකය ටය කබාගත් ශබොශහෝ පික සා විසින් ශචෝයනා
කරනු කබයි. ගරු ක ානායකතුමනි, රවය මිනන් ක්ෂුද්ර ූලකය ටය
සඳහා සියයට 35ක ේපක ම ශපොලී අනුපාතයක් නියම කර ඇතත්,
ඇතැම් ටයහිමියන් විසින් සිය අභිමතය පක රි සියයට 200 සිට
සියයට 110 යක්වා ටය ශපොලී අය රීමේම සිු  කරනු කබයි. ශම් වන
විට ග්රාමීය ය ශමන්ම නාගක ක ්රශද් වක ශබොශහෝ පික සක් ශමශකස
ක්ෂුද්ර ූලකය ආයතනවලින් කබාගත් ටය ුදය්  නැවත ශගවීමට
ශනොහැරී වීම තුළින් යැඩි අපහසුතාවට පත්වී තිශබනවා. එශමන්ම
ශබොශහෝ පික සා සියරිවි හානි කර ගැනීම සඳහා ය ශපළඹී තිශබ්. අඩු
ආයායම්කාභි ර ද්ගකයන්ශේ .එවන මේටම මහළ යැමීය ම ක්ෂුද්ර ූලකය
ටය කබා දීශම් ්රයාන අරුදට වන නුදු , ටය කබා ගත් ශබොශහෝ
පික සා සිය .එවන මේටම මහළ නාවා ගැනීම සඳහා අව ය කටයුතු
සිු  කර ගැනීම පශසක කා සිය එරිශනයා අව යතා සර රා ගැනීම
සඳහා එම ටය ුදය්  ශයොයා ගනු කබයි.
ගරු ක ානායකතුමනි, ශම්කට ්රයානතම ශහේතුව අය ශම් රශේ
වනතාවට .එවත්වීශම් හැරීයාව ශනොමැතිවීමයි. ඔවුන් ආශයෝවන
ශවනුවට, සාවයා ැකරීයා ක්ශෂේත්රය ශවනුවට පාක ශභෝවනයට තමන්
සතු මාමිත ුදය්  කැප කරනවා. එම නිසා ශබොශහෝ පික සකශේ ටය
බර තවු රටත් වැඩිවීම සිු  වන අතර, ඔවුන් වි ාක ටය ේගුකක
පැටශකනු ඇත. ක්ෂුද්ර ූලකය ටය කබා ගත් පික සා අතුක න් වැඩිම
පික සක් කාන්තාවන් වන අතර, ටය ආපසු ශගවීම ශනොහැරී වන
අවසා ාවකදී ඔවුන් විවිය හිාසාවකට කක්වීශම් අවයානමක් ය මතු වී
ඇත. ගරු ක ානායකතුමනි, 1026 වර්ෂශනදී ශම් සඳහා යම්
පිළියමක් ව ශයන් ක්ෂුද්ර ූලකය ටය පනතක් හඳුන්වා ු න් අතර,
එම පනත මිනන් ූලලික ව ශයන් ක්ෂුද්ර ූලකය ආයතන ලියා පරිාචි
රීමේම, බකපත්ර කබාදීම සහ අව ය ්රමිති පිහිටුවීම සිු  කරනු කබයි.
ක්ෂුද්ර ූලකය ආයතන ලියා පරිාචි රීමේම සඳහා ශමම පනත හඳුන්වා
ු න් නුදු , ශම් යක්වා ලියා පරිාචි වී ඇති ක්ෂුද්ර ූලකය ආයතන
සාඛ්යාව මතා අතශළොසාසක් පමටක් බව යැන ගන්නට ඇත. තවය,
ශමම පනත මිනන් ක්ෂුද්ර ූලකය ටය කබා ගත් පික සා සඳහා රීසිු 
්රතිකාභයක් හිමි ශනොවන බව ඔවුන්ශේ අයහසයි. ශමය වාතික
වැයගත්කමරීන් යුතු ගැටලුවක් ව ශයන් සකකා පහත සඳහන්
්ර ානවකට නි ාචිත පිළිතුරු හා පැහැරිලි රීමේම් රවශයන්
බකාශපොශරොත්තු ශවමි.
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්රයානය රීමේම මිනන් පමටක් අඩු ආයායම්කාභින්ශේ .එවන
තත්ත්වය නඟා සිටුවීම එතරම් සාර් ක වැ් පිළිශවළක්
ශනොවන බව නිමේක්ෂටය වී ඇති බැවින්, ඒ ශවනුවට ශවනත්
සුු සු ක්රමශේයයක් සැකමාමට රවය ක්රියා කරන්ශන්ය? ශනො
එශසේ නම්, ක්ෂුද්ර ූලකය ටය කබාදීම තුළින් සමසාතයක් ශකස
අඩු ආයායම්කාභින්ශේ .එවන තත්ත්වය මහළ නැාවීමක් ශහෝ
ආර්ථිකයට යායකත්වය කබා ගැනීමක් සිු ව ඇති බවට
තක්ශසේරුවක් කර තිශබ්ය? එශසේ නම් ඒ ශකොපමටය?

ගරු ක ානායකතුමනි, මා විශ ේෂශයන්ම ශම් ්ර ානය ශම්
සභාවට මරික පත් කරනවා. ශමය ටය මර ේගුකක් නිර්මාටය වුණු
්ර ානයක්. විශ ේෂශයන්ම ඊශන මැති ඇමතිවරු ුදරුතු පිටින්
ඇවි් කා වරාය නගරය පිළිබඳව ්රවෘත්තිවකට ්රකා කබා
ශයනවා; මායය සාකච්ඡා පවත්වනවා; ශකොකුවට ක ා කරනවා අපි
යැක්කා. නුදත් අය ශම් රශේ වනතාවශේ .එවිතවකට බකපාන ක්ෂුද්ර
ූලකය ටය මර ේගුක සම්බන්යශයන් රීසිු  විසඳුමක් රවය කබාදීකා
නැහැ; වන අලි - මිනිසා ගැටුමට රීසිු  විසඳුමක් කබාදීකා නැහැ.
ගරු ක ානායකතුමනි, මිනිසුන්ශේ .එවිතවකට බකපාන ශමම
ක්ෂුද්ර ූලකය ටය ්ර ානය සම්බන්යව, මා ශම් ්ර ානශන පිටපතකුත්
ඔබතුමාට එේවා. ගරු ක ානායකතුමනි, මා ඔබතුමාශගන්
ම් ලීමක් කරනවා, කරුටාකර ශම් ්ර ානවකට නි ාචිත පිළිතුරු
කබා ශයන්නය රීයකා, පිළිතුරු කබාශයන ඒ පාර් ාවයට රීයන්න
රීයකා.
ශබොශහොම සාතුතියි.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා (මු ල් 2 ුා රාේධාන
ප්වප්ළඳ ප්පොළ සු රාජය වයවසාය රිරසාසනකරට රාජය
අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத
ைற்றும் அரெ
ததொழில்முயற்ெி ைறுெீரமைப்பு இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money
and Capital Market and State Enterprise Reforms)

ගරු ක ානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා මතා දීර්ඝ
්ර ානයක් ශයොුද කරකා තිශබනවා. එයට මතා මක්මනින් එතුමාට
පිළිතුර කබා ශයන බව මම එතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.
එතුමා රීේවා, අපි ශම් ්ර ානය විසඳන්න කටයුතු කරන්ශන්
නැහැයි රීයකා. මා ශමහිදී රීයන්න අව යයි, ශම් සෑම ්ර ානයක්ම
ේග්ර වුශණ් එතුමන්කාශේ රවය පැවති කාකශනදීයි රීයකා. ඒ
වුටත් අපි ශම්වාට විසඳුම් කබා ශයනවා. ඒ විසඳුම් ගැන මා මතාම
පැහැරිලි ේත්තරයක් තව රින රීහිපයරීන් කබා ශයනවා.

ගවා සජිත් ප්රේෙ ාස ෙුතා

)ைொண்புைிகு ெஜித் பிரரைதொஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ක ානායකතුමනි, මට මතාම ශකටිශයන් තවත් වැයගත්
්ර ානයක් ශයොුද කරන්නට අවසර ශයන්න.
ශම් අලුත් අවුරුද්ශයන් පසාශසේ රිනයක් නියම වුටා,
AstraZeneca vaccine එශක් ශයවන මාත්රාව කබා ශයන්න.
එක වතාවක් රීයනවා, ඒක අශ්රේ්  13වැනි යා යක්වා ක් 
යැම්මා රීයකා. යැන් ශයවැනි වතාවට රීයනවා, මැයි පළුදවන
යායින් පසාශසේ එම එන්නශතහි ශයවැනි මාත්රාව කබා ශයනවා
රීයකා.
ගරු ක ානායකතුමනි, ශමන්න ශම් කාරටය ශකශරහි මම
ඔබතුමාශේ අවයානය ශයොුද කරවන්න කැමැතියි. WHO
Guidelines අනුව ශමම එන්නශතහි පළුදවැනි මාත්රාව කබා දී සති
21කට ශපර ශයවැනි මාත්රාව කබා ශයන්න ඕනෑ. යැන් පළුදවැනි
මාත්රාව කබා දී සති 21 මක්මවකා මවරයි. එම නිසා ශමම කාරටය
ශකශරහි මම ඔබතුමාශේ අවයානය ශයොුද කරනවා. ඔබතුමා
ඇතුළු තවත් කණ්්ායම් ගටනාවක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළදී

1652

ශහෝ මින් පිටතදී ශම් vaccine එක කබා ශගන තිශබනවා රීයා මා
හිතනවා. ශමහි ඇත්ත තත්ත්වය ශමොකක්ය? ශමම එන්නශතහි
ශයවැනි මාත්රාව කබා ශයන්ශන් කවයාය? ශම්ක බරපතළ වාතික
්ර ානයක්. ඒකට පිළිතුරක් කබා ශයන්න රීයන්න, ගරු
ක ානායකතුමනි.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

මම එය ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමියශේ අවයානයට ශයොුද කරන්නම්,
ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2
ෙුත්මිය
(රාථමික ප්සෞඛය ප්සේවා වසාගත ප්රෝග ුා ප්කොවිඩ් ප්රෝග
පාලන ක යුුර රාජය අොතයුරමිය)

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி
பர்னொந்துபுள்ரள - ஆரம்ப சுகொதொர ரெமவகள், ததொற்று
ரநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் ரநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள்
இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid
Disease Control)

ගරු ක ානායකතුමනි, වනවාක  19වැනි යා තමයි
AstraZeneca එන්නශතහි පළුදවැනි මාත්රාව අපි කබා ු න්ශන්. ඒ
පළුදවැනි මාත්රාව ශයනශකොට සති 4රීන් ශයවැනි මාත්රාව ශයන්න
රීයකා තමයි නිර්ශද් ය තිුදශණ්. පළුදවැනි මාත්රාව කබා දී සති
21රීන් පසාශසේ ශයවැනි මාත්රාව කබා ු න්නාම ආරක්ෂාව සියයට
95 යක්වා වැඩි ශවන බව මන් පසුව වියයාත්මක පමේක්ෂට මිනන්
අලුතින් ශසොයා ගත්තා. එතශකොට අශ්රේ්  19වැනි යා තමයි
එන්නශත් ශයවැනි මාත්රාව ශයන්න තිශබන්ශන්. මැයි පළුදවැනි යා
රීයන්ශන් යවසක ශයකක එහා ශමහා වීමක් පමටයි, ඒශක්
ගැටලුවක් නැහැ. මැයි පළුදවැනි යා මඳකා එන්නශත් ශයවැනි
මාත්රාව කබා දීමට අප කටයුතු කරනවා.

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ක ානායකතුමනි, ඒක ශනොශවයි ශමතැන තිශබන
බරපතළ ්ර ානය. ශම් සම්බන්යශයන් මට කාරටා ශයකක්
රීයන්න තිශබනවා. ගරු රාවය ඇමතිතුමියනි, ීනනශයන් එන්නත්
කක්ෂ 6ක් ශගනැ් කා තිශබනවා ශන්. එතශකොට ශම් රශේ ීනන
වාතිකයන් 20,000ක් විතරයි මන්ශන්. ශම් ීනන එන්නත
සම්බන්යශයන් යැන් අවයානමක් තිශබනවා; ඒ ගැන කසුකුසුවක්
තිශබනවා. මම හිතන විධියට ීනන එන්නත ශකෝක ශසෞඛ්ය
සාවියානශයනුත් අනුමතශවකා නැහැ. 20,000ක පික සකට ශයන්න
එන්නත් කක්ෂ 6ක් ශගන්වන්න ඕනෑ නැහැ ශන්. ශයවැනි මාත්රාව
ු න්නත් එන්නත් 10,000යි අව ය ශවන්ශන්. ඒශක් මතුරු
එන්නත් ්රමාටය ශම් රශේ පළුදවැනි මාත්රාව කබා ු න්
ර රවැසියන්ට කබා ශයන්න ූ යානමක් තිශබන බව යැන ගන්න
කැබිකා තිශබනවා, ගරු රාවය ඇමතිතුමියනි. එම නිසා ඒක
එශහමය, නැද්ය රීයන එක යැනගැනීශම් අව යතාව තිශබනවා.
අශනක් කාරටය ශම්කයි. ගරු ක ානායකතුමනි, ඔබතුමා
ශමම එන්නශතහි පළුදවැනි මාත්රාව කබා ගත්තා. ශයවැනි මාත්රාව
විධියට පාවිච්චි කශළේ යම්මික පැණිය. එතශකොට ඒ පැණියයි, ශම්
එන්නශතහි පළුදවැනි මාත්රාවයි ශයක කවකම් කරකා, ඒක
balance කරන්න යනවාය යන්ශන්ත් නැහැ.

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 ෙුත්මිය
)ைொண்புைிகு (மவத்திய
பர்னொந்துபுள்ரள)

கலொநிதி)

(திருைதி)

சுதர்ஷனி

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

ගරු ක ානායකතුමනි, ීනන vaccines රීහිපයක් තිශබනවා.
ගරු චමින්ය විශේසික  මන්ත්රීතුමා ක ා කරන්ශන් ශමොන vaccine
එක ගැනය යන්ශන් නැහැ. [බායා රීමේම්
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ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

Sinopharm එන්නත, ගරු රාවය ඇමතිතුමියනි.

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 ෙුත්මිය
)ைொண்புைிகு (மவத்திய
பர்னொந்துபுள்ரள)

கலொநிதி)

(திருைதி)

சுதர்ஷனி

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

්රමාටය තවම කැබිකා නැහැශන්. ශම් ශවනශකොට ශයවැනි මාත්රාව
කබා රිය යුතු රින වකවානු පහුශවකා තිශබනවා. මා ළඟ card
එකක් තිශබනවා. බකාශගෝ ශරෝහශ්  කාර්ය මණ්්කශන සමහර
අයට අශ්රේ්  1වැනි යා තමයි ශයවැනි මාත්රාව ශයන්න ඕනෑ. නුදත්,
තවම දීකා නැහැ. ඒශක් ශයවැනි මාත්රාව කබා දීම සඳහා තිශබන
වැ් පිළිශවළ ශමොකක්ය?

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 ෙුත්මිය
)ைொண்புைிகு (மவத்திய
பர்னொந்துபுள்ரள)

ඔබතුමා අහන vaccine එක ශමොකක්ය?
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கலொநிதி)

(திருைதி)

சுதர்ஷனி

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

ගවා සජිත් ප්රේෙ ාස ෙුතා

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ඒ ශතොරතුරු කැුදශණ්
ශකොශහොමය රීේශවොත් මට ඒ ගැන පැහැරිලි කරන්න ර ළුවන්.
[බායා රීමේම්

(ைொண்புைிகு ெஜித் பிரரைதொஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නැඟී සිටිප්ේය.

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා (ග්රාමීය ය ොර්ග ුා අවප්ශ්ේෂ
යටිතල පුසුකම් රාජය අොතයුරො)

எழுந்தொர்.
rose.

ගවා ෙන්ත්රීවවා

)ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய
உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

(Hon. Members)

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and
Other Infrastructure)

)ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்)

ආ! ශ්ොක්ටර් නැිනේටා, ශ්ොක්ටර් නැිනේටා. [බායා රීමේම්ශු

ගවා සජිත් ප්රේෙ ාස ෙුතා

)ைொண்புைிகு ெஜித் பிரரைதொஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු ක ානායකතුමනි, ීනන vaccine එශක් නම Sinopharm.
NMRA committee එක Sinopharm vaccine එක අනුමත
ශනොකරර  නිසා ඒ වවයයවරුන් මවත් කර තිශබනවා;
සාමාජිකයන් මවත් කර තිශබනවා. Sinopharm vaccine එක
අයාළ ්රමිතියට අනුූලක ශනොවන බව එම කමිටුව තීන්ු  රීමේම නිසා
එම කමිටුශේ සාමාජිකයන් මවත් කර තිශබනවා. ඇයි එශහම
කරන්ශන්? ඒක වැැකරියිශන්. තුදන්නාන්ශසේකාට ඕනෑ ඕනෑ
විධියට vaccines අනුමත කරන්න බැහැශන්. AstraZeneca
vaccine එශක් ශයවැනි මාත්රාව ශයන්න බැක  වුටාම ඒ ශවනුවට
Sinopharm vaccine එකය ශයන්න හයන්ශන්? කරුටාකර ඒකට
ේත්තරයක් ශයන්න.

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 ෙුත්මිය
)ைொண்புைிகு (மவத்திய
பர்னொந்துபுள்ரள)

கலொநிதி)

(திருைதி)

சுதர்ஷனி

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

ගරු ක ානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කරර 
්රකා යත් එක්ක මට එකඟ ශවන්න බැහැ. ශමොකය, වාතික ධෂය
නියාමන අධිකාක ශන අව යතාව අනුව, අව ය අය පත් කරගන්න
ඇමතිතුමියට බකය තිශබනවා.
කැශබන ශතොරතුරුවක යම් රීසි ්රමායයක් තිශබනවා. ඒ නිසා
තමයි ශකෝක ශසෞඛ්ය සාවියානශන අනුමතිය තවමත් කැබී
නැත්ශත්. තව සති තුන හතරක් යනශකොට ඒ සඳහා අනුමතිය
කැශබ්වි. ශමොකය, ශතොරතුරු සහිත සම්පූර්ට dossier එක
කැුදටාම තමයි එන්නතක් ශහෝ ධෂයයක් අනුමත කරන්න
හැරීයාව කැශබන්ශන්. එම නිසා ශතොරතුරු සම්පූර්ට වූ වහාම ඒ
සඳහා අනුමතිය කබා ශයන්න ර ළුවන්. නුදත්, AstraZeneca
vaccine එශක් පළුදවැනි මාත්රාව දීකා, ශයවැනි මාත්රාව සඳහාත්
AstraZeneca vaccine එකම තමයි යැනට නිර්ශද් ශවකා
තිශබන්ශන්. යැනට එහි ශවනසක් ශවකා නැහැ. මරික ශනදී
ශවනසක් ශවයිය රීයකා අපි යන්ශන් නැහැ. නුදත්, යැනට එශහම
එකක් නැහැ. [බායා රීමේමක්

ගවා ප්ුේෂා විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஹெொ விதொனரக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියකා දීකා තිශබන AstraZeneca
vaccine එශක් පළුදවැනි මාත්රා ්රමාටයට අව ය ශයවැනි මාත්රා

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු ක ානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිශම්න්තුව
තුළදී හැම යාම එන්නත් ගැන ක ා කරනවා අපි පසුගිය කාකශනම
යැක්කා. අය ුදළු ශකෝකයම ඔය රීයර  එන්නත් තහනම් කරකා
තිශබනවා. අලුතින් එන්නතක් ආවාම ඒක ගහන්න රීයකා එතුමා
රීයනවා. ශකෝකශන අශනකුත් රටව්  ඒක තහනම් කළාම ඒක
ගැන ක ා කරන්ශන් නැහැ. කාකාශේ මිනිසුන්ට ගහන්න රීයකා
ඔබතුමා රීයර  සමහර එන්නත් අය අශනකුත් රටව්  නවත්වකා
තිශබනවා, විපක්ෂ නායකතුමනි. එම එන්නත් මක්මනින්,
මක්මනින් විරින්න රීයකා ඔබතුමා තමයි පාර්ලිශම්න්තුශේදී
ශයෝවනා කශළේ. Moderna එන්නත, Pfizer-BioNTech එන්නත
ආරි සියලු එන්නත් ගැන තුදන්නාන්ශසේ රීේවා. අය ශකෝකශන
අශනකුත් රටව්  එම එන්නත් විදීම නවත්වකා තිශබනවා. එම
නිසා තුදන්නාන්ශසේත් වග රීයන්න ඕනෑ, එම එන්නත් මක්මනින්
ශේන්න රීයකා කරර  ශයෝවනා පිළිබඳව. ේශද් මඳකා
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් කා,- [බායා රීමේමක්

ගවා ුරෂාර මඳුනිල් 2 අෙරප්සේන ෙුතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரரென)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු ක ානායකතුමනි, රීසි ශයයක් යන්ශන් නැති
ශවශයකුශගන් මට ශම් ගැන යැන ගන්න අව ය නැහැ. මම ශම්ක
ගරු සුයර්ශිනී ්රනාන්ු ර ් ශ්  මැතිනියශගන් අහනවා. මා ළඟ
card එකක් තිශබනවා. එන්නශත් පළුද මාත්රාව කබාු න් රිනය
හැටියට ශම් card එශක් සඳහන් ශවන්ශන් 1012.01.26වැනි යා.
ශයවැනි මාත්රාව කබා රිය යුතු රිනය හැටියට තිශබන්ශන්
1012.03.26වැනි යා. පළුදවැනි මාත්රාව කබාශගන මාසයරීන්
ශයවැනි මාත්රාව ගතයුතු නම් -ශම් ශවනශකොටත් එන්නත කැබී
නැහැශන්- අයාළ රිනය පහුවුටාම,
කබා ගත් පළුදවැනි
මාත්රාශවන් වැ්ක් නැද්ය, ගරු රාවය ඇමතිතුමියනි?

ගවා (වව ය) සු ර්ිනී  රනාන්දුපුල් 2ප්ල් 2 ෙුත්මිය
)ைொண்புைிகு (மவத்திய
பர்னொந்துபுள்ரள)

கலொநிதி)

(திருைதி)

சுதர்ஷனி

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

ගරු ක ානායකතුමනි, මම රීයර  ේත්තරය ගරු මන්ත්රීතුමා
අහශගන සිටිශන නැහැ.
මම ඒ පිළිබඳව පැහැරිලි රීමේමක් කළා, ගරු මන්ත්රීතුමා. එම
නිසා නැවත එය පැහැරිලි රීමේම අව යයි රීයකා මම හිතන්ශන්
නැහැ. [බායා රීමේමක්
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා චමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விரஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු ඇමතිතුමියනි, මාත්රා පිළිබඳ ්ර ානය ඇති කශළේ
ඔබතුමියකාමයි. අපි ශනොශවයි ශන්. ඔබතුමියකා පැහැරිලිව රීේවා,
පළුදවැනි මාත්රාව සහ ශයවැනි මාත්රාව ශයකම ගහන්න තමයි
මන්රියාශවන් එන්නත් ශගනාශේ රීයකා. හැබැයි, ඔබතුමියකාශේ
ආණ්ඩුවට වුවමනාවක් තිුදටා, වැඩි මාත්රා සාඛ්යාවක් දීකා කඅපි
ශම්ක වය ගත්තා, වැඩිශයන් විද්යාක රීයන කාරටය සමාවගත
කරන්න. ඒ ්ර ානය නිසා ගරු ක ානායකතුමාටත් ශයවැනි මාත්රාව
නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂශන මන්ත්රීවරුන්ටත් නැහැ. අපි නම්
වියගත්ශත් නැහැ. නුදත්, එන්නත වියගත්ත මන්ත්රීවරුන්ටත්
ශයවැනි මාත්රාව නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. ඒ ්ර ානයට ඇති ශවන්න ේත්තර ු න්නා.

පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ ක යුුර
பொரொளுைன்ற அலுவல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා (විප්ද්ශ් අොතය සු
පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ සභානායකුරො)

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள்
அமைச்ெரும் பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்)

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

ගරු ක ානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත්
කරනවා:
"නයාය පත්රශන ්රයාන කටයුතුවක අාක 2 සිට 8 යක්වා විෂයයන්
පිළිබඳ වැ් අය රින ැකසාවීශම්දී පාර්ලිශම්න්තුශේ සා ාවර නිශයෝග 17හි
විධිවියානයන්ශගන් නියහසා විය යුතු ය.ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

විප්ද්ශ් විනිෙය පනත: නිප්යෝග
அந்நியச் தெலொவைி ெட்டம்:
ஒழுங்குவிதிகள்

FOREIGN EXCHANGE ACT: REGULATIONS
[පූ.භා. 22.26

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා (ප්වප්ළඳ
අොතයුරො)
)ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

(கலொநிதி)

பந்துல

குைவர்தன

-

வர்த்தக

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

ගරු ක ානායකතුමනි, නයාය පත්රශන රිනට නියමිත
කටයුතුවකට අයාළ විෂය අාක 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 සහ 8 මම
මරික පත් කරමි.
ගරු ක ානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ුදය්  අමාතය, ුදද්ය ාසන, ආගමික හා
සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා
ශවනුශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
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"2017 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනශත් 7 වගන්තිය සමඟ
රීයවිය යුතු 19 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් සායන කු ව,
1012 ශපබරවාක  03 රිනැති අාක 1123/34 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන
පළ කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශයෝග අනුමත
කළ යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

විශද් විනිමය පනත යටශත් වූ නිශයෝග පහක්, සුරාබු 
ආඥාපනතට අයාළව සකසා කරන කය නිශේයන ශයකක් සහ
ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනත යටශත් වූ ශරගුකාසි
පිළිබඳව තමයි අය ශමම ගරු සභාශේදී අප ක ා කරන්ශන්, ගරු
ක ානායකතුමනි.
අපි කැමැති වුටත්, අකැමැති වුටත් පසුගිය කාක පක ච්ශේයය
තුළදී යැවැන්ත ්රමාටයක විශද් විනිමය පිළිබඳ අර්ුදයයකට අපි
ුදහුට ු න්නා. නියහස කැුදණු රිනශන සිට ශම් යක්වා රවයන්
අනුගමනය කර තිශබන අවිචාරවත් ූලකය කළමනාකරට
්රතිපත්තිය නිසා අශේ රට මතාම යරුණු විශද් විනිමය අර්ුදයයක්
ශවත ගමන් කර තිශබනවා. ගරු ක ානායකතුමනි, නූතන ශකෝක
ආර්ථික වර්යනශනදී ආර්ථික සාවර්යනශන ද්විත්ව පරතර නයාය Two-Gap Theory of Economic Development - රීයකා ්රයාන
නයායක් තිශබන බව අපි යන්නවා. එම නයාය අනුව අපි වාශේ
රටව්  ්රයාන ගැටලු ශයකකට ුදහුට ශයනවා. පළුද ගැටලුව,
මතුරුම් හා ආශයෝවන අතර පරතරයක් තිබීමයි. කාකාන්තරයක්
ගත වුටත් රශේ මතික  රීමේම් වැඩි ශවන්ශන් මන්යගාමීය වයි. ඊට
ව්ා වැඩි ශේගයරීන් ආශයෝවනය වැඩි ශවනවා. ඒ නිසා මතුරුම්
හා ආශයෝවනය අතර පරතරය පියවා ගැනීමට සිු  ශවනවා. අපි
මතික  කරනවාට ව්ා ආශයෝවනය කරනවා නම්, ඒ සඳහා
අනිවාර්යශයන්ම විශද් ටය, විශද් ආයාර, විශද් ආශයෝවන
කබා ගන්න සිු  ශවනවා. රශේ මතුරුම් ්රමාටශයන් පමටක්
මහවැලි ගඟ ේතුරට හැරවීශම් වයාපෘතිය වැනි වයාපෘතියක්
කවයාවත් කරන්න බැහැ. අශේ රශේ මතුරුම් ්රමාටශයන්
පමටක් ශනොශරොච්ශචෝශ්  බකාගාරය වාශේ එකක් අපට
කවයාවත් හයන්න බැහැ. රශේ මතුරුම් ්රමාටශයන් පමටක්
මාමාවත්, විු ලිය, වක බසානා වක්රවාහන ක්රම යනාරිය අපට
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා තුන්වැනි ශකෝකශන රටව්  ුදහුට ශයන
මතික  රීමේශම් හා ආශයෝවන අතර පරතරයට විසඳුමක් ශකස තමයි
ටය, ආයාර, ආශයෝවන රීයන තුන කබා ගන්ශන්.
ශයවැනි ගැටලුව, ආනයන හා අපනයන අතර පරතරයයි.
අපනයන හා ආනයන අතර පරතරය ශගවුම් ශ ේෂශන අර්ුදයය
ශකස අපි සකකනවා. ශගවුම් ශ ෂ
ේ අර්ුදයශන අවසාන ්රතිඵකය
ශවන්ශන් රශේ පවතින විශද් විනිමය අනුපාතය තීරටය වීම සහ
වාතයන්තර සාචිතය -විශද් වත්කම්වක අගය- තීරටය වීමයි.
ශම් ගරු සභාශේ විශ ේෂ අවයානයට ශයොුද විය යුතු කරුටක්
තිශබනවා. 2977න් පසුව විවෘත ශවශළඳ ආර්ථික ්රතිපත්තිය
යටශත් රිගින් රිගටම අශේ රශේ අපනයන ආයායම වැඩි වීශම්
ශේගයට ව්ා වැඩි ශේගයරීන් ආනයන වියයම් වැඩි ශවකා
තිශබනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනුරවාව ගවා කථානායකුරො මූලාසනප්යන් මවත් වූප්යන්
නිප්යෝජය කථානායකුරො [ගවා රාජිත් සියඹලාපිටිය ෙුතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்
தினின்று அகலரவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ரன்ஜித்
ெியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the Chair.
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ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ඔබතුමා ශබොශහොම
පැහැරිලිව යන්නා ආකාරයට, රිගින් රිගටම ශවශළඳ හිඟයක්, ඒ
මත පයනම් වූ ශගවුම් ශ ේෂ අර්ුදයයක්, ශගවුම් ශ ේෂ අර්ුදයය මත
පයනම් වූ රුපියශ්  යරුණු ක්ා වැටීමක් පසුගිය කාකය තුළ සිු 
වුටා. එය ශේගවත් වීශම් මතිහාසය ගැන ක ා කශළොත් අපට
නියහස කැශබන්න ශපර දීර්ඝ කාකයක් ඇශමක කා එක්සත් වනපය
ශ්ොකරයකට ශගේශේ රුපිය්  4.77යි. ඒ කාකශන පැවතුශණ්
සා ාවර විනිමය අනුපාත ක්රමයක්. එතශකොට අපි ශ්ොකරයක්
වටිනා භාණ්් ආනයනය කරන්න රුපිය්  පහට අඩුශවන් තමයි
ශයන්න ඕනෑ. ශ්ොකරයක් වටින ශත්, රබර්, ශපෝ , මැණික් වැනි
ශද්ව්  පිටරට යැේවාම අපට කැශබන්ශන් රුපිය්  පහක්. විනිමය
අනුපාතය රිගටම සා ාවරව තිුදටා.
ඒ කාකශනදී ශ්රී කාකා මහ බැාකුව තමයි ුදයශ්  අගය
ශකොච්චරය රීයකා තීරටය කශළේ. ඊට පසුව 2977 ශනොවැම්බර්
මාසශන 25 වැනි යා ශම් ගරු සභාවට ශරොනී ය මැ්  හිටර  ුදය් 
අමාතයතුමා අය වැය ශ් ඛ්නය මරික පත් කරමින් රීේවා, කඅය
මයයම රාත්රි ශයොළශහේ පටන් ශ්ොකරයක් රුපිය්  යහසයක්
ශවනවා; පාශවන විනිමය අනුපාත ක්රමය හඳුන්වා ශයනවා.ක
රීයකා. 2977 ශනොවැම්බර් මාසශන 25 වැනි යා ේශද් වරුශේ
පාර්ලිශම්න්තුව ැකසාශවනශකොට, ශ්ොකරයට ශගේශේ රුපිය් 
අටයි. ඊට පසුවයා පාර්ලිශම්න්තුව ැකසාශවන ශකොට ශ්ොකරයට
ශගවන්න වුටා, රුපිය්  යහසයක්; පාශවන විනිමය අනුපාත ක්රමය
රීයන එක ඇති කළා. එයා මඳකා රිගින් රිගටම රුපියකට තිුදණු
ම් ලුම හා සැපයුම අනුව තමයි ුදයශ්  අගය තීරටය ශවන්ශන්.
රට ඇතුළට එන ුදය්  ්රමාටයට ව්ා වැඩි ්රමාටයක් රටින්
පිටට යනවා නම්, එශසේ යන්න යන්න කාශේ ආණ්ඩුවක් තිුදටත්
රුපියශ්  අගය පහළට වැශටනවා. 1005දී මහින්ය රාවපක්ෂ
වනාධිපතිතුමා රට භාර ගන්නශකොට, ශ්ොකරයකට ශගේශේ
රුපිය්  203යි. ශ්ොකරයක් රුපිය්  හතරට තිුදටා. 2977දී,
රුපිය්  අටට තිුදණු ශ්ොකරය රුපිය්  යහසය වුටා. ඊට පසුව
විවිය ආණ්ඩු කාකපක ච්ශේයවකරි රුපියක අර විධියට පා ශවකා
ඇවි් කා මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා රට භාර ගන්නශකොට
ශ්ොකරයක අගය රුපිය්  203ක් වුටා. එම කාකපක ච්ශේයය තුළ
වි ාක විශද් විනිමය අව යතාවක් තිුදටා. ශමොකය, ේතුරුනැශඟනහිර යුද්යය තිුදටා. ඒ සඳහා අව ය අවි ආයුය යනාරිය
ශගශනන්නට වි ාක ශ්ොකර් ්රමාටයක් අව ය වුටා. ඊළඟට,
සුනාමිශයන් විනා ශවකා තිුදණු ශද්ව්  ශගෝනැගීමට විශද්
විනිමය වි ාක ්රමාටයක් අව ය වුටා. ශකෝක ඛ්නිව ශත් 
අර්ුදයය නිසා ශබොර ශත්  බැර්  එකක මික ඇශමක කානු ශ්ොකර්
217 යක්වා මහළ ගියාම ශත්  ශගශනන්න වි ාක විශද් විනිමය
්රමාටයක් අව ය වුටා. ඊට පසුව ශකෝක ූලකය අර්ුදයය තිුදටා.
ශම් සිය් ක තිබිකාත් අවුරුු  යහයකට පසු ආපසු රට භාර
ශයනශකොට ශ්ොකරයට අපි ශගේශේ රුපිය්  232යි. ඒ රීයන්ශන්,
මහින්ය රාවපක්ෂ යුගශන අවුරුු  යහයක කාක පක ච්ශේයය තුළ
ශ්ොකරයට ශගවර  ්රමාටය වැඩි ශවකා තිුදශණ් රුපිය්  18රීන්.
ඒක තමයි ඇත්ත.
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වියයම් වර්ග ශයකක් තිශබනවා. එකක්, විශද් ටය වාක ක ශපොලී
ශගවීම. ශයවැනි එක, ඛ්නිව ශත්  බික ශගවීම. අවුරුු  තුනක්
යනතුරු ඒ වියයම් ශයක යැමේම සඳහා ආයායශම් රීසිම ්ර ානයක්
අපට තිුදශණ් නැහැ. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ගරු මරාන් වික්රමරත්න
මශේ ේගත් මිත්රයා පිළිගනීවි, 1025 වර්ෂශන ශකෝක ශවශළඳ
ශපොශළේ ඛ්නිව ශත්  මික අඩුවීම නිසා පමටක් රටින් පිටට
යන්ශන් නැතුව මතික  වුණු විශද් විනිමය ්රමාටය ඇශමක කානු
ශ්ොකර් බිලියන 2.9ක් බව. ඒ, ශත්  මික අඩු වීම නිසා 1024ට
ව්ා 1025දී මතුරු ශවච්ච ්රමාටය. එශහම වි ාක සම්පත්
්රමාටයක් මතික  ශවකා තිුදටත්, තුදන්නාන්ශසේකා මතා වි ාක
ශකස, අවිචාරවත් ශකස ශම් විශද් සම්පත් පාවිච්චි කළා. ශමෝටර්
වාහන විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශේ වගා කරන්න ර ළුවන් සියලු
කෘෂිකාර්මික ශභෝග වර්ගත් අසාමානය ශකස ආනයනය කළා. මම
අය ේශද් ්ර ානයකට පිළිතුරු ශයමින් රීේවා, 1025දී සහ්  විතරක්
ශම්රික් ශටොන් 275,000කට ව්ා වැඩි ්රමාටයක් ආනයනය කළ
බව. සහ් , පිටි, මානි, පක ේර , අක-බතක, මසා, මාළු, ශත්, රීක 
රීයන ශම් සිය් ක පමටක් ශනොශවයි, සරුාග් , පාට පැන්ස් 
යනාරියත් ආනයනය කළ අතර අශේක්ෂිත ආකාරයට ආශයෝවන
්රමාටය වැඩි වුශණ් නැහැ.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, විශද් ආශයෝවන පිළිබඳ
සතය තත්ත්වය ශම් ගරු සභාවට පැහැරිලි රීමේම මශේ යුතුකමක්
රීයා මා හිතනවා.
1950 සිට 2991 යක්වා ුදළු කාකය තුළ එක් වර්ෂයකට
කාකාවට කැුදණු විශද් ආශයෝවන ්රමාටය ඇශමක කානු ශ්ොකර්
මිලියන 200ට අඩුයි. 2991 සිට 1005 යක්වා -එකම එක වර්ෂයකදී
හැර- කාකාවට වර්ෂයකට කැබිකා තිශබන විශද් ආශයෝවන
්රමාටය ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 150ට අඩුයි. එතශකොට
වර්ෂ 1000 වනතුරු අවුරුද්යකට මිලියන 150ක්වත් විශද්
ආශයෝවන අශේ රටට කැබී නැහැ. පළුද වතාවට විශද්
ආශයෝවන 2000ට ව්ා වැඩි ්රමාටයක් වර්ෂයකට කැුදශණ්,
අවුරුු  30ක සාපකත් යුද්යය නිම කළාට පසුවයි. ශම් රශේ අවි
ගැශටන, යක් ගැශටන අමිහික  සද්යය, ේණ්්ශන අමිහික  සුවඳ,
ු ක, ශේයනාව මර ළශතෝනිය නැති ශවකා රට එක්ශසේසත් වුටාට
පසාශසේ තමයි ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 150ට පහළ මේටමට
තිුදණු විශද්
ආශයෝවන ්රමාටය වර්ෂයකට ඇශමක කානු
ශ්ොකර් මිලියන 2,000 යක්වා වැඩි වුශණ්. ඒක තමයි ඇත්ත. අශේ
ආශයෝවනය ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියනයක්වත් නැහැ. නුදත්,
ශකෝකශන අශනක් රටව්  එශහම ය? වියේනාමශන එශහම ය?
මකයාසියාශේ එශහම ය? බාේකාශද් ශන එශහම ය? මන්රියාශේ
එශහම ය? ඒ හැම රශේම ඒ කාකපක ච්ශේය තුළ අසාමානය ශකස
විශද් ආශයෝවන වැඩි වුටා. නුදත්, අශේ රශේ එශහම වැඩි
වුශණ් නැහැ. යහ පාකන රවශන පසා අවුරුු  කාකමාමාව තුළ
කවයාවත් වර්ෂයක සාමානය විශද්
ආශයෝවන කැබීම්
ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 2,500ට ව්ා වැඩි වුශණ් නැහැ. ඒ
වාශේ පහළ මේටමක සිටිමින් පසුගිය රවය විසින් ඇති කළ
ශගවුම් ශ ේෂ අර්ුදයයට ුදහුට ශයන්න අසාමානය ටය කන්යරාවක්
ගන්න අශේ රවයට සිද්ය වුටා. [බායා රීමේමක් රීයන්න, ගරු
මරාන් වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමා.

ගවා මරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

2015 මඳකා යහ පාකන රවශන ුදය්  අමාතයවරු ශයශයශනකු
සිටියා. ඒ තමයි රවි කරුටානායක මැතිතුමා සහ මාගක සමරවීර
මැතිතුමා. යහ පාකන රවශන සිටි ඒ ුදය්  අමාතයවරු ශයශයනා
විසින්ම රීයා ගත්තා, ඔවුන් තමයි ශකෝකශන සිටින ශහොඳම ුදය් 
ඇමතිවරු රීයකා.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා
විශ ේෂශයන් ආර්ථිකය ගැන ක ා කරන නිසා මම එතුමාශගන්
්ර ානයක් අහන්න කැමැතියි.

ශම් ගරු සභාවට මම ඇත්තම පැහැරිලි කරන්නම්. ඒ කාකය
තුළ විශද් විනිමය පිළිබඳ රීසිම අර්ුදයයක් තිුදශණ් නැහැ. ්රයාන

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රීේවා අය වැය පරතරයට පිළියමක්
ව ශයන් ආශයෝවන කබා ගන්න ශවනවා, ටය කබා ගන්න

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මරාන් වික්රමරත්න මහතා

ශවනවා රීයකා. ඔබතුමා ආචාර්යවරශයක්; ආර්ථික වියයාව පිළිබඳ
ගුරුවරශයක්. ඔබතුමා යන්නවා, එවැනි අවසා ාවකදී ුදය්  අච්චු
ගහන්න ර ළුවන් බව. ුදය්  අච්චු ගහකාත් තිශබනවා. බිලියන
800කට වැඩිය ුදය්  අච්චු ගහකා තිශබනවා. ඒ ගැනත් ක ා
කශළොත් ශහොඳයි රීයා මා හිතනවා. ශමොකය, විශ ේෂශයන් බඩු
මිකට වාශේම රුපියශ්  අගය පහළ යාමටත් එහි බකපෑමක්
තිශබනවා.

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ඔබතුමා ක ාවක් කරනවා ශන්.

ගවා මරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

නැහැ.
තව ගරු ඇමතිවරශයක් රුපියශ්  අගය පහළ වැටීම ගැන
ක ා කළා. ශ්ොකරය රුපිය්  275 -280ක් විතර ශවයි රීයකා
රීේවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අයත් ශ්ොකරශන අගය රුපිය්  100යි. ඒ
නිසා රුපියශ්  අගය පහත වැටීම ගැන ඔබතුමාශේ අයහස
ශමොකක්ය රීයකාත් යැන ගන්න කැමැතියි.

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

ඒ ගැන තමයි මම ක ා කරශගන එන්ශන්.
ුදලින්ම
ඇශමක කානු ශ්ොකරයක අගය රුපිය්  4යි. ඊට පසු වැඩි ශවකා
2977 ශනොවැම්බර් මාසශන 25 ශවනියා ේයය වරුව වනශතක්
තිුදශණ් රුපිය්  8කට. එරින යහව්  21.00න් පසුව ශ්ොකරය
රුපිය්  26ක් වුටා. මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා ආණ්ඩුව භාර
ගන්නශකොට ඇශමක කානු ශ්ොකරය රුපිය්  201යි. ආණ්ඩුව
නැවත භාරශයනශකොට එය රුපිය්  232යි. යහ පාකන රවශන
අවුරුු  පහට පසුව අපට ආණ්ඩුව භාරශයනශකොට ශ්ොකරශන අගය
රුපිය්  281යි. නියහසින් පසුව කාකා මතිහාසශන පසා අවුරුද්යක්
ඇතුළත රුපියශ්  වැඩිම බා් ු වීම සිු  වුශණ් ඒ කාකශනයි. ඒ හා
අනුපාතිකව .එවන වියයශම් මහළ යාම සිු වුණු බව ඔබතුමා
වාශේම මමත් පිළිගන්නවා. ඊට පසාශසේ ඒ තත්ත්වය ඇති වීම
බරපතළ නරක තත්ත්වයට පත් වුටා, මතාම අසාමානය ශකස
සාවවමේත්ව බැඳුම්කර මිනන් ටය ගැනීමත් එක්ක.
මශේ ේගත් මිත්ර ගරු හර්ෂ ය සි් වා මැතිතුමනි, මහින්ය
රාවපක්ෂ ුදළු කාකපක ච්ශේයය තුළම ගත් ටය ්රමාටය පිළිබඳව
මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමාශේ ුදළු
පාකන කාකය තුළම සාවවමේත්ව බැඳුම්කර මිනන් කබාගත් ටය
්රමාටය ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 5.5ක් වූ අතර, යහ පාකන
යුගය තුළ කබාගත් ුදළු ටය ්රමාටය ඇශමක කානු ශ්ොකර්
බිලියන 21.1ක් වුටා. 1028-1029 වර්ෂ ශයක තුළ පමටක්
සාවවමේත්ව බැඳුම්කර මිනන් කබාගත් ුදළු ටය ්රමාටය
ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 6.9ක්. ශමය ශ්රී කාකා ටය කබා
ගැනීශම් මතිහාසයට එක් වන වාර්තාවක්. සාමානය විධියට
බැලුශවොත් අසාමානය තත්ත්වයක්. යහ පාකන රවශන නියත
පරාවය යැන යැනත් වසර 1030 යක්වා ශ්රී කාකාව යැවැන්ත ටය
ේගුකකට හසු රීමේශම් ු ෂාට බකශේගයක් ක්රියාත්මක වූවා යැයි සැක
කළ හැරීයි.
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නියහසින් පසු කාකා මතිහාසශන ්ර ම වතාවට වර්ෂයක් තුළ
1029 වර්ෂශනදී වාතයන්තර ශවශළඳ ශපොශළහි අධික ශපොලී
අනුපාත යටශත්, සාවවමේත්ව බැඳුම්කර නිකුත් රීමේම තුළින්
ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 4.4ක විශද් ටය කබාගත් එකම
ආණ්ඩුව යහ පාකන ආණ්ඩුවයි. මම රින වකවානු එක්ක ඒ ගැන
රීයන්න කැමැතියි. 1028 අශ්රේ්  මාසශන, කබාගත් ්රමාටය
ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 2,150යි. ඒවා ක්  පිශරන්ශන්,
1018 අශ්රේ්  මාසශන. නැවත 1028 අශ්රේ්  මාසශන ගත් ්රමාටය
ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 2,150යි. එතශකොට එතැනම
ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 1,500යි. යස අවුරුද්යකට පසුව
තමයි, එනම් 1018 අශ්රේ්  මාසශන තමයි එය ක්  පිශරන්ශන්.
1029 මාර්තු මාසශන ්රමාටය ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන
2,400 යි; 1019 මාර්තු මාසශනයි එය ක්  පිශරන්ශන්. 1029
මාර්තු මාසශන නැවත ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 2,000යි;
1014 මාර්තු මාසශනයි එය ක්  පිශරන්ශන්. 1029 ු නි මාසශන
ශ්ොකර් මිලියන 500යි; 1014 මාර්තු මාසශනයි එය ක් 
පිශරන්ශන්. 1029 ු නි මාසශන ශ්ොකර් මිලියන 2,500යි; 1019
ු නි මාසශනයි එය ක්  පිශරන්ශන්.
සාවවමේත්ව බැඳුම්කර යටශත්, වාතයන්තර ශවශළඳ
ශපොශළන් අධික ශපොලියට ටය කබාගැනීශම් ්රයානතම අවාසිය
වන්ශන් ශමම බැඳුම්කරය ක්  පිශරන රිනශනදී එක් වර ුදළු
ුදයකම ආපසු ශගවිය යුතු වීමයි. අපි ේයාහරටයක් ගනිුද. 1025
අවුරුද්ශද් ශනොවැම්බර් නිකුත් කළ ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන
2,500ක යස අවුරුු  සාවවමේත්ව බැඳුම්කරය ක්  පිශරන්ශන්
1015 ශනොවැම්බර් මාසශන. ඒ අනුව, 1015 ශනොවැම්බර් මාසශන
කාකාශේ බකශන සිටින ආණ්ඩුව කැමැති වුටත් අකැමැති වුටත්
එයාට ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 2.5ක් එකවර ආපසු ශගවිය
යුතුයි.
අපි යැන් 1015 වසශර් ශමකී ශගවීශම් බරපතළකම වටහා
ගනිුද. අපට හම්බන්ශතොට වරාය විකුටා කබා ගන්න ර ළුවන්
වුශණ් ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 2.4යි. 1015 අවුරුද්ය තවම
ඇවි් කා නැහැ. 1025 අවුරුද්ශද් තුදන්නාන්ශසේකා කබාගත් ඒ
ුදයක 1015 අවුරුද්ශද් කාශේ ආණ්ඩුව තිුදටත් ශගවන්න ඕනෑ.
ශම් බරපතළ තත්ත්වය ඇති වී තිශබන්ශන් ඒ අදූරයර්ශි ූලකය
කළමනාකරටය නිසායි. ගරු මරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමනි,
පසුගිය ආණ්ඩුශේ හිටර  ුදය්  ඇමතිවරුන් ශයශයනා රුපියක
ශබ්රා ගැනීම සඳහා පමටක් 1025 වර්ෂශනදී මිලියන 315ක්
ශවශළඳ ශපොළට යාකා තිශබනවා. 1026 වර්ෂශනදී මිලියන
2,096ක්; 1027 වර්ෂශනදී මිලියන 2,210ක් ශවශළඳ ශපොළට යාකා
තිශබනවා. පසා වසරක් තුළදී සාචිත පාවිච්චි කරකා ශවශළඳ
ශපොළට යමා තිශබනවා, ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 5.6ක්. ශම්
නිසා කවයාකවත් ශනොවුණු ආකාරයට 1019 වනතුරු මතාම
යරුණු ූලකය අර්ුදයයක රට හිර කර තිශබනවා. අපට තවු රටත්
විශද් ටය ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් ඇති වී තිශබනවා. එශහම
නම්, ශමයට තිශබන එකම වික් පය කුමක්ය?

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක්
තිශබනවා.

ගවා (ආචාර්ය) බන්දුල ගුටවර්ධාන ෙුතා
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன)

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana)

අපට තිශබන එකම විසඳුම වන්ශන් විශද් ආශයෝවන
ආකර්ෂටය කරගැනීම පමටයි. විශද් ආශයෝවන ආකර්ෂටය
කරගැනීම සඳහා අශේ රශේ තිශබන යැවැන්තම වයාපෘතිය ශකස
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අප පිළිගන්ශන් Port City වයාපෘතියයි. Port City වයාපෘතිය
ආරම්භ කළ යවශසේ සිට ඒ සඳහා මතා වි ාක විශරෝයතාවක් ඇති
කරකා, තුදන්නාන්ශසේකා Port City වයාපෘතිය නතර කළා. ඒ
වයාපෘතිය නතර කරකා නැවත අවුරුු  එකහමාරක් පමට ගත
වුටාට පසාශසේ, අපි ු න් බිම් ්රමාටයටත් ව්ා වැඩි ්රමාටයක් දීකා
මහානගර හා බසානාහිර සාවර්යන අමාතයාා ය භාරව හිටර  අශේ
චම්පික රටවක අමාතයවරයා වත්රපාර් ාවික ගිවිසුම් අත්සන්
කළා; හිටර  වනාධිපතිතුමා ඔේර -තිරේර  කබා ු න්නා. එය
නීතයනුූලක රීමේම සඳහා තමයි ඒ ශකොමිෂන් සභා පනත
පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත් කශළේ.
නියහසින් පසු කාකාශේ මතිහාසශන ආර්ථික සාවර්යනශන
හැරවුම් කක්ෂයය වන්ශන් Port City වයාපෘතියයි. ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, මම පැහැරිලිව සඳහන් කළා, 1005 වර්ෂය
වනතුරු කාකාවට විශද් ආශයෝවන ආශේ ඇශමක කානු ශ්ොකර්
මිලියන 150ට අඩුශවන් රීයකා. මරික  වසර පහ තුළදී ආකර්ෂණීය
ශකොළඹ Port City නගර සාවර්යන වයාපෘතිශයන් විශද්
ආශයෝවනය ශකස අශේක්ෂා කරනවා, ඇශමක කානු ශ්ොකර්
බිලියන 25ක්.
ශම්ක තමයි අය සමහර අයට යරා ගන්න බැක  ශවකා
තිශබන්ශන්. ශම් රශේ නියහසා ශවශළඳ කකාප පිහිටුවකා,
සිාගේපූරු-ශ්රී කාකා නියහසා ශවශළඳ ගිවිසුම අත්සන් කරකා,
ශ්ොකර් මිලියන 477කට ුදළු රටම පාවා ශයන MCC ගිවිසුම
අත්සන් කරන්න කෑසාති ශවච්ච අය අය Port City එකට විරුද්ය
වන්ශන්, කැශබන්න තිශබන විශද් ආශයෝවනය තුළින් අශේ රශේ
නව ැකරීයා අවසා ා වනිත වනවාට, ආයායම් මාර්ග ේත්පායනය
වනවාට අකැමැති නිසායි. ශම් රට යැන් හසු වී තිශබන ටය
ේගුශකන් සහ මැරි ආයායම් ේගුශකන් ගැකශවන්න නම් ශමොකක්ය
කරන්න ඕනෑ? අතීතශන අඩු ආයායම් කබර  ශම් රට මහින්ය
රාවපක්ෂ යුගශනදී මැරි ආයායම් කබන රටක් බවට පත් වුටා. මැරි
ආයායම් කබන රටක් මැරි ආයායම් ේගුකට හසු ශවනවා. ඒ
ේගුශකන් ගැකශවන්න නම් ආර්ථික වර්යනශන මතා වි ාක
පිම්මක් පනින්න ඕනෑ. ඒ පිම්ම පනින්න නම් විශද් ආශයෝවන
එන්න ඕනෑ. විශද් ආශයෝවන එන්න නම් Port City එක ආරම්භ
රීමේම ර ළුවන් තරම් කඩිනම් කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ශද් පාකන
පක්ෂ පාට ශේයශයන් ශතොරව සහාය දීම අතයව යයි රීයන
කාරටය සඳහන් කරමින්, මශේ වචන රීහිපය අවසන් කරනවා.
සාතුතියි.

රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 29ක්
තිශබනවා.
[පූ.භා. 22.38

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, අය රටට වැයගත් වන පනත්
රීහිපයක් යටශත් වන නිශයෝග, නිශේයන, ශරගුකාසි රීහිපයක්
පිළිබඳව අශේ ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන ආචාර්යතුමා මතාම
ශහොඳින් කරුණු ශගනහැර යැක්වූවා රීයා මම හිතනවා.
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(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

ඔබතුමාශේ සාටකය?

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Thank you, සාටකය මතක් කළාට. ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, මම බැලුශේ එතුමන්කාට මශේ සාටකය ගැන
මතක් ශවයිය රීයකා. මම සාටකය ළඟ තියාශගන හිටිශන.
ශබොශහොම ශහොඳයි සාටකය මතක් කළ එක.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් රශේ ආර්ථිකය රියුණු
රීමේම ගැන වාශේම රශේ ආරක්ෂාව ගැනත් අප ක් පනා කළ
යුතුයි. ශමොකය, රටක ආර්ථිකශන වර්යනයට ඒ රශේ ආරක්ෂාව
ශහේතු වනවා. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, විශද් ්රතිපත්ති
ගැන ක ා කළත්, ආර්ථික ්රතිපත්ති ගැන ක ා කළත්, අය-වැය
පරතරය ගැන ක ා කළත්, ඒ සියලු ශද් ශහොඳින් පවත්වාශගන
රටක් ක්තිමත්ව, යම් සා ාවරත්වයකට ශගශනන්න නම් ඒ රශේ
වාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳත් අවයානය ශයොුද කරන්න ඕනෑ රීයා
මම වි ාවාස කරනවා. රටක ආයායම රශේ ආරක්ෂාව සහ
සා ාවරත්වය මත රඳා පවතිනවා. එම නිසා මම හිතනවා, රටක
ආරක්ෂාව මතාම වටිනා කාරටයක් රීයකා.
අපි අය යවස පිළිබඳ ශපොඩ්්ක් ක් පනා කර බකුද. අය අශ්රේ් 
මාසශන 10වැනි යා. මීය ට වසර ශයකකට මසාශස් කා අශ්රේ් 
මාසශනදී කාකාව ආර්ථික ව ශයන්, සමාව උය ව ශයන්,
ආරක්ෂාව අතින් වි ාක බිඳ වැටීමකට කක් කරර  රිනයක් ේයා
වුටා.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මා කැමැතියි ශම්
ශමොශහොශත් ඔබතුමන්කාශේ අවයානය ශවනත් අතකට ශයොුද
කරවන්න. ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන ඇමතිතුමා 'ඇති-නැති
පරතරය, අය-වැය, යන-සෘට' ආරිය ගැන කරුණු යක්වමින් රශේ
ආයායම වැඩි රීමේම ගැන ක ා කරනවා. ඒ ඔක්ශකොම කරකාත් අපි
බකාශපොශරොත්තු වන්ශන් රශේ මිනිසුන්ශේ ආරක්ෂාව තහවුරු
රීමේමයි. මා එශහම රීයන්න ශහේතුවක් තිශබනවා. රශේ ආයායම
අපි වියයම් කරන්ශන් රශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන්. ඒ
සම්බන්යශයන් වචන කීපයක් රීයන්න මම ශම් අවසා ාශේ අයහසා
කරනවා.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මීය ට අවුරුු  ශයකකට
මසාශස් කා කාකාශේ සිු  වුණු පාසාකු මරු රින ්රහාර සිද්ධිය
සම්බන්ය මහ ශමොළකාරශයකු ඇ් ලුවා රීයකා ඊශන ශපශර්යා
රීයනවා අපි යැක්කා. මහ ශමොළකාරශයක් ශතෝරා ගත්තා රීේවා.
මහ ශමොළකාරශයක් අ් කා ගත්තා ශනොශවයි, කශතෝරා ගත්තාක
රීේවා. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ුදද්ධි අා ශහෝ කවුරුන්
ශහෝ කශතෝරා ගත්තායක රීයන ඒ මනුසාසයා ගැන ්ර ානයක්
තිශබනවා. ශම් රශේ ආර්ථිකයට බකපාන ශකොකු ්ර ානයක් ගැනයි
මා ශම් රීයන්ශන්. මහ ශමොළකාරයා රීයර  නවුෆර් මවුකවි රීයන
මනුසාසයා වනාධිපති පමේක්ෂට ශකොමිෂන් සභාවට සාක්රී
ශයන්නවත් ශගනාර  නැති මිනිශහක්. රට ේපයා ගන්නා ආයායම
රශේ ආරක්ෂාව ශවනුශවන් ුදද්ධි අා ය, හුදයාශේ නිකයාක න්,
ශපොලිසා නිකයාක න් ඇතුළු සමසාත ආරක්ෂක අා යට වියයම්
කළත්, ඒ මිනිසුන්ට බැක  ශවකා තිශබනවා, අඩුම ගටශන් නවුෆර්
මවුකවි ශකොමිසම හුදවට ශගනැ් කා, 'ශමශහමයි අහවකා මහ
ශමොළකාරයා ශවන්ශන්. ශම් ශද් තමයි ශම් මිනිහා කශළේ' රීයකා
රීයන්න. එශහම රීයන්න වත් බැක  වන තරමට රශේ ආරක්ෂාව
බිඳ වැටිකා තිබීම මහා ශේයනීය තත්ත්වයක් රීයන කාරටය මම
රීයනවා.
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ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් කාරටය ්ර ානයක් කර
ගන්නවාට ව්ා අපි ඒ ගැන සාවයා විශේචනයක ශයශයුද, 'ඒක
අශේ කාකශන වුශණ්. එයා වරයක් වුටා. යැන් ඒක හයා ගන්න ඕනෑ.
ඒ සම්බන්යශයන් ශසොයන්න ඕනෑ.' රීයකා. ශම් කාරටා
ආර්ථිකයටත් බකපානවා.
මා යැන් කරන්න හයන්ශන්, කරුණු එළි යැක්වීමක්.
ඔබතුමන්කා ශම් ගැන ක ා කරනවාට අකැමැති නම්, එයින්
රීයන්ශන් ශමොකක්ය? එශහම නම්, සතයය වසන් කරන්න
ඔබතුමන්කා කැමැති ඇති. මා ශම් රීයන්න යන කරුට මා ගරු
කරන බන්ු ක ගුටවර්යන ඇමතිතුමාශේ topic එක ශනොවන්න
ර ළුවන්. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා හැම topic එකක්
ගැනම ක ා කරන නිසා ශම් කාරටය ගැනත් ශපොඩ්්ක් ශසොයා
බකන්න රීයා මම ඔබතුමාශගන් ම් කා සිටිනවා. මම අය
ඔබතුමාට රීයනවා ශකොකු කතන්යරයක්. ඒ කතන්යරය තමයි
කාකාශේ ශම් ්ර ානය ඇති ශවන්න ූලලිකම ශහේතුව වුශණ්, ගරු
නිශයෝවය ක ානායකතුමනි. ශම්ක තවම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
කවුරුත් රීයර  නැති ක ාවක්. ශම්ක රශේ ආරක්ෂාවටත්
බකපානවා. ඔබතුමා අය වැය, ුදය්  පනත් ශමොනවා ශගන ආවත්
වැ්ක් නැහැ, රශේ ආරක්ෂාව නැත්නම්. ඒ නිසා ශම්ක ගැන
යැනගන්න අව යයි.
ානි අශබ්ශසේකර රීයන ශපොලීසිශන CID එක භාරව හිටර 
නිකයාක තුමා තමයි ුදලින්ම IP address එකක් හරහා පාසාකු
්රහාරයට සම්බන්ය වූ මිනිහා අ් කාගන්ශන්. ඒ මනුසාසයාශේ IP
address එක හරහා ගිහින්, කවුය ඒ හරහා සාකච්ඡා කශළේ රීයකා
ශසොයා බැලුවාම හසුවන්ශන් කාකාශේ ුදද්ධි අා ශන
නිකයාක ශයක්. ශම් කාරටය එක තැනකදීවත්, ශකොමිසශම්දීවත්
එළියට ආශේ නැහැ. මම ශම් රීයන්ශන් source එක අනුව. පාසාකු
්රහාරය පිළිබඳ විමර් නය කළ ශකොමිෂන් සභාශේ දී එළියට ආර ,
එතැන හිටර  lawyersකා යන්නා, හැබැයි වාර්තාශේ නැති, එතැනදී
ු න් සාක්ෂියක් ගැනයි ශම් රීයන්ශන්. ඒ සාක්ෂිය එළියට ආශේ
නැහැ, ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි. ඒ සාක්ෂිශන රීයනවා,
එම ුදද්ධි අා ශන නිකයාක යා අත්අ්ාගුවට අරශගන කට ේත්තරය
සඳහා ශගනාවාම හුදයා ුදද්ධි අා ශයන්, කශම්ක අශේ project
එකක්ක රීයකා අරශගන ගියා රීයකා. ශම්ක ශකොමිසශම්දී දීර 
සාක්ෂියක්. ඒක වාර්තාවට ඇවිත් නැහැ. මම ශම්ක වගකීශමන්
රීයන්ශන්, ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි. ඒ නිසා
ශකොමිසශම්දී ගත් ඔක්ශකොම සාක්ෂි ටික එළියට ශයන්න රීයන්න.
මම ශම් රීයන ක ාව ශබොරු නම්, ශම් සම්බන්යශයන් ශසොයා
බකන්න. හුදයාශේ ුදද්ධි අා ශන නිකයාක යකු IP address එකක්
හරහා සාකච්ඡා කරර  එකක් CID එශක් ානි අශබ්ශසේකර
අ් කනවා. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ඊට පසාශසේ
ශමොකක්ය ශවන්ශන්? අය ශවනශකොට CID එක තුළ විතරක් CID
Directorsකා හතරශයශනක් මාරු කරකා තිශබනවා. එශහම මාරු
කරකා තිශබන නිකයාක න්ශේ නම් ටික රීයන්නය? CID එශක්
පමටක් ශම් ශවනකම් නිකයාක න් කීශයශනක් මාරු කර
තිශබනවාය? ශම්ක වාතික ආරක්ෂාවට ්ර ානයක්. ශම් නිකයාක න්ට
වැටුේ ශගවන්ශන් ඔබතුමා ඔය රීයන ආර්ථික ්රතිපත්තිවලින්.
මම ශම් රීයන නිකයාක න් ගැන අහන්න. එසා.රි වයසිාහ, තිශසේරා,
ශකොකුශහේටි, කකනසික , රාජිත් ශවයසිාහ, එසා.එසා.රි නුවන්
අසාක, ්බ්ලිේ.ශේ.රි. යර්ශිකා කුමාක , ්බ්ලිේ. මා. අයි.
ශහ් කේ්ශේ, ්බ්ලිේ. මා. අයි. නිශරෝෂනී ශහේවාපතිරට,
්බ්ලිේ.මා.අයි. දීපානි මැණිශක්, ීනෆා මන්සාශපක්ටර් කීර්තිසිාහ,
ඇ් ශ් ශපොක, විශේතුාග. ශම් නිකයාක න් ශකෝ? ශම් නිකයාක න්
ඔක්ශකොම මාරු කළා. ශම් නිකයාක න් තමයි CID එශක් පාසාකු
්රහාරය ගැන පමේක්ෂට කශළේ. ඒ පමේක්ෂට කළ ඔක්ශකොම
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නිකයාක න් මාරු කළා. 26ශවනි යා ඡන්යය රිනනවා. 11ශවනි යා
ානි අශබ්ශසේකරට ශකලින්ම transfer එකක් ශයනවා, peon
ශකශනකුශේ
තත්ත්වයට
පත්කරකා.
ගරු
නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, ඊට පසුව ඒ මිනිහා හිශර් යානවා. ්රයාන
පමේක්ෂටය කළ මිනිහා හිශර් යාකා, ්රයාන පමේක්ෂටය කළ
ශපොලීසිශන නිකයාක න් මාරු කරකා, ශම් වහන්න හයන්ශන්
ශමොකක්ය? ශකොශහන්ය, ශම්ක වහන්ශන්? ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, ශමොන ආර්ථික ශද්ව්  ක ා කළත් වැ්ක්
නැහැ.
මම තව කාරටයක් රීයන්නම්. ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, ඔබතුමන්කාත් යන්නවා ඇති මාතශ්  තව
සහරාන් රීයකා ශකශනක් සිටි බව. එයාට රීයන්ශන් කශපොඩි
සහරාන්ක රීයකා. ඒ ශපොඩි සහරාන්ට ක ා කළ, කශසොනික්
ශසොනික්ක රීයකා code එකක් තිශබනවා. ශම් කශසොනික් ශසොනික්ක
රීයන codesවලින් තමයි ශම්ශගෝ කන් එක එක ඒවා
ශහොයාගන්න ක ා කශළේ. ශම් සාක්ෂිය ු න්ශන් මම ශනොශවයි,
වනාධිපති ශකොමිසමට සාක්ෂි දීර  මා.අයි. ශසේනාරත්න. Digital
Forensic Laboratory එක සම්බන්යව සිටි OICශේ සාක්ෂියයි
මම ශම් රීයන්ශන්. Digital Forensic Laboratory එශක් OICශේ
සාක්ෂිය, මශේ සාක්ෂියක් ශනොශවයි. එතශකොට ශම්කට සාක්ෂි
ු න් අනික් එක්ශකනා තමයි, මා.අයි. කීර්තිසිාහ යන අය. මා.අයි.
කීර්තිසිාහ තමයි මාතශ්  සහරාන් අත්එඅ්ාගුවට ගත්ශත්. කවුය,
ශම් මාතශ්  සහරාන්? ඒ මාතශ්  සහරානුත් යැන් අත්අ්ාගුශේ
මන්නවා. තවම නවුෆර් මවුකවිත් අත්අ්ාගුශේ මන්නවා. එයා
තමයි මහ ශමොළකාරයා රීයකා රීේශේ. නුදත් ශම්
ශයශයනාශගන්ම පාසාකු ශකොමිසශම්දී කට ේත්තරයක් ගත්ශත්
නැහැ. හැබැයි, එයා මහ ශමොළකාරයා ලු. කාටය ශම් ශබොරුව
කරන්ශන්? කාටය වහන්ශන්? ශම් කශසොනික්, ශසොනික්ක රීයන
එක ඔබතුමන්කා යන්නවාය? ISIS එශක් අුද බකර් අ් -බේයාරි
පිළිගන්නවා, ශම්ක ISIS ්රහාරයක් රීයකා. ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, මා ශම් මරික පත් කරර  ශද්ව්  ඔක්ශකොම
පාසාකු ශකොමිසශම්දී දීර  කට ේත්තර. ඇයි ශයයියශන්! ශම්වා
එළියට ආශේ නැත්ශත්? කවුය ශම්වා වැහුශේ?

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමා ශම් විශ ේෂ
්රකා යක් ය කරන්ශන්, නැත්නම් අය විවායයට අයාළව ය ශම් ක ා
කරන්ශන්? [බායා රීමේම් අපට ඒක යැන ගන්න ඕනෑ, ගරු
නිශයෝවය ක ානායකතුමනි. ශම්ක එතුමාශේ විශ ේෂ ්රකා යක්
ය, එශහම නැත්නම් අය මාතෘකාවට අයාළව ය ශම් ක ා කරන්ශන්
රීයන එක ගැන යැන ගන්න ඕනෑ. ශමශහම පාර්ලිශම්න්තුව
ශනොමඟ යවන්න බැහැ.

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මම රීයන්ශන් ආර්ථිකයට
මරු පහරක් ශවච්ච,- [බායා රීමේමක් ශම්කත් රීයන්නම්. ශමොකය,
ශයොසාතර මහත්මයාට මතක නැද්ය යන්ශන් නැහැ. 8.15ට ශන්,
පළුදශවනි ශබෝම්බය පිපිරුශණ්? 8.45ට අශනක් ශබෝම්බය
පිපිරුටා. 09.05ට අශනක් ශබෝම්බය පිපිරුටා. [බායා රීමේම් ගරු
නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, කාකාශේ ෂැන්්රි-කා ශහෝටකයට,
කාකාශේ සිනමන් ග්රෑන්ඩ් ශහෝටකයට, කාකාශේ රීාසාබක 
ශහෝටකයට ශම් ශබෝම්බ වරිනශකොට ඒක ආර්ථිකයට ශකොකු
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්ර ානයක්. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් සතය - [බායා
රීමේමක් නැහැ, නැහැ, රිලිත් වයවීර රීේශේ. රිලිේ වයවීර
රීේශේ. ඔබතුමා රිලිත් වයවීරශේ ශගොේට ශන්ය? ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, ශම් ආණ්ඩුවට ශම් සතය,-

ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ඔබතුමා අසතයය රීයන්න එපා.

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මට අසතයයක් රීයන්න
අව ය නැහැ. මම පාසාකු ශකොමිසමට සාක්ෂි දීර  මිනිසුන්ශේ නම්
රීයන්ශන්. පාසාකු ශකොමිසමට සාක්ෂි දීර  ශපොලිසාකාරයන්ශේ නම්
රීයන්ශන්.

ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

අය විවායයට ඒවා අයාළ නැහැ ශන්.

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

අය අයාළ නැති ශවන්ශන් ශකොශහොමය? අයාළ නැත්ශත්
ශමොකය? ඔරුශවන් එශගෝ ගිය නිසාය? ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, එතුමන්කා ශම් ්ර ාන ගැන සාකච්ඡා කරනවාට
කැමති නැහැ. කාකාශේ ශපොලිසිශන නිකයාක න් මාරු කර යවකා,
ශවනම ශහොර ුදද්ධි අා හයකා ශම් කරන ශ්රෝ්ාව ශහළි
කරනවාට අකැමැති ය? ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම්
ආණ්ඩුශේ මිනිසාසු ශම් රටට ආයශර් නම් ආරක්ෂාව ගැන රීයන
ශම් ශද්ව්  අහගන්න ඕනෑ. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ඒ
නිසා මම වි ාවාස කරනවා,-

ගවා ෙන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

අසතය රීයන්න එපා.

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

හක , හක . මම රීයන එක රීයන්න ශයන්න ශකෝ. [බායා රීමේම්
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, සභාව පාකනය කරකා ශයන්න
ශකෝ.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මම තව එකක් රීයන්නම්.
ශම් අවසා ාශේ තව එක ශහොඳ ශයයක් රීයකා ක ාව අවසන්
කරන්නම්. වැඩිය ක ා කරන්න ඕනෑ නැහැ. රීයන්න ඕනෑ ටික
රීේවා. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, - [බායා රීමේම් ශමශහම
බායා ශවන එක ශහොඳයි. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මම
ක ා කරනශකොට මා විතරයි ශන් ශපශනන්ශන්. ශම් යඟකන
මිනිසාසු ශපශනන්න මම ශෆෝන් එශකන් වීඩිශයෝ එකක් කරනවා.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් වීඩිශයෝ එශකන් කාකාශේ
මිනිසුන්ට ශපන්වනවා, කශමන්න, පාසාකු ්රහාරශන

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

1666

ටික හැසිශරන හැටි. ශමන්න,

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

හැසිශරන හැටි. සතය ක ා කරනවාට අකමැති මිනිසාසු. ශමන්න,
හැටනව කක්ෂයක් ඡන්යය දීර  අය. ශමන්න, හැටනව කක්ෂයක්
ඡන්යය දීර  අයක රීයකා. ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මම අය
එකක් රීයනවා. ඔබතුමන්කා මතක තියා ගන්න, පළුදශවනි
සාක්ෂිය, පළුදශවනි ඔත්තුව කැුදශණ් අශ්රේ්  4 වැනි යා. ඒ
ඔත්තුව ආවාට පසාශසේ, ඔත්තුකාරයා නැවත ඔත්තුව ශයන්ශන්
10වැනි යා. යැන් ශම් ඔත්තු දීර  ්රයාන ඔත්තුකාරයා හැාගිකා ය
හිටිශන? කවුය ඔහු ආරක්ෂා කශළේ? ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, මම තවත් එකක් රීයනවා; බය නැතිව
රීයනවා. අය ශම් ුදද්ධි අා ය පාකනය කරන්ශන් ආණ්ඩුවට ඕනෑ
විධියට එක තනි මිනිශහක්. නීතිපති ශයපාර්තශම්න්තුවට යන්න
ඕනෑ CID නිකයාක න්; ශම් පමේක්ෂට කරර  නිකයාක න්. හැබැයි, ඒ
පක ක්ෂට කරර  නිකයාක න් ශනොශවයි ගිශන. ඒ ශවනුවට
වනාධිපතිවරයාශේ එකම එක නිශයෝජිතශයක් පමටයි ගිශන
රීයන එකත් මතක තියා ගන්න. මහ ශමොළකාරයා කවුය රීයකා
ශහොයා ගන්න ඕනෑ නම්, මහ ශමොළකාරයා ඒ මිනිහා රීයන එක
මතක තියා ගන්න. අය ශම් ගරු සභාශේ හැසිමේම තුළ පැහැරිලිව
ශපශනනවා, ශම් පාසාකු මිනීමැරුම කශළේ කවුය රීයකා. ශම් රීයන
සාරා ශකොශහේය මන්ශන්? සාරා කා ළඟ ය මන්ශන්? සාරා කාශේ
වාහනශන ය ගිශන රීයන ඔක්ශකෝම කරුණු ටික අපි අය ්රකා
කරනවා. බය නැත්නම්, ශකොන්යක් තිශබනවා නම් අහගන්න;
ඇත්ත අහගන්න. බය නැත්නම් ශම් රීයන ඒවාට ේත්තර ශයන්න.
අපි රීයන කරුණුවකට ේත්තර ශයන්න. ඔශහොම කෑ ගහන්න එපා.
සාරා ශමෝටර් සයිකකයක යා ශගන ගිශන. ඒක OIC මහත්තයාශේ
බයිසිකකය. [බායා රීමේම්
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් මිනිසුන්ශේ ුදද්ධිශන
තරම ශම්ක නම්, මම නිග්රහ කරන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, පාසාකු මරු රින ්රහාරය සම්බන්යශයන් පත්
කළ ශකොමිසමට මශේ telephone numbers ඔක්ශකෝම අරශගන
ගිහි් කා, මශගන් question කළා. ගරු ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු 
මැතිතුමන්කා යන්නවා ඇති, අයත් MSD එශක් ඔක්ශකෝම අය CID
එකට ශේනවා. මම යන යන තැනට මශේ පිටුපසින්
තුදන්නාන්ශසේකාශේ ුදද්ධි අා ය එනවා. ශමොකක් ශහෝ වරයක්
කරකා තිශබනවා නම්, අ් කා ගන්න. ප් ලියට යනශකොටත් මශේ
පිටුපසින් ුදද්ධි අා ශන අය එනවා. ශමොන කේවා නැති
ආණ්ඩුවක්ය ශම්? ඊට ව්ා ශහොඳයි, ආණ්ඩුවත් එක්ක ශගයර
ගිහි් කා ුදරිය ගන්න.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමන්කා ඇත්ත ක ා
කරන්න අකැමැතියි. ශම් පාසාකු ්රහාරය කරර  මිනිසාසු ගැන
රීයනවාට අකැමැතියි. ුදද්ධි අා හක . [බායා රීමේම් ගරු
මන්ත්රීවරුනි, ශපොඩ්්ක් නි ා බ්යශවකා මම රීයන එක අහශගන
මඳකා ඒකට ේත්තරයක් ශයන්න. [බායා රීමේම් ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශමතුමන්කා හැසිරුණු
විධිශයන් ඔබතුමාටත් පැහැරිලි වනවා ඇති, සතය ක ා
කරනශකොට භයයි රීයන එක. ශම් ්රහාරය සිද්යශවකා අවුරුු 
ශයකක් යනශකොට ශම් ්රහාරශන වගකීම නවුෆර් මවුකවිශේ පිටින්
යවකා ශම් ්රහාරය කරර  අය හැාශගනවා. [බායා රීමේම්

ගවා ිරසකුට්ටි ආරච්ික ෙුතා

(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

ගරු නිශයෝවය කාරක සභාපතිතුමනි, හක න් ්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමා අපට රීයනවා, එතුමා රීයන ශද් අහශගන මන්න
රීයකා. හැබැයි, එතුමාශේ තාත්තා රීයර  ශද් එතුමා හක යට ඇහුවා
නම්, ඒ පාසාකු ්රහාරය ශවන්ශන් නැහැ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(The Hon. Harin Fernando)

(The Hon. Harin Fernando)

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් මන්ත්රීතුමාට රීයකා
ශයන්න, ඔබතුමා 'නිශයෝවය කාරක සභාපති' ශනොශවයි, ඔබතුමා
'නිශයෝවය ක ානායක' රීයකා. ඔබතුමා නිශයෝවය ක ානායක
රීයකාවත් යන්ශන් නැති අය ශකොශහොමය මට ේත්තර ශයන්ශන්?
නිකම් වැලි කැට පෑශගන්න වාශේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ආර  අය
ශගොන් ක ා රීයනවා. එම නිසා මම ශම් ගැන ක ා කරන්න
කැමැති නැහැ.

ගවා ිරසකුට්ටි ආරච්ික ෙුතා

(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ගවා යූ.ප්ක්. සුමිත් උඩුකුඹුර ෙුතා

(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்புர)

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා
අශේ මන්ත්රීවරුන්ට අපහාස වන විධියට ක ා කරනවා. සතුන්ශේ
නම් රීයනවා, පරුෂ වචන රීයනවා. එතුමා, පාසාකු යවශසේ මිනිසාසු
300ක් මැශරන ශතක් හිටර  මනුසාසයා.

ගවා ිරසකුට්ටි ආරච්ික ෙුතා

(ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

පාසාකු යවශසේ

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු ක ානායකතුමනි, මම සමාව ම් කනවා,

මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

රීයර  එක ගැන. මම සාමානයශයන් සශතකුට එශහම අවමන්
කරන්ශන් නැහැ.
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(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
ඔබතුමන්කාශේ හැසිමේම ඇතුළු ශම් සියලු ශද්ව්  ගැන ශවන
තැනකට ගිහි් කා ශහෝ අධිකරටයකට ගිහි් කා ශහෝ අපි
රීයන්ශන් නැහැයි රීයන එක ඔබතුමන්කා මතක තබා ගන්න
ඕනෑ. මම සමහර මිනිසුන් වාශේ ශබොරු ආගම් වි ාවාස කරන්ශන්
නැහැ. හැබැයි, ේ් ශයවි ශකශනක් මන්නවා. අය මම ශම්වා
රීයන්ශන් ඒ ේ් මන්න ශයවියන්ට ඇශහන්නයි. අපට ශම් කරුණු
කාරටා ශයන්ශන් ශවන ශකොශහන්වත් ශනොශවයි, අපට ආශීර්වාය
කරන ශයවි ශකශනකු මන්නවා රීයකා මතක තබාගන්න. ගරු
ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු  ඇමතිතුමාත් හැමයාම ප් ලි යනවා. එතුමා
යන්නවා, ශම්වා ඇත්තය, නැද්ය රීයකා. රීසිම ශද් පාකන යැනුමක්
නැතිව

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

වාශේ සමහරු අය ශමතැන ක ා කරනවා. බූරුශවෝ රීයන්ශන්
කකු්  හතශර් බූරුශවෝ ශනොශවයි. අර ශකොේශටෝරුශවෝ වාශේ
රීයවන අය ගැන ශනොශවයි මම ක ා කරන්ශන්.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, නම් ගම් සහිතවයි මම
රීේශේ. ර ළුවන් නම් මම රීයර  ඒවාට ේත්තරයක් ශයන්න
රීයන්න. ශවන ේත්තර ශයන්න එපා. රීයර  ශද්ව් වකට ේත්තර
ශයන්න රීයකා මම ආයාචනා කරනවා. හැබැයි, තවත්
මන්ත්රීවරුන්ට ශම් ගරු සභාශේදී කරුණු රීයන්න අවසා ාව
ශයන්න, භය ශවන්න එපා. ශම් වනශකොට පාසාකු ්රහාරශයන්
මිනිසාසු මැක කා අවුරුු  ශයකක් ශගවිකා තිශබන්ශන්. ඒකට
ේත්තරයක් නැහැ. [බායා රීමේම් එම නිසා ඒ ේත්තරය
තුදන්නාන්ශසේකා
ශයන්න කැමැති නැත්නම් අපි ඒ
සම්බන්යශයන් ශයවියන් වහන්ශසේශගන් සායාරටයක් ම් කා
සිටිනවා. ශම් සම්බන්යශයන් ශම් රශේ මහ වනතාව
තුදන්නාන්ශසේකා මසාසරහට ශගනැ් කා ශපළගසාවනවා,
ශපළගසාවනවා, ශපළගසාවනවාමයි රීයන අනතුරු හැඟවීම අය
පාර්ලිශම්න්තුශේදී කරමින්, මම නිහඬවනවා.
ශබොශහොම සාතුතියි.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු නිම්  කාන්සා රාවය ඇමතිතුමා. ඔබතුමා විනාඩි
එශකොළහක කාකයක් තිශබනවා.

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ව්ා සත්තු ශහොඳයි. සතුන්ට කන්න ු න්නාම නැේට වනාශගන
එනවා. කාර  අය තමයි ඔය කුණුහරුප රීයන්ශන්. අශපන් කාර 
අය අපට කුණුහරුප රීයන එක ගැන මට අවුකක් නැහැ. හැබැයි,
බ් ශකකුට ශක්ු  කෑ් කක් ු න්නා නම් ඌ නැේට වනනවා. ශම්
අය වනන්ශන් කට. ඒ ශමොකය? කට වනන්ශන් ඒ කටට යමන
පඬුරු නිසා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන ක ා කරන්ශන් නැහැ.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක් තිශබනවා.

[පූ.භා. 22.56

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා (ග්රාමීය ය ොර්ග ුා අවප්ශ්ේෂ
යටිතල පුසුකම් රාජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய
உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and
Other Infrastructure)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, හිටර  ඇමතිතුමාශේ
ක ාශවන් පසාශසේ ක ා කරන්න කැබීම පිළිබඳව මම සතුටු
ශවනවා. විශ ේෂශයන් අය ආර්ථිකය ගැන, Port City එක ගැන
තමයි ක ා කරන්න හිටිශන. නුදත් පාසාකු මක යා සිු  වුණු ්රහාරය
සම්බන්යව ක ා කරනශකොට පසු ගිය කාකය ර රාම-
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ගවා ප්ක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙුතා

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri)

(The Hon. Nimal Lanza)

(ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரெிறி)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මීය ට ශපර ක ා කරර  ගරු
මන්ත්රීතුමා
ශමොනවාය
ක ා
කශළේ?
ගරු
නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, සා ාවර නිශයෝග අනුව මා ඔබතුමාශගන් ශම්
ම් ලීම කරනවා. අය පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශම් මන්ත්රීවරුන් ක ා
කරන්ශන්
මාතෘකාශවන්
බැහැරවයි.
ගරු
නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි, කාකය කා යමන්ශන් නැතුව සා ාවර
නිශයෝගවකට අනුව මාතෘකාවට අයාළව ක ා කරන්න රීයකා
එතුමන්කාට රීයන්න. එශසේ ක ා කරන්න රීයකා ශම් ේගත්
මන්ත්රීතුමන්කාශගන් මා ම් කා සිටිනවා.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශහොඳයි, ශහොඳයි.

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු
නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි,
හක න්
්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමාශේ ක ාශේදී ආණ්ඩුව පැත්ශතන් ේත්තරයක්
බකාශපොශරොත්තු වුටා. එතුමා රීේවා, ර ළුවන් නම් ඒකට ේත්තර
ශයන්න රීයකා. මම මතාම පැහැරිලිව ශම් කාරටය රීයන්න
ඕනෑ. පාසාකු මරු රින ්රහාරය වුශණ් තුදන්නාන්ශසේකාශේ යහ
පාකන ආණ්ඩුව කාකශන. මිනිසාසු 300කට ආසන්න සාඛ්යාවක්
මැරුශණ් තුදන්නාන්ශසේකාශේ ආණ්ඩු කාකශන. මිනිසාසු 500ක්
පමට තුවාක කැුදශේ තුදන්නාන්ශසේකාශේ ආණ්ඩු කාකශන.
ත්රසාතවාදී ්රහාරයක් ශවනවා රීයකා ශම් රශේ ුදද්ධි අා , රට
පාකනය කරර  තුදන්නාන්ශසේකාශේ යහ පාකන ආණ්ඩුශේ
සියලුශයනාම
99 වතාවකට ව්ා යැනුවත් කරකා තිබියදී, ඒ
පිළිබඳව කටයුතු ශනොරීමේම නිසා තමයි පාසාකු මරු රින ්රහාරය
සිු  වුශණ්. විශ ේෂශයන් ඔබතුමා ත්රසාතවාදී ්රහාරය එ් ක වුටාට
පසාශසේ පැහැරිලිවම රීේවා, කමශේ තාත්තා රීේවා. ඒක නිසා මම
ශගයර ගිහි් කා ුදරිය ගත්තා.ක රීයකා. [බායා රීමේම්
තුදන්නාන්ශසේ කැබිනේ අමාතයවරයකු විධියට කැබිනේ
මණ්්කශනදී -

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

එතුමා මශේ නම සඳහන් කළා, ගරු නිශයෝවය
ක ානායකතුමනි. ගරු නිම්  කාන්සා රාවය ඇමතිතුමා ශම් රීයන
කාරටය ගැන මම පාර්ලිශම්න්තුශේදීත්, පාසාකු මරු රින ්රහාරය
පිළිබඳව ශසොයන්න පත් කළ ශකොමිසශම්දීත් ්රකා කරකා
තිශබනවා. මතින් ශම් ගරු සභාශේදී ඒ ගැන නැවත ක ා කරන්න
අව ය නැහැ ශන්. පාසාකු මරු රින ්රහාරය පිළිබඳව ශසොයන්න
පත් කළ ශකොමිසශම්දී මම සාක්ෂි ු න්නා. ඒ ශකොමිසම මශේ
ශටලිශෆෝන් නම්බර්සා ගත්තා, මම හිටර  තැන ගැන සාක්ෂි ගත්තා.
ශපොලීසිශන නිකයාක න්ශගන් සාක්ෂි ගත්තා, මම ශකොශහේය හිටිශන
රීයකා සාක්ෂි ගත්තා. ශේන්ද්ර සි් වා ශහලිශකොේටරශයන්
ඇවි් කා මාව ගන්න ශකොට මම බු ් ශ්  ශකොතැනය හිටිශන
රීයන සියලු ශද් මම ්රකා කරකා තිශබනවා. එම නිසා, ශම්
අසතය ්රකා -
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ඔබතුමා මශේ ශේකාව ගන්න එපා.
ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමා ක ා කශළේ වාතික
ආරක්ෂාව පිළිබඳවයි. මම ක ා කරන්ශන්ත් වාතික ආරක්ෂාව
පිළිබඳවයි. එතුමා ක ා කරද්දී මම අහශගන හිටියා. හැබැයි, මම
ක ා කරද්දී එතුමාට අහශගන මන්න බැහැ.

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

වාශේ නැිනටිනවා.

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ශවන්න එපා. [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේ ක ා කරද්දී අපි
අහශගන හිටියා නම් මම ක ා කරද්දීත් අහශගන මන්න.
මතාම පැහැරිලිව මම ශම් කාරටය රීයනවා. පාසාකු මරු රින
එ් ක වූ ්රහාරයට වගරීයන්න ඕනෑ, යහ පාකන ආණ්ඩුව. ඒ
්රහාරයට වගරීයන්න ඕනෑ, යහ පාකන ආණ්ඩුශේ හිටර 
ඇමතිවරු. ඇමතිවරයාට තාත්තා රීයනවා, කර තා, ශහට ත්රසාතවාදී
්රහාරයක් එ් ක ශවනවා. ර තා, ප් ලි යන්න එපා.ක රීයකා. ප් ලි
යන්ශන් නැත්ශත් ර තා විතරක් ශනොශවයි. ර තාශේ ඥාති ර ත්රශයක්
වන ාන්ත ශවෝ ේ වියයාකශන රගර් කණ්්ායශම් මන්න ර තාත්
ප් ලි යවන්ශන් නැහැ. ඇයි ඒ? ඒ ඇමතිවරයා යන්නවා, කශහට
ත්රසාතවාදී ්රහාරයක් එ් ක ශවනවා. ශම් රශේ මිනිසාසු මැශරනවා.
මිනිසාසු තුවාක ශවනවා. ආර්ථිකය විනා ශවනවාක රීයකා. කඒ
ශගෝ කන්ට ශමොනවා වුටත් කමක් නැහැ. මම ගිහි් කා
ුදරියනවාක රීයකා ඒ යවශසේ ශගයරටශවකා හිටියා. එශහම හිටර 
ශද් පාකනඥයන් -ඇමතිවරුන්- අය ඇවි් කා පාසාකු මරු රින
්රහාරය පිළිබඳව ක ා කරනවා. තුදන්නාන්ශසේකා වාතික
ආරක්ෂාව ගැන ක ා කරන ශකොට මට ශකොශහන්ශයෝ හිනා
යනවා. තුදන්නාන්ශසේකා ශම් කාරටය ක් පනා කරකා බකන්න.
කැබිනේ ඇමතිවරශයකුට වාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ්ර ානයක්
තුදන්ශේ තාත්තා රීේවාම, මසාශස් කාම ශමොකක්ය කරන්න
ඕනෑ? මසාශස් කාම තුදන්ශේ අගමැතිවරයාට රීයන්න තිුදටා.
එශහම නැතුව ශගයර ගිහි් කා ුදරිය ගන්න එක ශනොශවයි කරන්න
තිුදශණ්. ඒක තුදන්ශේ කශතෝලික සභාශේ කාරින් 
ේන්වහන්ශසේට රීයන්න තිුදටා. එශහම නැතුව ශගයර ගිහි් කා
ුදරියා ගන්න එක ශනොශවයි කරන්න තිුදශණ්. ඔබතුමා කාකශයන්
කාකයට ඔබතුමාශේ පාට මාරු කරනවා. ඒ ගැන අපි යන්නවා.
ඔබතුමා බු ් ක රිසාත්රික්කයට ගියාම ආගම මාරු කළා. ඔබතුමා
බු ් ක රිසාත්රික්කයට ගියාම නම මාරු කළා. පාර්ලිශම්න්තුවට
ඇවි් කා ආගම ශවනසා කරකා රීේවා. තුදන්නාන්ශසේ ඡන්යය
ගන්න

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

යැන් ගම්පහට ඇවි් කා ගම්පහ මිනිසාසු රවටන්න කුරුසය
විකුටනවා; බයිබකය විකුටනවා; සාටකය විකුටනවා. අශේ
කශතෝලික ආගශම් කවයාවත් බයිබකය විකුටන්ශන් නැහැ. අශේ
කශතෝලික ආගශම් කවයාවත් කුරුසය විකුටන්ශන් නැහැ.
අහගන්න.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු නිම්  කාන්සා මහතා

තුදන්නාන්ශසේ බු ් ශ්  මිනිසාසු ැකවැේටුවාට ගම්පහ
රිසාත්රික්කශන මිනිසාසු රවටන්න බැහැ. තුදන්නාන්ශසේ බු ් ශ් 
[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ඒ රිසාත්රික්කශන මිනිසාසු
ැකවැේටුවා; ළමයින් ැකවැේටුවා.
තුදන්නාන්ශසේ ගම්පහ රිසාත්රික්කයට ඇවි් කා ගම්පහ

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

අරශගන ගම්පහ කශතෝලික මිනිසාසු රවටන්න හයනවා. කශතෝලික
මිනිසාසු 159 ශයශනකුශේ මරටවකට වග රීයන්න ඕනෑ ්රයාන
අයශගන් ශකශනක් තමයි

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ශමොකය, තුදන්නාන්ශසේශේ සාක්ෂිය අනුව පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටර 
තුදන්නාන්ශසේ විතරයි කලින් යන්ශන්, ශමවැනි ්රහාරයක් එ් ක
ශවනවා රීයකා. ශම් එකක්වත් අසතය ශනොශවයි.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, සා ාවර නිශයෝග 92. (ඌ)
යටශත් සඳහන්ව තිශබනවා, ශපෞද්ගලික කාරටා සම්බන්යශයන්
පාර්ලිශම්න්තුශේ ක ා රීමේම අපි පිළිගන්නා ශයයක් ශනොශවයි
රීයකා. ඒ නිසා එම ්රකා හැන්සාඩ් වාර්තාශවන් මවත් කරන්න
රීයකා අපි ම් කා සිටිනවා.

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා
ක ා කරද්දී බ් කා ගැන, පූසා ගැන රීේවා. මහා වරා වචන,
අසික්රීත වචන රීේවා. එතශකොට හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමාට ඒ
වචනවක අමාරුකම ශත්රුශණ් නැහැ. මම රීසිම නරක වචනයක්
රීේශේ නැහැ. මම රීේශේ එතුමා කරර  ක්රියායාමය ගැන. එතුමාශේ
ක්රියායාමය ගැනයි මම රීේශේ. එතුමාශේ අත්යැකීම ගැනයි මම
රීේශේ. මම රීසිම ක ාවක අසතයයක් රීයකාත් නැහැ, වැරරි
වචනයක් පාවිච්චි කරකාත් නැහැ. එතුමා ක ා කශළේත් වාතික
ආරක්ෂාව පිළිබඳව; මම ක ා කරන්ශනත් වාතික ආරක්ෂාව
පිළිබඳව. එතුමා අශපන් අහනවා, පාසාකු ්රහාරශන මහා
ශමොළකාරයා ඇ් ලුවා ය රීයකා. එතුමන්කා පාසාකු ්රහාරය සිද්ය
ශවන්න ම් ඇරකා, මිනිසාසු මැශරන්න ම් ඇරකා, මිනිසාසු තුවාක
ශවන්න ම් ඇරකා, අය අශපන් අහනවා පාසාකු ්රහාරශන මහා
ශමොළකාරයා ඇ් ලුවා ය රීයකා. ඒ වුාශේම, මහ බැාකුව
ශකෝ ක කාකා, මහ බැාකු ශහොරකමට සම්බන්ය එක්ශකනා
රටින් පන්නකා අශපන් අහනවා, මහ බැාකු වාචාශේ මහ
ශමොළකරු ඇ් ලුවා ය රීයකා. සහරාන්ශේ සියලු සාක්ෂි විනා
කශළේ කවුය? 1029 අශ්රේ්  12 පාසාකු ්රහාරය සිද්ය වුණු යවශසේ
මඳකා 1029 අවසානශන අපි බකයට එනතුරු ආණ්ඩු බකශන
හිටිශන
කවුය?
ඒ
තුදන්නාන්ශසේකාශේ
ආණ්ඩුව,
තුදන්නාන්ශසේකාශේ ශපොලිසාපතිතුමා. තුදන්නාන්ශසේකා තමයි
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එයා හිටර  ඇමතිවරු. එයා තුදන්නාන්ශසේකාට තිුදටා ශන් අය ඔය
රීයන මහා ශමොළකාරශයෝ ටික අ් කා ගන්න. ඇයි ඇ් ලුශේ
නැත්ශත්? යැන් රීයනවා, එතුමාට IP address එශකන් අ් කා
ගන්න තිුදටා රීයකා. අ් කා ගන්ශන් නැතුව මාස 6ක් තිසාශසේ
ශමොනවාය කශළේ? ශමතැනට ඇවි් කා අසතය තමයි රීයන්ශන්. IP
address එශකන් අහු වුටා නම්, මාස 6ක් තිබිච්ච තුදන්ශේ
ආණ්ඩු කාකශන මහා ශමොළකාරයා අ් කා ගන්න තිුදටා ශන්.
ඇයි, ඇ් ලුශේ නැත්ශත්? ඇයි, ඒ මිනිසාසුන්ශගන් වරාව ගත්තා
ය? ඇයි, පගාව ගත්තා ය? තුදන්නාන්ශසේකා ශබ්රුටාට ඒකට
සන්ශතෝසම් ව ශයන් ඒ අය අ් කන්ශන් නැතුව මන්න රීේවා ය?
ශබොරුවට සාටකය යාශගන බයිබශ්  අශත් තියා ගත්තාට,
කුරුසය යා ගත්තාට කශතෝලික මිනිසාසු තුදන්නාන්ශසේට
ැකවශටන්ශන් නැහැ. අශේ ආගශම් කවයාවත් කුරුසය
විකුටන්ශන් නැහැ, මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා ශහොඳ ශරෝමානු
කශතෝලිකශයක් නම් කවයාවත් ශමශහම කරන්ශන් නැහැ. අශේ
මිනිසාසු මළ ශගයරකට තමයි කළු අඳින්ශන්. තුදන්නාන්ශසේ කළු
අඳින්න තිුදශණ් අශේ මිනිසාසු 300ක් විතර මැරුණු යවශසේ.
තුදන්නාන්ශසේ කළු අඳින්න තිුදශණ් අය ශනොශවයි, එයා.
තුදන්නාන්ශසේ
ශමොකය
කරන්ශන්?
ශද් පාකනශනදී
තුදන්නාන්ශසේ සටකපට මිනිශහක් ශන්. රන්වන් රාමනායකට
තිශබන ඡන්ය ටික ගන්න තුදන්නාන්ශසේ ශබොරුවට රන්වන්
රාමනායක මහත්මයා ශවනුශවන් ශපනී මන්නවා. හැබැයි, කළු
සාටකය ශබොරුවට ඇඳ ගන්නවා. මිනිසාසු ශමෝ් නැහැ. රන්වන්
රාමනායක මහත්මයා පාර්ලිශම්න්තුවට ශේන්න ඕනෑ රීයකා
තුදන්නාන්ශසේකා මාස 3ක් තිසාශසේ සටන් කරකා ශමන්න පැය
ගටනක් යන්න මසාශස් කා රන්වන් රාමනායක ශවනුවට
පාර්ලිශම්න්තුවට මන්ත්රීවරශයක් පත් කරනවා. රන්වන්
රාමනායක මහත්මයාශේ මසාසිනා Facebook එශක් යාකා තිශබන
ඒවා තුදන්නාන්ශසේකා බකන්න. එතුමා රන්වන් රාමනායක
මහත්මයාට පැහැරිලිව ේපශයසක් ශයනවා. එතුමා රීයනවා,
කඔබතුමා විකුටාශගන නැවත ශම් ශගෝ කන් ඡන්ය ටික ගන්න
යන්ශන්. ඔබතුමා විකුටාශගන ශම් ශගෝ කන් බකය ගන්න
යන්ශන්. ඒ නිසා ැකවශටන්න එපා.ක රීයකා. රන්වන් රාමනායක
මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් මාස 3ක් ශබොරුවට fight කළා රටට
ශේන්න. පැය ගටනක් මන්න බැරුව රන්වන් රාමනායක
ශවනුවට ශවනත් මන්ත්රීවරශයක් පත් කළා. මම රන්වන්
රාමනායක මහත්මයා ගැන මීය ට පසාශසේ ක ා කරන්ශන් නැහැ
රීයකා තීන්ු වක් අරශගන තිශබනවා. එතුමා යැන් හිර ශගයර
මන්ශන්. ඒ නිසා එතුමා ගැන මම ක ා කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි,
එතුමා ගැන ක ා කරර  අයට එතුමා ගැන අවාක කැක්කුමක්,
අවාක ේත්සාහයක් තිුදටා නම් ඔය කැත වැශඩ් කරන්ශන් නැහැ.
එශහම කැක්කුමක් තිුදටා නම් පැය ගටනක් යන්න මසාශස් කා
පාර්ලිශම්න්තුවට අලුත් මන්ත්රීවරශයක් පත් කරන්ශන් නැහැ.
විපක්ෂ නායකතුමා පැහැරිලිව රීේවා, රන්වන් රාමනායක
මැතිතුමා ශවනුශවන් ශරේෂාධාධිකරටයට යන්න බකාශපොශරොත්තු
ශවනවා රීයකා. මම රන්වන් රාමනායක එක්ක ශකොච්චර තරහා
වුටත්, රන්වන් රාමනායකට තුදන්නාන්ශසේකා කරර  ඒ අයම,
කැත, නින්රිත, තුච්ඡ වැශඩ් අනුමත කරන්ශන් නැහැ. ඒ වැශඩ් මම
අනුමත කරන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි කශතෝලිකත්වය රීයන්ශන්.
කශතෝලිකත්වය රීයන්ශන් ඒකයි. මට රන්වන් රාමනායක
මහත්මයා එක්ක ්ර ානයක් තිුදටා. හැබැයි, එතුමා හිශර් ගියාට
පසාශසේ මම ඒ ්ර ානය අත හැරකා තිශබන්ශන්. යැන් මට එතුමා
එක්ක විසඳා ගන්න ්ර ානයක් නැහැ. අශේ ආගශම් රීයා
තිශබන්ශන් තමන්ට වරයක් කරර  ශකනාටත් සමාව ශයන්න
රීයකායි. තුදන්නාන්ශසේකා ශමොනවාය කරන්ශන්? රන්වන්
රාමනායක විකුටකා ගම්පහ ඡන්ය ටික ගන්න ේත්සාහ කරනවා.
කශතෝලික වනතාවශේ කුරුසයයි, බයිබකයයි විකුටකා
කශතෝලික වනතාවශේ ඡන්ය ටික ගන්න ේත්සාහ කරනවා. ශම්ක
බු ් ශ්  මිනිසාසුන්ට කරර  ශද්ම තමයි.
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හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා, තුදන්නාන්ශසේ ඌව පළාත් සභාවට
ගිහි් කා ශමොකක්ය රීේශේ? ශමොකක්ය කශළේ? තුදන්නාන්ශසේ
බු ් ශ්  මිනිසාසු යාකා යන්ශන් නැහැයි රීේවා. මහළම ඡන්ය
්රති තයක් ගත්තා. වාර්තාගත ඡන්ය ්රති තයක් ගත්තා. අරශගන,
බු ් ශ්  ශගයර තිුදණු සියලු බඩු ටික අසාපසා කරශගන

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ආවා. එශහම ශකශනක් ඇවි් කා අය පාසාකු ්රහාරය ගැන ක ා
කරනවා. තුදන්නාන්ශසේට කේවා නැහැ. තුදන්නාන්ශසේට කේවා
තිශබනවාය? [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේට කේවා තිශබනවා නම්
අරින් පසුව මා පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියදී පාසාකු ්රහාරය ගැන ක ා
කරන්න එපා. අපට කැක්කුමක් තිශබනවා. අපට කශතෝලික
වනතාව පිළිබඳව, මැරුණු මිනිසාසු පිළිබඳව ශේයනාවක්
තිශබනවා. [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේට නැහැ. මළමිනියත්
විකුටන්න ර ළුවන් නම් මළමිනියත් විකුටකා ඡන්ය ගන්නයි
තුදන්නාන්ශසේ හයන්ශන්. [බායා රීමේම් අපි එශහම අය ශනොශවයි.
[බායා රීමේම් කළු සාටක ඇන්යාට, බයිබකය වික්කාට, කුරුසය
වික්කාට- [බායා රීමේම්
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ගවා ිරසකුට්ටි ආරච්ික ෙුතා

)ைொண்புைிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)

(The Hon. Thisakutti Arachchi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා යැන් අභිශයෝගය කළා
ශන්. ර ළුවන් නම් බු ් ශකන් මා එක්ක ඡන්ය ම් කකා ඡන්යයක්
ශහෝ වැඩිර ර ගන්න. [බායා රීමේම්

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමා මශේ නම රීේවා.
මම මැක්ශකෝ එක්ක හැේශපන්ශන් නැහැ. [බායා රීමේම් මම
මැක්ශකෝ එක්ක හැේශපන්ශන් නැහැ. [බායා රීමේම් මම යැන්
රීේවා ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මම වත්තලින් - [බායා
රීමේම්

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු කාන්සා මැතිතුමා, හක  හක . මම ඔක්ශකෝම යමකා ආවා.
[බායා රීමේම් මම ඔබතුමාට අභිශයෝගයක් කරනවා. [බායා රීමේම්
අභිශයෝගය භාර ගන්නවාය? [බායා රීමේම් මම ගම්පහ
රිසාත්රික්කශයන් ඔබතුමා ගන්නවාට ව්ා සියයට පනහක්
වැඩිශයන් ඡන්ය අරශගන ශපන්නනවා. ඔේටුව භාර ගන්නවාය?
[බායා රීමේම්

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු රාවය ඇමතිතුමා ක ා කරන්න. [බායා රීමේම්

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

හක , බළකා ම් ශකන්- [බායා රීමේම් බළකා ම් ශකන් එළියට
පැන්නා. [බායා රීමේම් බළකා ම් ශකන් එළියට පැන්නා. [බායා
රීමේම් ශමොකක්ය රීයන්ශන්? [බායා රීමේම් රන්වන්ශේ ඡන්ය ටික
ගන්න ශකොච්චර ේත්සාහ ගන්නවාය? [බායා රීමේම් රන්වන් මට
ව්ා ඡන්ය ගත්තා ශන්. [බායා රීමේම් ඒ ඡන්ය ටික ගන්න තමයි
හයන්ශන්. [බායා රීමේම් ඒ නිසා අපි පැහැරිලිවම රීයන්ශන්,[බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේ වත්තක මන්ශන් කා එක්කය? [බායා
රීමේම්
වත්තක-මාශබෝක නගර සභාශේ රුපිය්  කක්ෂ
එක්යහසාඅටසියයක ම්ම ශහොශරන් විකුටර - [බායා රීමේම් ශහොරු
එක්ක තුදන්නාන්ශසේකා මන්ශන්. [බායා රීමේම් මීය ගුදශේ රත්රන්
ශහොරකම් කරර  අය එක්ක මන්ශන්. [බායා රීමේම් ශම්ක
අහගන්න, හක න් ්රනාන්ු  මැතිතුමා. [බායා රීමේම් හක න් ්රනාන්ු 
මැතිතුමා, ශම්ක අහගන්න. [බායා රීමේම් ඔබතුමා ක ා කරද්දී මම
අහශගන හිටියා. [බායා රීමේම් පාසාකු ්රහාරය ගැන නිකම්
ශමතැන රීඹු්  කඳුළු ශහළන්න එපා. [බායා රීමේම් පාසාකු ්රහාරය
ගැන අපට තමයි අවාක ශේයනාව තිශබන්ශන්. [බායා රීමේම්
අශේ නෑයෑශයෝ තමයි මැරුශණ්. [බායා රීමේම් අශේ හිතවතුන්
තමයි තුවාක වුශණ්. [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේශේ කවුරුවත්
මැරුශණ් නැහැ. [බායා රීමේම්
තුදන්නාන්ශසේශේ කවුරුවත්
තුවාක- [බායා රීමේම්

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමාශේ හැරියාව,
එතුමාශේ සාරයර්ම ගැන මා යන්නවා. එතුමා ඊශන-ශපශර්යා
ගිහි් කා විපක්ෂ නායකතුමාට කනායකතුමාක රීයකා ශනොශවයි
ක ා කශළේ. ක ා කළ භාෂාව record කරර  ඒවාශන
තුදන්නාන්ශසේ බකන්න. මට රීයන්න කේවයි, විපක්ෂ
නායකතුමාට. තුදන්නාන්ශසේ නායකශයකුට ගරු කරන මිනිශහක්
ශනොශවයි. තුදන්නාන්ශසේ තුදන්නාන්ශසේශේ ශනෝනාට ගරු කරර 
නැති ශකශනක්. තුදන්නාන්ශසේ තුදන්නාන්ශසේශේ ළමයින්ට ගරු
ශනොකරර  ශකශනක්. තුදන්නාන්ශසේ කශතෝලික වනතාවට ආයරය
ශනොකරර  ශකශනක්. තුදන්නාන්ශසේ ශබොරුවට කාට ශහෝ ආයරය
කළාට කවයාවත් අවාකව ආයරය කරන්ශන් නැහැ. අවාකව
ආයරය කළා නම්, නායකතුමාට ඒ විධියට තුදන්නාන්ශසේ ක ා
කරන්ශන් නැහැ. [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේ රිවුකපිටිශනදී ක ා
කශළේ. [බායා රීමේම් රිවුකපිටිශනදී ක ා කශළේ. ඕනෑ නම් මම
ශපන්නන්නම්. [බායා රීමේම් තුදන්නාන්ශසේ අවාකව වනතාවට
ආයරය කරනවා නම්,

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

යමකා එන්ශන් නැහැ. බු ් ශ්  අහිාසක මිනිසාසු යමකා එන්ශන්
නැහැ. තුදන්නාන්ශසේට මිනිසාසු ගැන ඔච්චර කැක්කුමක්
තිශබනවා නම් බු ් ශ්  අහිාසක වනතාව යමකා එන්ශන් නැහැ.

ගවා මරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු සා ාවර
නිශයෝග 92. (ඌ) යටශත් පැහැරිලිව ශමශහම සඳහන් ශවනවා.
"රීසි ම මන්ත්රීවරයකු ශවනත් මන්ත්රීවරයකුට අයුතු ආශරෝපිත
ශචෝයනාවක් රීමේම ශහෝ ශවනත් මන්ත්රීවරයකුශේ ශපෞද්ගලික කටයුතු
සම්බන්යශයන්...ක

[බායා රීමේම් ශපෞද්ගලික කටයුතු සම්බන්යශයන්- [බායා
රීමේම් පවුක, බික ඳ, යරුවන් ගැන අපි කවුරුත් ක ා ශනොකරුද.
[බායා රීමේම් මා ම් ලීමක් කරනවා, පවුක, බික ඳ, යරුවන් ගැන
ක ා ශනොකරුද රීයකා. [බායා රීමේම්
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු රාවය අමාතයතුමා, විෂයයට අයාළව ක ා කරන්න.

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු නිශයෝවය නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, කසාය බැන්යාම ඒ
ශනෝනා එක්ක .එවත් ශවන්න ඕනෑ රීයකායි කශතෝලික ආගශම්
රීයන්ශන්. අපි ක ා කරන්ශන් කශතෝලික ආගම ගැන. අපි ක ා
කරන්ශන් ආයරය ගැන. අපි ක ා කරන්ශන් ශළන්ගතුකම ගැන.
තමන්ශේ වාසියට විතරක් වැ් ශනොකර, තමන්ට අවාසියායක
ශවකාවකදීත් ශනෝනා එක්ක මන්න ඕනෑ රීයන එක ගැනයි අපි
ක ා කරන්ශන්. ඒ ගැන ක ා කරන්න මට සයාචාරාත්මක
අයිතියක් තිශබනවා. කබ් ශකෝ, පූශසෝ, ශකොඳු නැහැක රීයකා
රීේශේ කවුය? මමය රීේශේ? එතුමා තමයි ඒ වචන පාවිච්චි කශළේ.
එතුමන්කා කබ් ශකෝ, බූරුශවෝක රීේවාට, මම කබ් ශකෝ, බූරුශවෝක
රීේශේ නැහැ.
මා ක ා කරන්ශන්, පාසාකු මක යා ්රහාරශයන් මිය ගිය ශම් රශේ
මිනිසුන් ශවනුශවන්. ඒ අය ගැන අපට ු කයි. ඒ මිය ගිය අයශේ
පවු් වක අයට අපි කරුටාව යක්වන්න ඕනෑ; ආයරය යක්වන්න
ඕනෑ. මා ඒකයි පැහැරිලිවම රීයාශගන ආශේ. තමන්ශේ
නායකයාට ශහොඳින් ක ා කරන්ශන් නැති අය, තමන්ශේ
නායකයාට ආයරය ශනොකරන අය තමන්ශේ වාසියට පමටයි
ක ා කරන්ශන්. තමන්ශේ අයටත් ආයරය ශනොකරන අය,
තමන්ශේ වාසියට පමටයි ක ා කරන්ශන්. ගරු මරාන්
වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමනි, අපට ශචෝයනාවක් කශළේ නැත්නම් අපි
කවයාවත් නැිනටකා ශමශහම ක ා කරන්ශන් නැහැ. හක න්
්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා ශම් සභාශේදී අභිශයෝග කළා, ර ළුවන් නම්,
කවුරුන් ශහෝ නැිනටකා ආණ්ඩු පක්ෂය ශවනුශවන් ේත්තර
ශයන්නය රීයකා. ඒක තමයි මා නැිනේශේ. ගරු හක න් ්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමාට මා රීයන්ශන්, මා ශම් සභාශේ මන්නශකොට පාසාකු
මක යා ්රහාරය පිළිබඳව ක ා කරන්න එපා රීයකායි. ශමොකය, ඒ
පිළිබඳව ක ා කරන්න තුදන්නාන්ශසේට රීසිම අයිතියක් නැහැ;
රීසිම සයාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. තුදන්නාන්ශසේ ශගයර
ගිහින් මිනිසුන් 300ක් මැශරන ක්  ූල්  එශක්, චූන් එශක්
ුදරියාශගන සිටියා. මිනිසුන් කෑලි කෑලිවකට කැඩිකා විනා
වුටාට පසාශසේ, තැන් තැන්වක මිනිසුන්ශේ මසා කෑලි ඇලිකා
තිබියදීත් තුදන්නාන්ශසේ බකන්න ගිශන නැහැ. ඒ මිනී 99ම
බකන්න ගිය ශකශනක් මම. තුදන්නාන්ශසේට ඔය රීයන කැක්කුම
තිුදටා නම්, මිය ගිය ශකනකුශේ ශගයරකට, තුවාක කැබූ
ශකනකුශේ ශගයරකට ගිහින් බකන්න තිුදටා ශන්. ඒ එක
ශගයරකටවත් ගිශන නැති එක්ශකනා ශම් රශේ කශතෝලික මිනිසුන්
ගැන ක ා කරන්න එනවා. තුදන්නාශන්සේ ඒ ගැන මශගන්
අහගන්න එපා. තුදන්නාන්ශසේ ශම් සභාශේදී ආර්ථිකය ගැන ක ා
කරන්න.
වාතික ආරක්ෂාව ගැන මම තුදන්නාන්ශසේට රීයා ශයන්නම්.
අය වාතික ආරක්ෂාව නැහැයි රීයකා තුදන්නාන්ශසේ රීයනවා
ශන්ය? ගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා වනාධිපති ධුරයට
පත්ශවද්දී ශම් රශේ වාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව වි ාක ්ර ානයක්
තිුදටා. [බායා රීමේම් මිනිසාසු එහාට ශමහාට යන්න භය වුටා.
හැබැයි, ගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ වනාධිපතිතුමා බකයට
පත්ශවකා මතාම ටික කාකයක් තුළ වාතික ආරක්ෂාව තහවුරු
කළා. අය රීසිම අන්තවාදී සාවියානයකට, ත්රසාතවාදී
සාවියානයකට අශේ රටට ්රහාර එ් ක කරන්න ම්ක් නැහැ. ඒ,
ගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා නිසායි. වාතික ආරක්ෂාව ගැන
නිකම් ශබොරු බයිකා ගහන්න එන්න එපා. වාතික ආරක්ෂාව ැකක
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ු න්නු නායකශයක්, ගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා. අවුරුු 
30ක් තිසාශසේ තුදන්නාන්ශසේකාට මවර කරන්න බැක  වුණු යුද්යය
අවසන් කශළේ කවුය රීයකා ශහොඳට ක් පනා කරකා බකන්න. ගරු
ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා ශම් රශේ වනාධිපතිවරයා
ව ශයන් පත් ශවද්දී රශේ මිනිසාසු ම් ලුශේ, කඅපට බිශයන්
සැකශයන් ශතොරව එහාට ශමහාට යන්න අවසා ාව ඇති කර
ශයන්නකයි රීයකායි. අය වන විට එතුමා ඒ අවසා ාව ඇති කර දී
තිශබනවා. ඒ නිසා වාතික ආරක්ෂාව ගැන ක ා කරන්න
තුදන්නාන්ශසේට රීසිම අයිතියක් නැහැ. ශම් සභාශේ ශවනත්
මන්ත්රීවරුන්ට ඒ ගැන ක ා කරන්න ර ළුවන්. ගරු මරාන්
වික්රමරත්න මන්ත්රීතුමාට ඒ ගැන ක ා කරන්න ර ළුවන්. ගරු
ආචාර්ය හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමාට ඒ ගැන ක ා කරන්න
ර ළුවන්. හැබැයි, කැබිනේ මණ්්කශන සාූලහික වගකීම මටු
ශනොකළ තුදන්නාන්ශසේට වාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ක ා
කරන්න බැහැ. මා මීය ට ව්ා ඒ ගැන ක ා කරන්ශන් නැහැ.

ගවා සෙන්ප්රිය ප්ුේරත් ෙුතා

)ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய ரஹரத்)

(The Hon. Samanpriya Herath)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්න
මන්ත්රීවරු ශකොශක්න් පාවිච්චි කරනවාය රීයකා වි ාක
ශචෝයනාවක් තිුදටා. මා හිතන හැටියට ඒ ශචෝයනාව එ් ක
ශවන්න ඕනෑ,

[මූලාසනප්ේ අට පරිදි මවත් කරන ලදී.]

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

ඒ සම්බන්යශයන් වාර්තාවක් මරික පත් කරනවා රීයකා පසුගිය
කාකශන වි ාක ආන්ශයෝකනයක් තිුදටා. ඒ වාර්තාව කැුදටාය
රීයන කාරටය මා යැන ගන්න කැමැතියි.

ගවා නිෙල් 2 ලාන්සා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்ெொ)

(The Hon. Nimal Lanza)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, පාසාකු මක යා ්රහාරයට
සම්බන්ය මහ ශමොළකාරයකු මන්නවා නම්, ඔහු අ් කන්න තමයි
අපි සියලු ේත්සාහය යරන්ශන්. අපිට ඒ කටයුත්ත කර ගන්න බැක 
අපහසුතාවක් තිශබනවා. ශමොකය, සහරාන්ශේ laptop එක අය
ශසොයා ගන්න බැහැ. ඒ සාක්ෂි නැහැ. ශමොකය, ඒ මාස හයක
කාකය තුළ තිුදණු යහ පාකන ආණ්ඩුව ඒ සාක්ෂි සිය් කම විනා
කර තිශබනවා. ඒ නිසා ශබොශහොම අමාරුශවන් තමයි අපට ශම්
කටයුත්ත කර ගන්න ශවකා තිශබන්ශන්. අපි පැහැරිලිවම
රීයනවා, අශේ ආණ්ඩුව ඒ ්රහාරශයන් මිය ගිය මිනිසුන්
ශවනුශවන් ර ළුවන් තරම් සායාරටය මටු කරන බව.
අවසාන ව ශයන්, මා ශම් කාරටය රීයන්න ඕනෑ. ගරු හක න්
්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාට ශකොන්යක් තිශබනවා නම්, ුදද්ධි ශතොරතුරු
පිළිබඳ CID එකට ගිහින් තුදන්නාන්ශසේශේ පැමිණි් ක මරික පත්
කරන්න රීයකා මතාම ආයරශයන් ම් කා සිටිනවා. ශමොකය,
කශතෝලික මිනිසුන් ශවනුශවන් අපට ශමොනවා ශහෝ සාක්ෂියක්
ශකොශහන් ශහෝ ශසොයාගන්න තිශබනවා නම්, සැකකරුවන්
අ් කා ගන්න තිශබනවා නම්, ඒ කටයුත්ත කරන්න
තුදන්නාන්ශසේ යන්නා කරුණු ටික රීයන්න රීයකා ම් කා
සිටිමින්, පාසාකු මක යා ්රහාරයට සම්බන්ය අය විතරක් ශනොශවයි,
මහ බැාකු ශකෝ කයට සම්බන්ය සියලුශයනාත් මතා මක්මනින්
අත්අ්ාගුවට ශගන, ඒ අය ශවනුශවන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න
අපි කටයුතු කරන බවත් ්රකා කරමින්. මශේ ක ාව අවසන්
කරනවා.
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ගවා ප්ක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙුතා

)ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரெிறி)

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක නායකතුමනි, ගරු මරාන් වික්රමරත්න
මන්ත්රීතුමා රීයර  කාරටාව පිළිබඳව සා ාවර නිශයෝග 92 (ඌ)
යටශත් - [බායා රීමේම්

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු කුමාරසික  මන්ත්රීතුමනි, ශකටිශයන් මරිරුපත් කරන්න.

ගවා ප්ක්.පී.එසන. කුොරසිරි ෙුතා

)ைொண்புைிகு ரக.பி.எஸ். குைொரெிறி)

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, මට තත්පරයක් ශයන්න.
ගරු නිම්  කාන්සා රාවය ඇමතිතුමා එශහම ක ාවක් රීේශේ
නැහැ. ශමහි පැහැරිලිවම රීයන්ශන්, - [බායා රීමේම් අයින් කර
ගන්නවා නම් හක .

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීය ළඟට, ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා.
[අ.භා. 21.26

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා
කාරටා රීහිපයක් පිළිබඳව කරුණු මරික පත් කළා. ඒ කරුණු
පිළිබඳව, ඒවාශයහි සතය, අසතයතාව පිළිබඳව ආණ්ඩුවට ේත්තර
ශයන්න ර ළුවන්. හැබැයි, ඊට පසාශසේ ක ා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා ඒ
කරුණු රීසිවකට ේත්තර ශනොදී ශපෞද්ගලික කාරටාවලින් ම්
්රහාර එ් ක කරන්න පටන් ගත්තා. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී
බකාශපොශරොත්තු වන්ශන් ඒක ශනොශවයි. මම ශම් රීයන
කරුණුවකටත් කවුරු ශහෝ බායා කරනවා නම්, ශම්වා අහශගන
මන්න කවුරු ශහෝ අකමැති නම් එයින් පැහැරිලි වන්ශන් ඒවා
ඇත්ත කාරටා රීයන එකයි. ශම් ගරු සභාව හරහා මා වනගත
කරන්න ේත්සාහ කරන කරුණුවකට කවුරු ශහෝ ශකනකු බායා
කරනවා නම් එශහම කරන්ශන්, පාසාකු මක යා ්රහාරය යට ගැමාශම්
යැඩි ේත්සාහයක් තිශබන ර ද්ගකයකුශේ සහ කණ්්ායමක
අව යතාවක් නිසාය රීයන කාරටය මම ුදලින්ම රීයා සිටිනවා.
පාසාකු මක යා ්රහාරශන මහ ශමොළකරු හැටියට නවුෆර් මවුකවි
රීයන තැනැත්තා ශතෝරා ගත්තා රීයකා ශම් ළඟරි ්රකා යක්
කළා. ඊට අමතරව, පාසාකු මරුරින ්රහාරය සම්බන්යශයන් ශසොයා
බැලීම සඳහා පත් කළ වනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශේ අඩු පාඩු පිළිබඳවත් ශබොශහෝ ශයනා ක ා කළා.
අතිේතුම් මැ් කම් කාරින්  රාජිත් හිමිපාටනුත් ූලලික අවසා ාශේ
සඳහන් කළා, පාසාකු මරුරින ්රහාරය පිළිබඳ ශසොයා බැලීමට පත්
කළ වනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ යම් අඩු පාඩු
තිශබනවා රීයකා. ටික යවසක් ගත වුටාට පසාශසේ, කපාසාකු මරුරින
්රහාරය පිළිබඳ ශසොයා බැලීමට පත් කළ වනාධිපති විමර් න
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාව ශහොඳයික රීයකා ේන්වහන්ශසේ රීේවා. ඊට
පසාශසේ, කහිටර  වනාධිපතිවරයාට විරුද්යව නීතිය ක්රියාත්මක
කරන්නක රීයකාත් රීේවා. කඑතුමා ශරද්යක් ඇඳශගනය මන්ශන්ක
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රීයකාත් ේන්වහන්ශසේ ඇහුවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ
්රහාරශයන් මිය ගිය අයශේ ශසොශහොන් ළඟට ගිහි් කා පූවාවක්
පවත්වර  ශවකාශේ ේන් වහන්ශසේ රීේවා, කශම්ක අන්තවාදී
කණ්්ායමක් අතශකොළු බවට පත් කරශගන, ශද් පාකන බකය
තහවුරු කර ගැනීශම් මකක්කයක් ශවනුශවන් කරන කය
්රහාරයක්ක රීයකා. ේන් වහන්ශසේ රීයර  ඒ වචන ටික අපි
හැශමෝටම ඇහුටා. ඒ සියලු ශද් ුදළු රශේම මිනිසුන්ටත් ඇහුටා.
හැබැයි ඒ ්රකා ශයන් රශේ වනතාව වැරරි ශයයක් ශත්රුම් ශගන
ඇතැයි ේන්වහන්ශසේටම හිතුණු නිසා ඊට පසුව යා ේන් වහන්ශසේ
තම ්රකා ය ගැන යම් සාශ ෝයනයක් කළා. එම සාශ ෝයනය
කශළේ පැහැරිලිවම විවයයාස රාවපක්ෂ මහතාට කැුදටා වාශේ
ු රක න ඇමතුමක් කැබිකාය, එශහම නැත්නම් එවැනි බරපතළ
බකපෑමක් ඇවි් කාය රීයා අපි යන්ශන් නැහැ. එශහම සැකයක් අය
වනතාවට ඇති ශවකා තිශබනවා. [බායා රීමේම් කශතෝලික ආගශම්
නායක කාරින්  හිමිපාටන් ගැන විතරක් ශනොශවයි මම ක ා
කරන්ශන්. අශේ සාවාමීය න් වහන්ශසේකා ගැනත් මම ක ා කරනවා.
කැකණියට නයා ශගනාර  හාුදු රුවරුනුත් මන්නවා. නැත්නම්
රීයාවි ශබෞද්යාගමිකයකු විධියට මම කශතෝලික ආගශම් ශයයක්
විශේචනය කළා රීයකා. මම එශහම විශේචනය කරන්ශන් නැහැ.
ේන්වහන්ශසේටත් යම් බකපෑමක් ආවාය රීයන එක ගැනයි මා ශම්
මතු කරන්ශන්.
ගරු හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාත් සඳහන් කළ පක රි, ටාේ සුදද්රා
ශහෝටකශන ශබෝම්බය ර ර රවා ගන්න පැමිණිශන වමීය ්  රීයකා
ර ද්ගකශයක්. ඔහුට එතැනදී ශබෝම්බය ර ර රවා ගන්න බැක  වීම
නිසා ශයහිවක කශොෆික්  මන්ක ශහෝටකශනදී ඔහු ඒ ශබෝම්බය
ර ර රවා ගත්තා. එම ශබෝම්බය ර ර රවා ගන්න මසාශස් කා ඒ
ශබෝම්බකරුශේ ශගයරට ුදද්ධි අා ශන සහ TID එශක් නිකයාක න්
ශයශයශනකු ශගොසා තිශබනවා. එශහමනම් ඒ යන්ශන් එම ශබෝම්බ
්රහාරය සඳහා වමීය ්  සම්බන්ය ශවනවාය රීයකා අශේ ුදද්ධි
අා ශන නිකයාක න් යන්නා නිසායි. [බායා රීමේම් කරුටාකර
අහශගන මන්න. ශම්ක මම රීයන ක ාවක් ශනොශවයි. හිටර 
ශපොලිසාපති, පූජිත් වයසුන්යර ශම් පිළිබඳව ශතොරතුරු කබා දී
තිශබනවා. එතැනදී වාර්තා ශවකා තිුදටා ශබෝම්බය ර ර රවා ගන්න
කලින් ුදද්ධි අා නිකයාක යා ගිහි් කා ඒ ශබෝම්බකරු හම්බ
වුටාය රීයකා. ඒශක් ඇත්ත, නැත්ත ශමොකක්ය රීයා මා යන්ශන්
නැහැ. අපි අහන්ශන්, ඒ ුදද්ධි අා නිකයාක යා ඒ ගැන යන්ශන්
ශකොශහොමය රීයන එක ගැන පමේක්ෂටයක් කර තිශබනවාය
රීයකායි.
ඊළඟට, හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමා රීයර  ශයවැනි කාරටාව
ශමොකක්ය? ානි අශබ්ශසේකර නම් ඒ විශිෂාට නිකයාක යා විසින් IP
address එශකන් ශහොයා ගත් ර ද්ගකයා අත්අ්ාගුවට අරශගන,
CID එකට ශගනාවාම කශම්ක අශේ operation එකක්ක රීයකා
හුදයා ුදද්ධි අා ශයන් ඔහු එළියට ශගන ශගොසා තිශබනවා.
එතැනින් පසාශසේ, ඒ ර ද්ගකයා සහරාන් ඇතුළු කණ්්ායම සමඟ
ශමොනවාය කරකා තිශබන්ශන්, ඔවුන් සමඟ තිුදණු සබඳතා
ශමොනවාය රීයන කාරටා පිළිබඳව පමේක්ෂට කරකා කබාගත්
ශතොරතුරු සම්බන්යව ශම් වාර්තාශේ තිශබනවාය, නැද්ය රීයන
කාරටාවයි එතුමා මතු කශළේ.
තුන්වැනි කාරටය ශමයයි. 'මාතශ්  සහරාන්' රීයන
ර ද්ගකයා කටාර්වක මඳකා එන්ශන්. කටාර්වක මඳකා එන මාතශ් 
සහරාන් රීයන ර ද්ගකයා හම්බ ශවන්න යනවා, ුදද්ධි අා ශන
කශසොනික්-ශසොනික්ක රීයන code එශකන් හඳුන්වන ර ද්ගකයා. ඒ
ර ද්ගකයා ගිහි් කා අහනවා, කශම් ්රහාරශන වගකීම අ් -බේ්ාඩි
තවම භාරගන්ශන් නැත්ශත් ඇයික රීයකා. එතශකොට රීයනවා,
කතවම රිවුරුම එළියට ඇවි් කා නැහැක රීයකා. එතැනින්
මන්ු නීසියාවට call එකක් යනවා. මන්ු නීසියාවට call එක ගියාට
පසාශසේ තමයි ශම් පණිවු්ය ශයන්ශන්. [බායා රීමේම් එතැනින්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

පසාශසේ රීයනවා, අ් -බේ්ාඩිට, කහක , අපි යැන් upload
කරන්නම්ක රීයකා. [බායා රීමේම් එතශකොට ශසොනික්-ශසොනික්
රීයන ශකනාට රීයනවා- [බායා රීමේම් ඔහු ඒක upload කරනවා.
Upload කළාට පසාශසේ තමයි, ISIS නායකයා ඒ වගකීම
භාරගන්ශන්. එතශකොට ශම් පිළිබඳව OIC,-
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කරන්න. ඒක මතාම වැයගත්. ඒක තමයි මන්ත්රීවරශයකුශේ
කාර්යභාරය. නිකම් කකුණු ගන්න ශමතැනට ඇවි් කා කරන ශම්
්රකා වලින් වැ්ක් නැහැ. තමන්ශේ ආණ්ඩුව තිබියදී ශමශකෝ
ශයයක් ශනොකරර  අය තමයි ශම් ක ා කරන්ශන්. මැරුණු
මිනිසුන්ශේ මළ මිනී ේඩින් ශද් පාකනය කරන්න හයන්න එපා.
ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. [බායා රීමේම් ශවන කවුරුවත්
ශනොශවයි, ඒකට සම්පූර්ටශයන් වග රීයන්න ඕනෑ,
තුදන්නාන්ශසේකාශේ ආණ්ඩුව. [බායා රීමේම්

ගවා (ආචාර්ය) සුප්ර්න් රාඝවන් ෙුතා
)ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுரரன் ரொகவன்)

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු සා ාවර
නිශයෝග ශපොශත් අාක 27 පිටුශේ 34. (1) සා ාවර නිශයෝගය
යටශත් ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:
"්ර ානයක් විවායයකට වයාව ශහේතුවක් කර ශනොගත යුත්ශත් ය.ක

[බායා රීමේමක් ශපොඩ්්ක් අහශගන මන්න. අය අපට දීකා
තිශබන නයාය පත්රශන තිශබන කාරටා ගැන ශනොශවයි ඔබතුමා
ක ා කරන්ශන්. අය නයාය පත්රශන අ්ාගු වන්ශන් බු  පිළිබඳ
කාරටා. [බායා රීමේමක් නැහැ, නැහැ. මශගන ගන්න ඕනෑ නිසා
තමයි මම අහන්ශන්. එශහම නම් ශම් නයාය පත්රය හයන්ශන්
කවුය? [බායා රීමේමක් කරුටාකර නවක පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන් වන අපට රීයා ශයන්න, ශම් නයාය පත්රයට අනුව
කටයුතු කරනවාය නැද්ය රීයකා. ඔබතුමා ක ා කරන මාතෘකාව
ගැන ශනොශවයි අය විවායය පැවැත්ශවන්ශන්.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු 
අමාතයවරයා රීයන විධියටම මම ශම් අරශගන තිශබන කරුණු
ටික ශවන ශකොශහන්වත් කබාගත් කරුණු වත්, මනඃක් පිත
කරුණු වත්, අපි ශසොයාගත් ශද්ව්  වත් ශනොශවයි. ශම් සිය් ක
පාසාකු ශකොමිසශම්දී ශහළියරේ වූ කරුණු.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ඒ වාශේම එතුමා රීේවා,
කාරින්  හිමිපාටන් විවිය ්රකා කළා රීයකා. පළුදවැනි වතාවට
ශනොශවයි ඔබතුමන්කාශේ ආණ්ඩුව කාරින්  හිමිපාටන්ට
අපහාස කශළේ.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

ගවා ලක්ෂනෙන් රීරිඇල් 2ල ෙුතා
)ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අපි අපහාස කශළේ නැහැ.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මන්ත්රීතුමා, ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා නිම් 
කාන්සා රාවය අමාතයතුමාටයි ේත්තර ශයන්ශන්.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ගරු නිම්  කාන්සා රාවය
අමාතයතුමා රීේවා, ර ළුවන් නම් ශම් කරුණු හක යට මරික පත්
කරන්න රීයකා. ඒක තමයි අපි මරික පත් කරන්ශන්. [බායා
රීමේමක් ශම්ක අහශගන මන්න බැක  අය මන්නවා නම්, එයින්
රීයන්ශන් ඒ අය ඒ කාට හක  සම්බන්යයි, පාසාකු ්රහාරයට
සම්බන්යයි රීයකායි. ඒ නිසා තමයි ශම් කරුණු රීයන්න ශයන්ශන්
නැත්ශත්. ඒකයි රීයන්න තිශබන්ශන්. කවුරු හක  ශම් කරුණු
රීයනවාට විරුද්ය ශවනවා නම්, ඒ අය පාසාකු ්රහාරයට
සම්බන්යයි. හක ය?

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශහට, ඒ රීයන්ශන් අශ්රේ් 
12වැනි යා තමයි පාසාකු ්රහාරයට අවුරුු  ශයකක් සම්පූර්ට
ශවන්ශන්. අශේ හක න් ්රනාන්ු  හිටර  ඇමතිතුමා, ඒ වාශේම අශේ
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා, සාක්ෂි වගයක් ගැන යැන්
ක ා කරනවා. ඒක මතාම ශහොඳයි. ඔබතුමන්කා අපරාය පමේක්ෂට
ශයපාර්තශම්න්තුවට ගිහින් නීතයනුූලකව ඒවා සමඟ පැමිණිලි

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

'ශම්ක ශබෞද්ය රටක්' රීයකා ශනොරීේව ආණ්ඩුවක්,
ඔබතුමන්කාශේ පැවැති ආණ්ඩුව. ඒක අමතක කරන්න එපා.
කාරින්  හිමිපාටන්ට අපහාස කරන්න එපා රීයන ම් ලීම මම
මතාම ශගෞරවශයන් ඔබතුමාශගන් කරනවා.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අශේ ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු  අමාතයතුමාශේ ්රකා ය මම
මතාම මහළින් පිළිගන්නවා. මම හිතකා ශහෝ, ශනොහිතා ශහෝ ගරු
කාරින්  හිමිපාටන්ට අපහාසයක් සිු  කරන්ශන්ත් නැහැ, සිු 
කරන්න බකාශපොශරොත්තු වන්ශන්ත් නැහැ.
ශමන්න ශම් ටික අහගන්න. ශම් ශතොරතුරු සිය් ක පාසාකු
්රහාරය පිළිබඳ වනාධිපති පමේක්ෂට ශකොමිසශම්දී ශහළියරේ වූ
ශතොරතුරු. හැබැයි, ශම්වා ශම් වාර්තාශේ නැති එකයි අපට තිශබන
්ර ානය. ශම් ශතොරතුරු පිළිබඳ ශසොයකා නැති එකයි ්ර ානය. මා
රීයන කාරටාව ශම්කයි. සරත් වීරශසේකර ඇමතිවරයා පැහැරිලිව
රීයනවා, කසාරා රීයන ශකනා ගැන පැහැරිලි නැහැ. සාරා
පිළිබඳව නැවත DNA පමේක්ෂටයක් සිද්ය කරන්න ශවනවාක
රීයකා. එයා ඒ පිපිමේම සිද්ය ශවච්ච ශවකාශේ 29ශයශනක් ඒ ශගයර
සිටියා. ඒ අතුක න් 26ශයශනක් මැරුටා. මැරුණු 26ශයනාශේ
DNA සාම්පක සාරාශේ අම්මාශේ සාම්පක සමඟ ගැළශපන්ශන්
නැහැ. ඒ රීයන්ශන්, මැරුණු රීසිශවකු අතර සාරා නැහැ.
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ඊළඟ කාරටාව ශම්කයි. අර්ු න් මහින්කන්ය ශපොලිසා
පමේක්ෂකතුමා සාක්ෂි ශයමින්, සාරා .එවතුන් අතර සිටින බවත්, ඇය
ුදහුශයන් මන්රියාවට පකා යෑම පිළිබඳව පැහැරිලිව සාක්ෂි මරික පත්
රීමේමට ඔහුට හැරීයාව තිශබන බවත් ශකොමිසමට යැනුම් ශයනවා.
එශහම ශකොමිසමට යැනුම් දී තිබියදී, සරත් වීරශසේකර ඇමතිවරයා
රීයනවා, කසාරා පිළිබඳ හක  ශතොරතුරක් නැහැක රීයකා. සාරා
පිළිබඳ ශතොරතුරු යට ගහන්ශන් ඇයි? Cab එකරීන්, ශමෝටර්
බයිසිකකයරීන්- [බායා රීමේමක් ඇය පිළිබඳ ඇසින් ු ටු සාක්ෂි
සිය් ක ඔේර  ශවකා ශකොමිසම හුදශේ මරික පත් ශවකා තිබියදී
තමයි ඒ පිළිබඳව හාගකා තිශබන්ශන්. ඇයට ේයවු කළ අුදබකර්
රීයන ශපොලිසා නිකයාක යාත් ශම් වන විට TID එශක් DO එකක්
මත මන්නවා. ශම් සියලු ශතොරතුරු තිබියදී තමයි ශම්ක යට
ගහන්න ේත්සාහ කරන්ශන් රීයා මම ශම් ශවකාශේ රීයනවා.
මා රීයන්න යන අශනක් කාරටාව ශම්කයි. ශම් ශකොමිසශම්
වාර්තාව නීතිපතිවරයාට ු න්නා. සාමානයශයන් නීතිපතිතුමා ළඟට
යන්ශන් ශපොලිසා නිකයාක න්. ශපොලිසා නිකයාක න් යන්ශන් ඒ
සම්බන්යශයන් අව ය සහශයෝගය කබා දීම සඳහායි. ුදද්ධි අා යට
නායකත්වය ශයන යම් ර ද්ගකශයක් යැන් හැම යාම ශම් සාකච්ඡාව
තිශබන ශවකාවට නීතිපතිවරයා ළඟට යනවා රීයන ආරාචියක්
තිශබනවා. එශහම ආරාචියක් තිශබනවා. එශහම නම් ශමොකටය ඒ
යන්ශන්? ශමොකක්ය ශම් සැකැසාම? අපි රීයන කාරටාව තමයි ශම්
සහරාන්ට -

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, එතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව
ශනොමඟ යවනවා. මා එතුමාශගන් ම් කා සිටිනවා, එතුමාට
අභිශයෝග කරනවා, ර ළුවන් නම් ඔය ක ාව press briefing එකක්
තියකා එළිශන රීයන්න රීයකා. එශහම නැත්නම් ගිහි් කා CID
එකට පැමිණි් කක් කරන්න. පාර්ලිශම්න්තු වර්රසායවකට ුදවා
ශවකා ම් ගහන්න හයන්න එපා. ර ළුවන් නම් press briefing
එකක් තියකා ඒක රීයන්න රීයකා මම අභිශයෝග කරනවා.
අශ ෝක් අශබ්සිාහ මන්ත්රීතුමාට ශවච්ච ශද් යැක්කා ශන්. කකන්ශත
ඇ් ලුවා රීේවා. ර ළුවන් නම් ඔය ්රකා ය එළියට ගිහින් කරන්න
රීයන ම් ලීම මම කරනවා. ර ළුවන් නම් එශහම කරන්න.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු නිශයෝවය ක ානායකතුමනි, ශම් සියලු කාරටා මම
රීයන ඒවා ශනොශවයි. ශම් සියලු කාරටා වනාධිපති විමර් න
ශකොමිසශම්දී ශහළියරේ වූ කරුණු. ශම් වාර්තාවට ආශේ නැති
නුදත්, ශම්වා lawyersකා සිටින තැන -මායයශේදීන් අයින් කළ
ශවකාශේ- රීයර  කරුණු බව මම ශම් ශවකාශේ රීයනවා. ඒ
වාශේම, ඒ ශේකාශේ හිටර  සියලු ශපොලිසා නිකයාක න් ශම් වන
ශකොට මාරු කර තිශබනවා. ානි අශබ්ශසේකර හිශර්ට යමා
තිශබනවා.
ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි මතක් කළ යුතු විශ ේෂම කාරටාවක්
තිශබනවා. ශම් ුදද්ධි ශතොරතුර කැශබන්ශන් අශ්රේ්  මාසශන 4වැනි
යා. අශ්රේ්  මාසශන මැය වන ශකොට සහරාන්කා ශවනුශවන්
බැාකුවට කක්ෂ 430ක් එනවා. කක්ෂ 430 ආවාම ඒශකන් මසා
ශබයනවා; ආයුය ගන්නවා; ඇඳුම් ගන්නවා; ශනොශයක් ශනොශයක්
වැ් කරනවා. හැබැයි, ශම් ුදද්ධි අා ශන අයම කරර 
පමේක්ෂටවකදී - surveillance - සඳහන් ශවකා තිුදශණ් ශමොකක්ය?
1024 වර්ෂශන මඳකා තමයි සහරාන්ට පඩි ශගේශේ. ඒ විතරක්

1682

ශනොශවයි. ‘ශම්ක අශේ project එකක්‘ රීයකා ුදද්ධි අා ශන
නිකයාක යා CID එශකන් අරශගන යන්ශන්ත් ශමහි තිුදණු වාකගත
සම්බන්යතාව නිසා. අපි රීයන්ශන්, CID එක සහ ුදද්ධි අා ශන
යම් පික සක්- [බායා රීමේමක් අපි ුදද්ධි අා වකට පහර ගහන්න
යන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ඒ අයට තිුදටා ඒ ශතොරතුරු එළි
යක්වන්න. ඇයි එළි යැක්වූශන නැත්ශත්? එශහම නම් ශම් අය
රවශන ුදද්ධි අා ශන මහළ නිකයාක න්-

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please!

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ක ාශේ මතික  ශකොටස රිවා
ශභෝවනශයන් අනතුරුව කරන්න.
ශම් අවසා ාශේදී රිවා ශභෝවනය සඳහා පසා වරු 2.30 යක්වා
සභාශේ කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවනවා.

රැසනවිෙ ඊ අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින් අ.භා.
1.3න නැවත පවත්වන ලදී.

அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30
ைைிக்கு
ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.
Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed.

සුකාර ෙු ප්ල් 2කම්

)உதவிச் தெயலொளர் நொயகம்)

(Assistant Secretary-General)

කරුටාකර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ූලකාසනය
සඳහා ගරු මන්ත්රීවරශයකුශේ නමක් ශයෝවනා කරන්න.

ගවා ුරින් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து)

(The Hon. Harin Fernando)

"ගරු ශරෝහිණි කුමාක  විශේරත්න මන්ත්රීතුමිය යැන් ූලකාසනය
ගත යුතුයකයි මා ශයෝවනා කරනවා.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

විසින් සනථිර කරන ලදී.
ஆரைொதித்தொர்.
Seconded.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා ප්රෝහිණි කුොරි විප්ේරත්න ෙුත්මිය මූලාසනාරූඪ
විය.

அதன்படி, ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜரத்ன
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA
took the Chair.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු පහක කාකයක් තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

සාතුතියි, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
මම රිවා ආහාර විශේකයට කලින් සඳහන් කරමින් සිටිශන
කාකාවට කැුදණු ුදද්ධි ශතොරතුරු ගැන. ුදද්ධි ශතොරතුරු කැුදශණ්
අශ්රේ්  මාසශන 04වන යා නම්, ශම් සිද්ධියට අයාළ අවසාන ුදද්ධි
ශතොරතුරත් 10වැනි යා කැුදටා. අශේ රශේ ුදද්ධි අා ක්රියාත්මක
වුටා. හැබැයි, ශම් සිද්ධිශයන් පසුව අශේ රශේ ුදද්ධි අා වකට ශම්
අය හඹාශගන යන්න ර ළුවන්කම කැුදටා නම්, ශම් සිද්ධිය
වළක්වාගන්න තිුදටා. ඒ රීයන්ශන්, අශේ අය අතරටත් ශම්
ශතොරතුරු කැබී තිශබනවා. එශහම නම්, ශම් අතර කාකවකවානුශේ
ශම් ගැන ශසොයා ගන්න බැක  වුශණ් ඇයි? එම ුදද්ධි ශතොරතුර
කාකාශේ කාටය හම්බ වුශණ්? ශම් ුදද්ධි ශතොරතුර කබා ගත්ශත්
කවුය? අපි අසා තිශබන විධියට ශමම ශතොරතුර WhatsApp
පණිවු්යක් හරහා කැබී තිශබනවා. එතැනින් පසු, ශම්
කාකවකවානුව තුළ එම ුදද්ධි ශතොරතුර පසුපස හඹා ගිශන නැද්ය?
ශම්ක, කාටවත් ඇින් ක රිගු කරන්න, ආණ්ඩුවකට ඇින් ක රිගු
කරන්න ශහෝ ශචෝයනා කරන්න අපි නගන ්ර ානයක් ශනොශවයි.
අපි ශම් ්ර ානශන හක  ශකොන අ් කා ගන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව
්ර ානශන වලිගශයන් අ් කා ශගන හක යන්ශන් නැහැ. නිවැරරි
තැනින් අපි එම ්ර ානය හඳුනා ගන්න ඕනෑ.
අපට තිශබන ්ර ානය ශම්කයි. නාම්  කුමාර රීයන
ර ද්ගකයකු ඇවි් කා හඬ පටයක් මරික පත් කරනවා. ඒකත් එක්කම
ඩීඅයි.එ නාකක ය සි් වා අත්අ්ාගුවට ගන්නවා. ශම්
කාකවකවානුව ශවනශකොට තමයි ඩීඅයි.එ නාකක ය සි් වා
සහරාන් අත්අ්ාගුවට ගැනීමට අව ය ේපශයසා ශයන්න රීයකා
තවුහීත් වමාත් සාවියානය සම්බන්යශයන් නීති ේපශයසා පතා
නීතිපතිවරයාට වාර්තාවක් භාර දීකා තිුදශණ්. නුදත් ඒ ේපශයසා
හම්බ ශවන්ශන්ත් නැහැ. බාකගික  ශයෝෂය එතැනටත් ශහේතු
ශවනවා. අපි අහන්ශන් ශම්වාට ශහේතු ශවච්ච කරුණු ශමොනවාය
රීයකායි. ඩීඅයි.එ නාකක ය සි් වා අත්අ්ාගුවට ගත්ශත් ඇයි? ඒ
අතරවාරශන තමයි ශම් සිද්ධිය ශවන්ශන්.
අවසානශනදී සහරාන්ශේ බික ඳශේ සාක්ෂිය ගන්නශකොට,
මායයශේදීන් සියලුශයනා අයින් කරකා තමයි සාක්ෂි ගන්ශන්. ඒ
සාක්ෂිශන තිුදශණ් ශමොනවාය? ශමතැන බරපතළ ්ර ානයක්
තිශබනවා. ශම්වා හාගන්ශන් ඇයි? ශම්වා එළියට ශනොශයන්ශන්
ඇයි? ශම්වා ශම් වාර්තාවට ආශේ නැත්ශත් ඇයි රීයන එක පිළිබඳ
අපට ්ර ානයක් තිශබනවා.
ශම් අය ශතොරතුරු හුවමාරු
කරගන්ශන්, කThreema" රීයන app එශකන්. ඒ app එක හරහා
ශම් අය සාකච්ඡා කළ ශතොරතුරු අනුව, ්රහාරයට රින රීහිපයකට
කලින් ශම් අය ශකොටසා ශයකකට ශබදී තිශබනවා. ශකොටසා
ශයකකට ශබරිකා, පානු ශර් සහ වාඇක ්රශද් ශන ආරක්ෂක
නිවාස ශයකක මඳිමින් තමයි ශමශහයුම් කටයුතු ක්රියාත්මක කර
තිශබන්ශන්. ඒ ශේකාශේ සිු  කළ ු රක න සාවායවකදී එක
තැනකදී රීයනවා, කඅශේ ශම් ක්රියායාමය ්රමාය රීමේම ශහොඳ නැහැ,
මක්මනට කරන්න ඕනෑ. ශම් ්රමායවීම පිළිබඳව 'ශබොසා' මන්ශන්
අසතුශටන්ක රීයකා. ඒ වාශේම රීයනවා, කශම් ක්රියායාමය
මක්මනට කරන්න රීයකා ශබොසා රීයනවාක රීයකා. අපි අහන්ශන්
ශම් කශබොසාක කවුය රීයකායි. ශම් රීයන ශබොසා කවුය? ශම් රීයන
ශබොසා කවුය රීයන එක ශහොයන්න. අපි ඒ ශේකාශේ ආණ්ඩුශේ
හිටර  අය. අපට වාශේම, පාසාකු ්රහාරශන කඳුළු විකුටා බකයට
පැමිණි අය සිටින ශම් ආණ්ඩුවටත් ශම් සම්බන්ය වගකීමක්
තිශබනවා. සිද්ධිශයන් යවසා තුනකට පසු යඹු් ශ් දී අත්අ්ාගුවට
ගත්ත මවුකවි ශකශනකු මහ ශමොළකරු හැටියට ශතෝරාගන්න එක
ශනොශවයි යැන් කළ යුත්ශත්. ශම් රීයන කශබොසාක කවුය රීයන එක
හක යටම හඳුන්වා දීම තමයි වැයගත් ශවන්ශන්. ඒකයි ශම් රශේ
සියලු මිනිසුන්ශේ බකාශපොශරොත්තුව.
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ශමතැන බරපතළ ්ර ානයක් තිශබනවා. සමහර ශේකාවට
ුදද්ධි අා ශන සාමාජිකයන් ගැනත් අපි ශමතැනදී ශතොරතුරු
අනාවරට කළා. අපි හුදයාවට කරන අපහාසයක්වත්, ුදද්ධි
ශතොරතුරු එළියට ගැනීමක්වත් ශනොශවයි ශම් කරන්ශන්. කසන්ත
වික්රමතුාග ඝාතනය, කීත් ශනොයාර්ට පහර දීම, එක්නැලිශගෝ
අතුරුයහන්වීම වාශේ සිද්ධිවකටත් හුදයාශේ යම් පික සා සම්බන්ය
වුටාය රීයකා පසුගිය යවසාවක පමේක්ෂටවලින් ඔේර  වුටා.
ඒවාශන අවසානය යක්වා පමේක්ෂට කරන්න ශනොදී යම්
අයෘ යමාන බකශේග විසින් ඒවා නැවැත්වූවා. සාමානයශයන්
රවශයන් ක්රියාත්මක ශනොවුණු, ආණ්ඩුශේ පක පාකනයට පක බාහිර
යම් කණ්්ායමක් ශම් සිද්ධිය පිටුපස මඳිමින්, ශම්වා ඇතුශළේ
මඳිමින් ශම් සිද්ධියට යම් සහශයෝගයක් කබා ු න්නාය රීයන එක
අපි ශහොයන්න ඕනෑ.
ඒ වාශේම, ඒ කාකවකවානුව ශවනශකොට ශපොලිසා ුදද්ධි
අා ය සහ හුදයාශේ ුදද්ධි අා ය අතර යම් ඝේටනයක් නිර්මාටය
ශවකා තිුදටා. එම ඝේටනයත් ශම්කට යම් රීසි ශහේතුවක් වන්නට
ඇති. ශම් කරුණු පිළිබඳව තමයි අපි ශසොයන්න රීයන්ශන්. අපි
කාටවත් ඇින් ක රිගු කරන්ශන් නැහැ. අපට අව ය ශම්ශක් සැබෑ
වරයකරුවන් ශහොයා ගන්නයි. ශම් සැබෑ වරයකරුවන් අනාවරට
කශළොත් තමයි අපි හැශමෝටම සැනමාමක් කැශබන්ශන්. එම
සිු වීශමන් මිය ගිය 300කට ආසන්න පික සටත්, තුවාක කැබූ
500කට ආසන්න පික සටත්--ඒ සියලුශයනාට- සායාරටයක් මෂාට
කරන්න ර ළුවන් ශවන්ශන් කශබොසාක කවුය රීයන එක හක යට
හඳුනා ගත්ශතොත් පමටයි. කශබොසාක කවුය රීයන එක හඳුනා
ගැනීම ශවනුශවන් තමයි අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ගරු හක න්
්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාත්, මමත් ශම් පාසාකු ්රහාරය සම්බන්යශයන්
පත් කළ වනාධිපති ශකොමිෂන් සභාවට මරික පත් වුණු සාක්ෂි
ඇසුශරන් අශේ කරුණු මරික පත් කශළේ. ගරු ශවොන්සාටන් ්රනාන්ු 
ඇමතිතුමනි, ශම් එක කරුටක්වත් අපි හිතකා රීයර  කරුණු
ශනොශවයි. ශම්වා සාක්ෂි විධියට මරික පත් ශවච්ච, නුදත් පාසාකු
ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ සඳහන් ශනොවුණු ඒවා. අපි ම් ලීමක්
කරන්ශන් ශමම කාරටා පිළිබඳව පමේක්ෂට කරන්න රීයකායි.
අපි හැශමෝම එකතු ශවකා ශමම ්රහාරය ශමශහයවර  කශබොසාක
කවුය රීයන එක ශහොයා ගනිුද. ඒක තමයි අපි සිද්ය කළ යුත්ශත්
රීයන එක මතක් කරමින් - [බායා රීමේමක්

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

Madam, I rise to a point of Order.

මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ම් කන්ශන් ඔබතුමන්කාට
කරන්න බැක  වුණු ශද්ව්  කරන්න ශම් ආණ්ඩුවට ේයවු කරන්න
රීයකා. ඔබතුමන්කා ළඟ තිශබන ඔය කරුණු ඔක්ශකෝම ගිහි් කා
CID එකට භාර ශයන්න. භාරදීකා - [බායා රීමේමක් මන්න, මන්න.
මට ම් ශයන්න. මම ඔබතුමාට විරුද්යව ශනොශවයි, ක ා
කරන්ශන්. ඔබතුමාට ම් ගහන්නත් ශනොශවයි ක ා කරන්ශන්. ඒ
නිසා ඒවා ශසොයන්න ේයවු කරන්න. ශහට යවශසේම ගිහි් කා
පැමිණිලි කරන්න. ශහට 12ශවනි යා. හක න් ්රනාන්ු 
මන්ත්රීතුමාශගනුත් මම මතාම ශගෞරවශයන් ම් කන්ශන් ඒකයි.
එතුමා යන්නවා, මම එතුමාට ශගෝක් ගරු කරන ර ද්ගකශයක්
බව. එතුමා දීර්ඝ කාකයක් ඇමති ධුර යැරූ හිටර  ඇමතිවරශයක්.
අපි හිතන්ශන් ඔබතුමන්කා ම් ගහනවා රීයකා ශන්. [බායා
රීමේමක්
මන්න, මන්න. අපි හිතන්ශන් එශහම ශන්.
ඔබතුමන්කාශේ කරුණු ශමොකක්ය? මතින් ඔබතුමන්කාශේ
යුතුකම තමයි ගිහි් කා CID එකට පැමිණිලි කරකා, ඔබතුමන්කා
යන්නා කාරටා ශසොයකා අපට ේයවු කරන එක. ඔබතුමන්කාට
ඕනෑ ශම් මිනිසාසු අ් කකා යඬුවම් කරන්න නම්, අපටත් ඕනෑ ශම්
මිනිසාසු අ් කකා යඬුවම් කරන්න නම්, රශේ වනතාවත්
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බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශම් මිනිසාසු අ් කකා යඬුවම් කරන එක
නම්, හශමෝශේම බකාශපොශරොත්තුව ඒක නම් අපි ේයවු කරන්න
ඕනෑ. නුදත් රවය හැටියට අපි හිතන්ශන් ඔබතුමන්කා ම්
ගහනවා රීයකායි. [බායා රීමේමක් නැහැ, නැහැ. අපි හිතන්ශන්
එශහමයි. අපට
එශහම
වි ව
ා ාසයක් තිශබනවා. ඒ නිසා
ඔබතුමන්කාශේ යුතුකම තමයි ගිහි් කා පැමිණිලි කරකා, අපට
සහශයෝගය ශයන එක. ගරු අශ ෝක් අශබ්සිාහ මන්ත්රීතුමා වාශේ
ඔබතුමන්කා අසතයය රීයන්ශන් නැහැ රීයා මා වි ාවාස කරනවා.
එතුමා ගිහි් කා පේටප්  අසතයයක් රීයකා අන්තිමට,
කක්කාන්තය යැම්මා, මතක නැහැක රීේවා. මතින් අපි ශයශගෝ කන්
ම් ගහගන්නශකොට රශේ වනතාව බකාශගන මන්නවා ශන්.
ස.එවීව බකාශගන මන්නවා. අය ේශද් ශවච්ච ශද්ව් වකට අපිත්
අකමැතියි. හැබැයි, ඇත්ත ක ාව ශම් ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ
සිටින ඔබතුමන්කා අපි සියලුශයනාම ශම් රශේ වනතාව
ඡන්යශයන්ශන් පත් කරකා එවර  අය. ඒ නිසා මීය ට වැඩිය
මනුසාසකමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ මැක ච්ච මිනිසුන්ට
සායාරටත්වය මටු කරන්න නම්, ඔබතුමන්කා ගිහි් කා පැමිණිලි
කරන්න රීයන එක තමයි මම මතාම ශගෞරවශයන් ම් කන්ශන්.
ශමොකය, අපි හිතන්ශන් ඔබතුමන්කා පාර්ලිශම්න්තු වර්රසායවකට
හැාගිකා ශබොරු ්රකා කරනවා රීයකා ශන්.

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු ඇමතිතුමනි, අය මරික පත් කරර  කාරටා රීසිවක් අපි
ශසොයාගත් කරුණු ශනොශවයි. ශම් සිය් ක ශ්රී කාකාශේ ශපොලීසිශන
CID එශකන් ශසොයා ශගන, ඒවා ශපොලිසා නිකයාක න් විසින් පාසාකු
ශකොමිෂන් සභාව මරික පිට මරික පත් කරර  කාරටා. එතශකොට
නැවත වතාවක් අපි ශම් කාරටා CID එකට ගිහි් කා මරික පත්
රීමේශම් අව යතාවක් නැහැ. ශම් කරුණු තිශබනවා. ශම්වා පාසාකු
ශකොමිෂන් සභාව අහර  ශතොරතුරු. අපි රීයන්ශන් ශම් ශතොරතුරු
සිය් ක ගැන පමේක්ෂට කරන්න රීයන එක. ශමොකය, ඒක අපි
හැශමෝශේම වගකීමක්. අපි ඒකට පූර්ට සහශයෝගය ශයන්න
කැමැතියි. එශහම සහශයෝගය දීකා, හක යටම කවුය ශබොසා රීයන
එක, මහ ශමොළකාරයා කවුය රීයන එක නිවැරරිව හඳුනාගන්න
අපි හැශමෝම එකතු ශවකා වැ් කරුද. ශම් කරුණු එකක්වත්
හක න් ්රනාන්ු  මන්ත්රීතුමාවත්, මමවත් ශසොයා ගත් ඒවා ශනොශවයි.
ශම් සිය් ක පාසාකු ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ සඳහන් ශනොවන,
පාසාකු ශකොමිෂන් සභාශේදී එළියරවු වූ කරුණු බව මම ගරු
ඇමතිතුමාට ශබොශහොම ආයරශයන් මතක් කරනවා.

ගවා ප්ජොන්සන න් රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු මන්ත්රීතුමා රීේවා, පාසාකු ශකොමිෂන් සභා වාර්තාශේ ඔය
කරුණු නැහැ රීයකා. එශහම නැත්නම් ශහොඳම ශද් තමයි ගිහි් කා
පැමිණිලි කරන එක. ශම් ඔබතුමන්කා පත් කරර  ශකොමිසම. අපි
පත් කරර  එකක් ශනොශවයි. ඒ නිසා වගරීවයුතු පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරයකු හැටියට; ශයපැත්ශත්ම හිටර  මන්ත්රීවරයකු හැටියට;
වනතාවශේ ඡන්යශයන් ශත්මේ පත් වූ මන්ත්රීවරයකු හැටියට
ඔබතුමාශේ යුතුකම තමයි ගිහි් කා CID එකට පැමිණිලි කරන
එක. ඒකයි අපි ඔබතුමාශගන් ම් කන්ශන්. ශම් සඳහා අපට ේයවු
කරන්න. ශමොකය, ශම් සම්බන්යව අපි ශයපැත්තට ශබරිකා ම්
ගහගන්න එශක් රීසිම ශත්රුමක් නැහැ. ඒශකන් මැක ච්ච
මිනිසුන්ට පට කැශබන්ශන්ත් නැහැ; ශම්වා කරර  මිනිසුන් ශසොයා
ගන්න කැශබන්ශන්ත් නැහැ. ඔබතුමාශගන් මතාම ශගෞරවශයන්
මා ම් කනවා, වගරීව යුතු මන්ත්රීවරයකු හැටියට ගිහි් කා ඒ ගැන
පැමිණිලි කරන්න රීයකා. ඒ පැමිණිලි කරර වාම ශමහි ඇත්ත
තත්ත්වය ශසොයා ගන්න ර ළුවන්. හැබැයි අපි රවයක් හැටියට
රීයනවා, රීසිම ශකශනකුට පැනකා යන්න ශයන්ශන් නැති බව.
ශම් පමේක්ෂට වාර්තාශේ අකුරක් නෑර සහ ඔබතුමන්කාශේ
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කාකශන, අශේ කාකශන ශසොයා ගත් හැම ශයයක් සඳහා ම නීතිය
අකුරට ක්රියාත්මක කරනවාය රීයන එක අපි පැහැරිලිව රීයනවා.
තරාතිරම ශනොබකා අපි නීතිය ක්රියාත්මක කරනවා. [බායා
රීමේමක්

ගවා ෙනූෂ නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொைொயக்கொர)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් සිද්ධිශනදී පක්ෂ, පාට ශේයයක් නැහැ.
ශම් සිද්ධිශන හක  ර ද්ගකයා ශසොයා ගන්න. ගිය ආණ්ඩුශේ
සාමාජිකයන් විධියට අපටත්, ආණ්ඩු බකයට එද්දී ශම් ගැන
ශසොයනවා රීයකා රීයර  කණ්්ායම විධියට ඔබතුමන්කාටත් -අපි
ශයශගෝ කන්ටම- ශමහි වගකීම තිශබනවා. ඒ වගකීම මටු රීමේමක්
හැටියට තමයි අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී ශම් කරුණු
ඔබතුමන්කාට
මරික පත්
කශළේ
රීයන
එකත්
මම
තුදන්නාන්ශසේකාට මතක් කරනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි, මට අවසා ාව කබා ු න්නාට සාතුතියි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අනුර ප්රියයර් න යාපා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු
22ක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 2.40

ගවා අනුර ප්රිය ර්ශ්න යාපා ෙුතා

)ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඇත්ත ව ශයන්ම අය අපි
සාකච්ඡාවට ගන්ශන් විශ ේෂශයන් ුදය්  පිළිබඳ මතා වැයගත්
පනත් රීහිපයකට අයාළ නිශයෝග. ශම් නිශයෝගවකට අයාළ
ශනොවුටත්, විරුද්ය පක්ෂශන සියලුශයනාම පාසාකු ්රහාරය ගැන
ක ා කරන නිසා ඒ සම්බන්යශයන් වචන රීහිපයක් මම ක ා
කරන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්ශසේකා කරුණු රාශියක් අය ශම් සභාවට
මරික පත් කළා.
විශ ේෂශයන්ම
රහසා
පමේක්ෂකවරුන්ට
ව්ා
රහසා
පමේක්ෂකභාවයක් ඔබතුමන්කා ශපන්නුම් කළා. ඒකත් නරක
නැහැ. ශම් ්රහාරය පිළිබඳව මම යන්නවා, ශම්ක පසු ගිය රවය
කාකශන වුශණ්. ඒ ශවකාශේ ශම් සිද්ධිය සම්බන්යශයන් ශසොයා
බකන්න පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. එශහම
පත් කළ විශ ේෂ කාරක සභාව වි ාක වාර ගටනක් ැකසාශවකා
වාර්තාවක් මරික පත් කළා. ඒ වාශේම, එවකට හිටර  වනාධිපතිතුමා
ශම් සිද්ධිය සම්බන්යශයන් වනාධිපති පමේක්ෂට ශකොමිෂන්
සභාවක් පත් කළා. ඒ වනාධිපති පමේක්ෂට ශකොමිෂන් සභාවත් ඒ
විධියටම ැකසාශවකා වාර්තාවක් මරික පත් කර තිශබනවා. අපි ඒ
වාර්තාව සම්බන්යශයන් යවසා ගටනක් ශම් ගරු සභාශේ විවාය
කළා. විශ ේෂශයන්ම ශම් වාශේ කාරටාවකදී ශපෞද්ගලිකව අපි
යම් යම් ශද්ව්  ක ා කරන එක ශනොශවයි, ආණ්ඩු පාර් ාවශන
්රයාන සාවියායකතුමා රීේවා වාශේ, ශම් පමේක්ෂටවකට ේයවු
රීමේමයි අපශේ යුතුකම වන්ශන්. ශම් පමේක්ෂට කරන්ශන් අපි
ශනොශවයි, රහසා ශපොලීසිය, එශහම නැත්නම් ශවනත් අා . ඒ
අා වකට ශම් කරුණු ශයන්න ඕනෑ. එතශකොට තමයි ඒ අයට ශම්
්රහාරය කශළේ කවුය රීයකා ශසොයා ගන්න ර ළුවන් ශවන්ශන්.
ඔබතුමන්කා යන්නවා ශකෝකය ර රාම වහාබ්වාරි, අන්තවාරි
අරාබි වසන්තයක් නිර්මාටය වුටාම, ඒ අයහස පිටුපසින් හිටර 
මරාකය, සික යාව වාශේ රටවක හැු ණු ත්රසාතවාදී කණ්්ායම් ඒ
රටවක වි ාක විනා සිු  කළා රීයකා. මම හිතන්ශන් නැහැ
කවයාවත් මසාකාම් ආගම මිනිසුන් එවැනි තැනකට ත් ලු කරන
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ශද් නා කරකා තිශබනවා රීයකා. මට මතකයි හිටර  අමාතය
මම්තියාසා බාකීර් මාකාර් මැතිතුමා හැම ශවකාශේම රීයනවා,
මසාකාම් ආගම ්රචණ්්කාක  ආගමක් ශනොශවයි රීයකා. මම යැන්
ඒ ගැන ශනොශවයි ක ා කරන්ශන්. සමහර අවසා ාවක ශමවැනි
අන්තවාදීන් පික සක් එකතුශවකා, ඒ රටවක වි ාක මතවායයක්
නිර්මාටය කරකා, ඒ මතවායය ශකෝකශන විවිය රටවකට අරශගන
ගියා. අපිත් යන්නවා, අපටත් ආරාචිශවකා තිුදටා, පසු ගිය
කාකශන මාවනැ් ක ්රශද් ශනත් ඒ කණ්්ායම්වකට බැඳුණු
පික සක් හිටියා රීයකා. ඒ සමහර අය මිය ගියා රීයකාත් රීේවා. ඒ
නිසා ශම් පිළිබඳ සාකච්ඡාව ර ළු්  තැනරීන් සිු ශවන එක ව්ා
ශහොඳයි, පහළම තැනකට ශගොනු කරන්න අවසා ාවක් ඇති
කරනවාට ව්ා. එතශකොට තමයි අපට ශම් ්රහාරය ගැන ශසොයා
ගන්න ර ළුවන් වන්ශන්. අපි එය ශසොයා ගත යුතුයි. මහ ශමොළකරු
ශසොයා ගැනීම විතරක් ශනොශවයි, රවය ශම් වන විට ශම් පිළිබඳ
මතාම සායනීය පියවර රාශියක් අරශගන තිශබනවා. අන්තවාදී
සාවියාන ගටනක් යැන් තහනම් කර තිශබනවා. මම යැක්කා, අය
YMMA එශක් ශ් කම්වරයා ්රකා යක් නිකුත් කර තිශබනවා, ඒ
තහනම් කරන කය සාවියාන සමඟ රීසිම ගනුශයනුවක් තියා ගන්න
එපා රීයකා. මම අය එනශකොට ඒක ගුවන් විු ලිශන විකා ය
ශවනවා, අහශගන හිටියා. ඒ අනුව කවුරුත් යන්නවා, ශම්
ුදසාලිම්වරු සියලුශයනා යන්නවා අන්තවායය රීයන එක මතා
බියකරුයි රීයකා.
විශ ේෂශයන්ම අපි එ් ටීටීඊ ත්රසාතවායශයන් බැට කාර  පික සක්.
ඒකත් එක්තරා අන්තවාදී අවසා ාවක්. ඒ වාශේම, වනතා විුදක්ති
ශපරුදට ආදී පක්ෂ සම්බන්ය වූ තරුට නැිනටීම් රීහිපයක් අපි
ඊට කලින් යැක්කා. එවැනි අවසා ාවකත් අපි යැක්ශක් මතා නරක
ශද්ව් . මසාකාම් අන්තවායය නිසා නිර්මාටය වූ ශම් කු්ා පික ස
කරර  විනා යත්, ඒ වාශේම ශකොකු විනා යක්. අශේ කශතෝලික
වනතාවශේ හය පාරර , අනිකුත් වනතාව කම්පා කරර , ආගමික
ව ශයන් අපි සියලුශයනා සම්පූර්ටශයන්ම ත්රාසයට පත් කරර 
අවසා ාවක් හැටියටයි මම එය සකකන්ශන්. ශම් පිළිබඳ අපි ශම්
ගරු සභාශේ මඳශගන ශකොකු වචනවලින් එරීශනකා සමඟ යබර
කර ගැනීම ශනොශවයි කළ යුත්ශත්, නිවැරරි ශතොරතුරු ශසොයකා ඒ
ශතොරතුරු ශයොයාශගන නැවත ශමවැනි ්රහාරයක් සිු  ශනොවීම
සඳහා අපි කරන්න ඕනෑ කුමක්ය රීයා තීන්ු  කරන එකයි. අපි
රටක් හැටියට අනාගතය ගැන වි ාවාස කරනවා නම්, යම් නරක
ශයයක් සිු  වුටාම නැවත එවැනි ශයයක් සිු  ශනොවීමට ගත යුතු
ක්රියාමාර්ග ශමොනවාය රීයන එක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී වැයගත්
විධියට සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ රීයා මා වි ාවාස කරනවා. ඒ නිසා
ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වගකීමක් තිශබනවා. ඒ වගකීම තමයි, ශම්වා
ගැන නිසි ශකස කටයුතු කරන එක.
ඊළඟට, මම තුදන්නාන්ශසේකාට මතක් කරන්න කැමැතියි,
විශ ේෂශයන්ම අය අශේ රශේ විශද් විනිමය පිළිබඳ ආර්ථිකමය
්ර ානයක් තිශබන බව. අපි කැමැතියි, ශම් විශද් විනිමය එහා
පැත්තට ශමහා පැත්තට ශබොශහොම නියහශසේ ගමන් කරනවා නම්.
ඒක තමයි අශේ බකාශපොශරොත්තුව. ඒ සඳහා ආර්ථිකය ූ යානම්
රීමේම අශේ අරුදටක්ව තිශබනවා. නුදත්, අවාසනාවකට වාශේ
ශකොවිඩ් - 29 ේවු ර නිසා ශකෝකය තවමත් රි්ා විඳිනවා. ශම්
වසාගතය නිසා ුදළු ශකෝකශනම ගනුශයනු, ශවශළඳ ශපොළ,
ශවශළඳාම, ශවශළඳ වාකා -ශම් සිය් කම- වි ාක ව ශයන් ක්ා
වැටීමකට කක් වුටා.
එශකස ුදළු ශකෝකශනම ගනුශයනු, ශවශළඳ ශපොළ,
ශවශළඳාම, ශවශළඳ වාක ක්ා වැටීශම් ්රතිඵකයක් හැටියට
සාම්්රයායික ව ශයන් අපට සාචාරක කර්මාන්තශයන් කැශබන
ආයායම අඩු වනවා වාශේම, අශේ රශේ අය ශවනත් රටවකට
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ගිහි් කා ුදය්  ශසවීම අ්පට වනවා. ශම් සිය් කම අ්පට වීම
නිසා අපට ආර්ථික ව ශයන් වි ාක පහරක් එ් කශවකා
තිශබනවා. ඒවාට ුදහුට ශයන්න අපි ගන්නා ්රතිකර්ම තමයි
පනත් ශකටුම්පත් සම්මත රීමේශමන්, එශහම නැත්නම් ගැසේ පත්ර
නිකුත් රීමේම් මිනන් අපි මටු කරනු කබන්ශන්. ඒ ශවනුශවන්
ගන්නා කය පියවර රාශියක් ශම් නිශයෝගවකට අයාළ ගැසේ පත්ර
තුළ සඳහන්ශවකා තිශබනවා. විශද් විනිමය ගකාශගන යෑම
පාකනය රීමේම, අව යතා අනුව ඒ ුදය්  වියයම් රීමේම සහ ුදය් 
හුවමාරුශේදී අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ ශකොශහොමය රීයන
කාරටා පිළිබඳව ශම් ගැසේ පත්රවක සඳහන් වනවා රීයකා මම
හිතනවා.
ඊශන පැවති රවශන ුදය්  පිළිබඳ කාරක සභාශේදී අපි ශම්
කාරටය පිළිබඳව දීර්ඝ ශේකාවක් සාකච්ඡා කළා. ගරු කුමාර
ශව් ගම හිටර  ඇමතිතුමාත් එම කාරක සභාවට ඇවි් කා හිටියා.
අපි ඒ කාරක සභාශේදී ශම් කාරටය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ
සාකච්ඡාශේදී පක්ෂ-විපක්ෂ සියලුශයනාම මතා ශහොඳ අයහසා
මරික පත් කළා. අශේ විශද් විනිමය පනත ශවනසා විය යුත්ශත්
ශකොශහොමය රීයකා එහිදී සාකච්ඡා කළා. විශද් විනිමය හුවමාරු
කරන සා ානවකට raid එකකටවත් යන්න මහ බැාකුශේ
නිකයාක න්ට විශද් විනිමය පනත අනුව අවසරයක් නැහැ රීයකා
එතුමන්කා අපට රීේවා. ඒ නිසා ශමම පනත ශවනසා ශවන්න
ඕනෑ. ශම් පනත පසුගිය කාකශන සම්මත කර ගත් පනතක්. ඒ
නිසා යැන් අලුත් පනතක් ශකටුම්පත් රීමේම සඳහා කැබිනේ
මණ්්කශන අනුමැතිය කැබිකා තිශබනවා. ඒ අනුව එම කටයුතු සිු 
ශකශරනවා රීයකා එතුමන්කා අපට රීේවා.
විශ ේෂශයන්ම සුරාබු  රීයන්ශන් කාකාවට වි ාක ව ශයන්
ආයායම් කැශබන අා යක්.
1012 වර්ෂය සඳහා සුරාබු 
බකපත්රවලින් ුදය්  අය කර ශනොගැනීමට ආණ්ඩුව තීන්ු  කරකා
තිශබනවා. බකපත්ර කාණ්් ගටනාවක් යටශත් ුදය්  අය කර
ශනොගන්නට කටයුතු කරන බව ශම් ගැසේ පත්රශන යක්වකා
තිශබනවා. ශම් තිශබන තත්ත්වය සැකරී් කට අරශගන සාචාරක
කර්මාන්තශන තිශබන ගැටලු ගැන ක් පනා කරකා තමයි
විශ ේෂශයන්ම ඒ තීරටය අරශගන තිශබන්ශන්. ශම් හරහා
සාචාරක අා ය යටශත් ලියාපරිාචි ආයතනවකට යම්රීසි
සහනයා උ තත්ත්වයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරකා තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අය මත්පැන්වක ්රමිතිය
පිළිබඳව ක ා කරන බව අපි යන්නවා. මත්පැන්වක ්රමිතිය
සම්බන්යශයන් සාටිකර් පාවිච්චි කරන්න රීයකා ශයෝවනාවක්
තිශබනවා. නුදත් ශමය ක්රියාත්මක කරන්න අමාරු බව අපිට
යැනගන්න කැුදටා. වි ාක ව ශයන් මත්පැන් නිෂාපායනය කරන
කර්මාන්ත ාකාවක ශබෝත්  නිෂාපායනය කරන ශේගයට
සාශේක්ෂව ශම් සාටිකර් අකවන්න බැක  නිසා ඩිජිට්  ක්රමයට එය
කරන්න ඕනෑ කරන ශවනසාකම රීමේමට ඔවුන් කාකය ම් කා
තිශබනවා රීයකා අපට රීේවා. ඒ ශවනසාකම කරන්න අව ය
නිසා තමයි කාකය ඕනෑ රීයකා ඒශගෝ කන් රීයා තිශබන්ශන්.
ශකෝකශන රටවක පවතින ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව අපි
අත්යැකීමක් කබා ගත යුතුයි, ඒක අපට වැයගත් ශවනවා. රාවයයක
ශමොන ්රතිපත්ති තිුදටත්, රශේ පක්ෂවක ශමොන ්රතිපත්ති
තිුදටත්, ආර්ථිකය ශමශහය වීම ශවනම තකයක කරන්න ඕනෑ
රීයකා මම අයහසා කරනවා. ඒ සඳහා ේයාහරට තිශබනවා. ීනනය
ශකොමියුනිසාේ රාවයයක්. නුදත් ීනනශන ආර්ථිකය ශමශහයවීම
නියහසා ශවශළඳ ක්රමය අනුව එශහම පිටින්ම යනවාදී ක්රමයට
තමයි සිු  ශවන්ශන්. අනාගතශනදී අශේ රශේ ශමොන තරම්
සමාවවාදී ආණ්ඩුවක් හැු ටත් මට ්ර ානයක් නැහැ. නුදත්, ඒ මත
මඳශගන, ආර්ථික යෘෂාටිය ශකෝකශන පවතින තත්ත්වයට ව්ා
ශවනසා පැත්තකට ශයොුද ශනොකළ යුතුයි රීයන එකයි මශේ
අයහස.
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මම අවසාන ව ශයන් ශම් කාරටයත් රීයන්න කැමැතියි.
විශ ේෂශයන්ම අය Port City එක පිළිබඳව මතයක් තිශබනවා.
කාකාශේ ආර්ථිකය ශවනත් රි ාවකට ශයොුද රීමේම සඳහා වන
ූලලික අඩිතාකම තමයි ශම්ශකන් යමන්ශන් රීයකා. අපි ශම්
කටයුතු කළමනාකරටය කරන්ශන් ශකොශහොමය රීයන කාරටා
පිළිබඳව අවශබෝයයක් කබා ශයන්න තමයි පනත් ශකටුම්පතක්
මරික පත් කරකා තිශබන්ශන්. ශකෝකශන රටවලින් විශද් විනිමය
තඳා ගන්නවා නම්, ආශයෝවන ශගන්වා ගන්නවා නම්, අව ය
කර්මාන්ත සඳහා සහ ශවනත් විශනෝයාත්මක කාරටා සඳහා රට
ශයොුද කරනවා නම් ඒ සඳහා තිශබන ශහොඳම අයහස තමයි Port
City එක පිළිබඳ මරික පත් කළ පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත්
කරකා තිශබන්ශන්. මම හිතන්ශන් Port City එක පිළිබඳව ්රයාන
පක්ෂ ශයකම වැ් කරකා තිශබනවා. පසුගිය ආණ්ඩුවත් Port City
එශක් ම්ම් නියමානුූලක රීමේම සම්බන්යශයන් කටයුතු කළා;
ගැසේ ගැහුවා. ශම් ආණ්ඩුවත් යැන් Port City එක සම්බන්යශයන්
ශයෝවනා මරික පත් කරකා තිශබනවා. මරික ශනදී අපට ඒ පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්න ර ළුවන්. ශපොු ශේ මට රීයන්න තිශබන්ශන්, ශම්
වැ් පිළිශවළ තමයි අශේ රශේ අනාගතය රීයන එකයි. ශම්
ආර්ථිකමය අනාගතය සම්බන්යශයන් විවිය පරසාපර ක ා
රීයනවා මම අහකා තිශබනවා. නුදත්, ශම්වා ඔක්ශකොම ක ා
පමටයි. අපි මසාශකෝශ්  ආර්ථික වියයාව මශගන ගන්න කාකශන
ඒ කාකශන ේගන්වර  ගුරුවරු රීයර  ශයයක් මට ශම් අවසා ාශේ
මතක් වනවා. නියහසා ශවශළඳ කකාප අසාර් ක වනවා රීයකා ඒ
කාකශන රීේවා. නුදත්, නියහසා ශවශළඳ කකාප අසාර් ක වුශණ්
නැහැ. ඒ මත තමයි තවමත් අශේ ආර්ථිකශන ශබොශහෝ ශකොටසක්
ැකඳිකා තිශබන්ශන්. විශද් ආශයෝවන කබා ගැනීම සඳහා ශකෝකය
වි ාවාස කරන අලුත් ක්රම ශවත කාකාව ගමන් කරන්න ඕනෑ.
අලුත් ක්රම ශවත ගමන් කශළොත් විතරයි ආර්ථිකය යහපත්
වන්ශන්; අශේ මිනිසුන්ශේ .එවන මේටම වැඩි වන්ශන්. ඒ සඳහා
තමයි ශම් රවය ක්රියා කරන්ශන්.
සාතුතියි.

ගවා කුොර ප්වල් 2ගෙ ෙුතා
)ைொண்புைிகு குைொர தவல்கை)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා Port City එක ගැන ක ා කළා.
Port City වයාපෘතියට අපි විරුද්ය නැහැ. විරුද්යත්වය
තිශබන්ශන් එහි තිශබන නීති ගැනයි. නියහසා ශවශළය කකාපශන
නීතියයි, ශමහි තිශබන නීතියයි ශයකක්. ශමන්න ශම් නීති රාුදව
සමඟ තමයි මහ වනතාව ගැශටන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි,
අධිකරටය තිශබන බව ඇත්ත. අපි හිතට එකඟවයි ්රාශයෝගිකව practically - ක ා කරන්ශන්.
මම යන්ශන් නැහැ, මම හක ය, වැරරිය රීයකා. ුදහුය ශගෝ
රීමේශමන් අය ශනොශවයි, ශහට ශනොශවයි, තව අවුරුු  සියයක්
යනශකොට ශවනසාවීමක් ඇති ශවකා වි ාක පාඩුවක් ශවන්න ම්
තිශබනවා. ශවනත් රටවකත් ුදහුය ශගෝ කර තිශබනවා. ඒක
ඇත්ත. ඒක මම පිළිගන්නවා. නුදත්, සුනාමියක් එනතුරු අපි
කවුරුත් ඒ ගැන හිතුශේ නැහැ. නුදත්, අපි අක්කර 500කට වැඩි
්රමාටයක් ුදහුය ශගෝ රීමේම තුළින් අය ශනොව මරික ශනදී අශේ යරු
ුදණුුදරන්ට ්ර ානයක් ඇති ශවයි.

ගවා අනුර ප්රිය ර්ශ්න යාපා ෙුතා

)ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මම ශකටි පිළිතුරක් ශයනවා.
ඇත්තටම එක තැනරීන් සියලු කටයුතු රීමේම - one-stop shop සඳහා තමයි අශනකුත් ඒවන්සි එකතු කරශගන වැ් කරන්න
ශකොමිෂන් සභා බකතක ගන්ශන්. ඕනෑම රටකට විවිය කාකවකදී
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ආර්ථිකය පිළිබඳ විවිය හැ්තක ගන්න ශවනවා. එශහම තමයි
ශම්කත් අරශගන තිශබන්ශන්. මම යරීන්ශන් නැහැ, එහි ්ර ානයක්
තිශබනවා රීයකා. අනාගතශන සිු ශවනවා යැයි සිතන ශයයක්
ගැන මට ේත්තර ශයන්න අමාරුයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු චා් සා නිර්මකනායන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු
24ක කාකයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 1.53]

ගවා චාල් 2සන නිර්ෙලනා න් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

நன்றி, தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள!

இன்று நொட்டினுமடய பிரதைொின்கீழ் இயங்குகின்ற
நிதியமைச்சுடன் ததொடர்புமடய அந்நியச் தெலொவைிச் ெட்டத்
தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள், ைதுவொிக் கட்டமளச் ெட்டத்தின்
கீழொன அறிவித்தல்கள் ைற்றும் இறக்குைதி, ஏற்றுைதி
(கட்டுப்பொட்டுச்) ெட்டத்தின்கீழொன ஒழுங்குவிதிகள் ததொடர்பி
லொன விவொதம் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கிறது. இவ்
விவொதத்தில் இச்ெட்டத் திருத்தங்கள் ததொடர்பில் ஒரு ெில
விடயங்கமளக் கூற விரும்புகின்ரறன்.
இன்று நிதி அமைச்ெினொல் ஏற்றுைதி, இறக்குைதி
ததொடர்பில் எடுக்கப்படுகின்ற தீர்ைொனங்களொலும் அவ்வமைச்
ெினொல் தவளியிடப்படுகின்ற வர்த்தைொனி அறிவித்தல்களொலும்
நொட்டு ைக்கள் ைிக ரைொெைொன நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்
கிறொர்கள். உள்ளூர் உற்பத்திமய ரைம்படுத்துவதற்கொகப்
தபரும்பொலொன
தபொருட்களின்
இறக்குைதிக்குத்
தமட
விதித்தொர்கள். உள்ளூர் உற்பத்திமய ஊக்குவிப்பது என்பது,
ஒரு நொட்டினுமடய தபொருளொதொரத்மத ரைம்படுத்துகின்ற
விடயம். ஆனொல், இன்றுவமர இந்த அரெொங்கம் எந்தவிதைொன
உள்ளூர்
உற்பத்திமயயும்
ரைம்படுத்தவில்மல.
அதன்
கொரைத்தினொலும்,
இறக்குைதி
தெய்யப்படரவண்டிய
தபரும்பொலொன தபொருட்கள் இறக்குைதி தெய்யப்படொமை
யொலும்,
இறக்குைதி
தெய்யப்படுகின்ற
தபொருட்களுக்கு
அதிகளவு வொிகள் வசூலிக்கப்படுவதனொலும், இன்று நொட்டு
ைக்களொல் நியொய விமலக்குப் தபொருட்கமளப் தபற்றுக்
தகொள்ள முடியொத சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. நியொய
விமலக்குப் தபொருட்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொது
என்பதற்கு அப்பொல், ெில தபொருட்கமளப் தபற்றுக்தகொள்ளரவ
முடியொது என்ற சூழ்நிமல தற்தபொழுது இலங்மகயில்
இருக்கிறது. இதற்கு, இது ததொடர்பில் தவளியிடப்படுகின்ற
பிமழயொன வர்த்தைொனி அறிவித்தல்களும் ரைற்தகொள்ளப்
படுகின்ற பிமழயொன ெட்டத்திருத்தங்களும் அரெொங்கத்
தினுமடய
தகொள்மககளுரை
பிரதொன
கொரைங்களொக
இருக்கின்றன.
அன்றொடம்
ெமைப்பதற்குத்
ரதமவயொன
பல
தபொருட்களுக்கு அப்பொல் - உைவுக்குத் ரதமவயொன பல
தபொருட்களுக்கு அப்பொல் - இன்று சுயததொழில்புொிகின்றவர்கள்
கூட அவர்களுக்குத் ரதமவயொன மூலப்தபொருட்கமளப்
தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத சூழ்நிமல இருக்கிறது அல்லது
அவற்றுக்கு நிரந்தர விமலகள் இல்லொைல் இருக்கின்றன
உதொரைைொக, welding ரவமல தெய்கின்ற ஒரு ததொழிலொளி,
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු චා් සා නිර්මකනායන් මහතා

தனக்குத் ரதமவயொன தபொருட்கமள நியொய விமலக்குப்
தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத நிமல இருக்கின்றது. ரநற்று 2,500
ரூபொய்க்கு விற்கப்பட்ட ஓர் இரும்புப் பட்டம், இன்று 3,100
ரூபொய்க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரரநொளில் 600 ரூபொய் விமல
ஏற்றம் கொைப்படுகிறது. அதன்பிற்பொடு, 5 -10 நொட்களுக்கு
அந்தப் தபொருள் ெந்மதயில் இருக்கொது. பிறகு, ெில நொட்கள்
கழித்து அந்தப் தபொருள் ைீண்டும் ெந்மதக்கு வரும். அந்த
வமகயில், இன்னும் பல தபொருட்கமள இங்கு குறிப்பிடலொம்.
இன்று இந்த நொட்டில் உள்ளூர் உற்பத்திகமள ஊக்கு
விப்பது என்ற தபயொில், அவற்றின் இறக்குைதிகமளத்
தமடதெய்வதன்மூலம் திறந்த தபொருளொதொரம் - ஏற்றுைதி,
இறக்குைதி வர்த்தகம் - ஒரு ைொபியொ வர்த்தகைொக ைொற்றப்
பட்டுள்ளது. இந்த ைொபியொ வர்த்தகத்துக்குப் பின்னொல்,
பிரதொனைொக
அமைச்ெர்களின்
அல்லது
அவர்களுக்கு
தநருங்கியவர்களின் தமலயீடும், அவர்கள் தகொள்மள இலொபம்
ஈட்டுகின்ற
சூழ்நிமலயும்தொன்
இருக்கிறது.
அதன்
கொரைைொகத்தொன் இன்மறக்கு இவ்வொறொன தபொருட்கள்
ெந்மதயில் பல நொட்கள் இல்லொைல் இருந்து, பிறகு விமலரயற்
றத்துடன் ைீண்டும் ெந்மதக்கு வருகிறது; பின்னர், பல நொட்கள்
ெந்மதயில் இல்லொைல் இருக்கும். இதனொல் ைக்கள் அந்தொித்து,
அதிக விமல தகொடுத்துப் தபொருட்கமளக் தகொள்வனவு
தெய்யரவண்டிய சூழ்நிமல ஏற்பட்டிருக்கிறது. தற்ரபொது, இந்த
நொட்டில்
கமடபிடிக்கப்படுகின்ற
இறக்குைதி,
ஏற்றுைதி
ததொடர்பொன தகொள்மகயொனது, உண்மையில் ைக்களுக்கு
ைிகவும் பொதிப்மப ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அரதரநரத்தில்,
ைொபியொ வியொபொொிகளுக்கு தகொள்மள இலொபம் ஈட்டுவதற்
குொிய ெந்தர்ப்பத்மத ஏற்படுத்திக் தகொடுத்திருக்கிறது.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, பிரதை
ருமடய அமைச்ெின்கீழொன இந்த விவொதத்தின்ரபொது, தகௌரவ
அமைச்ெர் ெைல் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் ஏற்தகனரவ எைது
ரகொொிக்மகக்கிைங்கச் தெய்வதொக உடன்பட்ட ெில விடயங்
கமளச் தெய்யத் தவறியுள்ளமத இங்கு நொன் சுட்டிக்கொட்ட
விரும்புகின்ரறன். அதொவது, 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் ைொதம்
எங்களுமடய ரகொொிக்மகக்கு அமைவொக, தகௌரவ அமைச்ெர்
ெைல் ரொஜபக்ஷ அவர்களுமடய அமைச்ெின்கீழ் ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமப
ததொடர்பொக
ஒரு
கூட்டம்
நமடதபற்றது. அந்தக் கூட்டத்தில் நொங்கள் 13 பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்கள் மகதயழுத்திட்டு ஒரு ரகொொிக்மகக் கடிதத்மத
அமைச்ெொிடம் ெைர்ப்பித்திருந்ரதொம். அதிரல, முல்மலத்தீவு
ைொவட்டத்தின்
கமரதுமரப்பற்றுப்
பிரரதெ
தெயலகப்
பிொிவிலிருக்கின்ற தகொக்கிளொய் கிழக்கு, தகொக்கிளொய் ரைற்கு,
கருநொட்டுக்ரகைி,
தகொக்குத்ததொடுவொய்
ரைற்கு,
தகொக்குத்ததொடுவொய் ைத்தி, தெம்ைமல கிழக்கு ரபொன்ற 6
கிரொை அலுவலர் பிொிவுகமளயும் பிரரதெ தெயலகத்தினுமடய
நிர்வொகத்திலிருந்து ைகொவலி அதிகொரெமபக்கு எடுக்கின்ற
முயற்ெிமய நிறுத்துைொறு நொங்கள் ரகட்டிருந்ரதொம். அந்தக்
கூட்டத்தில், ஆளும் கட்ெிமயச் ெொர்ந்த தைிழ்ப் பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்களும் கலந்துதகொண்டிருந்தொர்கள். அதன் பிரகொரம்
அமைச்ெர் அவர்கள் ைகொவலி அதிகொரெமபயின் பைிப்
பொளருக்கு ஒரு ரகொொிக்மகமய விடுத்திருந்தொர். அதொவது, தொன்
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திற்கு வந்து இந்த விடயங்கள்
ததொடர்பொக ஆரொய்ந்து ஒரு நியொயைொன தீர்வு வழங்கும்வமர
இது
ததொடர்பில்
எந்தவித
நடவடிக்மககளும்
தெய்ய
ரவண்டொதைன்று கூறியிருந்தொர். ஆனொல், இற்மறவமர
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திற்கு
வரவில்மல; அரத தெயற்பொடு இன்றும் நமடதபறுகின்றது.
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ைகொவலி அதிகொரெமபயின் தெயற்பொடுகள் ததொடர்பொக
நொன் பல தடமவகள் அவருடன் ரபெியிருக்கின்ரறன். கடந்த
நவம்பர் ைொதம் 26ஆம் திகதி இரத பொரொளுைன்றத்தில் நொன்
இந்த ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயின்கீழொன கொட
ழிப்புத் ததொடர்பொகப் ரபெியரபொதுகூட, தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்கள் எழுந்து "இனிரைல் தைிழ் ைக்களுக்கு இவ்வொறு
அநியொயம் நடக்க நொன் விடைொட்ரடன். பமழய வற்மற
எல்லொம் ைறவுங்கள். நொன் அங்கு வந்து ெொியொன முமறயில்
தீர்வு
தருகின்ரறன்"
என்று
கூறியிருந்தொர்.
நொங்கள்
அவருமடய வொர்த்மதமய நம்பியிருந்ரதொம். அண்மையில்,
அவர் ைல்வத்து ஓயொத் திட்டம் ததொடர்பொன கூட்டம்
ஒன்றுக்கொக
அனுரொதபுர
ைொவட்டத்தின்
தந்திொிைமலப்
பிரரதெத்திற்கு வருமகதந்திருந்தொர். எங்களுக்கும் அதற்கொன
அமழப்பிதழ் கிமடத்திருந்தது. தகௌரவ அமைச்ெர் ெைல்
ரொஜபக்ஷ அவர்கள் கலந்துதகொள்கின்றொர் என்ற ஒரு
கொரைத்திற்கொக ைட்டும் எங்களுமடய கட்ெிமயச் ெொர்ந்
தவர்கள் அதில் கலந்துதகொண்டிருந்ரதொம். கடந்த வொரம்
பொரொளுைன்றத்தில் அமைச்ெர் அவர்கள் "தைிழ்த் ரதெியக்
கூட்டமைப்பினுமடய பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் அதில்
கலந்துதகொண்டமதயிட்டுத்
நொன்
ைிகவும்
ெந்ரதொெ
ைமடந்ரதன்" என்று கூறியிருந்தொர். அந்த வமகயில் நொங்கள்
அவர்ைீது
நம்பிக்மக
மவத்து
ஒரு
விடயத்மத
முன்மவத்திருந்ரதொம். ைிகவும் முக்கியைொன அமைச்சுப்
பதவியில் இருக்கின்ற ஓர் அமைச்ெர் அவர்; அதுவும்
அரெொங்கத்தில் ைிகவும் முக்கியைொன பதவிகளில் இருக்கின்ற
வர்களுமடய ெரகொதரன். அதொவது, அவர் இந்த நொட்டின்
ஜனொதிபதியினுமடய
அண்ைனொகவும்,
பிரதைருமடய
அண்ைனொகவும்
இருக்கின்றொர்.
அவர்
நீர்ப்பொென
அமைச்ெரும் அரெ பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ
இரொஜொங்க அமைச்ெரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க
அமைச்ெரொகவும்
இருக்கின்ற
அரதரநரத்தில்,
25
ைொவட்டங்களுக்கொன அரெொங்க அதிபர்களுக்குப் தபொறுப்பொன
அமைச்ெரொகவும் இருக்கின்றொர். அப்படியொன பதவிகளில்
இருக்கின்ற ஓர் அமைச்ெர் கூறிய விடயத்மதரய இன்மறக்கு
இந்த அரெொங்கம் நமடமுமறப்படுத்தொைல் இருக்கின்றது.
எனரவ, முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் 6 கிரொை அலுவர்கள்
பிொிவு ததொடர்பொகக் தகௌரவ அமைச்ெர் ெைல் ரொஜபக்ஷ
அவர்கள்
கவனதைடுக்கரவண்டும்.
இந்த
6
கிரொை
அலுவலர்கள் பிொிவுகமளயும் ைகொவலி அதிகொரெமபயின் கீழ்
எடுப்பமத உடனடியொக நிறுத்தரவண்டும்.
ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரெமப என்பது எங்களுமடய
தைிழ் ைக்களின் கொைிகமள வலுக்கட்டொயைொகப் பறித்த ஒரு
திமைக்களைொகும்.
1984ஆம்
ஆண்டு
அங்கிருந்து
எங்களுமடய ைக்கள் வலுக்கட்டொயைொக இடம்தபயர்க்கப்
பட்டதன் பிற்பொடு, ைீண்டும் 2012ஆம் ஆண்டிரல அவர்கள்
அங்ரக 1988 ைற்றும் 2007ஆம் ஆண்டுகளின் வர்த்தைொனி
அறிவித்தல்களின் பிரகொரம் ைீள்குடிரயறச் தென்றரபொது,
அவர்களுமடய தெொந்தக் கொைிகளில் ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபயினொல் அனுைதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்ட
ததன்பகுதிமயச் ெொர்ந்த ைக்கள் குடியைர்த்தப் பட்டிருக்
கின்றொர்கள். இந்த விடயம் ததொடர்பொக நொங்கள் பல
தடமவகள் அமைச்ெர் அவர்களிடம் கூறியரபொது, தொன்
இதற்கு
நியொயைொன
ஒரு
தீர்மவ
வழங்குவதொகக்
கூறியிருந்தொர். அப்ரபொது நொன் அவொிடம் “ஏற்தகனரவ
குடிரயற்றப்பட்ட ததன்பகுதி ைக்கமள எழுப்பரவண்டுதைன்ற
ரநொக்கம் எங்களுக்கு இல்மல; இனிரைலும் அவ்வொறொன
குடிரயற்றங்கமள ரைற்தகொள்ளொைல், அந்தப் பிரரதெத்தில்
இருக்கின்ற
எங்களுமடய
ைக்களின்
பரம்பமரக்குத்
ரதமவயொன அந்தக் கொைிகமளப் பிரரதெ தெயலகத்திடம்
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ஒப்பமடயுங்கள்!” என்றுதொன் ரகட்டிருந்ரதொம். ைகொவலி நீர்
முல்மலத்தீவு ைொவட்டதிற்கும் வரொது; வவுனியொ ைொவட்
டத்திற்கும் வரொது. ஆனொல் 1979ஆம் ஆண்டு ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமப
உருவொக்கப்பட்டரத
தைிழர்
களுமடய இன விகிதொெொரத்மதக் குமறப்பதற்கொகத்தொன். இது
கிழக்கு
ைொகொைத்திலிருந்து
ஆரம்பித்துத்
தற்தபொழுது
முல்மலத்தீவு,
வவுனியொ
ைொவட்டங்களில்
அதனுமடய
தெயற்பொடுகமளச் தெய்துதகொண்டிருக்கின்றது.
அண்மையில் ஜனொதிபதி அவர்கள் ‘கிரொை தொிெனம்’
நிகழ்ச்ெித்திட்டத்தின்கீழ்
வடக்கு
ைொகொைத்திற்கு
வருமகதந்திருந்தொர். அவர் அங்கு வவுனியொ ைொவட்டத்திற்குச்
ெம்பந்தைில்லொத, இரொணுவத்தொல் ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபயின் ஒத்துமழப்புடன் 2012ஆம் ஆண்டுக்குப்
பிற்பொடு தபரும்பொன்மை இன ைக்கள் குடிரயற்றப்பட்ட
ரபொகஸ்தவவ என்ற கிரொைத்திற்குத்தொன் தென்றிருந்தொர். ஏன்,
முல்மலத்தீவு, கிளிதநொச்ெி, ைன்னொர் ைொவட்டங்களிலும்
பொதிக்கப்பட்ட கிரொைங்கள் பல இருக்கின்றனரவ! அவர் அங்கு
வந்ததன் பின்னர்தொன் இன்மறக்கு 6 கிரொை அலுவலர்
பிொிவுகமள பிரரதெ தெயலகத்திலிருந்து ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குக்
மகயகப்படுத்துகின்ற
தெயற்பொடு
பொதுகொப்பு அமைச்ெின் தெயலொளருமடய வழிநடத்தலிலும்
ஆரலொெமனயிலும் நமடதபறுகின்றது. அமைச்ெர் ஒன்மறக்
கூறுகிறொர்; தெயலொளர் இன்தனொன்மறச் தெய்கின்றொர்.
அமைச்ெர் கூறுவதொகச் தெயலொளொிடம் கூறினொல், “அரெியல்
ொீதியொன தெயற்பொடுகள் எங்களுக்கு ரவண்டொம், நொங்கள்
நிர்வொக ொீதியொன தெயற்பொடுகமளரய தெய்கின்ரறொம்” என்று
அவர் கூறுகிறொர். நொன் தகௌரவ அமைச்ெர் ெைல் ரொஜபக்ஷ
அவர்கமளயும் அவர் ெொர்ந்த அரெொங்கமத்மதயும் ரகட்க
விரும்புவது, அநீதி இமழக்கப்பட்ட அந்த ைக்களுக்கு நீதி
கிமடக்க ரவண்டும். அவர்கள் அனுைதிப்பத்திரங்களுமடய
தங்களது
கொைியில்
இருப்பதற்கொன
நடவடிக்மகமய
எடுக்கரவண்டுதைன்பமதத்தொன்.
அரதரபொல, அம்பொமற ைொவட்டத்தில் கல்முமன வடக்கு
தைிழ்ப் பிரரதெ தெயலகம் 1993ஆம் ஆண்டு அமைச்ெரமவப்
பத்திரத்தின்மூலம் தரமுயர்த்தப்பட்டும் இன்றுவமர அதற்குக்
கொைி அதிகொரமும் நிதி அதிகொரமும் வழங்கப்படவில்மல.
கமடெியொக நடந்த பொரொளுைன்றத் ரதர்தலுக்கு முன்பும்
ஜனொதிபதித் ரதர்தலுக்கு முன்பும் தற்தபொழுது விமளயொட்டுத்
துமற அமைச்ெரொக இருக்கின்ற தகௌரவ நொைல் ரொஜபக்ஷ
அவர்கள் கல்முமனப் பிரரதெத்திற்கு வந்து, “எங்களுமடய
அரெொங்கம்
ஆட்ெிக்கு
வந்தொல்
ஒருெில
ைொதங்களில்
உங்களுக்கு இந்தப் பிரரதெ தெயலகத்மத முழுமையொன
பிரரதெ தெயலகைொகத் தரமுயர்த்தித் தருரவொம்” என்று
தவளிப்பமடயொகக் கூறியிருந்தொர். இன்று அரெொங்கத்தில்
இருக்கின்ற தைிழ்ப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்களும் - அந்த
ரநரத்தில் ரவட்பொளர்களொக இருந்தவர்கள் - “எங்களுமடய
அரெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வந்தொல் நொங்கள் இந்தப் பிரரதெ
தெயலகத்மதத் தரமுயர்த்துரவொம்” என்று கூறியிருந்தொர்கள்.
ஆனொல்,
இன்று
இருந்த
அதிகொரங்களும்
பறிக்கப்
பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்றன. கிழக் மகச் ெொர்ந்த பிரரதெ
தெயலகம் தரமுயர்த்தப்பட ரவண்டுதைன்று உண்ைொவிரத
ைிருந்த தைிழ்ப் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் இன்மறக்கு
இரொஜொங்க அமைச்ெரொக இருக் கின்றொர். அம்பொமற
ைொவட்டத்தில் கல்முமனயில் “இந்தப் பிரரதெ தெயலகத்மதத்
தரமுயர்த்தித் தருரவன்; எனக்கு வொக்களியுங்கள்!” என்று தைிழ்
ைக்களுமடய வொக்மகப் தபற்றுக்தகொண்ட விநொயகமூர்த்தி
முரளிதரன் இன்று பிரதைருமடய அம்பொமற - ைட்டக்களப்பு
ைொவட்ட இமைப் பொளரொக இருக்கின்றொர்.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ක ාව අවසන් කරන්න.

ගවා චාල් 2සන නිර්ෙලනා න් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. Charles Nirmalanathan)

அரெொங்கத்தில்
இருக்கின்ற
தைிழ்ப்
பொரொளுைன்ற
உறுப்பினர்களும் தைிழ் அமைச்ெர்களும் இந்தத் தைிழ்
ைக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற அநீதிகளுக்கொகக் குரல் தகொடுக்கொைல்
தவறுைரன தைௌனிகளொக இருப்பது ைிகவும் தவட்கக்ரகடொக
விஷயம் என்பமத நொன் இந்த ெமபயில் கூறிக்தகொள்ள
விரும்புகின்ரறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ගුටපාක රත්නශසේකර මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි
නවයක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 1.07

ගවා බී.වයි.ජී. රත්නප්සේකර ෙුතා

(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னரெக்கர)

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අය රිනශන -අශ්රේ්  මාසශන
10වන අඟහරුවායා- නයාය පත්රය අපට ඊශන සිටම කැුදටා. ඒ
නයාය පත්රශන හැටියට අය ශම් ගරු සභාශේදී ක ා කරන්න
නියමිතව තිශබන්ශන් 1027 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනත
යටශත් නිශයෝග 5ක් ගැන වාශේම සුරාබු  ආඥාපනත යටශත් වූ
නිශේයන 1ක් ගැන සහ ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනත
යටශත් වූ ශරගුකාසි පිළිබඳවයි. ශම් යක්වාම අශේ ගරු
මන්ත්රීතුමන්කාශේ ක ා මම අහශගන සිටියා. හැබැයි, අය යවශසේ
සාකච්ඡාවට ගන්න නියමිතව තිශබන ශම් නිශයෝග, නිශේයන,
ශරගුකාසි ගැන විපක්ෂය අ් ප මාත්රයක වචනයක් ශම් යක්වා ක ා
කශළේ නැහැ. අවාසනාවක මහිම! ශම් නයාය පත්රය මහ වනතාවට
්රසිද්ය කරකා අය ශම් විවායය පටන් ගත්තා නම්, ශම් විවායය
අහශගන මන්න වනතාව ශම් ශමොන විහිළුවක්ය රීයකා රීයයි.
මතින්,
මන්ත්රීවරු 115ශයනාටම ශබෝම්බ ගහන්න ඕනෑ,
ගාවතුශරන් ශම් ශගෝනැගි් ක ගිශකන්න ඕනෑය රීයකා සමාව
මායය ඔසාශසේ මිනිසාසු රීයන එක ර ු මයක් ය? ශම් නිශයෝග,
නිශේයන, ශරගුකාසි ගැන අපට ක ා කරන්න ශයයක් ඇත්ශත්ම
නැද්ය?
ර රා රින පහක් පාසාකු මක යා ්රහාරය ගැන විවායයක් තිුදටා.
ඒ සම්බන්යශයන් ක ා කරන්න විපක්ෂයට, ආණ්ඩු පක්ෂයට
සායාරට ශකස කාකය කැුදටා. අයටත් අපි වි ාවාස කරනවා,
පාසාකු මක යා ්රහාරය තරම් ශම් කාකාව ශහ් ලුම් කෑ ්රහාරයක්
තවත් නැති බව. යුද්යයකදී එවැනි ශද් සිද්ය වන බව ඇත්ත.
ශකශසේ නුදත්, ශවනත් මාතෘකා ගැන ක ා කරන්න තිශබන
ශමොශහොශත්දීත් විපක්ෂය ඒ ්රහාරය ගැනම ක ා කරන්ශන් ඒ
සම්බන්යශයන් මරික පත් ශවකා තිශබන ශම් වාර්තාශේ අසාසක්
ුද් කක් නෑර තිශබන හැම ශද්ටම විපක්ෂය වගරීවයුතුයි රීයන
එශකන් ශබ්ශරන්නශයෝ රීයන හැඟීම අපට තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, හැබැයි අපි ඒ තත්ත්වයට
පත්වන්න ූ යානම් නැහැ. අය විවායයට ගන්නා නිශයෝග, නිශේයන,
ශරගුකාසි සිය් ක ගැන වචනයක්වත් ක ා ශනොකර පාසාකු මක යා
්රහාරය සම්බන්යශයන් මරික පත් වූ වාර්තාවටම එතුමන්කා යට වී
සිටීම ගැන අපි අති යින් කනගාටු වනවා. ශම් රශේ යැවැන්ත
ගැටලුවක්,
අර්ුදයයක් මතුශවකා තිශබන අවසා ාවක ඒ
අර්ුදයශයන් ශගෝ එන්න මවහ්  වන ශයෝවනා ගටනාවක් තමයි
අය අපි මරික පත් කර තිශබන්ශන්.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු බී.වයි..එ. රත්නශසේකර මහතා

පසුගිය රවයන් ගටනාවක් යටශත් අශේ රට ටය ේගුකක
හිරශවකා තිුදණු බව අපි යන්නවා. ඒකට ශහේතුව, හැම අවුරුද්ශද්ම
අශේ විශද් විනිමය මපැ උම් අඩුවී, ශගවීම් වැඩිවීමයි. එම නිසා
හැම යාම අශේ ශවළඳ ශ ේෂයත්, ශගවුම් ශ ේෂයත් සෘට අගයක්
ගත්තා. ශම් සෘට අගය පියවන්න අපි හැම යාම කශළේ විශද් ටය
කබා ගත් එකයි.
අය ේශද් අශේ ගරු බන්ු ක ගුටවර්යන මැතිතුමා රීේවා,
පසුගිය මහින්ය රාවපක්ෂ යුගශන ුදළු කාකමාමාව තුළ සාවවමේත්ව
බැඳුම්කර යටශත් අපි ටය අරශගන තිුදශණ් ශ්ොකර් මිලියන
5.5යි රීයකා. හැබැයි, ශම් වාශේ වයසනයක් නැතිවත්, විශද්
විනිමය අර්ුදයයක් නැතිවත් පසුගිය ආණ්ඩුව සාවවමේත්ව
බැඳුම්කර යටශත් පමටක් ශ්ොකර් මිලියන 21.1ක විශද්ශීය ටය
අරශගන තිුදටා. අපට හැම යාමත් ශම් ටය ේගුශ්  හිරශවකා
මන්න බැහැ.
අය ඇති ශවකා තිශබන ශම් තත්ත්වයට සායාරට ශහේතු
තිශබනවා. අශේ ආණ්ඩුව ගත් යවශසේ සිට අපි යැවැන්ත ශකොවිඩ්-29
ේවු රට මැරි වුටා. එම නිසා විශද් රටවලින් අවුරුද්යකට එන
අශේ ශසේවා නියුක්තිකයන්ශේ ශ්ොකර් බිලියන 7ක ආයායම අපට
අහිමි වුටා. සාචාරකයන්ශගන් කැශබන ශ්ොකර් බිලියන 4ක
පමට ආයායමත් අපට අහිමි වුටා. ඒ වාශේම අපනයන ක්ශෂේත්රය
යම් මේටමකට පවත්වා ගත්තා වුටත් අශේක්ෂිත මකක්ක කරා
ළඟා වන්න අපට බැක  වුටා. ඒ නිසා ඇත්ත ක ාව තමයි, රශේ
යම් විශද් විනිමය අර්ුදයයක් තිබීම. ශමන්න ශම් විශද් විනිමය
අර්ුදයශයන් ශගෝ එන්න තමයි ආනයන හා අපනයන (පාකන)
පනත යටශත් වූ ශබොශහෝ ශරගුකාසි ශම් යක්වා ශම් ගරු
පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත් කශළේ. ඒ හරහා ආනයන යම්
්රමාටයරීන් අඩු කරකා ශගවුම් ශ ේෂයට එන බර, ශවළඳ
ශ ේෂයට එන බර අඩු කර ගන්න ආණ්ඩුව අශේක්ෂා කළා.
අශනක් පැත්ශතන්,
ශම් විශද් විනිමය හිඟය පිළිබඳ
අර්ුදයයට ුදහුට ශයන්න තිශබන ්රයානතම හා එකම ක්රමය
හැටියට විශද්ශීය ුදය් , නැත්නම් විශද්ශීය ආශයෝවන ශම් රටට
ශගන ඒම සඳහා ්රයත්න යැක ය යුතුයි. අන්න ඒ ශවනුශවන් අව ය
වන වටිනා නිශයෝග, නිශේයන, ශරගුකාසි ටිකක් තමයි අය ශම් ගරු
සභාවට මරික පත් කර තිශබන්ශන්.
ශ්රී කාකාවට විශද් විනිමය ගකා ඒමට, විශද් ආශයෝවන ගකා
ඒමට ශම් වනවිට යම් බායාකාමේ කරුණු රීහිපයක් තිශබනවා.
විශ ේෂශයන්ම, යම් ශගවීමක් රීමේමට අව ය ශනොවන විශද්ශීය
වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශමශතක් ක්  අවසර තිුදශණ්
නැහැ. ශම් ශයෝවනාවලින් ඒ අවසරය කබා ශයනවා. ඒ හරහා අපට
යම් විශද් වත්කම් ්රමාටයක් ේකහා ගැනීශම් හැරීයාව කැශබ්වි.
යම් ආශයෝවනයක් සඳහා යම් ශගවීමක් කර ශනොමැති අවසා ාවක
ශ්රී කාකාශවන් පිටත කරන එම ආශයෝවනශයන් වන කැබීම්
ශමරටට ශගන ඒමට බායා තිුදටා. ශම් මරික පත් කර තිශබන
ශයෝවනා මිනන් එම බායා අයින් ශවනවා. ඒ වාශේම ශකොළඹ
ශකොටසා ශවශළඳ ශපොශළහි ටය සුැකකුම්පත්වක ආශයෝවනය
සඳහා, එශහම නැත්නම් ටයකරවක ආශයෝවනය රීමේම සඳහා
අශන්වාසික ආශයෝවකයන්ට ශමශතක් ක්  අවසර තිුදශණ්
නැහැ. යැන් අපි ශකොළඹ ශකොටසා ශවශළඳ ශපොශළේ ටයකරවක
ආශයෝවනය රීමේම සඳහා අශන්වාසික ර ද්ගකයන්ටත් අවසර කබා
ශයන්ශන් ඒ හරහාත් යම් විශද් විනිමය ්රමාටයක් ශම් රටට ගකා
ඒවි යන අයහසින්. ඒ වාශේම කැයිසාතුගත ශනොකරන කය
සමාගම්වක ටය සුැකකුම්පත්, එශහම නැත්නම් ටයකර, ශකොටසා
බවට පක වර්තනය කරන්න ශම් නිශයෝග මිනන් ශයෝවනා කර
තිශබනවා. ටයකර ශකොටසා බවට පක වර්තනය රීමේශමන්, ශම්
යක්වා ටයකර හිමියන් ව ශයන් සිටි අය ශකොටසා හිමියන් බවට
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පක වර්තනය ශවකා, සමාගම්වක හිමිකාක ත්වය කැබිකා, ඒ
්රාේයනය රිගටම සමාගම තුළ ආරක්ෂා ශවකා ැකශඳනවා. ඒවා
විශද් විනිමය හැටියට, එශහම නැත්නම් ටයකර හැටියට තිුදටා
නම්, ඒ ටයකර ශබ්රුම් කරන ශවකාශේ නැවතත් යම් විශද්
විනිමය ්රමාටයක් ශම් රශටන් එළියට ගකා යනවා. ඒ තත්ත්වය
වළක්වා, ඒවා ශකොටසා බවට පක වර්තනය කර රිගු කාලීනව ශම්
විශද් විනිමය රට තුළ රඳවන්න ගත් වෑයමක් ව ශයන් කළ
ශයෝවනාව ය අශේ පැසසුමට කක් ශවනවා. ඒ වාශේම ශ්රී කාකා
රවය ශහෝ රවශන වයවසායකශයක් ටයක් ගත්තත්, ඒ සඳහා
ආුදඛ් ආශයෝවන ගිණුමක් විවෘත කරන්න ඕනෑ. ඒක සමහර
අවසා ාවක ශකොකු කරයරයක් හැටියටයි අප යරීන්ශන්. ඒ නිසා ශ්රී
කාකාශේ ආශයෝවන සඳහා විශද් ුදය්  එනශකොට රවශන
වයවසායන්ට හා රවයට ආුදඛ් ආශයෝවන ගිණුමක් විවෘත රීමේශම්
අව යතාව ශම් නිශයෝගවලින් මවත් කර තිශබනවා. ඒක, විශද්
විනිමය පහසුශවන් රටට ගකා ඒමට යරන කය ්රයත්නයක්
හැටියටයි අප යරීන්ශන්.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශයකක කාකයක් තිශබනවා.

ගවා බී.වයි.ජී. රත්නප්සේකර ෙුතා

(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ஜீ. ரத்னரெக்கர)

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara)

ශ්රී කාකාශේ ශන්වාසිකශයකුට ටය කබා දීශම්දී එම ශද්ශීය
ටය ගැනුම්කරුවනුත් ආුදඛ් ආශයෝවන ගිණුමක් විවෘත කරන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ හරහාත් විශද් විනිමය ගකා ඒශම් ගැටලුවක්
තිුදටා. විශ ේෂශයන්ම ශ්රී කාකාශේ ලියා පරිාචි රීසියම් සමාගමක
මේ සමාගම තිශබන්ශන් විශද් රටක නම්, එම මේ සමාගශමන්
ටය ුදයකක් කාකාවට ශගන එන්නත් ආුදඛ් ආශයෝවන ගිණුමක්
විවෘත කරකා අුදතු ්රයත්නයක් යැක ය යුතුව තිුදටා. ශම් වාශේ
ශයෝවනා ගටනාවක් තමයි අප අය පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත්
කරකා තිශබන්ශන්. නුදත්, විපක්ෂය අය ේශද් මඳන් ශම් ගරු
සභාව තුළ පාසාකු මරු රින ්රහාරයම අ් කාශගන මහා
ගාකශගෝේටියක් මැය ශමය ය පාසාකු මරු රින ්රහාරය පිළිබඳ
විවායයක්
බවට
පක වර්තනය
කරගැනීම
ඇත්ශතන්ම
කනගාටුයායකයි. අපට පාර්ලිශම්න්තුශේ නයාය පත්රය කබා
ශයනවා ශන්. ඒ නිසා මම ම් ලීමක් කරනවා, අවම ව ශයන් මින්
පසුව වත් අපි ඒ නයාය පත්රය අනුව විවායය කරුද රීයා. අපි ඒ
නයාය පත්රශන තිශබන ශද්ව්  ගැන ක ා කරුද. නයාය පත්රශයන්
පිටතට ගිහින් පාර්ලිශම්න්තුව විහිළුවක් බවට පක වර්තනය
කරන්න එපා රීයකා මම ශම් අවසා ාශේ ම් කා සිටිනවා. සාතුතියි,
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ්යනා ගමශේ මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි 9ක
කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 1.25

ගවා ඩයනා ගෙප්ේ ෙුත්මිය

)ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைரக)

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අය නයාය පත්රය අනුව
සුරාබු  ආඥාපනත යටශත් නිශේයන ආරිය ගැන, ආර්ථිකය ගැන
ක ා රීමේමට කැබීම ඇත්තටම මට සතුටට කරුටක්. ශම්
අවසා ාශේදී කාරටා රීහිපයක්, ශයෝවනා රීහිපයක් මරික පත්
කරන්න මා කැමැතියි.
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ශම්ක, රට ආර්ථික අර්ුදයයකට ුදහුට දීකා තිශබන ශවකාවක්.
හැම යාම ටය ශවවී ශම් රට මරික යට යනවා. නුදත්, එය නවතින
තැනක් තිශබන්න ඕනෑ. ශමොකය, අශේ අනාගත පරර ර -අශේ
යරුවන්- ටයකාරයන් බවට පත් කරකා ශම් රට මරික යට ශගන
යන්න තවු රටත් ර ළුවන්කමක් නැහැ. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි, මම මීය ට ශපර යවසකත් ක ා කළා, ශම් රටට විශද්
විනිමය ශගන එන ක්රමයක් ගැන; ශම් රශේ ටය ටික ශබ්රා ගන්නා
ක්රමයක් ගැන. ඇත්තටම එය බැරෑරුම් විධියට අයයයනය කළා
නම්, ගැඹුරට අයයයනය කළා නම් මා ඒ රීයූ ශයශයහි ශත්රුම
ශගෝක් අයට වටහාගන්න ර ළුවන්. කාසා වගාව ශම් රශේ නීතිගත
කරන්න ඕනෑ. මම ඒ ශයෝවනාව ශගන එනවා. අශේ රශේ සුරාබු 
licence ශයනවා වාශේම කාසා වගාව සඳහාත් licence එකක් කබා
දීකා රවශන අනුග්රහශයන් කාසා පිට රට යැවීමට අව ය කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. ඒක කළ යුත්ශත් රවශන අනුග්රහශයන්.
මත්ද්රවයයයක් හැටියට පාවිච්චි රීමේමට ශනොව රටට විශද් විනිමය
ශගන එන මාර්ගයක් ශකසයි කාසා වගාව ශයොයා ගත යුත්ශත්. අය
වන විට රටව්  රීහිපයක්ම කාසා වගාව කරනවා. ඒ වාශේම,
අශේ රට තුළත් කාසා වගාව මතාම ශකශහසිශයන් කළ හැරීයි.
එමිනන් විශද් විනිමය වි ාක ්රමාටයක් ශම් රටට කබාගත
හැරීයි. ශම් රශේ ටය ශබ්මේමට එය යායක කරගත හැරීයි. එශහම
නම්, අපට කැබිකා තිශබන නියානයක් වැනි ශම් ශයය අප ශම් රශේ
ටය ටික ශබ්රා ගන්න පාවිච්චි කළ යුතුයි.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් රට තුළ day economy
එක වාශේම night economy එකක් ය තිශබන්න ඕනෑ. ශමොකය,
අශේ රශේ නැත්ශත්ත් night economy රීයන එකයි. අශේ රශේ
මිනිසුන් තමන්ශේ වයාපාර වැ් කටයුතු කරකා, එශහම නැත්නම්
ැකකී රක්ෂාවකට ගිහි් කා, ුදළු යවසම ශවශහස ශවකා වැ් කරකා
හම්බ කරන ුදය්  හවසා වරුශේදී ශහෝ නිවාඩු කැුදණු ශවකාවක
වියයම් කරන්න යන්න තැනක් අශේ රශේ නැහැ. ඒ හින්යා ශම්
රටට night economy රීයන එක අතයව ය ශවකා තිශබනවා. අපි
බැලුශවොත්, ඒ night economy එකක් තිශබන හැම රටක්ම රියුණු
රටව් . එය ශම් රටටත් අතයව යයි. ශමොකය, අශේ රට
පාරාදීසයක් - paradise එකක්. අශේ රට සාචාරක වයාපාරශයන්
පළුද තැනට ආ රටක්.
ශම් රටට විශද්ශිකයන් ආ හැම ශවකාවකම අප යරීන ශයයක්
තිශබනවා. සුරාබු  ආඥාපනත යටශත් වූ නිශේයනවකට ශමන්න
ශම් කාරටාවත් එකතු කරන්න රීයා මම ශයෝවනා කරනවා. අය
අශේ රශේ restaurant එකක liquor bars, එශහම නැත්නම්
මත්පැන් අශළවි සැ්  විවෘතව තිශබන්ශන් රෑ 22.00 වනතුරු
විතරයි. අශේ රශේ wine stores ඇරකා තිශබන්ශන් ේශද් 9.00
මඳකා රෑ 9.00 වනතුරු විතරයි. ඇත්තටම ේශද් 9.00ට කවුරුවත්
ශම් liquor barsවකට එන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම ශයෝවනා
කරනවා, ශමම liquor bars ේශද් 20.00 සිට රෑ 20.00 වනතුරු
විවෘතව තියන්න licence එක රිය යුතුයි රීයකා. ඒ වාශේම ශම්
රශේ තිශබන ශහෝට් , restaurants සම්බන්යශයන් ය එශසේ කළ
යුතුයි. අප පිට රටවකට ගියාම ඒවාශයහි තිශබන තත්ත්වය අපි
යරීනවා. අපි පිට රටවකට ගියාම යවස තිසාශසේ වැ් කරකා,
වයාපාර කටයුතු කරකා, ඒ ශද්ව්  ගැන ක ා කරකා, සාකච්ඡා
පවත්වා නැවත ශහෝට්  කාමරවකට ඇවි් කා එළියට බහින
ශකොට රෑ 9.30 යි, 20.00 යි. ඒ වාශේම තමයි ශම් රටට එන
විශද්ශීය සාචාරකයනුත්; ඒ සියලු ශයනාත් එශහම තමයි. ඒ අයත්
රෑ 20.00 විතර වනශකොට තමයි තමන්ශේ ශහෝට්  කාමරශයන්
එළියට බහින්ශන්. නුදත්, අශේ රශේ restaurantsවක තිශබන
liquor bars රෑ 22.00 වනශකොට වහනවා. ඒ liquor barsවක
licence එක මවරයි රෑ 22.00 වනශකොට. ඒවා රෑ 22.00 වනශකොට
වහන්න ඕනෑ. එතශකොට ඒ මිනිසුන්ට අවසා ාව කැශබන්ශන්
පැයයි. ඒ මිනිසුන්ට වියයම් කරන්න තිශබන්ශන් පැයයි. අපි
යන්නවා, සුරා බු වලින් ශකොතරම් ුදයකක් ශම් රට ේපයනවාය

1698

රීයකා. සාචාරකයන්ශේ ුදය්  වියයම් කරන්න අව ය තැන් ශම්
රශේ නැහැ. ඒකයි මම රීයන්ශන්, ශම් රටට night economy
එකක් අව යයි රීයකා. ඒ night economy එක ඇති කශළොත්
ශහෝට් වක අඩුම තරමින් පාන්යර 2.00 ශවනතුරුවත් liquor bars
විවෘත කරකා තියන්න ර ළුවන්. එශහම කශළොත්, විශද්ශීය
සාචාරකශයකුට ශම් රට තුළදී වියයම් කරන්න අඩුම ගටශන් පැය
තුන හතරක් තිශබනවා. අපි එළියට බැසාසාම රෑ 9, 20 ශවන
ශකොට ශම් සෑම ශයයක්ම වහකා. මිනිසුන්ට යන්න තැනක් නැහැ.
මිනිසුන්ට ගිහි් කා ස් ලි වියයම් කරන්න තැනක් නැහැ. යවස
තිසාශසේම හම්බ කරන ශද්ව්  වියයම් කරන්න තැනක් නැහැ. ඒකයි
අශේ මිනිසාසු ශපකඹිකා තිශබන්ශන් අශේ රුපිය්  ශ්ොකර් බවට
පත් කරකා සිාගේපූරුව, බැාශකොක්, මැශ් සියාව වාශේ රටවකට
යන්න. අශේ රුපිය්  ඒ රටවකට ශගන යන්න ශ්ොකර් බවට
පක වර්තනය කරනවා. අපි ඒ රටවකදී ඒ ුදය්  වියයම් කරනවා.
ඒශකන් ශවන්ශන් රශේ තිශබන ුදය්  ටික නැති ශවන එක
විතරයි.
අශේ රට වාශේ සුන්යර රටක සාචාරක වයාපාරය මතාම
මහළින් රියුණු කරන්න ර ළුවන්. එශසේ රියුණු රීමේමට අව ය
අටපනත් සාශ ෝයනය කරනවා නම්, ශමන්න ශම් ශද්ව්  ඇතුළු
කළ යුතුයි රීයකා මම ශයෝවනා කරනවා. මම රීේවා වාශේ,
මරික ශනදී කාසා වගාව ශම් රශේ නීතිගත කරකා, medical
cannabis හැටියට ඒවා පිටරට යවන්න කටයුතු කරන්න. ඒක
මතාම වැයගත් ාකයක්; ධෂයයක්. අශේ රට තුළ අයටත් ඒ
ධෂයය පාවිච්චි කරනවා. හැම ආයුර්ශේය ශබශහතකටම කාසා
පාවිච්චි කරනවා. නුදත් අවාසනාවකට අපි මන්රියාව වාශේ
රටවලින් ආයුර්ශේයයට අව ය කාසා ශගශනනවා. පිට ැකටියන්
ඇවිත් තමයි අශේ රශේ තිුදණු ශම් වැයගත් ාකය තහනම් කශළේ.
ඒක තහනම් කශළේ අශේ මිනිසාසු ශනොශවයි. එශහම නම් අපට
ර ළුවන්කම තිශබන්න ඕනෑ,
28වන සියවශසේ ශගනාර  ඒ
ආඥාපනත් ටික ශවනසා කරන්න. එශහම ශවනසා කරකා ශම් රට
මරික යට ශගන යන්න ඕනෑ. ශම් රට සාවර්යනය කරා යන්න නම්,
අපි ශවනසා විධියකට සිතන්න ර රුු  ශවන්න ඕනෑ. අපි ඒ විධියට
සිතුවා නම් ශම් රට ශගෝ යාගන්න ර ළුවන් ක්රම තමයි ශම්වා. ඒ
නිසා අපි ශම් ගැන ශවනසා විධියකට හිතකා, modern world,
රියුණු ශවන රටකට -

ගවා රීාසන ප්නල් 2සන් ෙුතා

)ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்ென்)
(The Hon. Kins Nelson)

Madam, I rise to a point of Order.

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් ගරු මන්ත්රීතුමිය කාසා
ගැන ක ා කරනවා. ඒක ආණ්ඩුශේ මතයය, එතුමියශේ මතයය
රීයකා මම යැන ගන්න කැමැතියි.

ගවා ඩයනා ගෙප්ේ ෙුත්මිය

)ைொண்புைிகு (திருைதி) டயனொ கைரக)

(The Hon. (Mrs.) Diana Gamage)

ඇත්ත ව ශයන්ම රීේශවොත් ශම්ක ආණ්ඩුශේ මතයක් රීයකා
මට රීයන්න අව යතාවක් නැහැ. ශම්ක ආණ්ඩුශේ මතයක් රීයකා
මම රීයන්ශන් නැහැ. ශම්ක මම ශගනාර  ශයෝවනාවක්. මම ශම්
ගැන සම්පූර්ට අයයයනයක් කරකා තිශබනවා. මම ඒ ගැන
ශපෞද්ගලිකවම අයයනය කළා. 1017 ශවන ශකොට ශ්ොකර්
බිලියන 73ක පමට ආයායමක් කබාගන්න ර ළුවන් වගාවක් තමයි
ශම් කාසා වගාව. ශම් රට කෘෂි කාර්මික ව ශයන් මතා මහළ
තත්ත්වයක තිශබන රටක්. එශහම නම්, ශම් රට තුළ ශම් වාශේ
ශයයක් නිෂාපායනය කරකා වි ාක විශද් විනිමයක් කබා ගන්න
ර ළුවන්කම තිශබනවා. එශහම නියානයක් ේ් මඳශගන අපි ුදළු
රටටම ාප කර කර, ශද් පාකනඥයන්ට ාප කර කර, රශේ

1699

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ්යනා ගමශේ මහත්මිය

මන්න වනාධිපතිට ාප කර කර මන්න එශක් ශත්රුමක් නැහැ. අපි
සියලුශයනාම නියානයක් ේ් වාඩි ශවකායි මන්ශන්. ඇයි, අපි ඒක
පාවිච්චි කරන්ශන් නැත්ශත්? ශම් කෘෂිකර්මය අපි රියුණු කළ
යුතුයි. මම රීයන්ශන් නැහැ, කාසා මත්ද්රවයයක් හැටියට නීතිගත
කරන්න රීයකා. ඒවා රවශන අනුග්රහශයන් වගා කරකා පිට රට
යවන්න. එයින් කැශබන විශද් විනිමශයන් ශම් රශේ ටය ටික
ශබ්රන්න කටයුතු කරන්න. අපට හැම යාම ටයකාරශයෝ හැටියට
ශම් රශේ .එවත් ශවන්න බැහැ. අශේ අනාගත යරු පරර ර ශම් රශේ
ටයකාරශයෝ කරකා අපට යන්න බැහැ. අපි ශම් ටය ශගේවා ඇති;
ටය ගත්තා ඇති. ඒ නිසා මම වි ාවාස කරනවා, ශම් පනත්
සාශ ෝයනය කරද්දී ඒ කාරටයත් ඇතුළු කළ යුතුයි රීයකා.
එශහම කශළොත් ඒ තුළින් ශම් රශේ ආර්ථිකය රියුණු කරන්න
අවසා ාවක් කැශබයි රීයකා මට වි ාවාසයක් තිශබනවා. ශමවැනි
ශද්වලුත් ඇතුළත් කරකා අයාළ පනත් සාශ ෝයනය කරන්න
රීයකා මා ම් කා සිටිනවා.
සාතුතියි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු කක්ෂාමන් රීක ඇ් ක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක
කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 1.14

ගවා ලක්ෂනෙන් රීරිඇල් 2ල ෙුතා
)ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඇත්ත ව ශයන්ම මම ක ා
කරන්න ශනොශවයි හිටිශන. අය ේශද් බන්ු ක ගුටවර්යන මැතිතුමා
වරාය නගරය - Port City - ගැන යම් යම් අයහසා ්රකා කළා.
එම පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත් කරර  ආකාරය
ගැනත් මම යමක් රීයන්නට ඕනෑ, ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි. එම පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුවට මරික පත්
කශළේ පසුගිය 8වැනි යා. එතශකොට විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ා
සාශ ෝයනය යටශත් අපට සතියයි තිශබන්ශන් ශම් පනත්
ශකටුම්පත අභිශයෝගයට කක් කරමින් අධිකරටයට යන්න.
අශ්රේ්  8වැනි යා ශම් පනත් ශකටුම්පත මරික පත් කළා. ඊට පසාශසේ
9වැනි යා විතරයි අපට තිශබන්ශන් ශම් පනත් ශකටුම්පත
සම්බන්යශයන් අධිකරටයට යන්න. ඊට පසාශසේ යවසා 5ක් නිවාඩු.
එතශකොට අපට ේසාවියට යන්න තිුදශණ් යවසා 1යි. ූලකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමියනි, විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසා ා සාශ ෝයනය
යටශත් ශමවැනි පනත් ශකටුම්පතක් සම්බන්යශයන් අධිකරටයට
යන්න කාකය තිශබන්ශන් යවසා 7යි. අශ්රේ්  8වැනි යා ශම් පනත්
ශකටුම්පත මරික පත් කළා. එතශකොට අපට 9වැනි යා ේසාවි යන්න
ර ළුවන්. ඊට පසාශසේ යවසා 5ක් නිවාඩු. අපට ේසාවි යන්න මතික 
වුශණ් යවසා 1යි. ශම්ක ආණ්ඩුව හිතා මතා කරර  ශයයක්. රවශන
නිවාඩු නිසා ේසාවිත් වහකා. ශම් පනත් ශකටුම්පත මරික පත් රීමේම
සම්බන්යශයන් අධිකරටයට යෑම වළක්වන්න තමයි ආණ්ඩුව ශම්
ආකාරශයන් කුමන්ත්රටකාමේ විධියට කටයුතු කශළේ. ශමවැනි
ආකාරශයන් පනත් ශකටුම්පතක් මරික පත් කරනශකොට අපට
සැකයි. ශම් තුළ ශමොනවා හක  තිශබනවා.
මම ශම් ගරු සභාශේ ශයපැත්ශත්ම සිටින සියලු මන්ත්රීවරුන්ට
රීයන්ශන්, ශම් පනත් ශකටුම්පත පාර්ලිශම්න්තුශේ අීවක්ෂටයට
යටත් කරන්න රීයකායි. ශමොකය, ුදය්  බකය තිශබන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තුවට. ශම් වරාය නගරයට ුදය්  බකය ශයන්න බැහැ
ශන්. ඒක පාර්ලිශම්න්තුවට යටත් කරන්න; එච්චරයි. ඒ ම් ලීම
අපි කරනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් රශේ ශවච්ච
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වාචා ශහළියරේ කශළේ පාර්ලිශම්න්තුව බව ඔබතුමිය යන්නවා. ඔය
ශකොකු ශකොකු Auditors-General කේටිය හිටියාට, මහ බැාකුශේ
ශකොකු ශකොකු අය හිටියාට, CID එක හිටියාට ශම් රශේ වාචා
ශහළියරේ කශළේ ඒ ශගෝ කන් ශනොශවයි. පාර්ලිශම්න්තුව තමයි
ඒවා ශහළියරේ කශළේ. බැඳුම්කර වාචාව, මානි වාචාව COPE
එකයි, COPA එකයි තමයි ශහළියරේ කශළේ.
වරාය නගරය යැන් අපට අත් හක න්න බැහැ. ඒක අශේ රශේ
වාසියට හරවා ගන්න ඕනෑ. අවුරුද්යකට සැරයක් COPE එකටයි,
COPA එකටයි එහි ගිණුම් වාර්තා මරික පත් කරන්න රීයකා ශම්
පනත් ශකටුම්පතට වගන්තියක් ශගශනන්න. යැන් තිශබන පනත්
ශකටුම්පත රිහා බැලුවාම පාර්ලිශම්න්තුවට එහි ුදය්  පාකනයක්
නැහැ. COPE එකයි, COPA එකටයි ඒ නිකයාක න් කැඳවන්නත්
බැහැ. එතශකොට අයයක්ෂවරු - directors - පත් කරනවා. [බායා
රීමේමක් - ශමොකක්ය? නැිනටකා රීයන්න ශකෝ. නැිනටකා
රීයන්න, මම ේත්තර ශයන්නම්. මට යාන්තමට ඇහුටා,
ආණ්ඩුශේ හිටියා නම් එශහම ශයයක් කරන්ශන් නැහැ රීයනවා.
අශේ යහ පාකන ආණ්ඩුව කාකශන ශම් වරාය නගරය ගැන අපිත්
අයයයනයක් කළා. අපි ඒ අයයක්ෂ මණ්්කයට කවුය පත් කශළේ?
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශේ යළ සටහශන් තිුදශණ් මහ
බැාකුශේ අධිපති - Governor of the Central Bank - ූලකය
මණ්්කශන අධිපති, ුදය්  අමාතයාා ශන ශ් කම්, Auditor General. ඒ වාශේ අය තමයි අපි අයයක්ෂ මණ්්කයට නම්
කරකා තිුදශණ්. නුදත් යැන් ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමාට
ඕනෑම 7ශයශනක් නම් කරන්න ර ළුවන්; සුු සුකම් ශමොනවත් නෑ.
ීනන්නු පත් කරන්න ර ළුවන්; හුදයාශේ අය පත් කරන්න ර ළුවන්.
බකවත් රටව්  ගටනාවක් යැනටමත් සැක පහළ කරකා
තිශබනවා, ශම්ක ුදය්  විශුද්ධිකරටශන ූලකසා ානයක් හැටියට
තමයි ශම් ශගෝ කන් ශේන්න හයන්ශන් රීයකා. ඇශමක කානු
තානාපති ශකළින්ම රීේවා ශන්, ශම් පනත් ශකටුම්පත රිහා
බැලුවාම ශමහි යටි අරුදට කළු ස් ලි සුු  කරන ුදය් 
විශුද්ධිකරට මයයසා නයක් හැටියට තමයි ශපශනන්ශන් රීයකා.
අපට ශම් සම්බන්යශයන් ේසාවි යන්න යවසා ශයකයි තිුදශණ්.
ඔබතුමන්කාශේ ශච්තනාව අවාක නම් අපට සුමානයක් ක් 
ශයන්න ඕනෑ. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශනක් කාරටය
තමයි ශම් පනත් ශකටුම්පත හයද්දී ඒ සම්බන්යශයන් රීසිම
සාවායයක් නැති එක. ශම් රශේ සිටින ුදද්ධිමතුන්,
ගටකාධිකාක වරු, වෘත්තිකයන් රීසි ශකශනක් එක්ක
සාකච්ඡාවක් නැතිව ශම් පනත් ශකටුම්පතක් හයකා මරික පත්
කරකා තිශබනවා. ඒ වයාපාරවකට බු  ගහන්න බැහැ; no tax can
be imposed. ශමොකක්ය ශම්? There is no tax. අවසාන ව ශයන්
මම රීයන්න ඕනෑ, නීතිය එකක් ශවන්න ඕනෑ බව. ආණ්ඩුව
ශමතැනදී කකාරිය ශද් පාකනය රිහා බකකා තිශබනවා ය? අශේ
රශේ හිටර  ඩී.එසා. ශසේනානායක මැතිතුමාශේ මඳකා
බණ්්ාරනායක අගමැතිතුමා, බණ්්ාරනායක මැතිනිය, ශ්රේමයාස
මැතිතුමා ඇතුළු හැම නායකයකුම අශේ රශේ සාවාීවනත්වය
ආරක්ෂා කළා. ශම් රට සුපික  බකවතුන්ට ශපොර පිටියක් ශවන්න
ම් හැක ශන නැහැ. ඒ අය මන්රියාශවන් ේයේ ගත්තා; ීනනශයන්
ේයේ ගත්තා. තුදන්නාන්ශසේකා ීනනයට අශේ රශේ බින්න
බහින්න ම් දීකා තිශබනවා. රීසිම නායකශයක් ශම් වාශේ වැ්ක්
කශළේ නැහැ.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, යැන් ක ාව අවසන් කරන්න.

ගවා ලක්ෂනෙන් රීරිඇල් 2ල ෙුතා
)ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Madam, give me three minutes more.
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තුදන්නාන්ශසේකා හිතනවාය, මන්රියාව අමනාප කරශගන ශම්
කටයුත්ත සාර් ක කර ගන්න ර ළුවන් රීයකා? කකාරිය බකවතා
මන්රියාව. මන්රියාව තරහ කරශගන ශම් කටයුත්ත සාර් ක කර
ගන්න ර ළුවන්ය? එච්චර ශයයක් ශත්ශරන්ශන් නැද්ය? ඒවා ශම් නීති
ශපොත්වක නැහැ. නුදත් අපි යන්නවා, මන්රියාව නිසා අශේ රට
මතාම කටුක අත්යැකීම් කබා තිශබනවා රීයකා. ඒවා ශම් ශපොශත්
නැහැ. අන්න ඒ නිසා අපි රීයනවා, ශම් වරාය නගරය
පාර්ලිශම්න්තුවට යටත් කරන්න, COPE and COPAවකට යටත්
කරන්න රීයකා. ඒ වාශේම, ශම් සම්බන්ය ුදය්  බකය
පාර්ලිශම්න්තුවට ශයන්න, ුදය්  විශුද්ධිකරටය තහනම් රීමේම
සඳහා වගන්තියක් ශම් පනත් ශකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න
රීයකා මා මතා ඕනෑකමින් ම් ලීමක් කරනවා.

කරන අශනකුත් වපසක ය හයකා ශයන්න ඕනෑ; පක සරය නිර්මාටය
කරකා ශයන්න ඕනෑ; ඒ වාශේම නීතිමය ආවරටය හයකා ශයන්න
ඕනෑ. නීතිමය ආවරටය හයකා දීශම්දී ශම් රශේ නීතිපති
ශයපාර්තශම්න්තුව, ශම් රශේ අධිකරටය සහ ශම් රශේ ේත්තමේතර
පාර්ලිශම්න්තුව යන සිය් කටම යටත්ව ඒ ආවරට හයකා දීශම්
රීසිම වරයක් නැහැ.

ගවා ලක්ෂනෙන් රීරිඇල් 2ල ෙුතා
)ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශම් වරාය නගරය පාර්ලිශම්න්තුවට යටත් රීයකා පැහැරිලිව
ශම් පනත් ශකටුම් පශත් සඳහන් ශවන්ශන් නැහැ, ගරු රාවය
ඇමතිතුමනි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

ගවා අවාන්දික රනාන්දු ෙුතා

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. Arundika Fernando)

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අරුන්රික ්රනාන්ු  රාවය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු
එශකොළහක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 1.32

ගවා අවාන්දික රනාන්දු ෙුතා (ප්පොල් 2 රීුරල් 2 ුා තල් 2
වගා රවර්ධානය ුා ආ්රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂනපා න ුා
අපනයන විවිධාාාගිකරට රාජය අොතයුරො)

)ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - ததன்மன, கித்துல்
ைற்றும் பமன தெய்மககள் ரைம்பொடு ைற்றும் அமவ ெொர்ந்த
தபொறிமுமற பண்டங்களின் உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி
பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut,
Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related
Industrial
Product
Manufacturing
and
Export
Diversification)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, විශද් විනිමය පනත,
සුරාබු  ආඥාපනත සහ ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනත
යටශත් ශගන එන නිශයෝග, නිශේයන සහ ශරගුකාසි පිළිබඳව ක ා
කරන ශම් අවසා ාශේ අයහසා ්රකා රීමේමට අවසා ාව කබා දීම
සම්බන්යශයන් ඔබතුමියට සාතුතිවන්ත ශවනවා. මට ශපර ක ා
කළ ගරු කක්ෂාමන් රීක ඇ් ක මන්ත්රීතුමාට මා පිළිතුරක් ශයන්න
ඕනෑ. මම වශරක සාචාරක රාවය අමාතයවරයා හැටියට කටයුතු
කරන ශවකාශේ Port City වයාපෘතිය හා සම්බන්ය සමාගමත්
එක්ක සාකච්ඡාවක් කළා. අය වි ාක ව ශයන් ශකොකු බි් ශකක්
මවනවා, ශම්ක ශවනම රාවයයක් රීයකා. ඒ කාශ්  රීේවා,
ශම්කට ශවනම වීසා ගන්න ඕනෑ, ශම්ක ේඩින් යනවා නම් අවසර
ගන්න ඕනෑ, අඩු ගටශන් ශම්ක ේඩින් යන ගුවන් ප යවත් නැහැ
රීයකා. ඒ කාරටා සම්බන්යශයන් අපි සාකච්ඡා කළා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි යන්නවා, ීනන රවයට
ශපෞද්ගලික සමාගම් නැහැ. ීනන රවයට අයිති සමාගම් තමයි
තිශබන්ශන්. එශහම සමාගමක් තමයි ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන
450ක ශම් ආශයෝවනය සිු  කරකා තිශබන්ශන්. එතශකොට ශම්
ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 450 ආශයෝවනය කරකා ඒ
ශගෝ කන් ුදලින්ම කරන්ශන් constructions. ශමතැන
සම්පූර්ටශයන්ම ශගෝ කරකා වරාය නගරය නිර්මාටය රීමේම
තමයි ඒ ශගෝ කන් කරන්ශන්.
ඊළඟට, ඒශක් කාභාා කබා ගැනීම ගැන ක ා කරනවා. ඒ
ශගෝ කන් අනිවාර්යශයන්ම කාභයක් කබා ගැනීමට තමයි ඒ
ආශයෝවනය කරන්ශන්. හැබැයි ශම් සඳහා ආශයෝවකයන් ශසොයා
ගැනීශම් වගකීම, ආශයෝවකයන් ශගනැ් කා දීශම් වගකීම
තිශබන්ශන් කක් රවයට. මට ඒ සමාගම රීේවා, ශම් සඳහා
මැරිහත්ශවකා ශම්කට ආශයෝවකයන් ශහොයකා ශයන්න රීයකා.
තවම ශම්කට ආශයෝවකයන් ඇවි් කා නැහැ. ශම් රටට
ආශයෝවකයන් ශගශනන්න නම් අපි ඒ අයට අව ය පහසුකම්
සපයා ශයන්න ඕනෑ. යටිතක පහසුකම් සපයන්න ඕනෑ; අව ය
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(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

මා ඔබතුමාට ්රකා කරන්නම්,-

ගවා ලක්ෂනෙන් රීරිඇල් 2ල ෙුතා
)ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හක , ශපොඩ්්ක් මන්න. ුදය්  බකය තිශබන්ශන්
පාර්ලිශම්න්තුවට. ශම් වරාය නගරය පාර්ලිශම්න්තුශේ ුදය් 
බකයට යටත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම, COPE එකටත්, COPA
එකටත් ශගන්වන්න ර ළුවන් වාතාවරටයක් තිශබන්න ඕනෑ. රට
ශවනුශවන් ඒ කටයුත්ත කරන්න.

ගවා අවාන්දික රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, නීතිපතිතුමා ශම් පනත්
ශකටුම්පත සම්බන්යශයන් එතුමාශේ සම්පූර්ට අයහස,
නිර්වචනය අධිකරටයට දීකා තිශබනවා. නීතිපතිතුමා රීයශන්න්
ශම් රශේ නීතිය සම්බන්යව මන්න ්රයාන ර ද්ගකයා. අධිකරටය
තමයි ශම් ශකටුම්පත සම්බන්යශයන් අවසානශනදී තීන්ු ව
ශයන්ශන්. අපටත් ඕනෑ, ආශයෝවකයන් ඇවි් කා නියහසාව ශම්
සාවර්යන කටයුතු කරනවා යරීන්නයි. අපට මතකයි,
තුදන්නාන්ශසේකා මහවැලිය හයන ශවකාශේත් වි ාක ්ර ාන ආවා.
මම නිශයෝවනය කරන්ශන් ර ත්තකම රිසාත්රික්කය. ශම් රශේ දූපත්
හැටක් තිශබනවා. ක් පිටිශයන් පටන් ගත්තාම යාපනය යක්වා
දූපත් හැටක් තිශබනවා. මහවැලි සාවර්යන අධිකාක ය වාශේ
අධිකාක යක් පිහිටුවකා, ඒ ු පත් හැට ආශයෝවන කකාපයක් කරකා,
ආශයෝවකයන් ශගන්වන්න රීයකා මම ශයෝවනා කරනවා.
හැබැයි, ආශයෝවකයන් එන්න නම්, ඒ අයට ඒ නීතිමය ආවරටය
තිශබන්න ඕනෑ, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
ඊළඟට, තුදන්නාන්ශසේ ුදය්  විශුද්ධිකරටය ගැන ක ා කළා.
යැන් අපට තරගකාක  රටව්  ශයකක් තිශබනවා. එකක්, එක්සත්
අරාබි එමීය ර් රාවයය -ඩුබායි-; එහා පැත්ශතන් සිාගේපූරුව. ඒ
රටවකට ුදලින්ම ආශයෝවකයන් එනශකොට ඒ අයට අව ය
පහසුකම්, ඒ අයට අව ය නීතිමය ආවරටය කබා දීකා, සියලු
නීති ලිහි්  කරකා, ආශයෝවකයන්ට අවසා ාව ු න්නා,
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. [බායා රීමේමක්
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එශහම කශළොත් තමයි ශම්
වරාය නගරයට ආශයෝවකයන් එන්ශන්. ගරු කක්ෂාමන් රීක ඇ් ක
මන්ත්රීතුමා black money ගැන ක ා කළා. අය මම ඒ ගැන ක ා
කශළොත් මා වැැකරිකරුවකු හැටියට හාවඩු ගහයි. හැබැයි, ඩුබායි
රටට, සිාගේපූරුවට ුදලින්ම ආශේ black money තමයි. ඒ black
moneyවලින් තමයි ුද් ම ආශයෝවන සිද්ය කරන්ශන්. අපි
රීයන්ශන් නැහැ, එවැනි තත්ත්වයකට යන්න රීයකා. හැබැයි, ශම්
ආශයෝවකයන්ට ශමොනවා ශහෝ නීතිමය ැකකවරටයක් ශයන්න
ඕනෑ, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
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[ගරු අරුන්රික ්රනාන්ු  මහතා]

විශද් විනිමය පනත යටශත් ශගශනන නිශයෝග ගැන, සුරාබු 
ආඥාපනත යටශත් ශගශනන නිශේයන ශයකක් ගැන සහ ආනයන
හා අපනයන (පාකන) පනත යටශත් ශගශනන ශරගුකාසි ගැන අය
අපි ක ා කරනවා. අතිගරු වනාධිපතිතුමා මතාම ශහොඳ තැනකට
අය ශම් රට ශගනැවිත් තිශබනවා. රුපිය්  115ට, රුපිය්  150ට
ඇශමක කානු ශ්ොකර් එක යයි රීයකා, ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ය සි් වා
මන්ත්රීතුමා රීයනවා මට ඇහුටා. අය ඇශමක කානු ශ්ොකරය
රුපිය්  290කට බැහැකා තිශබනවා. අතිගරු වනාධිපතිතුමා
අනව ය ශද්ව්  ආනයනය සම්පූර්ටශයන් නැවැත්වූවා.
සික මාශවෝ බණ්්ාරනායක මැතිනියශගන් පසාශසේ එතුමා කෘෂිකර්ම
විේකවයක් සිද්ය කරශගන යනවා. ඒවා අඬ ශබර ගහකා කරන්ශන්
නැහැ. අපනයන කෘෂි කර්මාන්තයට, කෘෂි කර්මාන්තයට, වැවිලි
කර්මාන්තයට ශයන්න ර ළුවන් ේපක ම සහශයෝගය එතුමා ශයනවා.
එතුමා අපට ශමොකක්ය රීේශේ? ශපෝ  ශත්  ්ර ානය ආවාම එතුමා
රීේවා, කමම ශපෝ  ශත්  ශගන්වන එක සම්පූර්ටශයන්ම
නවත්වනවා. මම palm oilවකට පනවන්න ර ළුවන් ේපක ම බු 
පනවකා තිශබනවාක රීයකා. එතුමා පික පහු  ශනොකළ palm oil crude palm oil - ශගන්වන එක සම්පූර්ටශයන් නැවැත්වූවා. ඒ
වාශේම, පික පහු  ශනොකළ ශපෝ  ශත්  ශගන්වන එක මරික 
කාකශනදී නවත්වනවා. තුදන්නාන්ශසේකාශේ ආණ්ඩුව කාකශන
ගරු ක සාඩ් බරියුදීන් හිටර  ඇමතිතුමා, ඕනෑම ශත්  වර්ගයක් මිර
කරකා ශම් රටට ශගන්වන්න ර ළුවන් නීති ශගනාවා. අපි ඒ නීති
අශහෝසි කරනවා. භාවිතයට නුසුු සු ශපෝ  ශත්  ශගන්වන එක
සම්පූර්ටශයන්ම නවත්වනවා. ශම් ්ර ානවකට තිශබන ශහොඳම
දීර්ඝ කාලීන විසඳුම තමයි ශපෝ  වගාව වැඩි රීමේම. එශතක් රවශන
ආයතනයක් වන මාමාසහිත බීමාමා කාකා සමාගම හරහා, ශම් රශේ
ශපෝ  ශත්  නිෂාපායනය කරන්න copra chips ශම්රික් ශටොන්
39,000ක් ශගන්වන්න කැබිනේ පත්රිකාවක් මරික පත් කරකා
තිශබනවා. අතිගරු වනාධිපතිතුමා ශම් රශේ ශපෝ  ශත් 
නිෂාපායනය කරන්න ඒ අවසරය දීකා තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මසාසර අශේ ගම්වක අහිාසක
අම්මකා ශපෝ  ශගඩි 20ක්, 21ක් මික කකා ශපෝ  රීක  කබාශගන,
එයින් ශපෝ  ශත්  හයනවා අපි යැකකා තිශබනවා. ඒ කාකශන
ශපෝ  ශත්  නිෂාපායනය කරන්න ශසක්කුව තිුදටා. ඒ
සාම්්රයායික ශපෝ  ශත්  නිෂාපායනය අය නැතිශවකා තිශබනවා. ඒ
සාම්්රයායික ශපෝ  ශත්  නිෂාපායනය වැඩි රීමේම සඳහා අව ය
සහශයෝගය අතිගරු වනාධිපතිතුමා දීකා තිශබනවා. 2970 - 2977
රවශන සික මාශවෝ බණ්්ාරනායක මැතිනිය ශම් ශද් කරන්න
යනශකොට, එයා එන්.එම්. ශපශර්රා මැතිතුමන්කා ශම් ශද් කරන්න
යනශකොට කළු ක් ුදයකාලිකා, යනපති පන්තිය ශම් විධියටම
ඒකට විරුද්ය වුටා; කකුශකන් ඇද්යා. අය වර්තමාන
වනාධිපතිවරයා ඒ වැ් පිළිශවළ නැවත වතාවක් පටන්ශගන
තිශබනවා. අය ඇශමක කානු ශ්ොකරය පාකනය කරන හැටි
ශපශනන්න තිශබනවා.
මා එක ේයාහරටයක් රීයන්නම්. අපි කහ ගැන ක ා කරනවා.
ශම් රශේ කහ වවන්න රීයකා අතිගරු වනාධිපතිතුමා රීේවා. ඒ
වාශේම, ශම් රශේ ශපෝ  ශත්  නිෂාපායනය කරන්න රීයකා
තිශබනවා. ශම් රශේ ශද්ශීය නිෂාපායනයට ක්තියක් ශයන,
මතිහාසගත වන නායකයකු බවට අතිගරු වනාධිපතිතුමා
පත්ශවකා තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඒ වාශේම තමයි ශම්
වයාපෘතියත්. ශම්ක තමයි අශේ රශේ අනාගතය. ශම් වයාපෘතිය
හරහා යැවැන්ත ආශයෝවන රීහිපයක් ශම් රටට එනවා. ්රයාන
ශරෝහකක් කැශබනවා. ඒ ්රයාන ශරෝහක තුළ ශසේවය කරන්න
අශේ වවයයවරුන්ට අවසා ාව කැශබනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි, අශේ රශේ ස් ලි තිශබන මිනිසාසු තමන්ශේ ළමයි
අයයාපනය සඳහා ඔක්සාෆර්ඩ් වි ාවවියයාකයට, ඕසාශරේලියාවට,

ශක්ම්බ්රිේ වි ාවවියයාකයට ශහෝ සිාගේපූරුවට යවනවා. අපි, අශේ
ශද්ශීය වවයය වියයාක ආරක්ෂා කරශගන, ශද්ශීය අයයාපනය
ආරක්ෂා කරශගන, නියහසා අයයාපනය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ.
රාවය වි ාවවියයාකයකට, Medical College එකට යන්න බැක  වුණු
අශේ රශේ අහිාසක අම්මකා තාත්තකාශේ ළමයින් ශකොශහේටය
යවන්ශන්? අය වනශකොට ඒ අය ශගව්  ශයොරව්  ේකසා කරකා ඒ
ළමයින් ශන්පාකයට යවනවා; බාේකාශද් යට යවනවා. අපි ඒ
වාශේ වි ාවවියයාක පද්යතියක් ශම් වරාය නගරය තුළ නිර්මාටය
කරනවා. ශමවැනි යැවැන්ත ආශයෝවන තමයි ශම් වරාය නගරයට
එන්ශන්.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාවය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ශයකක
කාකයක් තිශබනවා.

ගවා අවාන්දික රනාන්දු ෙුතා

(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මශේ ක ාව අවසන්
කරන්නම්. මට ශවන් කර තිශබන කාකශයන් විනාඩියක් ගරු
සුසි්  ශ්රේමවයන්ත ඇමතිතුමාට කබා ශයන්න මා බකාශපොශරොත්තු
ශවනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශේ කාකා බැාකුව
කැමැතිශවකා තිශබනවා, ඔවුන්ශේ ්රයාන tower එක වරාය
නගරය තුළ හයන්න. ඒ වාශේ ශද්ශීය සමාගම්වකටත් වරාය
නගරය තුළ ආශයෝවනය කරන්න අවසා ාව තිශබනවා. හැබැයි,
අය ශවනශකොට ගහන්ශන් කාටය? ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ හිටර 
වනාධිපතිතුමා යුද්යය අවසන් කරකා, වරායක් හයකා, ගුවන්
ශතොටුශපොළක් හයකා, යටිතක පහසුකම් සාවර්යනය කරකා,
අධිශේගී මාර්ග හයකා රට සාවර්යනය කළා. අතිගරු ශගෝධාභය
රාවපක්ෂ මැතිතුමා ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා නවත්වර 
තැන සිට රට සාවර්යනය කරන ගමන් ශද්ශීය ආර්ථිකය
ක්තිමත් කරන්න යැවැන්ත වැ් පිළිශවළක් ශගශනනශකොට,
එතුමාශේ ර තාට ගහනවා. අපි එතුමාශේ ර තා යැක්ශක් එතුමා
රුවන්වැලි සෑය මරික පිටදී වනාධිපතිවරයා ව ශයන් රිවුරුම් ශයන
අවසා ාශේ විතරයි. අඩුම ගටශන් ඒ ර තා රීසිම තැනකට
ඇවි් කා නැහැ. වනාධිපතිතුමා අඳින පළඳින විධිය, ක ා කරන
විධිය, ගමන් බිමන් යන විධිය බකන්න. වනාධිපතිතුමා යැවැන්ත
ශවනසක් කරන නායකශයක්, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
මට ශම් අවසා ාව කබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමියට සාතුතිවන්ත
ශවමින්, මශේ වචන සාව් පය අවසන් කරනවා.
මට නියමිත කාකශයන් විනාඩියක් සුසි්  ශ්රේමවයන්ත රාවය
ඇමතිතුමාට කබා ශයන්න, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.

ගවා සුසිල් 2 ප්රේෙජයන්ත ෙුතා - (අධායාපන
රිරසාසනකරට විවතත විශ්නවවි යාල ුා දුරසනථ අධායාපන
රවර්ධාන රාජය අොතයුරො)

)ைொண்புைிகு சுெில் பிரரைஜயந்த - கல்விச் ெீர்திருத்தங்கள்,
திறந்த
பல்கமலக்கழகங்கள்
ைற்றும்
ததொமலக்கல்வி
ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of
Education Reforms, Open Universities and Distance
Learning Promotion)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මම විනාඩියක කාකයක්
කබා ගත්ශත් ශපොඩි පැහැරිලි රීමේමක් කරන්නයි.
ගරු කක්ෂාමන් රීක ඇ් ක මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළා, වරාය
නගරය පාර්ලිශම්න්තුවට යටත් කරන්න රීයකා. වරාය නගරය
කළමනාකරටය වන ශකොමිසශම් සභාපතිවරයකු සහ අයයක්ෂ
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වනරා් වරයකු සමඟ සාමාජිකයන් 5ත්, 7ත් අතර සාඛ්යාවක්
මන්නවා. එහි වාර්ෂික විගටන වාර්තාව පාර්ලිශම්න්තුවටත්,
වනාධිපතිතුමාටත් මරික පත් කරන්න ඕනෑ. තුදන්නාන්ශසේකාට ඒ
අවසා ාශේ ර ළුවන් ශම්ක ඕනෑ තැනකට ශයොුද කරන්න රීයකා
රීයන්න. මම ්ර ානයක් අහනවා. 2978 අාක 4 යරන මහ ශකොළඹ
ආර්ථික ශකොමිසම - Greater Colombo Economic Commission
- ශේ.ආර්. වයවර්යන මැතිතුමා පටන් ගත්තා. ඒක යටශත් තමයි
BOI එක තිශයන්ශන්. නියහසා ශවශළඳ කකාපවක රීසිම
සමාගමක
වාර්තා
COPE
එකට,
COPA
එකට,
පාර්ලිශම්න්තුවටවත් එන්ශන් නැහැ. BOI එශක් වාර්තා විතරයි
එන්ශන්. ශමතැන තත්ත්වයත් ඒ හා සමානයි. ශමහි schedule
එශකන් ුදය්  විශුද්ධිකරටය වැළැක්වීශම් පනත මවත් කරකා
නැහැ . ඒ නිසා ඒක වරාය නගරයටත් බකපානවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ුදද්ධික පතිරට මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 28ක
කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 1.42

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අය විවාය කරන ගැසේ පත්ර
අතක න් මශේ අවයානය ශයොුද කරනවා, 1012 වනවාක  02 රිනැති
1108/34 යරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රශන පළ කරනු කැබූ
නිශේයනය අනුමත කරන්න රීයන කාරටයට අයාළ කාරටා
සම්බන්යශයන්. ශම් සිය් ක පිළිබඳව අපට ක ා කරන්න සිද්ය
ශවකා තිශබනවා. ශම් ගැසේ පත්රය හරහා රවය බකාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් සාටිකර් ක්රමයක් හඳුන්වා ශයන්නයි. සාටිකර් ක්රමය අය
ඊශන මතු වුණු කාරටයක් ශනොශවයි. මම ශම්කට අයාළ සමසාත
කාරටය ගන්න ඕනෑ. ශමොකය, වර්තමාන ආණ්ඩුව බකයට පත්
වුශණ් ශගෞරවනීය මහා සාඝ රත්නය ශපරයැක  කරශගන, ශබෞද්ය
ේරුමයන් පිළිබඳ ක ා කරමින්. හැබැයි අය ශමොකක්ය ශවකා
තිශබන්ශන්? රා කර්මාන්තය තුළ කෘත්රිම රා යැවැන්ත මාෆියාවක්
බවට පත් ශවකා තිශබනවා. ක ාව ආරම්භශනදීම මම රීයන්න
ඕනෑ, අයාළ සියලු
ශ් ඛ්න එකවර සභාගත කරන්න
බකාශපොශරොත්තු වන බව.
අශ්රේ්  මාසශන 10වැනි අඟහරුවායා ''අරුට'' ර වත් පශත්,
කසුරාබු  ශයපාර්තශම්න්තුශේ නියාමනශයන් කෘත්රිම රාවකට
්රමිතියක්ක යනුශවන් සඳහන් ශවනවා. ශම් වකවානුව තුළ රා
පිළිබඳව විශ ේෂ ගැසේ පත්ර ගටනාවක් එන අතශර් සාටිකර්
ක්රමයක් හඳුන්වකා ශයන වැ් පිළිශවළ එක පැත්තරීන් ගන්නවා.
ශම් ශමොශහොත ශවනශකොට ආණ්ඩුව පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ආර 
නැති ගැසේ ගටනාවක් තිශබනවා. 1012 වනවාක  07 රිනැති
1109/43 යරන ගැසේ පත්රය, ර ද්ගකයකුට ශගනියන්න ර ළුවන් රා
්රමාටය ලීටර 2.5 සිට ලීටර 3 යක්වා වැඩි රීමේශම් ගැසේ පත්රයයි.
ඊළඟට, රා මත අය කරන රුපිය්  50 බද්ය රුපිය්  15 යක්වා අඩු
රීමේශම් ගැසේ පත්රය තිශබනවා. ශමශතක් ක්  පැවති රා තැබෑරුම්
විවෘත කරන ශවකාව ශවනසා කරකා රාත්රී 8.00 සිට 9.00 යක්වා
තව පැයක් අතිශර්කව වැඩි කරන්නත්, ඒ හා සමානවම ේශද්
22.00ට තිුදණු ශවකාව 20.00 කරකා යවසකට පැය ශයකරීන්
ශේකාව වැඩි කරන්න ගැසේ පත්රයක් නිකුත් කර තිශබනවා. එම
ගැසේ පත්ර ළඟ ළඟ එනවා. මම මීය ට කලිනුත් ශම් කාරටය ශමම
ගරු සභාශේ මතු කළා.
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ඊට අමතරව නිෂාපායකයන් තුන් ශයශනකුට -විවිය හිතවතුන්ට
- නව මත්පැන් නිෂාපායන බකපත්ර තුනක් කබා දීකා තිශබනවා.
අඩු බද්යක් ශගවකා, රවයට කැශබන්න තිුදණු බු  ්රමාටය අහිමි
රීමේම සඳහා සහ්  ආශ්රිතව කසශක්ක නමින් මත්පැන් වර්ගයක්
නිපයවන්න දූෂිත ර ද්ගකයකුට බකපත්රයක් දීකා තිශබනවා.
අරක්කු කර්මාන්තශන යැවැන්තයකුට ශයවැනි බකපත්රය දීකා
තිශබනවා. බු ් ක ්රශද් යට තුන්වැනි බකපත්රය දීකා තිශබනවා.
ඒ විධියට බකපත්ර තුනක් දීකා තිශබනවා. මම ශම් කාරටය මීය ට
කලින් ශමම ගරු සභාශේදී මතු කළා. අවාසනාවකට මම ක ා
කරන ශමොශහොශත් ුදය්  රාවය ඇමතිතුමාවත්,
ුදය් 
ඇමතිතුමාවත්, අඩු ගටශන් ශවශළඳ ඇමතිතුමාවත් ශමම ගරු
සභාශේ නැහැ.
පසුගිය ඔක්ශතෝබර් වාශේම ශයසැම්බර් මාසශනත් Cargills
Food City outletsවකට මත්පැන් බකපත්ර 50කට වැඩි සාඛ්යාවක්
කබා දීකා තිශබනවා. මට ඒ විසාතර සාඛ්යාශ් ඛ්න සහිතව
ශපන්වන්න ර ළුවන්. 1010.21.01වැනි යා Cargills Food City
සමාගම ශවනුශවන් විවිය සා ානවක outlets ඇතුළත සුරාසැ් 
ආරම්භ කරන්න මත්පැන් බකපත්ර 15ක් දීකා තිශබනවා. එම
විසාතර ඇතුළත් ලිපිය මම සභාගත කරන්න බකාශපොශරොත්තු
ශවනවා. ඒ වාශේම, 1010.20.17වැනි යා කී් සා ආයතනයට
බකපත්ර 16ක් කබා දීකා තිශබනවා. මම යන්නවා, ශම්ක සිද්ය
ශවන්ශන් කමතට තිතක තියන්න ක ා කරර  වනාධිපතිවරශයක්
වර්තමාන අගමැතිවරයා ව ශයන් සිටියදී බව. එතුමා ුදද්ය ාසන
ඇමතිවරයා, එතුමා ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු ඇමතිවරයා,
එතුමා ුදය්  ඇමතිවරයා. කමතට තිතක තියන්න ක ා කරර 
යුගයක කතිතට මතක ක්රියාත්මක ශවන්න එතුමාශේ අත්සනින්
තමයි ශම් විධියට බකපත්ර කබා දීකා තිශබන්ශන්. ශම්ක මතාම
ශේයනීය තත්ත්වයක්.
අය කෘත්රිම රා වයසනයක් බවට පත්ශවකා තිශබනවාය රීයන
එක මම විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරනවා. අය කඅරුටක ර වත් පශත්
සඳහන් ශවනවා, කවිවිය විෂකාරක ශයොයා ගනිමින් කෘත්රිම රා
සකසා රීමේම නිසා ඒවා පානය රීමේශමන් පූඬලුඔය, ශකොටශයනියාව
වැනි ්රශද් වක ර ද්ගකයන් .එවිතක්ෂයට පත්ව ඇතක රීයකා.
කෘත්රිම රා නිසා විනාරීක  කර්මාන්තයත් අය බරපතළ විධියට
වයසනයකට කක්ශවකා තිශබනවා. විනාරීක  කර්මාන්තය
බරපතළ වයසනයකට කක්වීමට කෘත්රිම රා බකපා තිශබනවා.
කෘත්රිම රා නිෂාපායනය කරන්ශන් ශකොශහොමය? ඒක මතාම
වැයගත්. කෘත්රිම රා නිෂාපායනය රීමේශම්දී  උසාේ, මානි සහ
විශ ේෂශයන්ම යූක යා පාවිච්චි කරනවා. ශම් සභාශේ කවුරුත්
යන්නවා, යූක යා රීයන්ශන් ශපොශහොර වර්ගයක් බව. අපි ගන්නා
විනාරීක වක කෘත්රිම රා තමයි තිශබන්ශන්. එතශකොට යූක යා
ශපොශහොර යාකා හයර  කෘත්රිම රාවලින් හයර  විනාරීක  අපි කනවා.
හා් වක තිශබන ඇෆශකොශටොක්සින් ගැන ක ා කරනවා,
ශපෝ ශත් වක තිශබන ඇෆශකොශටොක්සින් ගැන ක ා කරනවා.
හිටර  ශවශළඳ ඇමතිවරයා විධියට ශම් සභාවට මම රීක පිටි පිළිබඳ
වාර්තාවක් මරික පත් කළා. ශම් ආණ්ඩුව තවමත් එම වාර්තාව
එතැනින් මරික යට අරශගන ගිශන නැහැ. අපි DCD, melamine
ගැන ක ා කළා. ඒ වාශේම ඌරු ශත් , හරක් ශත්  සහ
කටුශපෝ ශත්  සම්බන්ය ශචෝයනාවක් පාක ශභෝගික අධිකාරයට
ඇවි් කා තිුදටා. කටුශපෝ ශත්  සර රා තහනම් කරන්න නීති
ශේනවා රීේවා. පසුව ශවශළඳ ඇමතිතුමා ශම් ගරු සභාශේදී
රීේවා, කනැහැ, නැහැ, එශහම නැහැ. සම්පූර්ටශයන් තහනම්
කරන්ශන් නැහැක රීයකා. මාතර රිසාත්රික්කයටත්, ගාලු
රිසාත්රික්කයටත් කටුශපෝ  වගාව ශකොයි තරම් බරපතළ විධියට
බකපා තිශබනවාය රීයකා ්රයාන පක්ෂ ශයශක්ම ගරු
මන්ත්රීතුමන්කා යන්නවා. රා පැසවීශම් ක්රියාවලිශනදී යූක යා, කටු
කම්බි,  උසාේ, මානි වාශේම බැටක  ශයොයා ගන්නවා. බැටක  ශයොයා
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ගැනීශමන් විශ ේෂශයන්ම කැඩ්මියම් සහ ඊයම් - lead - එකතු වීම
නිසා මේරයට සිු වන හානිය, ේයරශන ශේයනාව, - abdominal
pain - රිගු කාලීනව පවතින හිස රුයාව, ආහාර අරුචිය, මතක
ක්තිය ු ර්වක වීම වාශේම, ඊයම් වැඩි ්රමාටයක් ආහාරයට
ගැනීශමන් මරටය සිු  ශවනවා. ශම් සම්බන්ය වාර්තාවක් මම
මරික ශනදී සභාගත කරනවා. එතශකොට කෘත්රිම රා විනාරීක  විධියට
හැු වාම ශම් ටික ශම් විධියටම අශේ මේරයට එනවා. එම නිසා ඊට
අයාළ ශ් ඛ්නත් මශේ ක ාව අවසානශන සභාගත කරනවා.
ළඟදී මඳකා Cargills Food Cityවක wine stores සඳහා
සුරාබු  බකපත්ර කබා ශයනවා. කුරුටෑගක මලියශද්ව කනිෂාධ
වියයාකයයි, Cargills Food City එකයි එක ළඟ තිශබන්ශන්. ගරු
අශ ෝක් අශබ්සිාහ මන්ත්රීතුමනි, මා වැරරි නම් නිවැැකරි කරන්න.
මාතර රාහුක වියයාකයට ශේන ු ක න් Cargills Food City එකක්
යාකා තිශබනවා. ශම් විධියට පාස්  ළඟ, පන්ස්  ළඟ තිශබන
Cargills Food City outletsවකට අරක්කු බකපත්ර ු න්නාම නීතිය
බිශඳනවා. ඒ වාශේම රාත්රි 9න් පසාශසේ මත් ද්රවය විකුටන්න
බැහැයි රීේවත්, ශමවැනි outletsවකට මත්පැන් විකුටන්න
ර ළුවන්කම කැශබනවා. සාමානයශයන් අරක්කු තැබෑරුමකට wine store එකකට - යන්ශන් ඒ අව යතාව තිශබන ශකශනක්.
නුදත් Cargills Food City outletsවක ර ාචි ළමයින්ශේ ශචොකකේ
තිශබන තැන තමයි සිගැකේ ශකොම්පැනිකාරශයෝ සිගැකේ ශපේටි
තියකා තිශබන්ශන්. ශටොෆි, ශචොකකේ ගන්න ගමන් සිගැකේ
ශපේටියත් ඒ ර ාචි ළමයින්ශේ ඇහැට යනවා. ඒවා ශවශළඳ
ේපක්රම. ශවශළඳ ේපක්රමවකටත්, හැම ආණ්ඩුවකම ඇමතිවරු
ස් ලිවකටත් අහුශවකා තිශබනවා. Cargills Food City outlets
ඇතුළට තැබෑරුමත් ආවාම ශමොකක්ය තත්ත්වය? ශමොන ආණ්ඩුව
යටශත්ත්, සමහර ශවකාවට අතීතශන අපි නිශයෝවනය කරර 
පක්ෂවක හිටර  සමහර මැටි ශමෝ් ලුන්ටත් එවැනි වුවමනාවක්
තිුදටා.
ෆුඩ්සිටි ඇතුළට වශේම සශතොස ඇතුළටත් තැබෑරුම් ශේන්න
වුවමනාව තිුදටා. ඒ ේයවිය ඒවාශන ්රතිඵක ුකක්ති වින්යා. ශම්
කාරටය පිළිබඳ නඩුවක් යමා තිශබනවා. ඒ නඩුවට අයාළ
ශ් ඛ්නයත් සභාගත රීමේමට මම බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එක පැත්තරීන් ශමන්න ශම්
ශේයනීය තත්ත්වය තිශබනවා. අශනක් පැත්ශතන්, ු ම්ශකොළ නිසා
ශම් රශේ අවුරුද්යකට මිය යන සාඛ්යාව 10,000ක් රීයකා මම ශම්
ගරු සභාශේ ශපන්වා ු න්නා. ඒක යවසකට ගත්තාම 54.7යි. 54.7
පූර්ට සාඛ්යාවට වටයනශකොට -ඔබතුමිය ගටන් පිළිබඳව
යන්නවා ශන්.- 55යි. ඒක 54ක් ශවන්ශන් නැහැ. එතශකොට
ු ම්ශකොළ නිසා යවසකට 55 ශයශනක් මිය යනවා. එ් ටීටීඊ තිසා
අවුරුු  යුද්යය කාකශන යවසකට මිය ශගොසා තිශබන්ශන් යළ
ව ශයන් 35ත් 45ත් අතර සාඛ්යාවක්. එතශකොට එ් ටීටීඊ
ත්රසාතවායයට ව්ා ු ම්ශකොළ නිසා ශම් රශේ මිය යන සාඛ්යාව
වැඩියි. ඊළඟට, විෂ සහිත රා, එශහම නැත්නම් කෘත්රිම රා නිසා
ඇති වී තිශබන අකකකාචිය ගැන බකන්න. යැන් ශම්ක නියාමනය
රීමේමට ක ා කරනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂය නිශයෝවනය කරන ඇතැම් අය ශම් ගරු
සභාශේ රීයනවා, කගාවා නීතිගත කර රටට ආයායමක් ේත්පායනය
කරන්නක රීයකා. ශහට යවශසේ ඒ අය රීයාවි ය යන්ශන් නැහැ, කඅපි
ළඟ වටිනා නියානයක් තිශබනවා. එයිනුත් ශහොඳට ආයායම්
ේත්පායනය කරන්න ර ළුවන්. අපි ගණිකා වයාපාරයත් නීතිගත
කරුදක රීයකා. යැන් රීේශේ එශහම එකක් ශන්. කනියානයක් අපි
ශම් හිරකරශගන මන්ශන්, ඒ නියානය පාවිච්චි කර ගණිකා
වයාපාරය නීතිගත කරුදක රීයකා රීයාවිය යන්ශන් නැහැ. ඒ අය
ශම් රට ශගනයන්ශන් ශකොතැනටය?
ආණ්ඩුව ශම් කාරටා
සම්බන්යශයන් පැහැරිලි, නිරවු්  පිළිතුරක් කබා ශයන්න ඕනෑ.
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ඊළඟට අය රින විවායයට ගන්නා මාතෘකාවලින් එකකට අයාළ
ගැසේ පත්රයක් සම්බන්යශයන් මම ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියශේත්, ශ් කම් මණ්්කශනත් අවයානය ශයොුද
කරවනවා. 1012 වනවාක  පළුදවැනි රින නිකුත් කරන්නට ශයු ණු
අාක 1108/34 යරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රයට අයාළ නිශේයනය
ගැනත් අය ක ා කරනවා ශන්. 1012.01.15වන රින මහින්ය
රාවපක්ෂ මැතිතුමා ුදය්  ඇමතිවරයා විධියට එම 1108/34 යරන
අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රය පක ච්ිනන්න කර නිකුත් කළ නිශේයනයත්
සභාගත රීමේමට මම බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. එශහම නම්
පක ච්ිනන්න කරර  ගැසේ එකකට අයාළ මාතෘකාවක් ගැන ශන්, ශම්
සභාශේ කාකය නාසාති කරශගන විවාය කරන්ශන්. ශම් ගැසේ
පත්රය පක ච්ිනන්න කර නිකුත් කළ නිශේයනය මා ළඟ තිශබනවා.
ුදය්  ඇමතිවරයා විධියට මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා එහි අත්සන්
කර තිශබනවා. මා හිතන විධියට පක ච්ිනන්න කළ ගැසේ එකක්
ගැන කාකා මතිහාසශන පළුද වතාවටයි පාර්ලිශම්න්තුශේ ක ා
කරන්ශන්. මශේ අශත් තිශබන ශම් ශ් ඛ්නය වැැකරි නම්
අග්රාමාතය කාර්යාකය, නැත්නම් ුදය්  අමාතයාා ය වහාම
නිශේයනයක් නිකුත් කර ඒ බව රීයන්න ඕනෑ. එහි,
ක1012.01.15වැනි රින, ශකොළඹ 02, ුදය්  අමාතයාා ශන දී ය....ක
යනුශවන් සඳහන් ශවනවා. මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා ුදය් 
අමාතයවරයා විධියට අත්සන් කර නිකුත් කරර  අාක 07/1012
යරන සුරාබු  නිශේයනය මා සතුව තිශබනවා. අපි අය ක ා
කරන්ශන් 02/1012 සුරාබු  නිශේයනය ගැනයි. මම ශම්
ශපන්වන්ශන් රවශන නිශේයනයක් විධියට ුදය්  ඇමතිතුමා
අත්සන් කළ සුරාබු  නිශේයනය. මම ඒක රීයවන්නම්. 1108/34
යරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රය රීයන්ශන් අපි විවායයට ගන්නා
නිශේයනයට අයාළ ගැසේ පත්රය. ක1108/34 යරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ
පත්රශන පළවූ සුරාබු  නිශේයන අාක 02/1012 සහ 1029.06.10
රිනැති අාක 1218/30 යරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රශන පළවූ සුරාබු 
නිශේයන අාක 04/1029 ශමයින් පක ච්ිනන්න කරමි.ක යනුශවන් එම
නිශේයනශන සඳහන් ශවනවා. මම ශම් ශ් ඛ්නය පාර්ලිශම්න්තුශේ
ශ් කම්තුමන්කාට බකන්න ශයන්නම්.
ඊළඟ කාරටය ශම්කයි. ආනයනය කරන අරක්කු ශහෝ ඒ හා
සමාන විශද් මත් පැන් ශබෝත්  මත සාටිකර්සා අකවන්න ඕනෑ. ඒ
වාශේම කාකාශේ නිෂාපායනය කරන, අලුශතන් එන මත් පැන්
ශබෝත්  මත සාටිකර්සා අකවන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම කාකාව තුළ
නිෂාපායනය කරන විශද් මත්පැන් ශබෝත් වකත් සාටිකර්සා
අකවන්න ඕනෑ. මම ශම් අවසා ාශේ එශහම සාටිකර් එකක් අකවර 
ශබෝතකයක් ශපන්වන්නම්. මශගන් අහන්න එපා, ශකොශහොමය
ශම්ක සභාවට ශගනාශේ රීයකා. ශවශළඳ වයාපාරවක නම් ටික
වහකා
ශබොශහොම පක සාසමට මම ශම්ක ශගනාශේ. ශම්
ශබෝතකශන සාටිකර් එකක් අකවා තිශබනවා. ශම් සාටිකර් එශක්
barcode එකක් තිශබනවා. අශේ phone එකක කැමරාව on කරකා
ශම්ශක් QR Code එක read කරන්න ර ළුවන්. එය read කළාම,
කශම් ගැන රීසිම ශතොරතුරක් system එශක් නැහැක රීයන
message එකයි එන්ශන්. ශමන්න ශම් ගැන තමයි අපි රීයන්ශන්.
1026දී ශම් stickers අකවන ශයෝවනාව ආර  ශේකාශේ අශේ රශේ
රවශන ුදද්රටාකයත් ශම් සඳහා ශයෝවනා මරික පත් කළා. හැබැයි,
ඒක ්රතික්ශෂේප වුටා. ඒක ගිශන මන්රියානු සමාගමකට. ඒ
මන්රියානු සමාගමට ශයවැනි වතාවටත් 1027 යහ පාකන ආණ්ඩුව
කාකශන ශටන්්ර් කැශඳේවා. යහ පාකන ආණ්ඩුව කාකශන
නිකයාක න් සහ ශද් පාකකයන් එකතු ශවකා සිු  කළ තක්කඩිකම්
අයටත් ශද් පාකකයන් අ් කාශගන ඒ නිකයාක න් ඒ විධියටම
කරනවාය රීයන එක ආණ්ඩුව ශසොයා බකන්න ඕනෑ. අය ුදය් 
ඇමතිවරයාම තමයි ශම් රශේ ුදද්ය ාසන ඇමතිවරයා;
සාසාකෘතික කටයුතු ඇමතිවරයා. ඊළඟට, අගමැතිවරයා කවුය?
මහින්ය රාවපක්ෂ මහත්මයා. ඒත් එතුමාම තමයි. එක්ශකෝ මහින්ය
රාවපක්ෂ මහත්මයාශේ සහ අජිත් නිවාඩ් කබ්රා්  රාවය
ඇමතිතුමාශේ යැනුවත්භාවශයන්, ඒ ශයශයනාශේ සහශයෝගශයන්,
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ශච්තනාන්විතව ශම්ක සිද්ය ශවන්න ඕනෑ. එශහම නැත්නම් ඒ
ශයශයනාශේ ඇසා වහකා ශම් රශේ නිකයාක න් කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. යැන් බකන්නශකෝ, පක ච්ිනන්න වුණු ගැසේ එකකට අයාළ
කාරටාවක් ගැන අය ශම් ගරු සභාශේ ක ා කරනවා; නයාය
පත්රයට ඇතුළත් කරකා අපි ඒ ගැන අය ක ා කරනවා.
ඒ එක පැත්තක්. ඊළඟට, ශම් සාටිකර්සා ුදද්රටය කරන්න
ශටන්්ර් එක දී තිශබන්ශන් කාටය? මන්රියාශේ MSP සමාගමටයි.
ශමතැන තිශබන බරපතළම ්ර ානය තමයි, ඒ ශගෝ කන්ට ු න්
සාටිකර්සා ශටන්්රය සම්බන්යව විවිය ්ර ාන මතු වුටාම, ඒ
ශවනුවට ශවනත් වික් පයක් ශගශනන්න හයන එක. යැන් ඒ
සාටිකර්සා ශවනුවට Direct Marking System රීයන ශක්ත ක්රමය
ශගන එන්න හයනවා. ඒ සාටිකර් එකක් අකවන්න රුපිය්  ශයකක්
වැය ශවනවා නම්, යැන් ශම් ශක්ත ක්රමයට යන්ශන් ත විසිපහක්
විතර. අර ශටන්්රයම පාවිච්චි කරකා ශම්ක Direct Marking
System ශක්ත ක්රමයට කරන්න යනවා. සාමානයශයන් සාටිකර්
එකකට රුපිය්  ශයකක් විතර වැය ශවනවා. නුදත්, ශම් රීයන
ශක්ත ක්රමයට වැය ශවන්ශන්
ත විසිපහයි. හැබැයි, අර
ශටන්්රයම පාවිච්චි කරකායි ශම්ක ඒ ශකොම්පැනියට භාර දී
තිශබන්ශන්. යහ පාකන ආණ්ඩුව සමශන -1026-1027 කාකශනකළ ශස් කමම යැනුත් කරන්න ඒ මන්රියානු ශකොම්පැනිය
ශකොච්චර යක්ෂ ශවකා තිශබනවාය බකන්න.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම් ශටන්්රය දීකා තිශබන
සමාගම වන MSP සමාගශම් අයයක්ෂ ්රතාේ සිා සහ නියාමන
ආයතනය වන Kenya Bureau of Standards - ඒක කාකාශේ
SLSI එක වාශගයි - එශක් සාමානයාධිකාමේ ඔන්ගාශේ ඇතුළු 27
ශයශනකු අත්අ්ාගුවට අරශගන සිරභාරයට පත් කර තිශබනවා,
එම ආයතනය ශකන්යාශේදී කළ වාචාවක් සම්බන්යශයන්. ශම්
සාටිකර්සා ුදද්රටය කරන MSP ආයතනය, මන්රියාශේ මතශේයයට
තුඩු ු න් පාසා ශපොත් ගනුශයනුවක් සම්බන්යශයනුත් වැරරි කීපයක්
කරකා දූෂිතයි රීයකා තීන්ු  කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම්
ආයතනය සු්ානය සඳහා ුදද්රටය කළ ආරක්ෂිත සාටිකර්සාවලින් ය
වාචාවක් කළා රීයකා සඳහන් ශවනවා. ඒ රීයන්ශන්, ආණ්ඩුවට
සාටිකර්සා 500ක් ශයන ගමන් ශහොර පාශරන් අරක්කු
ශකොම්පැනිවකට සාටිකර්සා විකුටකා තිශබනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමියනි, ශම් කාරටාවකට අයාළ සියලු ශ් ඛ්න මම සභාගත
කරන්න බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ඊළඟට, ශම් සාටිකර්සා අකවකා ආණ්ඩුව බකාශපොශරොත්තු වන
කාරටා ගටනාවක් සඳහන් කර තිශබනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක්
පමටයි තිශබන්ශන්.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශහොඳයි.
මම මතා පැහැරිලිව ශපන්වන්නම්, ශම් සාටිකර්සා ුදද්රටය
කරකා ආණ්ඩුව බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශමොකක්ය, එශහම
නැත්නම් Direct Marking System එශකන් බකාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් ශමොනවාය රීයකා. මන් එක කාරටයක් තමයි, බු  ශහෝ
තීරු බු  ශනොශගවන මත්පැන් භාවිතය වැළැක්වීම. ඒ රීයන්ශන්,
බු  ශහෝ තීරු බු  ශනොශගවා කාකාවට මත්පැන් ශගන ඒම
නවත්වන එක. ඊළඟට, සුරාබු  ආයායම තවු රටත් සුරක්ෂිත
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කරගැනීම. ේයාහරටයක් ගත්ශතොත්, කාකාශේ ශකොම්පැනියක්
ශබෝත්  කක්ෂයක් හයනවා. හැබැයි, ශපන්වන්ශන් විසියහසයි.
අන්න ඒ වාශේ ශද්ව්  නවත්වා ගන්න එක ශම් තුළින්
බකාශපොශරොත්තු වනවා. ඊළඟට, වයාව ආකාරශයන් කරන
මත්පැන් නිෂාපායනය වැළැක්වීම. ඒ රීයන්ශන් කX" රීයන
ශකොම්පැනිශන නමින් කY" රීයන ශකශනකු මත්පැන් හයකා කX"
රීයන ශකොම්පැනිශන ශ් බ්  අකවා අශළවි කරන එක වළක්වන
එක. නුදත්, යැන් ශම් එකක්වත් කරගන්න බැහැ, ශම් රීයන MSP
ශකොම්පැනියත් එක්ක කටයුතු කශළොත්. ශමොකය, එම
ශකොම්පැනිය සමහර රටවක ආණ්ඩුවට සාටිකර්සා කක්ෂ පහක්
ශයනශකොට,
ශහොශරන්
නිෂාපායන
ශකොම්පැනිවකට
සාටිකර්සාවිකුටා හසු ශවච්ච; blacklist ශවච්ච ශකොම්පැනියක්.
මම ශම් සම්බන්යව තව කරුණු කාරටා රීයන්නම්. ඒ සමාගම
කයිබීක යාවටත් ආරක්ෂිත සාටිකර්සා ුදද්රටය කර තිශබනවා. එම
සමාගම 1026දී මන්රියාශේ අසාධු ශ් ඛ්නයටත් ඇතුළත් කර
තිශබනවා. ශම් රීයන කාරටාවකට අයාළ සියලු ශ් ඛ්නත්
සභාගත කරන්න මම බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම්වාට අයාළ
ගැසේ නිශේයන ආවාම මම ශම් ගැන මීය ට ව්ා දීර්ඝව ක ා
කරන්න බකාශපොශරොත්තු ශවනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, පක ච්ිනන්න කර තිශබන
ගැසේ පත්රයක් ආණ්ඩුව යැන යැනම සාකච්ඡාවට ශගන තිබීම ගැන
මට සැකයක් ඇති වී තිශබනවා. ශම් අවසා ාශේ ුදය්  විෂයභාර
කැබිනේ ඇමතිතුමාත්, රාවය ඇමතිතුමාත්, අඩුම ගටශන් ශම්
ගැන ක ා කරන්න සිටින ශවශළඳ ඇමතිතුමාත් ශම් ගරු සභාශේ
නැත්ශත් ඇයි රීයන එක ගැනත් මට සායාරට සැකයක්
තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශමම සමාගම අසාධු
ශ් ඛ්නයට ඇතුළත් රීමේමට අයාළ සියලු ශ් ඛ්න වාශේම එම
සමාගම සම්බන්යව විශද් රටවක පළ වුණු මායය වාර්තා සහ එම
මායය වාර්තාවක පක වර්තන යනාදී සිය් කත්, මශේ ක ාවට
අයාළ සියලු ලිපි ශ් ඛ්නාරියත් ශම් අවසා ාශේදී මා සභාගත*
කරනවා.
ඒ වාශේ ශකොම්පැනියකට තමයි ශම් කටයුත්ත භාර දීකා
තිශබන්ශන්. මම කලින් රීේවා වාශේ, සාටිකර්සා ුදද්රටය රීමේම
සම්බන්යව 1026දී පළුදවැනි වතාශේ ශටන්්ර් කරකා ඒක
කරන්න බැක  වුටාම, ශයවැනි වතාශේත් එම ශකොම්පැනියට දීකා
තිශබනවා. ඒ කටයුත්ත රවශන ුදද්රටාකයට ු න්නා නම් ශමොකය
ශවන්ශන්? රවශන ුදද්රටාකය ශම් රශේ කමහවන සම්පතක ටිකේ
පත් ුදද්රටය කරනවා; කශමගා පවර්ක ටිකේ පත් ුදද්රටය කරනවා;
කයරුරික  සම්පතක ටිකේ පත් ුදද්රටය කරනවා. අපට ඒ ආයතනය
වි ාවාසයි.
ඒ
වාශේම
2950
ශවනකම්
-විභාග
ශයපාර්තශම්න්තුවටම
ුදද්රටාකයක්
එනකම්රවශන
ුදද්රටාකශයන් ්ර ාන පත්තර අච්චු ගැහුවා. එතශකොට ඒ තරම්
වි ාවාසයක් තිශබන ආයතනයට ශම් කටයුත්ත භාර ු න්නා නම්
කාභයයි, වියයමයි ශයකම රවයට; එක පැත්තක සාක්කුශවන්
අරශගන අශනක් පැත්ශත් සාක්කුවට යමනවා වාශේයි. ක යැු රු
බකපත්රය ුදද්රටය කරන්න හුදයාවට භාර ු න්නා. අඩුම ගටශන්
ශම්කත් හුදයාවට භාර ු න්නා නම් ශමොකය ශවන්ශන්? අශනක,
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශම්ශකන් අවුරුද්යකට සැරයක්
මන්රියාවට යන ුදය්  ්රමාටය රුපිය්  බිලියනයක් ශවනවා. ඇයි
ඒ? ආණ්ඩුව අනිවාර්යශයන් මාසයකට යළ ව ශයන් සාටිකර්සා
මිලියන 31ක් මිකදී ගන්න ඕනෑ, ගිවිසුම අනුව.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, යැන් ක ාව අවසන් කරන්න.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශේ විපක්ෂය පැත්ශත්
මන්ත්රීතුමන්කාත් නැති නිසා මට තව විනාඩිය බැගින් විනාඩි
තුනක්වත් කබා ශයන්න.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒ සඳහා එතුමන්කාශේ අවසරය ඕනෑ. ඒ නිසා යැන් ක ාව
අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමිය අශේ විපක්ෂශන ්රයාන සාවියායකතුමාශගන් මට
ශවකාව අරශගන ශයන්න, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
ශමොකය, මම ශම් ශපන්වන කාරටය මතා වැයගත්.
සාමානයශයන් මාසයකට අනිවාර්යශයන් ශම් ශබෝත්  සඳහා
සාටිකර්සා මිලියන 31ක් ගන්න ඕනෑ. මිලියන 31ක් ගන්න ඕනෑ
හින්යා direct printing ක්රමයට ක ාගකා අර ගටනම ශගවන්න,
ශවනම ශටන්්රයක් නැතිව කටයුතු කරශගන යනවා. සුරාබු 
ශකොමසාක සා වනරා් වරයා ුදය්  අමාතයාා ශන ශ් කම්වරයාට
මරික පත් කරර  ලිපියක් ශකශරහි මම ශම් අවසා ාශේදී ශම් ගරු
සභාශේ අවයානය ශයොුද කරවනවා. සුරාබු  ශකොමසාක සා
වනරා් වරයාශේ ඒ ලිපිය රීශයේවාම පැහැරිලිව ශත්ශරනවා,
සුරාබු  ශකොමසාක සා වනරා් වරායාත් ශම් පිළිබඳව මන්ශන්
ශයශකොවක් අතර බව. එය, එම්.ශේ. ගුටසික  මහතා යැවූ
1012.02.29 රිනැති ලිපියයි. මතාම පැහැරිලියි, ශම් පිටුපස ශකොකු
වාචාවක් තිශබන බව. ඒ වාචාව යහ පාකන කාකශන මඳකා
කරශගන ඇවි් කා, තවමත් අඛ්ණ්්ව පවත්වාශගන යනවා. ුදය් 
අමාතයාා ශන නිකයාක න් පික සකුත්, සුරාබු  ශයපාර්තශම්න්තුශේ
යම්රීසි පික සකුත් ශම්කට සම්බන්යයි රීයා අපට සැකයක්
තිශබනවා. සුරාබු  ශකොමසාක සා වනරා් තුමා ශම් ගැන ලියූ
ලියුශමන්ම හක  පැහැරිලියි, ශම් පිළිබඳ ඒ අයටත් සැකයක් තිශබන
බව.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය
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blacklist ශවකා තිශබන MSP සමාගමට ශමය ශයන්ශන් ශමොන
පයනමින්ය, එශහම ශයන්න තරමට තිශබන ගාය ශමොකක්ය රීයන
එකයි. තුන්වන කාරටය තමයි, ඩිජිට්  සකකුණු කබා ගැනීම
්රසම්පායන ක්රියාවලියකට අනුූලකවය කශළේ, direct printing එක
්රසම්පායන ක්රියාවලියකට ය කශළේ රීයන එක. ඒ වාශේම රවය
පිළිතුරක් ශයන්න ඕනෑ, ුදය්  ඇමතිවරයා විධියට මහින්ය
රාවපක්ෂ අගමැතිතුමා සහ අජිත් නිවාඩ් කබ්රා්  රාවය
අමාතයතුමා යැනුවත්ව ය, ඒ ශයශයනාශේ සහශයෝගය මත ය ශම්ක
සිද්ය වුශණ්; එශහම නැත්නම් ඒ ශයන්නාශේ ඇසා වහකා
නිකයාක න් ය ශම්ක කශළේ රීයන ්ර ානයට. එයට පැහැරිලි
පිළිතුරක් අපට කබා ශයන්න රීයා මා ම් කා සිටිනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු වගත් ර ෂාපකුමාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට
මිනිත්තු 22ක කාකයක් තිශබනවා.
ඊට ශපර කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් ූලකාසනය සඳහා
ගරු ෂාටක්රීයන් රාවර ත්තිරන් රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමාශේ
නම ශයෝවනා කරන්න.

ගවා ඩලසන අලු්පප්පවාෙ ෙුතා (විදුලිබල අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - ைின்ெக்தி அமைச்ெர்)

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Power)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, කගරු ෂාටක්රීයන්
රාවර ත්තිරන් රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා යැන් ූලකාසනය ගත
යුතුයක යි මා ශයෝවනා කරනවා.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා ප්රෝහිණි කුොරි විප්ේරත්න ෙුත්මිය
මූලාසනප්යන් මවත් වූප්යන් ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන්
රාසොණික්කම් ෙුතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) ரரொஹினி குைொொி விரஜ
ரத்ன அவர்கள் அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு
ெொைக்கியன்
ரொஜபுத்திரன்
இரொெைொைிக்கம்
தமலமை
வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA
left the Chair and THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM took the Chair.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

[අ.භා. 3.04

ක ාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

(The Hon. Presiding Member)

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අවසන් කරන්නම්, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.
මම නැවත නැවතත් රීයනවා, රවය කාරටා කීපයක් ගැන
වහාම පමේක්ෂටයක් කරන්න ඕනෑ බව. ඒ අතක න් අාක එක,
පක ච්ිනන්න කරර  ගැසේ එකක් ගැන අය ශම් ගරු සභාශේ ක ා
කරර  එක. ගරු හර්ෂ ය සි් වා මැතිතුමා ශම් ගැසේ එක මට
ු න්නා. නුදත් බකනශකොට ඊට සතියකට පසුව ශම් ගැසේ එක
පක ච්ිනන්න කරකා. නුදත් ඒ ගැන අපි අය ක ා කරනවා. ශම්
විහිළුව ගැන ශසොයන්න ඕනෑ. ශයවන කාරටය, ශකෝකශනම

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කැුදවා වූ නව වසර
ඔබතුමාටත්, පාර්ලිශම්න්තුශේ ගරු මැති ඇමතිතුමන්කාටත්, ඒ
වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ කාර්ය මණ්්කයටත්, අනුබද්ය සියලු
කාර්ය මණ්්කවකටත් වාසනාවන්ත ශසෞභාගයවත් නව වසරක්
ශේවා රීයා ුදලින්ම මම ්රාර් නා කරනවා.
අය රිනශන පනත් රීහිපයකට අයාළ නිශයෝග, නිශේයන සහ
ශරගුකාසි කීපයක් සම්බන්යශයන් තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්ශන්.
අශේ හිතවත් ගරු ුදද්ධික පතිරට මැතිතුමා මට ශපර ක ා කළා.
එතුමා යහ පාකන රවශන කර්මාන්ත හා වාණිව කටයුතු
අමාතයාා ශන හිටර  නිශයෝවය ඇමතිතුමා. [බායා රීමේමක්
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ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම රාවය අමාතයතුමා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ඔේ, රාවය අමාතයතුමා. සමාශවන්න, තවත් ශපොඩි අඩුවීමක්
වුටා නම්. එතුමා යහ පාකන ආණ්ඩුශේ තක්කඩින් ගැන ක ා
කළා. මට හිශතන විධියට, එතුමාට ඒවා ගැන ක ා කරන්න
තිුදශණ් මීය ට මසාශස් කා පැවැති ආණ්ඩුව කාකශනයි; එතුමා ඒ
ආණ්ඩුශේ හිටර  කාකශන.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

එයාත් මම ක ා කළා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

එයා ක ා කළාට, හාගකා ශන් ක ා කශළේ.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, එශහම කශළේ නැහැ.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ඔබතුමා යැන් වාශේ විවෘතව එයා ක ා කශළේ නැහැ.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

යැන් වාශේම මම එයාත් ක ා කළා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

එයා ආණ්ඩුව කරර  ඒවාශන අඩු පාඩු තුදන්නාන්ශසේ ශපන්වා
ු න්ශන් නැහැ.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ශපන්වා ු න්නා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

එයා තුදන්නාන්ශසේකා ඒවා ගැන සාකච්ඡා කශළේ නැහැ. ශපෝ 
රීක  ආදී කාරටා සම්බන්යව යැන් තමයි තුදන්නාන්ශසේකාට මතක්
ශවකා තිශබන්ශන්.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් සියලු කාරටා ගැන ක ා
කරන ගමන්ම අප රීයන්න ඕනෑ, අශේ රශේ ූලකය අර්ුදයයක්
තිශබන බව. අපි කවුරුත් ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ඒකට වි ාක
ව ශයන් බකපෑවා, තුදන්නාන්ශසේකාශේ ආණ්ඩුව, එනම් යහ
පාකන ආණ්ඩුව බකයට පත් ශවකා මාස ශයකක් යන්න මසාසර
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ශවකා මහ බැාකුශේ සිු  කළ ූලකය වාචාව. ඒවා තමයි අපට තවම
විඳවා ගන්න බැක  ශවකා තිශබන්ශන්; රිරවා ගන්න බැක  ශවකා
තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම අපි තුදන්නාන්ශසේකාට මතක් කරන්න
ඕනෑ, ඒ ූලකය වාචාවත් එක්ක ඇති වූ අර්ුදයකාමේ තත්ත්වය ගැන.
ඒ අර්ුදයකාමේ තත්ත්වය තිබියදී තමයි අශේ රවය බකයට පත්
ශවකා, අතිගරු වනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වශයන් වනතාවට
හැරී ේපක ම මේටමින් සහන කබා ශයන්න කටයුතු කරශගන
යන්ශන්. ශමොන ්ර ාන තිුදටත්, කරන්න ර ළුවන් ේපක ම
මේටමින් අපි සාවර්යන කටයුතු කරශගන යනවා. මාර්ග
රීශකෝමීය ටර කක්ෂයක් කාපේ රීමේශම් වැ්සටහන, කවාක 
ශසෞභාගයාක වැ්සටහන, අඩු ආයායම්කා ප පවු් වක අවම
සුු සුකම් තිශබන යරුවන් කක්ෂයකට ැකරීයා කබාදීම,
ේපාධියාක න් සියලුශයනාට ැකරීයා සැප උශම් වැ්සටහන ආදී
සියලු ශද්ව්  අපි කරශගන යනවා. ශම් රශේ ශම් වන විට සියයට
50කටයි පානීය වකය පහසුකම - නළ වක පහසුකම තිශබන්ශන්. මතික  පික සටත් පානීය වකය කබාදීම සඳහා අව ය
වැ්සටහන් සිය් ක යැන් ක්රියාත්මක කරශගන යනවා. මා ශම්
රීේශේ ්ර ාන තිබියදීත් අශේ ආණ්ඩුව කබා ශයන සහන
සම්බන්යවයි.
අශේ ගරු ුදද්ධික පතිරට හිටර  රාවය ඇමතිතුමා මරික පත්
කළ කාරටා සම්බන්යවත් අශේ අවයානය ශයොුද කරන්න ඕනෑ.
වැැකද්යක් ශවකා තිශබනවා නම් ක්  ඇතිව අව ය පියවර ගන්න
ඕනෑ රීයන කාරටය ගරු ුදය්  ඇමතිතුමාශේ, ගරු ුදය්  රාවය
ඇමතිතුමාශේ සහ අශේ රවශන අවයානයට අපි ශයොුද කරනවා.
ගරු ුදද්ධික පතිරට මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රීේවා වාතයන්තර
ව ශයන් blacklist වුණු companiesවකට අවසා ාව ශයන්න
යනවා රීයා. ඒ කාරටය ශකශර් අවයානය ශයොුද කරවීම ගැන
ඔබතුමාට අශේ සාතුතිය පළ කරනවා. ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරන්න
ඕනෑ වාශේම ශහේතු යක්වා ඒ වැශඩ් ක්  යැමීය ම නම් අපි අනුමත
කරන්ශන් නැහැ. ශමොකය, රවයට එන ආයායමක් එයින් අහිමි
වන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රීේවා වාශේම, රවයට කක්ෂ
පහක් සාටිකර්සා දීකා තවත් තැන්වකටත් ශයනවා නම්, එයා ශවච්ච
ශයයමයි ආශයත් ශවන්ශන්. ශම් තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ ශකශර් විශ ේෂ අවයානය ශයොුද රීමේම
සඳහා තමයි ශම් වාශේ ගැසේ නිශේයන මිනන් ශරගුකාසි ආරිය
්රකා යට පත් කරකා ඒවා අනුව කටයුතු කරන්ශන්.
අපශේ අවයානය ශයොුද ශවන්න ඕනෑ තවත් කාරටයක්
තිශබනවා. අශේ අතිගරු වනාධිපතිතුමා විශ ේෂශයන්ම ආනයනය
පාකනය රීමේම කළා. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
යන්නවා, ආනයනය පාකනය රීමේශම් ්රතිඵකයක් හැටියට
ම්කකර ව රිසාත්රික්කය, අම්පාර රිසාත්රික්කය, ශපොශළොන්නරුව
රිසාත්රික්කය වාශේම වාක  වයාපෘති සහිත අශනකුත් රිසාත්රික්කවක වී
මික මහළ ගිහින් තිශබන්ශන් ශකොශහොමය රීයකා. අය හා්  මික
ගැන ක ා කරන ශකොට වී මික ගැනත් ක ා කරන්න ඕනෑ. අය
ශගොයම් කපන ශකොට කුඹුරටම ඇවි් කා ශතත වී රීශකෝව
රුපිය්  50ට, 52ට අරශගන යනවා. ඒ අනුව, ශගොවියාට සහන
කැබී තිශබනවා. අය ුදා ඇට රීශකෝ එකක් කීයය? ේඳු රීශකෝ
එකක් කීයය? බ් මක ඟු රීශකෝ එකක් කීයය? ශම්වාශන එක
පැත්තක් ගැන පමටක් ක ා කරන්න ශහොඳ නැහැ. ශම්වාශයන්
කැශබන සහන ගැනයි අපි ක ා කරන්න ඕනෑ.
මෑත කාකශන ශපෝ  ශත්  ්ර න
ා යක් ආවා. මා ඒ ගැනත්
විශ ේෂශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. හිටර  ශපෝ  සාවර්යන
අමාතයවරයා හැටියට මම විශ ෂ
ේ ශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ,
අපි එයා ශපෝ  වගා රීමේශම් කටයුත්ත කරශගන ගිය බව.
ම්කකර ව රිසාත්රික්කශන වාකශර් ්රශද් ය ගත්තාම අපි එහි වි ාක
ව ශයන් ශපෝ  වගා කර තිශබන බව ඔබතුමා යන්නවා.
රීලිශනොච්චිය රිසාත්රික්කශන පශකයි ්රශද් ශන, යාපනය
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්රශද් ශන, යකුණු පළාශත් විවිය ්රශද් වක, ශමොනරාගක ආරි
ු ෂාකර ්රශද් වක අපි ශපෝ  වගා කළා. එක අවුරුද්යකට ශපෝ 
පැළ කක්ෂ 40 සිට පැළ කක්ෂ 90 යක්වා නිෂාපායනය කර ඒවා වගා
කරන වැ් පිළිශවළක් අපි ක්රියාත්මක කළා. නුදත්, 1025
වර්ෂශයන් පසාශසේ තුදන්නාන්ශසේකාට පැළ කක්ෂ 10ක් හයා ගන්න
බැක  වුටා. අවුරුද්යකට ශපෝ  ගසා කක්ෂ 10ක් විතර කපනවා.
ශපෝ  ගසා කක්ෂ 10ක් කපනවා නම්, අඩු ගටශන් පැළ කක්ෂ
40ක් වත් වගා කරන්න ඕනෑ. ඒත් එශහම වැ් පිළිශවළක් නැහැ.
ශපෝ  පැළයක් වගා කළාම හක යාකාර අසාවැන්නක් කබන්න අඩු
ගටශන් අවුරුු  හතක් විතර යනවා. ඒවා ගැන අවයානය ශයොුද
ශනොරීමේශම් ්රතිවිපාකයක් විධියට තමයි තුදන්නාන්ශසේකා ශපෝ 
බෑය ශපන්වන්න පටන් ශගන තිශබන්ශන්. ඒ නිසා තමයි ශපෝ 
ශත්  ්ර ානයක් ගැන ක ා කරන්න සිු  ශවකා තිශබන්ශන්. ශසසු
රටවකට ව්ා අශේ රශේ ශපෝ  රීක  පාවිච්චි කරනවා. මන්රියාව
ශපෝ  රීක  පාවිච්චි කරන්ශන් නැහැ, කෑම සකසා කරන්න. නුදත්
අශේ රශේ එම අව යතාව සර රාලීම සඳහා අව ය කටයුතු
කරන්න ඕනෑ රීයා මම විශ ේෂශයන්ම රීයනවා. මා ශපෝ 
සාවර්යන අමාතයවරයා ව ශයන් කළ එවැනි කටයුතු කීපයක්
ේයාහරට ව ශයන් ගත්ශත් ඒ ගැන රීයන්නයි. අපි ශපෝ  වගාව
සඳහා ශනොමිකශන ශපොශහොර කබා ු න්නා. ඒ වාශේම විවිය
වයාපෘති ආරම්භ කළා. අපි හකාවත වැවිලි සමාගම, කුරුටෑගක
වැවිලි සමාගම කාභ කබන තත්ත්වයට ශගනාවා. නුදත්, පසුගිය
කාකවක ශමොනවාය වුශණ්?
වර්ෂ 1022 සිට 1024 යක්වා සාවාීවන රූපවාහිනි - ITN ආයතනය කාභ කැබූ බව ුදද්ධික පතිරට මැතිතුමා යන්නවා. මන්
පසාශසේ එය අවුරුද්යකට රුපිය්  මිලියන 300ක්, 350ක් බැගින්
රිගටම -අඛ්ණ්්ව- පාඩු කැුදවා. මිලියන 2,100 ගටනක් විතර
සාථිර තැන්පතු තිුදටා. යැන් ඒ සාථිර තැන්පතු ්රමාටය මිලියන
පන්සිය ගටනට අඩුශවකා තිශබනවා. ශම්වා විනා කරර , ශම්වා
ගැන ශහොයා බැලුශේ නැති අය කකුළුශවෝ වාශේ හරහට යන
ගමන් අපට ශකළින් යන්න රීයකා ක ා කරනවා. ශමන්න ශම්
කාරටා සඳහා තමයි තුදන්නාන්ශසේකාශේ විශ ේෂ අවයානය
ශයොුද කරන්න ඕනෑ.
අශේ රවය අතිගරු වනාධිපතිතුමාශේ මඟ ශපන්වීම යටශත්
එතශනෝ්  ආනයනය නතර කළ බව මම ශම් අවසා ාශේදී මතක්
කරන්න ඕනෑ. රුපිය්  190ට විකුටා ගන්න බැක  එතශනෝ් 
ලීටරය රුපිය්  500ට, රුපිය්  550කට විකුටා ගන්න ඒ තුළින්
හැරීයාව කැුදටා. මම ශබොශහොම ශකටි කාකයක් පැ් වත්ත හා
ශසවටගක මානි සමාගම්වක සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා.
මානි නිෂාපායනය කරන ශකොට break-even එකකට ගිශන. ඒ
තත්ත්වය පාකනය කර ගැනීම සඳහා එතශනෝ්  ටික විකුටා
ගැනීශමන් තමයි යම් කාභයක් කැුදශේ. අය පැ් වත්ත කාකා මානි
සමාගම රුපිය්  550ට එතශනෝ්  විකුටනවා. ශම් පැ් වත්ත
කාකා මානි සමාගම සියයට සියයක් භාණ්්ාගාරයට අයිති
සමාගමක් බව මම මතක් කරන්න කැමතියි. ශම් ආයතන COPE
කමිටුවට ශගශනන්න ඕනෑ.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, COPE කමිටුවට පැ් වත්ත
කාකා මානි සමාගම ශගන්වන්න ඕනෑ. ඒ ශගෝ කන් කරන නාසාති
වැ් තිශබනවා. ශම් ආයතනය ආරම්භ කරර  ශමොශහොශත් මඳකා
ඛ්නිව ශත්  නීතිගත සාසා ාශවන් තමයි යැවි ශත්  කබා ගත්ශත්.
පසුගිය කාකශන යැවි ශත්  කබා ගන්ශන් නැතිව නැේවලින් මවත්
කරන කළු ශත්  අරශගන පාවිච්චි කළා. ඒ නිසා අය යන්ත්ර
සුත්රවකට හානි සිු  ශවමින් පවතිනවා. ශමතැන වි ාක වාචාවක්
සිු ශවකා තිශබනවා. ශම් වාචා ගැන අපි ශහොයන්න ඕනෑ.

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක්
තිශබනවා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි එශකොළහක
කාකයක් ශවන් කරකා තිුදටා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔේ, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක් තිශබනවා.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

එයා ශකොළ පාට ටයි එක යාශගන ආර  ර ද්ගකයා, යැන්
පැ් වත්ත මානි සමාගශම් ්රයාන ශමශහයුම් නිකයාක  හැටියට
කුරහන් පාට ටයි එක යාශගන ඇවි් කා විනා කාක  ශද්ව් 
කරනවා. ඒ ආයතන භූමිශන තිශබන ගසා ටික කපනවා. පැ් වත්ත
මානි සමාගම ශගෝනඟන්න, නිවාස හයන්න රීයකා තමයි ගසා
ටික කපන්ශන්. හැබැයි, ගඟ අයිශන් තිශබන කුඹුක් ගසා කපන්න
කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඊළඟට, පසා කපන්න පටන් ගන්නවා.
යැන් බු  කාකය අවසන්ශවකා තිශබනවා. භූ වියයා සමීය ක්ෂට හා
පත්  කාර්යාා ය ශම් අයට පසා කපන්න අවසර කබා දීකා
තිශබනවා. ශම් කාරටා ගැනත් අවයානය ශයොුද කරන්න ඕනෑ
රීයන කාරටය මම විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. නි් 
පාටය, රතු පාටය, කුරහන් පාටය රීයන එක ශනොශවයි වැයගත්
ශවන්ශන්. නිකයාක න් කරන වැැකරි ශද් පාකනඥයන් පිටින් තමයි
යන්ශන්. ඒ නිසා ශම් නිකයාක න්ශේ වැැකරි ගැන ශසොයා බකා
කටයුතු කරන්න ඕනෑ රීයන කාරටය විශ ේෂශයන් මම ශම්
අවසා ාශේදී මතක් කරනවා.
අශේ ගරු ුදද්ධික පතිරට මැතිතුමා මතු කළ කාරටයක් ගැන
මා විශ ේෂශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමන්කාශේ රවය
කාකශන තමයි Indian company එකට ශටන්්ර් එක award
කරකා තිුදශණ්. ශම් ආණ්ඩුව ආවාට පසාශසේ ශපර ශටන්්රශන
අඩුපාඩු ඇත්යැයි ශසොයා බැලීමට විශ ේෂ කමිටුවක් පත් කරකා
තිශබනවා. ඒ සම්බන්යශයන් ශමොකක්ය වුශණ් රීයන්න, එම
කමිටුශේ වාර්තාව යැන් මා ළඟ නැහැ. නුදත් ඒ ශටන්්රය award
කශළේ තුදන්නාන්ශසේකායි රීයන කාරටය මතක් කරන්න ඕනෑ.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු වගත් ර ෂාපකුමාර
මන්ත්රීතුමා මශේ නම රීේවා. මතා පැහැරිලිව ඔබතුමා රීයන ශයය
හක යට හක . මම ඒ කාරටය රීේවා ශන්. 1026දී ශටන්්රය
ශයන්න හැු වා. නුදත් ශටන්්රය ශයන්න බැක  වුටා. 1027දී
ශටන්්රය ු න්නා, අරක්කු ශබෝත්  මත සාටිකර් ගහන්න. ගරු
වමත්රීපාක සික ශසේන මැතිතුමනි, හිටර  වනාධිපතිතුමා විධියට
ඔබතුමා ඒ කාකශන NATA Act එකට අනුව සිගැකේ ශපේටිවකට
රූප ඇතුළත් කශළේ ශකොච්චර අමාරුශවන්ය?

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ඔබතුමා මශේ කාකය ගන්න එපා, ගරු මන්ත්රීතුමා.
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ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Presiding Member)

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, යැනටත් ඒ සමාගම blacklist ශවච්ච
සමාගමක්. ශම් සමාගම cancel කරකා යමන්න.

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

The next speaker is the Hon. Selvarajah Kajendren.
You have eight minutes.

ගවා ජගත් පුෂනපකුොර ෙුතා

[பி.ப. 3.17]

(The Hon. Jagath Pushpakumara)

ගවා ප්සල් 2වරාජා කප්ේන්ද්රන් ෙුතා

)ைொண்புைிகு ஜகத் புஷ்பகுைொர)

ශහොඳයි. 1010.21.32 රින කාකය අවසන් වීම නිසා තමයි
1012.06.30 යක්වා කාකය දීර්ඝ කරන්න නිශයෝගය පනවා
තිුදශණ්. ඒ නිසා ඒක පක ච්ශේයනය වීශම් ගැටලුවක් නැහැ. මම
තුදන්නාන්ශසේ එක්ක රීේවා වාශේම blacklist ශවච්ච සමාගමක්
කටයුතු කරනවා නම් ඒ ගැන ඔබතුමාශේ විතරක් ශනොශවයි,
අශේත් අවයානය ශයොුද විය යුතුයි රීයන කාරටයයි මම ශම්
අවසා ාශේදී මතක් කරන්ශන්. ඒ නිසා ඒ කාරටය පිළිබඳව අපි
අවයානය ශයොුද කරනවා. වැැකද්යක් සිු  වනවා නම් ආණ්ඩුව යහ
පාකන ආණ්ඩුවය, වර්තමාන ආණ්ඩුවය, ඊට ශපර ආණ්ඩුවය රීයන
එක ශනොශවයි වැයගත් ශවන්ශන්. වැැකද්යක් සිු ශවකා තිශබනවා
නම් අපි සියලුශයනා එකතුශවකා ඒ වැැකද්ය නිවැැකරි කළ යුතුයි.
නුදත් අපි ශමොකක්ය කරන්ශන්? එශහන් එකක් රීයනශකොට අපි
තව ශයයක් රීයන එක ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ. යම් අඩුපාඩුවක්
තිශබනවා නම් ඒ අඩුපාඩුව නැති කරකා, රට යහපත් තැනකට
ශගශනන්න සියලුශයනා එකතු ශවන්න රීයන එක තමයි මශේ
ම් ලීම වන්ශන්. අපි අශනයෝනය ව ශයන් එරීශනකා විශේචනය
කර ගැනීම ශනොශවයි කරන්න ඕනෑ. යම් අඩුපාඩුව ු ටු ගමන් අපි
සියලුශයනා එකතු ශවුද. ඒ අඩුපාඩුව ශපන්වා ශයුද. ඒ ශපන්වා
ශයන අඩුපාඩුව හයන්න අශේ රවය ශහෝ පවතින ඕනෑම රවයක්
ශේවා අපි ූ යානම් ශවුද රීයන පණිවු්යයි මට ශයන්න
තිශබන්ශන්.
ශබොශහොම සාතුතියි.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

Sir, I rise to a point of Order.

මට එතුමා සමඟ තර්කයක් නැහැ. එතුමා සමඟ ්ර ානයක්
ශනොශවයි. යැන් -,

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒක මේති ්ර ානයක් නම් ශනොශවයි.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඇයි? යැන් අපි සාකච්ඡා කරන්ශන් පක ච්ිනන්න කරර  ගැසේ
එකක් ගැන ශන්.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මේති ්ර ානයක් නම්, Standing Orders
අනුව මට ුදලින් රීයන්න මේති ්ර ානය ශමොකක්ය රීයකා.

ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශම් ගරු සභාශේ ශම් ශමොශහොශත් අපි විවායයට ගන්ශන් ශම්
ශමොශහොත ශවනශකොට අශහෝසි කර තිශබන ගැසේ එකක් ගැනයි.
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)ைொண்புைிகு தெல்வரொெொ கரஜந்திரன்)

(The Hon. Selvarajah Kajendren)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திரல ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொர
ெமபயினொல் ரைற்தகொள்ளப்படுகின்ற ஓர் அநீதியொன விடயம்
ததொடர்பொக நொன் இங்கு பிரஸ்தொபிக்க விரும்புகின்ரறன்.
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் கமரதுமரப்பற்றுப் பிரரதெ
தெயலொளர் பிொிவில் இருக்கக்கூடிய தகொக்கிளொய், தகொக்குத்
ததொடுவொய், கருநொட்டுக்ரகைி, தெம்ைமல ஆகிய பகுதிகளின்
ஆறு கிரொை ரெமவயொளர் பிொிவுகமள ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபயிடம் மகயளிக்குைொறு ததொிவித்து, அரெொங்
கத்தின்
உயர்
ைட்டத்தினொல்
ரைற்தகொள்ளப்படுகின்ற
அழுத்தம் கொரைைொக, அது ததொடர்பொக நடவடிக்மக
எடுக்குைொறு வடக்கு ைொகொைக் கொைி ஆமையொளர்
அலுவலகம்
குறித்த
பிரரதெ
தெயலகத்திற்கு
அவெர
அவெரைொக
ரநற்மறய
தினம்
கடிததைொன்மற
அனுப்பியிருக்கின்றது.
இவ்வொறொனததொரு
தெயற்பொடு
நமடதபறப்ரபொகின்றது
என்பமத
அறிந்து,
வடக்கு
ைொகொைத்தில்
இருக்கக்கூடிய
தைிழ்
ைக்களொல்
ததொிவுதெய்யப்பட்ட எங்களுமடய கட்ெி உட்படப் பல
பிரதிநிதிகள் அவர்களுடன் ததொடர்புதகொண்டு, “அவ்வொறு
தெய்யரவண்டொம், நொங்கள் இது ததொடர்பில் ஏற்தகனரவ
அமைச்ெருடன்
ரபெியிருக்கின்ரறொம்;
அதுததொடர்பொகக்
குழுதவொன்று அமைக்கப்பட்டு ஆரொயப்பட்ட பின்னர்தொன்
முடிதவடுக்கப்படும் என்று இைங்கப்பட்டிருக்கின்றது” என்று
தெொல்லியும்கூட, தகொழும்பிலிருந்து தகொடுக்கப்பட்ட அழுத்தம்
கொரைைொக அந்தக் கடிதம் அனுப்பி மவக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
ைகொவலி அபிருத்தி அதிகொரெமபயின்கீழ் குறித்த பிரரதெங்
களிலுள்ள 6 கிரொை ரெமவயொளர் பிொிவுகமளயும் தகொண்டு
தெல்கின்ற இந்தச் தெயற்பொடொனது, தைிழர்களிடைிருந்து
முற்றொக நிலங்கமள அபகொித்து, அதமன முழுமையொகச்
ெிங்கள ையப்படுத்துகின்ற ஒரு ரநொக்கத்ரதொடு
ரைற்
தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நடவடிக்மகயொகரவ நொங்கள்
கருதுகின்ரறொம். இந்தப் பிரச்ெிமன கடந்த ஆண்டு இறுதியில்
ஏற்பட்டதபொழுது, இது ததொடர்பொக ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குப் தபொறுப்பொன அமைச்ெர் தகௌரவ ெைல்
ரொஜபக்ஷ அவர்கமளச் ெந்திப்பதற்கொன ரநரதைொன்மற
நொங்கள்
ரகொொியிருந்ரதொம்.
அதன்பிரகொரம்,
வடக்கு,
கிழக்மகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தைிழ் நொடொளுைன்ற
உறுப்பினர்கள், அதொவது தைிழ்த் ரதெியக் கூட்டமைப்பு,
தைிழ்த் ரதெிய ைக்கள் முன்னைி ைற்றும்
தற்தபொழுது
ெமபக்குத் தமலமைதொங்கிக்தகொண்டிருக்கின்ற ெொைக்கியன்
ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம் ஆகிய தொங்கள் உட்பட ஆளும்
கட்ெி நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் எல்ரலொரும் தகௌரவ
இரொஜொங்க அமைச்ெர் ெைல் ரொஜபக்ஷ அவர்கமளச் ெந்தித்து
இந்தப் பிரச்ெிமன ததொடர்பொகக் கூட்டொகக் ரகொொிக்மக
விடுத்திருந்ரதொம்.
அப்ரபொது,
“ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குள் இந்தக் கிரொை ரெமவயொளர் பிொிவுகமளக்
தகொண்டுதெல்ல ரவண்டொம். அவ்வொறு தகொண்டுதென்றொல்
அந்தப் பிரரதெங்களின் கொைி நிர்வொகம் ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குச் தெல்வதொல் தைிழ் ைக்களுக்குப் பொதிப்பு
ஏற்படும்.
5,000க்கு
ரைற்பட்ட
குடும்பங்கள்
அந்தப்
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பகுதிகளிரல
தங்களுமடய
நிர்வொகச்
தெயற்பொடுகள்
அமனத்மதயும் கமரதுமரப்பற்று பிரரதெ தெயலகத்ரதொடும்
முல்மலத்தீவு ைொவட்ட கச்ரெொிரயொடும் ெிறப்பொன முமறயிரல
முன்தனடுக்கக்கூடியதொக இருக்கின்ற நிமலமையில், இந்த
நிர்வொகம் ைொற்றப்பட்டொல் தைிழ் ைக்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு
வீதம் பொதிப்பு ஏற்படும்” என்பது சுட்டிக்கொட்டப்பட்டது.
யுத்தம் கொரைைொக 1984ஆம் ஆண்டு அந்த ைக்கள் இந்தப்
பிரரதெங்களிலிருந்து
பலவந்தைொக
தவளிரயற்றப்பட்ட
நிமலயில், அவர்கள் தங்களுமடய கொைிகளில் முழுமையொக
ைீளக்குடியைர்ந்து
அபிவிருத்தி
நடவடிக்மககமளச்
தெய்வதற்குக்கூட முடியொத ஒரு தநருக்கடி நிமலமை
நிலவுகின்ற அரதரவமளயிரல, இவ்வொறொன ஒரு தெயற்பொடு
முன்தனடுக்கப்பட்டிருப்பததன்பது
கவமலக்குொிய
ஒரு
விடயைொகும். முன்னொள் ஜனொதிபதி தகௌரவ மைத்திொிபொல
ெிறிரென அவர்களுமடய ஆட்ெிக் கொலத்திரல அவர் அந்தப்
பகுதிக்கு விஜயஞ்தெய்ததபொழுதுகூட, "அந்தக் கொைிகள்
அமனத்தும் அந்த ைக்களிடம் மகயளிக்கப்படரவண்டும்"
என்று கூறியிருந்தொர் என்பமதயும் இந்த இடத்திரல நொன்
சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்ரறன்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள,
இப்படிப்பட்ட
ஒரு
நிமலமையிரல,
இந்த
ஆண்டு
ஆரம்பத்திரல, தகௌரவ ெைல் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் தமலமை
யிலொன கூட்டத்தில் - தொங்களும் பங்குதகொண்ட அந்தக்
கூட்டத்திரல - நொங்கள் எல்ரலொரும் ரகட்டுக்தகொண்டதற்கு
இைங்க, இது ததொடர்பில் ஆய்வுதெய்வதற்குக் குழுதவொன்று
அமைப்பதொக ஒப்புக்தகொள்ளப்பட்டது. அந்தக் குழுவுக்கு
ஒவ்தவொரு
கட்ெியிலிருந்தும்
உறுப்பினர்களுமடய
தபயர்கள்கூட ெிபொொிசு தெய்யப்பட்டிருந்தது. அந்தக் குழு
அமைக்கப்பட்டு,
இது
ததொடர்பில்
ஆய்வுதெய்ததன்
பிற்பொடுதொன் இந்த 6 கிரொை அலுவலர் பிொிவுகள் ததொடர்பொக
முடிதவடுக்கப்படும்
என்று
ஒப்புக்தகொள்ளப்பட்டிருந்தது.
ஆனொல், ததொடர்ச்ெியொக நிலவிய தகொரரொனொ தநருக்கடி
கொரைைொகரவொ அல்லது ரவறு ஏரதொ ஒரு கொரைத்தினொரலொ
அந்தக் குழு உருவொக்கப்படவுைில்மல; அது ததொடர்பொன
ஆய்வுகள்
ரைற்தகொள்ளப்படவுைில்மல.
கொலங்கள்
இழுத்தடிக்கப்பட்டு வந்த நிமலமையிரல, எழுத்துமூலைொன
கடிதப் பொிைொற்றங்கள்கூட இல்லொைல் தகொழும்பிலிருந்து
வொய்வழி மூலைொகக் தகொடுக்கப்பட்ட ரைொெைொன அழுத்தங்கள்
கொரைைொக
வடக்கு
ைொகொைக்
கொைி
ஆமையொளர்
அலுவலகத்தினொரல இன்று அந்தக் கிரொை ரெமவயொளர்
பிொிவுகமள ைகொவலி அதிகொரெமபயிடம் ஒப்பமடக்குைொறு
கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொத
ஒரு தெயற்பொடொகும்.
ஏற்தகனரவ, முல்மலத்தீவு - தவலிஓயொ பிரரதெம் ைற்றும்
கமரதுமறப்பற்றுக்குச் தெொந்தைொன தகொக்கிளொய், தகொக்குத்
ததொடுவொய் ரபொன்ற பிரரதெங்கள் ைற்றும் ஆமையன்குளம்,
முந்திொியன்குளம் ரபொன்ற பிரரதெங்களிலிருந்து தவளிரயற்றப்
பட்ட தைிழ் ைீளக்குடிரயற்றப்படொத நிமலயில், அந்தப்
பிரரதெங்கள்
ைகொவலி
அதிகொரெமபயொல்
தபொறுப்
ரபற்கப்பட்டு அங்ரக நூற்றுக்கு நூறுவீதம் ெிங்கள ைக்கள்
குடிரயற்றப்பட்டிருப்பதுடன், அந்தத் தைிழ் ைக்கள் வீதியிரல
விடப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த நிமலமையில் ததொடர்ந்தும்
அபிவிருத்திதயன்ற ரபொர்மவயிரல இந்தக் கிரொைங்கமள
ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயின்கீழ் உள்வொங்குவது
என்பது அந்தப் பிரரதெங்கமள முழுக்க முழுக்கச் ெிங்கள
ையப்படுத்துகின்ற
ரநொக்கத்ரதொடு
ைட்டும்தொன்
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ரைற்தகொள்ளப்படுகின்றது. ஆகரவ, தயவுதெய்து ததொடர்ந்து
தைிழ் ைக்களுக்கு இந்த அநியொயங்கமளச் தெய்யொதீர்கள்!
தைிழ் ைக்கமள நட்டொற்றில் தகொண்டுவந்துவிடொதீர்கள்!
அதிகொரங் கமளப் பயன்படுத்தி, உங்களுமடய அரெ
இயந்திரத்மதப்
பயன்படுத்தி,
எங்களுமடய
ைக்களின்
கொைிகமளக் கபளீகரம் தெய்து முழுமையொகச் ெிங்கள
ையப்படுத்துகின்ற ஒரு தெயற்பொடுதொன் இந்த ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபயினூடொக
முன்தனடுக்கப்
படுகின்றது. ைகொவலியினுமடய நீர் ஒருதபொழுதும் வடக்குக்கு
வரொது என்பது நீண்டகொலைொகரவ நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு
விடயைொக
இருக்கின்றதபொழுதும்கூட,
ைகொவலி
அபிவிருத்தி என்ற தபயொிரலதொன் இந்தக் கொைிகள்
சுவீகொிக்கப் படுகின்றன. ஜனொதிபதி தெொன்னதொக ஒரு தபொய்
தெொல்லப்பட்டும் இந்தக் கொைிகமளச் சுவீகொிக்கின்ற - இந்தக்
கிரொை ரெமவயொளர் பிொிவுகமள ைகொவலி அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குள் தகொண்டுதெல்கின்ற முயற்ெிகள் நமட
தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆகரவ, எந்தக் கொரைங்
தகொண்டும் தயவுதெய்து தைிழ் ைக்களுமடய, அந்தப் பிரரதெ
ைக்களுமடய
விருப்பைில்லொைல்
ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபக்குள் இந்தக் கிரொை ரெவகர் பிொிவுகமளக்
தகொண்டுதெல்கின்ற
தெயற்பொடுகமள
முன்தனடுக்க
ரவண்டொம்! அது நிறுத்தப்பட ரவண்டும்.
ைொகொைக் கொைி ஆமையொளர் அலுவலகத்தினொல்
நடவடிக்மககள் முன்தனடுக்கப்பட்டதபொழுது இது ததொடர்
பொகப் பிரரதெ தெயலகத்திலுள்ள உத்திரயொகத்தர் களுடன்
கலந்துமரயொடப்பட்டதொ?
அதிலிருக்கக்கூடிய
ெொதக,
பொதகங்கள் ஆரொயப்பட்டனவொ? இந்த நிர்வொக ைொற்றத்தின்
கொரைைொகச்
தெம்ைமல,
அளம்பில்,
தகொக்கிளொய்,
தகொக்குத்ததொடுவொய் ரபொன்ற பகுதிகளிலிருக்கின்ற ைக்கள்
ைகொவலி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயின் அலுவலகத்துக்குச்
தெல்வதற்கு
எவ்வளவு
ெிரைங்கமள
எதிர்ரநொக்கப்
ரபொகின்றொர்கள் என்பது பற்றிப் ரபெப்பட்டதொ? ஏற்கனரவ
கமரதுமறப்பற்றுப் பிரரதெ தெயலகப் பிொிவுக்குட்பட்ட,
முல்மலத்தீவு
நீதவொன்
நீதிைன்ற
எல்மலக்குட்பட்ட
பகுதிகளிலிருக்கின்ற வயல்களிரல வன இலொகொவினரொல்
மகதுதெய்யப்பட்டவர்கள் பதவியொப் பகுதிக்குக் தகொண்டு
தெல்லப்பட்டு வழக்குத் தொக்கல் தெய்யப் பட்டிருக்கின்றது.
அதொவது குறித்த நீதிைன்ற நியொயொதிக்க எல்மலக்கு தவளிரய
தகொண்டுதென்று ரவதறொரு நீதிைன்றத்திரல வழக்குத் தொக்கல்
தெய்யப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த
ைகொவலி
அபிவிருத்தி
அதிகொரெமபயின்
நிர்வொகத்மதச்
ெொட்டொக
மவத்துக்
தகொண்டுதொன்
அந்தச்
தெயற்பொடு
ரைற்தகொள்ளப்
பட்டிருக்கின்றது. இது முழுக்கமுழுக்க எங்களுமடய ைக்களின்
வொழ்வியமல அழிக்கின்ற தெயற்பொடு. தயவுதெய்து இந்தக்
கொொியத்மத நீங்கள் உடனடியொக நிறுத்தரவண்டும். இது
ததொடர்பொக ஏற்கனரவ தகௌரவ அமைச்ெர் ெைல் ரொஜபக்ஷ
அவர்கள் ஒப்புக்தகொண்ட அடிப்பமடயில் ஒரு குழுதவொன்று
அமைக்கப்பட்டு, இது ததொடர்பொக ஆரொய்வதற்கு நடவடிக்மக
எடுக்கப்பட
ரவண்டும்.
ததொடர்ந்தும்
முல்மலத்தீவின்
கமரதுமறப்பற்றுப் பிரரதெ தெயலகத்ரதொடு இந்தக் கிரொை
ரெவகர் பிொிவுகளின் நிர்வொக நடவடிக்மககள் இருக்க
ரவண்டும். ெம்பந்தப்பட்ட தரப்புக்கள் உடனடியொக அதற்குொிய
பைிப்புமரமய வழங்கரவண்டுதைன்று விநயைொக ரவண்டிக்
தகொண்டு விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. (Dr.) Harsha de Silva. You have five
minutes.
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[අ.භා. 3.14

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අය ක ා කරන්න ූ යානම්
ශවකා ශනොශවයි සිටිශන. නුදත්, ුදය්  හා ්රාේයන ශවශළඳ ශපොළ
සහ රාවය වයවසාය ්රතිසාසාකරට රාවය අමාතය ගරු අජිත් නිවාඩ්
කබ්රා්  මැතිතුමා ඊශන ේවිටර් පණිවු්යක් තබා තිශබනවා,
ශමන්න ශමශහම:
"SL Rupee further appreciated against US Dollar today. Current
buying and selling rates of US Dollar are Rs. 187.93 & 191.97
respectively - CBSL."

Then, "We are a Government that does what it says"
රීයකා, tag කරකා තිශබන්ශන් මායි, FitchRatings එකයි,
Moody's එකයි. එම පණිවු්ය මම සභාගත* කරනවා.
ශමයින් රීයැශවන්ශන්, කශම් රවය වැ් කරන රවයක්.
බකන්න, අපි රීේවා රුපියක ක්තිමත් කරනවා රීයකා. අය
රුපියක 292.97යික රීයකා. ශම් ඊශන රීයර  එකක්. අය ේශද්
ශවශළඳ ශපොළ විවෘත කරනශකොට රුපියකට සාශේක්ෂව ශ්ොකර්
එක රුපිය්  291යි. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාවය
බැාකුවක ශ්ොකරශන විකුණුම් මික සම්බන්යව අය පසාවරු
03.27ත් 03.12ත් අතරතුර කබාගත් ශ් ඛ්න තුනක් මම සභාගත*
කරනවා.
ශමහි තිශබන ආකාරයට, HNB එක ශ්ොකරයක විකුණුම් මික
රුපිය්  108ක් ව ශයන් සඳහන් කර තිශබනවා. ශකොමර්ෂ් 
බැාකුව ශ්ොකරයක විකුණුම් මික රුපිය්  106ක් ව ශයන් සඳහන්
කර තිශබනවා. මහවන බැාකුව ශ්ොකරයක විකුණුම් මික රුපිය් 
106.50ක් ව ශයන් සඳහන් කර තිශබනවා. මට ශවකාව තිුදශණ්
නැහැ ශම් ගැන ශසොයන්න. සමහරවිට කාකා මතිහාසශන ශවශළඳ
ශපොළක සිු  වූ ශකොකුම අව්රමාටය ශමය විය හැරීයි. ඒ
රීයන්ශන්, ශමය රවයක් විසින් අව්රමාට රීමේමක් ශනොශවයි; it is
not a devaluation. Devaluations have happened. Devaluation
රීයන්ශන්, ඇමතිවරයා තීරටයක් ගන්නවා, රුපියකට සාශේක්ෂව
ශ්ොකරශන අගය අය ශම් ්රමාටයයි, ශහට ශම් ්රමාටයයි රීයකා.
මට මතක හැටියට ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ හිටර  වනාධිපතිවරයා
ුදය්  ඇමතිවරයා හැටියට 1021 Budget එශක්දී ඒ වාශේ
තීරටයක් ගත්තා. ඊට පසු devaluation එකක්ශවකා නැහැ. ශම්ක
depreciation එකක්. ඒ රීයන්ශන්, ශවශළඳ ශපොශළේ ශ්ොකරශන
අගය අය ේශද් 9.00ට පටන් ගත්ශත් රුපිය්  291න්. අය හවස
3.30 ශවනශකොට එය රුපිය්  108යි. මම හිතන්ශන් රීසිම යවසක
ශම් රශේ ශම් විධියට සිු ශවකා නැහැ. HNB එශක් ශ්ොකරයක
විකුණුම් මික සඳහන් වන්ශන් රුපිය්  108යි. ආණ්ඩුශේ People's
Bank එශක් ශ්ොකරයක විකුණුම් මික සඳහන් වන්ශන් රුපිය් 
106.50යි. ඒ රීයන්ශන්, 291න් පටන් ගත්ශතොත්, ශ්ොකරයට
සාශේක්ෂව රුපිය්  24රීන් රුපියක අව්රමාට ශවකා තිශබනවාය?
මම හිතන්ශන් නැහැ, මම යන්ශන් නැහැ. අපි අහන්න කැමැතියි,
ශමොකක්ය ශම් ශවන්ශන් රීයකා. පැය කීයය ගත වුශණ්? අපට මහ
ශකොකුවට රීේවා, කීනනශයන් ශ්ොකර් මිලියන 500ක් කැුදටා,
යැන් බකන්න, රුපියක ක්තිමත් ශවනවාක රීයකා. ඒ විධිශන
ශකොකු ක ා රීේවා. මම අහශගන ඊශන රීයනවා, ශ්ොකරය
රුපිය්  280කට, 290කට ඇවිත් රුපියක ක්තිමත් ශවනවා
රීයකා. එශහම නම්, පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් කා ශම් ගරු සභාශේ
කෑ ගහනවාට ව්ා ුදය්  අමාතයාා යට ගිහි් කා ශම් වැශඩ්
කළමනාකරටය කර ගැනීම වටිනවා.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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මහ බැාකුවට ගිහි් කා රීයන්න එපැ යි. ශයවියශන්!
ශකොශහොමය රුපිය්  26රීන් රුපියක ක්ා වැශටන්ශන්? ශම්වා
වාණිව බැාකු ශන්. අපි හිතුද රුපිය්  ශයකක ශවනසක් තිුදටා
රීයකා. අපි හිතුද රුපිය්  104යි රීයකා. රුපිය්  104 වුටත්
රුපිය්  8යි, 4යි රුපිය්  21යි ශන්. ඒ, එක යවසින්. ශම් ශමොකක්ය
ශවන්ශන්? ශම් ශමොකක්ය ආර්ථිකයට ශවන්ශන් ූලකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි? ශම් නිසා ශහට අනිද්යා ශවනශකොට හැමශද්ම
මික වැඩි ශවන්ශන් නැද්ය? හිටර  ගරු වනාධිපතිතුමනි, ශ්ොකර්
මිලියන 500 කළමනාකරටය කර ගන්න එපා යැ.
මා ළඟ තිශබනවා ්රසිද්ය research ශකොම්පැනියරීන් නිකුත්
කළ පණිවි්යක්. මම ඒ ශකොම්පැනිශන නම රීයන්ශන් නැහැ. ඒ
පණිවි්ශන ශමශහමයි තිශබන්ශන්, “According to market
sources, the rupee appreciated 4 per cent since 16 th April,
2021 largely due to CBSL selling US Dollars 65 million on
the 19th of April (usual equivalent to one month’s sales to
the Forex market)”. ශමොකක්ය රීයන්ශන්? අර හම්බ ශවච්ච
ශ්ොකර් මිලියන 500න් ශ්ොකර් මිලියන 67ක් ඊශන ආණ්ඩුව
විශද්
ූලකය ශවශළඳ ශපොශළේ විකුණුවා රීයකා. Foreign
exchange market එශක් ශ්ොකර් මිලියන 67ක් විකුණුවා
රීයනවා. ශම්ක ඒ ආයතනශයන් එවකා තිශබන පණිවි්යක්.
ශම්ක මට සනා කරන්න බැහැ. සමාවය සම්පූර්ටශයන්ම
ශනොමඟ යවන්න හයනවා. අපට රීයන්න හයනවා, කරීසි ්ර ානයක්
නැහැ. ආර්ථිකය ක්තිමත්ව මසාසරහට යනවා. රුපියක ක්තිමත්
ශවනවා. ේද්යමනය අඩු ශවනවාක රීයකා. ඇත්ත ව ශයන්ම
සිද්ය ශවන්ශන් සම්පූර්ටශයන්ම ඒශක් අශනක් පැත්ත.
අය ක ා කරන්ශන් ුදය්  සම්බන්ය නිශයෝග, නිශේයන හා
ශරගුකාසි රීහිපයක්. ඒවා ක ා කරන ශවකාශේ ුදය්  ඇමතිවරයා
නැහැ. ඒ අමාතයාා ශන රාවය ඇමතිවරයා නැහැ; රීසි ශකශනක්
නැහැ. අපට ඕනෑ නම් ර ළුවන් ුදය්  සම්බන්ය නිශයෝග පරාවය
කරන්න. ආණ්ඩුව පැත්ශත් මන්ශන් පසාශයනායි.

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

කරන්න. කරන්න.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ශයොසාතර මහත්තයා, කකරන්න, කරන්නක රීයන්න එපා. අපට
එශහම වැ් කරන්න අව යතාවක් නැහැ. නුදත්, මම අහන්ශන්
ඔබතුමන්කාශේ වග කීම ශකෝ රීයන එකයි. රීසි ශකශනක්
ශමතැන නැහැ. අපි ශමය පරාවය කශළොත් ඔබතුමන්කාට ශකොකු
්ර ානයක් ශවනවා.
නුදත්, what I am trying to say, Hon. Presiding
Member, is that we have been taken on a ride by this
Government. They are telling us one thing, but the honest
truth is something that is completely different.

විශද් සාචිත ශ්ොකර් බිලියන 4ට අඩු ශවකා. ඒශකන්
රත්තරන් තිශබනවා, මිලියන 370ක. Swaps තිශබනවා මිලියන
830 ගටනක්.
Asian Clearing Union එකට ශගවන්න
තිශබනවා තවත් මිලියන 30ක්, 40ක්. ඒවා බැලුවාම අපට වියයම්
කරන්න ර ළුවන් සාචිත - usable reserves - තිශබන්ශන් ශ්ොකර්
මිලියන 1800ක්. ඒ රීයන්ශන් ශ්ොකර් බිලියන 1.8ක් වාශේ
්රමාටයක්. මැයි මාසශන 4ශවනි යා ශවනශකොට අපට ශ්ොකර්
මිලියන 670ක ශ්රී කාකා සාවර්යන බැඳුම්කරයක් ශගවන්න
තිශබනවා. මැයි, ජූනි හා ජූලි රීයන මාස තුනට සාවර්යන
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ය සි් වා මහතා

බැඳුම්කර ශ්ොකර් මිලියන 2800ක් ශගවන්න තිශබනවා. මහින්ය
රාවපක්ෂ මැතිතුමා 1022 ජූලි මාසශන 17ශවනියා එතුමන්කාශේ
රවය මරික පත් කරර  වාතයන්තර සාවවමේ බැඳුම්කරය පිළිබඳ
්ර ානය බන්ු ක ඇමතිතුමා රීයනවා මම අහශගන හිටියා, එක
යවසින් ශගවන්න ඕනෑ රීයකා. මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා ුදය් 
ඇමති හැටියට නිකුත් කරර  සාවවමේ බැඳුම්කරයට ශම් අවුරුද්ශද්
ජූලි මාසශන 17ශවනි යා ශ්ොකර් බිලියන 2ක් ශගවන්න තිශබනවා.
එතශකොට මාස තුශන්ම ටය හැටියට විතරක් අපට ශ්ොකර්
බිලියන 1200ක් පමට ශගවන්න තිශබනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, සාමානයශයන් අපි එක මාසයකට ශපොලිය හැටියට
ශ්ොකර් මිලියන 200ක් ශගවනවා. එතශකොට, අය මඳකා තව මාස
6කට ශපොලිය එකතු කශළොත් ශ්ොකර් මිලියන 600ක් ශවනවා. ඒ
ගටන් එකතු කළාම කීය ය? ශ්ොකර් මිලියන 1700යි. අශත්
තිශබන්ශන් ශ්ොකර් මිලියන 1800යි. තවත් ශ්ොකර් මිලියන
500ක් ීනනශයන් ඇවි් කා තිශබනවා. ඒක හරිසියකට තියා ගන්න
එපා යැ. ඒ ටික පැකැසාතර විසඳුමකට market එශක් විකුටකා
යමකා, පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් කා tweets ගහකා රීයනවා,
කශමන්න ශබොශ් , අශේ රුපියක ක්තිමත් ශවනවාක රීයකා.
ඒශකන් ශවන්ශන් ශම් ුදය්  ටික ඔක්ශකොම කාබාසිනියා රීමේමයි.
ශමශහම කරන්න එපා. ශමොකය, ශම් කාරටා ඔබතුමන්කාශේ
ශද් පාකන පක්ෂයකට ව්ා එහා ගිය ශයයක්.
ශම්ක රශේ .එවත්වන සමසාත වනතාවට ්ර ානයක්. රුපියක
කළමනාකරටය කර ගන්න ඔබතුමන්කාට බැක  වුශටොත්, එය ුදළු
රශේම .එවත් වන සියලුශයනාට ්ර ානයක්. .එවත් වන්න බැක 
වුශටොත් සමහර ශවකාවට මිනිසුන් පාරට බහින්නත් ම්
තිශබනවා. මම යැක්කා, ශහට-අනිද්යා ගෑසා මික වැඩි කරන්න ඕනෑ
රීයකා ලිේශරෝ ගෑසා සමාගශම් සභාපති අනි්  ශකොසාවත්ත මහතා
ඊශන කThe Island" ර වත්පශත් headline එකක් යමා තිශබන බව.
ශහට-අනිද්යාට ශප්  මිකත් වැඩි කරන්න ශවයි රීයනවා. ේයය
ගම්මන්පික ඇමතිතුමා කලිනුත් රීේවා, ශප්  මික වැඩි කරන්න
සිද්යශවයි රීයකා. ශමොකක්ය ශවකා තිශබන්ශන්? ශම් ආණ්ඩුව
ශප් වලින් අය කරන බද්ය සම්පූර්ටශයන්ම වාශේ මවත් කර
ශගන තිශබනවා. මික වැඩි කරනවා හැශරන්න මීය ට ව්ා බු  මවත්
කර ගැනීශම් හැරීයාවක් ආණ්ඩුවට නැහැ. ශප්  මික වැඩි කළා
නම්, ගෑසා මික වැඩි කළා නම් ශමොකක්ය ශවන්ශන්? රශේ .එවත්
වන මිනිසුන්ශේ ගෘහසා වලින් සියයට 50කට ව්ා හැම යාම
ආහාර ටික ේයා ගන්ශන් ගෑසාවලින්. ශප්  මික වැඩි කශළොත්
ත්රීවීකර් ගාසාතුව, plain tea එක ඇතුළු හැම ශද්ම මික වැඩිවනවා.
එතශකොට රවයට හැරීයාවක් තිශබන්න ඕනෑ, කයිවාරුවකට ව්ා
එහා ගිහි් කා ඒ සම්බන්යශයන් කටයුතු කරන්න.
ඔබතුමන්කාට ඡන්යය ු න් හැටනව කක්ෂයක වනතාව
ශගෝධාභය රාවපක්ෂ වනාධිපතිතුමා හැඳින්වූශන කවැ් කරන
විරුවාක රීයකායි. වැ් කරන විරුවා ළඟ වැ් කරන්න මන්ශන්
කවුය? ශකෝ, වියත් මශේ කේටිය? වියත් මශේ කේටිය ආගිය
අතක් නැහැ. වියත් මශේ ආර්ථිකය කළමනාකරටය කරන
කේටිය නැහැ. [බායා රීමේම් ගරු මන්ත්රීවරුනි, එතුමන්කා නැහැ.
ශම් වැ් සම්පූර්ටශයන්ම අනාශගන. [බායා රීමේම් ශම් වැ්
අනාශගන තිශබන්ශන්. ශමතැනට ඇවි් කා කෑ ශකෝ ගහකා
වැ්ක් නැහැ. කටින් බතක හිටවා වැ්ක් නැහැ. වියත් මඟත්
අතරමා ශවකා, රවයත් අතරමා ශවකා, රුපියකත් අතරමා ශවකා.
ඒ ශමොනවා වුටත්, අන්තිමට මහ වනතාව තමයි අතරමා
ශවන්ශන්. [බායා රීමේම් මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා ශපොඩ්්ක්
මන්න ශකෝ. ඒ නිසා අපට රීයන්න තිශබන්ශන් කරුටාකරකා ශම්
පිළිබඳව නැවත පමේක්ෂට කරකා බකන්න රීයකායි. හිතා බකන්න,
ශම්ක කරන්න ර ළුවන්ය, බැක ය රීයකා. මම අහශගන සමහරු
රීයනවා, අපි අර ආනයනය නැවැත්වූවා, ශම් ආනයනය
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නැවැත්වූවා, ඊ ළඟ ආනයනය නැවැත්වූවා රීයකා. හැබැයි,
ආනයන නැවැත්වූවා නම්, රුපියක ක්තිමත් ශවන්න එපා යැ
ශයවියශන්! [බායා රීමේම් ශපොඩ්්ක් මන්න රීයන්ශන් ශමොකක්ය?
අය ේශද් ශ්ොකරය 291යි. යැන් 107යි. තව ශකොශහේය මන්ශන්?
කාකාශේ මතිහාසශන එක යවසක්වත් ශම් විධියට රුපියක බා් ු 
ශවකා නැහැ. [බායා රීමේම්

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

Okay, Sir.

එම නිසා වනතාවට වග රීයන විපක්ෂයක් හැටියට ගරු
වනාධිපතිතුමාට අපි ශම් තත්ත්වය ශපන්වා ශයනවා. ගරු
වනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් කණ්්ායමට ක ා කරන්න. අය
හැන්යෑවටම ක ා කරකා අහන්න, ශමොකක්ය ශමතැන ශවකා
තිශබන්ශන් රීයකා. එක යවසින් රුපියක ශම් තරම් බා් ු  වන්ශන්
ශකොශහොමය රීයකා ක ා කරකා අහන්න. ක ා කරකා ශම්වාට
විසඳුම් ශසොයන්න.

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු හර්ෂ ය සි් වා මැතිතුමනි, ශ්ොකර් එක රුපිය්  107යි
රීයකා ඔබතුමා ශම් සභාව ශනොමඟ යවනවා. ශකොතැනය යන්ශන්
නැහැ, ශ්ොකර් එක රුපිය්  107යි රීයකා තිශබන්ශන්.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ඒ සම්බන්යශයන් කබාගත් ශ් ඛ්න තුනක් මම මීය ට කලින්
සභාගත කළා. ඒ ශ් ඛ්න අනුව, People's Bank එක ශ්ොකරයක
විකුණුම් මික සඳහන් කරනවා, රුපිය්  106.50යි රීයකා.
ශකොමර්ෂ්  බැාකුව ශ්ොකරයක විකුණුම් මික සඳහන් කරනවා,
රුපිය්  108යි රීයකා. HNB එක ශ්ොකරයක විකුණුම් මික
සඳහන් කරනවා, රුපිය්  106යි රීයකා.

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමා
රීයර  වැරරි යත්ත මම නිවැැකරි කරන්නම්. 1012.04.10 රින පසා
වරු 1.39ට මහ බැාකුව විසින් නිකුත් කරර  යත්තවක සඳහන්ව
තිශබන්ශන් ඇශමක කානු ශ්ොකර් එකක ගැනුම් මික රුපිය් 
296යි, විකුණුම් මික 103යි රීයකා. ශම් විසාතර තිශබන්ශන්
Internet එශක්. [බායා රීමේමක්

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමනි, ශකටිශයන් පිළිතුර දීකා
අවසන් කරන්න.
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ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ඒක නිසා තමයි මම රීේශේ, සමහර විට මහ බැාකුශේ යත්ත
අනුව මීය ට ව්ා රුපියකක ශයකක ශවනසක් ඇති රීයකා. අන්න,
ුදය්  හා ්රාේයන ශවශළඳ ශපොළ රාවය ඇමතිතුමා සභාවට එනවා.
ශම්කට එතුමා ේත්තර ශයයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Harshana Rajakaruna, please. You
have eight minutes.
[අ.භා. 3.38

ගවා ුර්ෂට රාජකවාටා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනතාවට ශනොශයක්
ආකාරශන ශද්ව්  රීයකා, කශසෞභාගයශන යැක්මක ්රතිපත්තිය
මරික යට ශගනැ් කා හැටනව කක්ෂයක වනතාව අවුරුු 
එකහමාරක් තිසාශසේ බකාශගන මන්නවා, ආර්ථිකය මරික යට
ගන්න, රියුණු කරන්න, වැ් කරන විරුවාටන්ශේ සම්්රාේතියත්
එක්ක ශවනසක් සිු ශවයිය රීයකා.
නුදත්, ගත වුණු අවුරුු  එකහමාර තුළ ශම් රශේ වනතාවට
මතිහාසශන කවයාවත් ආණ්ඩුවක්, වනාධිපතිවරශයක් එපා ශවච්ච
නැති ආකාරයට ශම් ආණ්ඩුව එපා ශවකා තිශබනවා. ශම් ආණ්ඩුව,
ආර්ථිකය ශගෝනඟා ගන්න බැක  වුණු ආණ්ඩුවක් බවට පත් ශවකා
තිශබනවා. ශම් ආණ්ඩුව රශේ තිශබන ්ර ානවකට කබා ශයන
විසඳුම් ශමොනවාය? ශම් රශේ වනතාවට ශහොඳට රා ටිකක් බීකා,
චූන් ශවකා මන්න අවසා ාව කබා දීකා තිශබනවා. ඒ හින්යා තමයි
රා විරීණීමට තිශබන ශේකාව තවත් පැයරීන්, ශයකරීන් වැඩි
කරකා, පනවා තිුදණු බු  අඩු කර තිශබන්ශන්. ශම් රශේ
වනතාවට වැඩිර ර රා ටිකක් බීකා ්ර ාන අමතක කර .එවත් ශවන්න
ශහොඳ අවසා ාවක් කශසෞභාගයශන යැක්මක ්රතිපත්ති ්රකා යත්
එක්ක කැබිකා තිශබනවා.
අශේ ුදය්  රාවය අමාතයතුමාත් ගරු සභාශේ මන්න ශවකාශේ
මම විශ ේෂශයන් ශමන්න ශම් කාරටය රීයන්න කැමැතියි.
ඔබතුමන්කා අඩු ආයායම්කා පන්ට රුපිය්  5,000ක ුදයකක් දීශම්
වැ් පිළිශවළක් කරශගන යනවා. ගම්පහ රිසාත්රික්කය නිශයෝවනය
කරන මහවන නිශයෝජිතශයක් හැටියට මම මීය ට සුළු ශමොශහොතකට
ශපරත් ඒ ගැන ඒ අයාළ නිකයාක න්ශගන් විමසුවා. ඒ අය පවසන
ආකාරයට ඒ කටයුත්ත තවමත් සම්පූර්ටශයන් සිු  ශවකා නැහැ.
විශ ේෂශයන් ශපොශරොත්තු ශ් ඛ්නශන මන්න අඩු ආයායම්කාභින්ට ේයාහරටයක් හැටියට ගත්ශතොත්, ආබාධිත අයට- පසු ගිය
අවසා ාවකරි ඒ ුදයක කබා ු න්නත්, ශමවර එය කබා දීමට කටයුතු
කර නැහැ. ඒ ගැන ඔබතුමා විශ ේෂ අවයානය ශයොුද කරන්න.
ශමොකය, ශම් ශවන ශකොට ඔවුන්ට ශකොකු අසායාරටයක් සිු 
ශවකා තිශබනවා. ඒ වාශේම නිකයාක නුත් ශකොකු අපහසුතාවකට
පත් ශවකා තිශබනවා. ශමොකය, තුදන්නාන්ශසේකා මායය
සාකච්ඡාවකරි පැහැරිලිව රීයනවා, කඅපි ුදය්  යවකා තිශබන්ශන්.
අපි ුදය්  කබා ශයන්න කටයුතු කරකා තිශබන්ශන්.ක රීයකා.
වනතාව නිකයාක න් එක්ක ගැටුම් ඇති කරගන්නවා, තමන්ට ඒ
ුදය්  ටික කබා ශයන්න කටයුතු කරන්ශන් නැහැ රීයකා. නුදත්,
නිකයාක න් රීයනවා, තවම රවශයන් ඒ ුදය්  ටික කැුදශණ් නැහැ
රීයකා.
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ඒ විතරක් ශනොශවයි, අය ශම් රශේ ශකොකු බියක් තිශබනවා.
අශේ ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමියත් ශම් අවසා ාශේ ගරු සභාශේ මන්නවා.
අය ශම් රශේ ්රයානම ගැටලුව බවට පත් ශවකා තිශබන්ශන්
ශකොශරෝනා වසාගතයයි රීයන එකට ඔබ, අපි කවුරුත් එකඟයි.
ශකොවිඩ් - 29 වසාගතය යළි හිස එසවීමට තිශබන අවසා ාව වැඩි
බවට විශ ේෂඥ වවයයවරු පැහැරිලි කරනවා. ශකොශරෝනා
වසාගතය පාකනය රීමේම සඳහා කබා ශයන එන්නශතහි හිඟයක්
පැවතීම ශම් වන විට අශේ රශේ ්රයානම ගැටලුවක් බවට පත්
ශවකා තිශබන බව ගරු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමිය යන්නවා. OxfordAstraZeneca එන්නත ශම් රශේ කක්ෂ 20ක වනතාවට කබා
ශයන්න කටයුතු කර තිශබනවා. ශයවන එන්නත කබා ශයන්න
තවත් කක්ෂයක් පමට එන්නත් ්රමාටයක් මතුරු කරශගන
තිශබනවා. කක්ෂ 20න් කක්ෂයකට ශයවැනි එන්නත කබා ශයන
ශකොට ශම් රශේ තවත් කක්ෂ නවයක් බකාශගන මන්නවා, ඒ
ශයවැනි එන්නත කබා ගන්න. ශම් රශේ වනතාවට මන්රියාශේ
Oxford-AstraZeneca එන්නත පළුද වටශන කබාශගන,
ීනනශයන් එශහම නැත්නම් රුසියාශවන් එන එන්නතක් ශයවැනි
එන්නත ව ශයන් කබා ශයන්න හැරීයාවක් නැහැ. නුදත්, අපට
කැශබන ආරාචි මාර්ග අනුව, මන්රියාශවන් ශයවන එන්නත ශම්
රටට කබා ශයන්න තවම කටයුතු කර නැහැ. අපි යරීන විධියට ඒක
රාවය තාන්ත්රික ගැටලුවක් බවට පත් ශවකා තිශබනවා. අශේ රශේ
වනතාවට ශයවැනි එන්නත කබා දීමට කටයුතු කරනවාය, නැද්ය
රීයන එක ශකොකු ගැටලුවක්. පළුද එන්නත කබා ගත්තු ශම් රශේ
කක්ෂ නවයක වනතාවට ශයවැනි එන්නත කබා ගන්න ශනොහැරී
ශවකා තිශබනවා. නියමිත පක රි කටයුතු කරනවා නම් මාස තුනක්
ගත ශවනශකොට ශයවැනි එන්නත කබා ශයන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑ.
ඒ නිසා පළුද එන්නත කබා ගත් අයට ශයවැනි එන්නත කබා
ශයන්න කරුටාකර සායාරට වැ් පිළිශවළක් ක්රියාත්මක
කරන්න. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝවනය කරන රීහිප ශයනාට
නම් ශයවැනි එන්නත කැශබයි. නුදත්, අශනක් අයට කැශබන්ශන්
නැහැ. කරුටාකර, තුදන්නාන්ශසේකා ඒ ගැන විශ ේෂ අවයානයක්
ශයොුද කරන්න. ශම් සඳහා තිශබන ්රයානම ගැටලුව, ශහේතුව
බවට පත් ශවකා තිශබන්ශන් මන්රියාවත් එක්ක තිශබන රාවය
තාන්ත්රික ගනුශයනුශේ අඩු පාඩුවයි. ශවන රීසිම ශයයක්
ශනොශවයි. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එක රටක් එක්ක
පමටක් අශේ සම්බන්යතාවක් ශගෝ නැශඟනශකොට ශබොශහෝ
අවසා ාවක අශේ අ් කර  රට වන මන්රියාව ඊට විරුද්යව කටයුතු
කරනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහට රිනය අපට මතාම
කනගාටුයායක රිනයක් බව මම රීයන්න ඕනෑ. ශමොකය, 1029
අශ්රේ්  12වැනි යා සිු වූ පාසාකු මරුරින ්රහාරශයන් අශේ රශේ
300කට ආසන්න පික සක් මිය ගියා. ඒ, ශම් රශේ අහිාසක වනතාව.
ශම් ආණ්ඩුව බකයට පත් ශවනශකොට ක ා කරර  ්රයානම
කාරටාවක් වුශණ්, පාසාකු මක යා ්රහාරශන වග රීව යුත්තන් නීතිය
හුදවට ශගන එනවා රීයන එකයි. ශම් ආණ්ඩුව බකයට ඇවි් කා
යැන් අවුරුු  එකහමාරක් ගත ශවකා තිශබනවා. වනාධිපතිවරයාට,
ශම් ආණ්ඩුවට තවමත් හැරීශවකා නැහැ, ඒ සම්බන්යශයන්
නීතිය ක්රියාත්මක කර ඒ ්රහාරශයන් අසරට වූ වනතාවට
සායාරටයක් මටු කරන්න. ඒ සඳහා වැ් පිළිශවළක් තවමත්
නැහැ. ඒ ගැන අපට වි ාවාසයකුත් නැහැ. ශකොටින්ම රීේශවොත්
කාරින් තුමාත් පැහැරිලිවම ්රකා කළා, ශද් පාකන ශහේතු මත
එය යට ගහනවා ය, නැත්නම් එය ඩී්  එකක් ශයෝ රීයන සැකය
ේන්වහන්ශසේටත් තිශබනවා රීයකා. මා මතා ඕනෑකමින් ශම්
ශවකාශේ ආණ්ඩුශවන් ම් ලීමක් කරනවා. ශම් ආණ්ඩුව හයන්න
ඔබතුමන්කා ශේරිකාවක් ශේරිකාවක් ගටශන් රීයමින් ගිය
්රයානම කාරටාව තමයි, පාසාකු මක යා ්රහාරයට සම්බන්ය මහ
ශමොළකරුවන්,-
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

(The Hon. Presiding Member)

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

Sir, I rise to a point of Order.

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා ශම් ගරු සභාශේදී වැරරි
්රකා යක් කළා. කාරින් තුමා රීේශේ, “පාසාකු මක යා ්රහාරය
එ් ක කශළේ ශද් පාකන වුවමනාව මත” රීයකායි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒක මේති ්ර ානයක් ශනොශවයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. ගරු හර්ෂට
රාවකරුටා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ක ා කරන්න. ඔබතුමාට තව
විනාඩියක කාකයක් පමටයි තිශබන්ශන්.

ගවා ුර්ෂට රාජකවාටා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කාරින් තුමා රීයර  ශද් අපට
ශහොඳට ශත්රුණු බව මා මතාම ඕනෑකමින් ශම් ශවකාශේ
රීයනවා, ඒක කවුරුවත් අපට ශත්රුම් කර ශයන්න අව ය නැහැ.
කාරින් තුමා මතා පැහැරිලිව රීේවා, එම ්රහාරශන මහ ශමොළකරු
හාගන්න, ඒ සම්බන්ය පමේක්ෂට යටගහන්න ශද් පාකන ඩී් 
එකක් ශමතැන තිශබනවා ය රීයන සැකය වි ාක ව ශයන්
ේන්වහන්ශසේටත්, ශම් රශේ වනතාවටත් තිශබනවා රීයකා. මම
ශම් ශවකාශේ රීයන්න ඕනෑ, ඔබතුමා ඔළුශවන් හිටශගන රීේවත්
ශම් රශේ වනතාව-

ගවා (වව ය) උපුල් 2 ගල්පපත්ිර ෙුතා

)ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)

Sir, I rise to a point of Order.

අශේ රශේ ේත්තමේතර ආගමික නායකශයක් වන
කාරින් තුමාශේ ්රකා ගැන, ඔබතුමා ්රකා නිකුත් කරන්න
එපා. ේන්වහන්ශසේ නිවැරරි ශද් තමයි රීේශේ.

ගවා ුර්ෂට රාජකවාටා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ේගත් මන්ත්රීවරශයක් විධියට
අශනක් අයටත් ආයර් යක් වන විධියට හැසිරුටා නම් ශහොඳයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු හර්ෂට රාවකරුටා මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත
කාකය යැන් අවසානයි. ක ාව අවසන් කරන්න.

ගවා ුර්ෂට රාජකවාටා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ)

(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ශහොඳයි.
පාසාකු මක යා ්රහාරය පිටුපස සිටින මහ ශමොළකරුවන් කවුය
රීයකා ශසොයා ශනොගැනීම නිසා කාරින් තුමාට පමටක්
ශනොශවයි, ශම් රශේ වනතාවටත් ශම් ආණ්ඩුව ශකශරහි තිුදණු
වි ාවාසය සම්පූර්ටශයන් නැතිශවකා තිශබන බව මම ශම්
ශවකාශේ පැහැරිලිව රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා කරුටාකර, පාසාකු
මක යා ්රහාරශන බකපෑමට කක් ශවච්ච යහසා ගටනකශේ
.එවිතවකට සායාරටයක් මටු කරන්න රීයකා ශම් ශවකාශේ මා
ම් කා සිටිනවා. ශබොශහොම සාතුතියි.
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(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

Next, the Hon. H.M.M. Harees. You have eight
minutes.
Order, please! Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Weerasumana Weerasinghe to the
Chair?
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I propose that the Hon.
Weerasinghe do now take the Chair.

Weerasumana

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම්
ෙුතා මූලාසනප්යන් මවත් වූප්යන් ගවා වීරසුෙන වීරසිාු ෙුතා
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
ெொைக்கியன்
ரொஜபுத்திரன்
இரொெைொைிக்கம்
அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று
அகலரவ,
ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM left the Chair, and
THE HON.
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair.

[பி.ப. 3.48]

ගවා එච්.එම්.එම්. ුමේසන ෙුතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

(The Hon. H.M.M. Harees)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று
எைது நொட்டில் அரெியல் குழப்பங்களும் ெர்ச்மெகளும் நிகழ்ந்து
வருகின்றன. இந்தச் சூழ்நிமலயில், முக்கியைொக ைொகொை
ெமபத்
ரதொோ்தல்
முமறமைமய
ைொற்றுவதற்கொன
ெில
ரயொெமனகள் முன்மவக்கப்படுகின்றன. தைிழ் ைக்களுமடய
அரெியல் உொிமைக்கொக கடந்த கொலத்தில் இந்த நொட்டில் பொொிய
ஒரு ெிவில் யுத்தம் நமடதபற்றது. அவர்களுக்கு ஓர் அரெியல்
தீர்மவ - அதிகொரப் பகிர்மவ வழங்குவதற்கொகத்தொன்
1987ஆம் ஆண்டு ைொகொை ெமப முமறமை இந்த நொட்டில்
உருவொக்கப்பட்டது. அவ்வொறு உருவொக்கப்பட்ட ைொகொை
ெமபகளுக்கொன
ரதொோ்தல்
நடொத்தப்படொைல்
முடக்கி
மவக்கப்பட்டுள்ளது.
எந்தச்
ெிறுபொன்மை
ைக்களின்
நலனுக்கொக ைொகொை ெமப முமறமை உருவொக்கப்பட்டரதொ,
அந்த
ைக்களின்
பிரதிநிதிகள்
ததொிவுதெய்யப்படுவமத
உறுதிப்படுத்துகின்ற ஒரு ரதொோ்தல் முமறமையொக புதிய
ரதொோ்தல் முமறமை அமைய ரவண்டும் என்பரத எங்களுமடய
ரவண்டுரகொளொகும். குறிப்பொக, இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற
தைிழ் ைக்களுமடய பிரதிநிதித்துவம், தபரும்பொன்மைச் ெிங்கள
ைக்களுமடய பிரதிநிதித்துவம், ைமலயக தைிழ் ைக்களுமடய
பிரதிநிதித்துவம்
அரதரபொன்று
முஸ்லிம்
ைக்களுமடய
பிரதிநிதித்துவம் என்பன விகிதொெொர ரதொோ்தல் முமறமை
நமடமுமறயில்
இருந்ததபொழுது,
ஓரளவுக்கொவது
பொதுகொக்கப்பட்டன என்பமத நொங்கள் ைறந்துவிட முடியொது.
கடந்த நல்லொட்ெிக் கொலத்தில் ஏரதொ ஒரு ரதமவக்கொக
அவெர அவெரைொக ைொகொை ெமபத் ரதொோ்தல் விடயத்தில்
கலப்புத் ரதொோ்தல் முமறமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டொலும்,
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அதற்தகனக் தகொண்டுவரப்பட்ட ெட்டமூலத்தின் இறுதி
வொக்தகடுப்பின்ரபொது அந்த முமறமை அவெியைற்றததன்ற
நிமலப்பொட்டிரலரய இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் இருந்த
200க்கும் ரைற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருந்தொர்கள். அதொவது,
பமழய முமறயொன விகிதொெொரத் ரதொோ்தல் முமறமைமய
ைீண்டும் ைொகொை ெமபக்குக் தகொண்டுவர ரவண்டும் என்பது
அன்மறய நிமலப்பொடொக இருந்தது. எனரவ, ைொகொை ெமபத்
ரதொோ்தலுக்கு விகிதொெொர ரதொோ்தல் முமறமை நமடமுமறப்
படுத்தப்பட
ரவண்டுதைன்று
நொன்
பிரதிநிதித்
துவப்படுத்துகின்ற ஸ்ரீலங்கொ முஸ்லிம் கொங்கிரஸ் ெொர்பிலும்
முஸ்லிம்
ெமூகத்தின்
ெொர்பிலும்
ரவண்டுரகொள்
விடுக்கின்ரறன்.
இந்த நொட்டில் இடம்தபற்ற ஈஸ்டர் குண்டுதவடிப்பின்
இரண்டொவது ஆண்டு நிமறவு தினம் நொமள அனுஷ்டிக்கப்பட
இருக்கின்றது. இந்த நொட்டில் வொழுகின்ற ெகல ெமூகங்களும்
பொதுகொப்பொகவும்
ஒற்றுமையொகவும்
வொழ
ரவண்டும்
என்பதுதொன்
எங்கள்
ஒவ்தவொருவொினதும்
அவொவொக
இருக்கின்றது. ஒரு ெிறு கும்பல் இந்தத் தொக்குதமல பைத்துக்
கொகவும்
ஸஹ்ரொனுமடய
பொெிெக்
தகொள்மகக்கொகவும்
தெய்தது. ஸஹ்ரொமன ஒரு மபத்தியக்கொரன் என்றுதொன்
நொங்கள்
தெொல்லரவண்டும்.
அவ்வொறொன
ஒருவனும்
அவனுமடய குழுவும் தெய்த அந்த நொெகொரச் தெயலினொல்
இந்த நொட்டில் இருநூறுக்கும் ரைற்பட்ட கிறிஸ்தவ ைக்கள்
பலியொனொர்கள். அந்த ைக்களுக்கொக இப்தபொழுதும் நொங்கள்
அனுதொபம் ததொிவிக்கின்ரறொம். இதற்குக் கொரைைொக இருந்த
ெக்திகள் பற்றிய விபரம் உண்மையில் இன்னும் தவளிரய
தகொண்டுவரப்படவில்மல. இமதப் பற்றித்தொன் இன்று
எல்ரலொரும் ரபசுகின்றொர்கள். ைொியொமதக்குொிய கர்தினொல்
ைல்கம் ரஞ்ெித் அவர்கள்கூட ரநற்று முன்தினம் ஓர்
அறிக்மகமயயும் ரநற்மறய தினம் ஓர் அறிக்மகமயயும்
தவளியிட்டிருக்கின்றொர். அதில் ெர்வரதெ அரெியற் ெக்திகளின்
ரதமவக்கொக இது நிமறரவற்றப்பட்டிருக்கின்றது என்தறொரு
கூற்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவர் ஒரு ெொதொரை நபரல்ல.
ஜனொதிபதி விெொரமை ஆமைக்குழுவில் இது ெம்பந்தைொன
பல்ரவறு விடயங்கள் தவளிரய தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற
ஒரு சூழ்நிமலயில், கிறிஸ்தவ ெமூகத்தின் தமலவரொக
இருக்கின்ற ஒருவர் இவ்வொறொன ஒரு குற்றச்ெொட்மடக்
கூறுகின்றதபொழுது, இது விடயைொக உொிய விெொரமை
நடொத்தி இதற்குப் பின்னைியொக இருந்த ெக்திகள் தவளிரய
தகொண்டுவரப்பட்டுத்
தண்டிக்கப்பட
ரவண்டும்.
அவ்வொறில்லொைல், இந்த நொட்டில் வொழ்கின்ற 20 இலட்ெம்
முஸ்லிம் ைக்கமளயும் ைன ரநொயொளர்களொக ஆக்குவதற்கு
முயற்ெிக்கக்கூடொது. இது ெம்பந்தைொன ததொடர் மகதுகளும்
விெொரமை நடவடிக்மககளும் நமடதபறுகின்ற நிமலயில்,
பீதியில் வொழ்கின்ற ஒரு ெமூகைொக இன்று முஸ்லிம் ெமூகம்
ைொற்றப்பட்டிருக்கின்றது.
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களொகச்
தெயற்பட்டனரவதயொழிய,
பயங்கரவொதத்மத
ஊக்குவிக்கின்ற,
பயங்கரவொதத்திற்கு
நிதியளிக்கின்ற
அமைப்புக்களொக ஒருரபொதும் தெயற்படவில்மல. கடந்த
வொரம் 11 அமைப்புக்கள் தமடதெய்யப்பட்டன. அவற்றில் ெில
அமைப்புக்கள் ைிகப் பொரம்பொியைொனமவயொகும். எழுபது
ஆண்டுகளொக இந்த நொட்டில் அரபுக் கல்லூொிகமளயும், ஏமழ
எளியவர்களுக்கு வீடுகமளயும் கட்டிக்தகொடுத்த ைற்றும்
கல்விக்கொக உதவிதெய்த அமைப்புக்களும் அடங்குகின்றன.
அமவ எந்தவித விெொரமைகளுைின்றித்
தமடதெய்யப்
பட்டுள்ளன. இன்று பல நூற்றுக்கைக்கொன பள்ளிவொெல்கள்
மூடப்பட்டிருக்கின்றன.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up.

ගවා එච්.එම්.එම්. ුමේසන ෙුතා

(ைொண்புைிகு எச்.எம்.எம். ஹொீஸ்)

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

Please, give me one more minute, Sir.

முஸ்லிம் ெமூகத்தின் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்ற
ொீதியில் நொம் ைிகவும் கவமலயமடகின்ரறொம். இந்த விடயம்
ெம்பந்தைொக குமறந்தபட்ெம் ஆளும் அரரெொடு ததொடர்புள்ள
முஸ்லிம் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளயொவது அரெின்
தமலவர்கள் அமழத்து, இதிலுள்ள விடயங்கமளப் ரபெி,
அத்தமகய அமைப்புக்களின்ைீதொன தமடகமள நீக்குவதற்கு
இந்த
அரெொங்கம்
நடவடிக்மகதயடுக்க
ரவண்டும்.
அரதரநரம், ரநற்று Father ெிறில் கொைினி அவர்கள், “350
இஸ்லொைியப் பயங்கரவொதிகள் நடைொடுகிறொர்கள்” என்ற
தபரும் குற்றச்ெொட்மட முன்மவத்திருக்கின்றொர். இது பீதிமயக்
கிளப்புகின்ற ஒரு நடவடிக்மகயொகும். அரெின் புலனொய்வுப்
பிொிவு உடனடியொக அவொிடம் விெொரமை தெய்ய ரவண்டும்.
இது
ெம்பந்தைொன
உண்மைத்தன்மைமய
தவளிக்
தகொண்டுவந்து இந்த நொட்டில் முஸ்லிம் ெமூகத்மத நிம்ைதியொக
இந்த
ரநொன்பு
ைொதத்தில்
வொழமவப்பதற்கு
நடவடிக்மகதயடுக்க
ரவண்டுதைன்று
ரகட்டு,
விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Velu Kumar. You have
five minutes.
[பி.ப. 3.57]

தைிழ்
ெமூகைொயினும்
ெொி,
தபௌத்த,
கிறிஸ்தவ
ெமூகங்களொயினும்ெொி, ஒவ்தவொரு ெமூகத்திலும் பல்ரவறு ைதப்
பிொிவுகள் இருக்கின்றன; தகொள்மககள் இருக்கின்றன; ெொதிப்
பிொிவுகள்
இருக்கின்றன.
அரதரபொன்றுதொன்
முஸ்லிம்
ெமூகத்திலும் பல ைதக் தகொள்மககள் இருக்கின்றன. அந்தக்
தகொள்மககள் இன்று பயங்கரவொதைொகப் பிரகடனப்படுத்தப்
பட்டிருக்கின்றன. எைது நொட்டில் பொரம்பொியைொக முஸ்லிம்
ெமூகம், "சுன்னத் வல்-ஜைொஅத்" என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது.
ைத்திய
கிழக்கு
நொடுகளின்
தெல்வொக்மகப்
தபற்ற,
அந்நொடுகரளொடு ெம்பந்தப்பட்ட ததௌஹீத் பிொிவிமனக்
தகொள்மகயிமனப்
பின்பற்றுகின்ற
பல்ரவறு
ைொர்க்க
அமைப்புக்கள் இந்த நொட்டில் தெயற்பட்டு வந்தன. அமவ
ைொர்க்கொீதியொக தகொள்மககமளப் பின்பற்றுகின்ற அமைப்புக்

ගවා ප්ේලු කුොර් ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த
நொட்டிரல ஏற்பட்ட ைிகப் பயங்கரைொன, பொரதூரைொன நிகழ்வு
இந்த உயிர்த்த ஞொயிறு குண்டுத் தொக்குதலொகும். இத்தொக்குதல்
நமடதபற்று நொமளய தினம் இரண்டொவது வருடப் பூர்த்தி
அனுஷ்டிக்கப்படவிருக்கின்றது.
ஆனொலும்கூட,
அதிரல
உயிொிழந்த கிறிஸ்தவ ைக்கள் ெொர்பொகவும்
கொயங்களுக்
குள்ளொன ைக்களுக்கும் 2 ஆண்டுகள் நிமறவமடந்தும் இந்த
நொட்டிரல நீதி, நியொயத்மதப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத நிமல
கொைப்படுகின்றமை துர்ப்பொக்கியைொனதொகும்.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ශේලු කුමාර් මහතා

இந்த ஆளும் அரெொங்கம் ஆட்ெிக்கு வருவதற்கு முன்னர்
ரைமடரைமடயொகத் ததொடர்ச்ெியொகக் கூறிவந்தது, “உயிர்த்த
ஞொயிறுத் தொக்குதலின் பிரதொன சூத்திரதொொியொக இருக்கக்
கூடியவர்கமள ஆட்ெிக்கு வந்தவுடரனரய நீதியின்முன்
நிறுத்தி, அந்த ைக்களுக்கொன நீதிமயப் தபற்றுக்தகொடுப்ரபொம்”
என்று. இவ்வொறொன உறுதிதைொழிமய ஏந்திக்தகொண்ரட இந்த
அரெொங்கம் பதவிக்கு வந்தது. என்றொலும்,
அதமன
ைமறப்பதற்கொன ரவமலகமள ைீண்டும் ைீண்டும் இந்த
அரெொங்கம் தெய்துதகொண்டிருப்பமத
ைிகத் ததளிவொகக்
கொைக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இந்த அரெொங்கம் இதமன
மூடி ைமறத்து இதனுமடய பிரதொன சூத்திரதொொிமய - அந்தக்
குழுவினமர
ைமறப்பதற்கு
முயற்ெிதயடுத்து
வருகின்
றததன்பது கர்தினொல் ைல்கம் ரஞ்ெித் ஆண்டமக அவர்களின்
கூற்றிரலயிருந்து ைிகத்ததளிவொகத் ததன்படுகின்றது.

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනාධිපති ශකොමිෂන් සභා
වාර්තාශේ කරුණු රීහිපයක් හිතාමතාම මවත් කරකා තිශබනවා,
ඒශක් සම්පූර්ට කරුණු මරික පත් ශවකා නැහැ රීයන කාරටය
කාරින් තුමාශේ ්රකා යත් සමඟ අය වනශකොට තහවුරු ශවකා
තිශබනවා. එම වාර්තාශවන් හිතාමතාම මවත් කළ ශකොටසා
පිළිබඳ අය ේයෑසන අශේ විපක්ෂශන මන්ත්රීවරුන් ශම් ගරු සභාවට
කරුණු මරික පත් කළා. ඒ අවසා ාශේදී කඑළියට ඇවි් කා ඔය
ක ාව රීයන්නක රීයකා ආණ්ඩු පක්ෂශයන් තර්වනය කළා.
ඒකට ේත්තරයක් ු න්ශන් නැහැ. ශම් ආණ්ඩුව බකයට එනශකොට
විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කළා, කපාසාකු ්රහාරශන ්රයාන
ශමොළකරුවන්, ඒකට සම්බන්ය වූ කණ්්ායම් අපි බකයට පත්
වුණු ගමන් නීතිය මරික යට ශගන එනවාක රීයකා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක් තිශබනවා.

ගවා ප්ේලු කුොර් ෙුතා

)ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)

(The Hon. Velu Kumar)

නුදත් අය වනශකොට පාසාකු ්රහාරශන ්රයාන ශමොළකරු, එම
්රහාරයට සම්බන්ය ්රයාන කණ්්ායම සඟවන සිු වීමක් යම්රීසි
විධියරීන් ශම් ක්රියාවලිය තුළ තිශබනවාය රීයන සැකය ශම් රශේ
වනතාව තුළ ඇතිශවකා තිශබනවා. අපි යන්නවා, ශම් රශේ බකය
කබා ගැනීශම් ක්රියාවලිය සඳහා එක කාකයකදී ද්රවි් වනතාව
එයට ශගොු රු කර ගත් බව. යැන් ුදසාලිම් වනතාවත්, අහිාසක
කශතෝලික වනතාවත් ශම්කට ඇය යමාශගන, ශද් පාකන
වුවමනාවක් සඳහා කටයුතු කරනවාය රීයන සැකය ශම් රට තුළ
සිටින සියලුශයනා තුළම ඇතිශවකා තිශබනවාය රීයන කාරටය
මා විශ ේෂශයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. පාසාකු ්රහාරශන ්රයාන
ශමොළකරුවන් නීතිය මරික යට ශගන එන්න පසුබට ශවන්ශන් ඇයි
රීයන ්ර ානය අපි අහනවා. ඔබතුමන්කා ක ා කරනශකොට
රීයනවා, "පාසාකු ්රහාරයට සම්බන්ය අය විතරක් ශනොශවයි, මහ
බැාකු ශකෝ කය සිු  කළ ශහොරුත් අපි නීතිය මරික යට ශගන
එනවාක රීයකා. ඒ වාශේම ආණ්ඩු පක්ෂයට අපි මතක් කරකා
ශයන්න ඕනෑ, ශකෝටි 2,595ක මානි බු  වාචාව කළ කණ්්ායමත්,
ශපෝ  ශත්  වාචාව කළ කණ්්ායමත් නීතිය මරික යට ශගන
එන්න රීයකා. ඒ කාරටා ශයක මතක් කරකා ශයනශකොට අශනක්
කාරටා ශයක අමතක කරන්න එපා රීයකාත් අපි මතක් කරන්න
කැමැතියි. இந்த நொட்டுக்குப் பொதகத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய, இந்த
நொட்டு ைக்களின் உயிருக்கு ஆபத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய
நச்சுத்தன் மையொன ரதங்கொய் எண்தைமயக் தகொண்டுவந்
ததுரபொல, இன்று ததன்னங்கள்ளுக்குொிய வொிமய இந்த
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அரெொங்கம் 25 ரூபொயொல் குமறத்திருக்கின்றது. தற்ரபொது
தெயற்மகயொக உருவொக்கப்படுகின்ற
ததன்னங்கள்ரள
கொைப்படுகின்றது. இதனொல் இந்த அரெொங்கம் ைக்களுக்கு
நஞ்மெப் புகுத்துகின்ற அரெொங்கைொக ைொறியிருக்கின்றது எனக்
கூறி விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ්රසන්න රටවීර රාවය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි පහක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.01

ගවා රසන්න රටවීර ෙුතා (ප්ේවැල් 2 පිත්තල ෙැටි ී
බඩු සු ග්රාමීය ය කර්ොන්ත රවර්ධාන රාජය අොතයුරො)
)ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர - பிரம்புகள்,
ைட்பொண்டங்கள்,
ைரப்தபொருட்கள்
ைற்றும்
மகத்ததொழில் ரைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்ெர்)

பித்தமள,
கிரொைியக்

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Rattan,
Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂශන මන්ත්රීවරු ක ා
කරන්ශන් හක යට මැක කා මපරිකා වාශගයි. ඒ ආර්ථික ඔසාතාර්කාට
අපි රීයන්න ඕනෑ, එයා 1005දී මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා
ආණ්ඩුව භාර ගන්නශකොට ශ්ොකරශන අගය රුපිය්  205යි, 1025
වනවාක  08වැනි යා අපි පරරිනශකොට ශ්ොකරශන අගය රුපිය් 
231යි රීයකා. ඒ අවුරුු  යහය තුළම ශ්ොකරය වැඩි වුශණ්, රුපිය් 
15රීන්. ඊට පසුව 1025 මඳකා 1029 ශනොවැම්බර් 26වැනි යා
වනශකොට -අපි ආණ්ඩුව භාර ගන්නශකොට- ශ්ොකරය රුපිය් 
281යි. රුපිය්  51රීන් ශ්ොකරශන අගය මහළ ගිහි් කා, රුපියක
බා් ු  ශවකා තිශබනවා. ඒ වාශේම, ශම් රශේ ආර්ථිකය රියුණු
කරනවා ශවනුවට සාවවමේ බැඳුම්කර මිකදී ගැනීම බිලියන
පහශළොව යක්වා වැඩි කළා. ඒ පාප කර්මයට අය අපට තමයි
කරගහන්න සිු  ශවකා තිශබන්ශන්. රුපියක බා් ු  වීම තුළ
ශ්ොකර් එකකට ශගවන්න ඕනෑ ුදය්  ්රමාටය වැඩිවීමත් එක්ක
අශේ රශේ ආර්ථිකය වි ාක ශකස ක්ා වැටීමට කක් වුටා.
පාසාකු ්රහාරය ගැන අය ක ා කරනවා. එයා පාසාකු ්රහාරය
සිු වන අවසා ාශේ රාවය ුදද්ධි අා ශන සියලුශයනාම සිරගත
කරකා, ුදද්ධි අා අ්ාළ කරකා තිුදටා. ්රහාර එ් ක කරනවා
රීයකා සහරාන්කා 99 වතාවක් රීයා තිබියදීත්, ඒවා නවත්වන්ශන්
නැතුව ඒවාට ම් දීකා, ඒ සැකකරුවන් අත්අ්ාගුවට ගන්න
රීයකා අය ක ා කරනවා. එයා අපි ශපොශරොන්ු  වුටා වාශේම ඒ
සියලුශයනාම අපි අනිවාර්යශයන් අත්අ්ාගුවට ගන්නවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශපෝ  ශත්  වාචාවක් ගැන
අය ක ා කරනවා. ඒ, ශපෝ  ශත්  ශගන්වර  මිනිසුන් අපි
ඇ් ලුවා. එම ශපෝ  ශත්  වනතාවට ශයන එක තහනම් කළා.
පසුගිය කාකශන තමයි එවැනි ශද්ව්  වනතාව ශවතට ගිශන. එයා
ඒවා ගැන ශසොයා බැලුශේ නැහැ. අය අපි කුඩු අ් කනවා. පසුගිය
කාකශන කුඩුකාරයන් ආරක්ෂා කළා; පාතාකය ආරක්ෂා කළා.
ඒක තමයි පසුගිය කාකශන කශළේ. අය මහ ශකොකුවට ආර්ථිකය
පිළිබඳව ක ා කරනවා; පාසාකු ්රහාරය පිළිබඳව ක ා කරනවා. ශ්රී
කාකා මහ බැාකුශේ බැඳුම්කර වාචාව සිු  කළ සියලුශයනාම අපි
අ් කනවා. එයා ඔබතුමන්කා ශකොශහේය සිටිශන? එයා ඒ පිළිබඳව
ක ා කළාය? එයා කඇටිශකශහ්  කාර  ේගුඩුවන්ක වාශේ තමයි
සිටිශන. අය ඒ පිළිබඳව ක ා කරන්න එනවා. ජටාත්මක
ආර්ථිකයක් තමයි එයා ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මැතිතුමා භාර
ගත්ශත්. එයා අපි ආර්ථිකය ශගෝ නැඟුවා වාශේම නැවත වරක්
ආර්ථිකය ශගෝ නඟනවා. නැවත වරක් රට ඒ තත්ත්වයට පත්
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. රුපිය්  ශයසිය ගටනකට මහළ
ගිය ශ්ොකරශන අගය යම්රීසි ්රමාටයකට අඩු කරන්න අපට
ර ළුවන් වුටා.
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ශම් අවසා ාශේ අපි ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනත
යටශත් ශගශනන ශරගුකාසි පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා. එයා
සරුාගකය, ශවසක් ූලඩුව පවා ආනයනය කළා. ඒ තුළින් ශම් රශේ
ශද්ශීය නිෂාපායකයා බිඳ වැේටුවා; කර්මාන්තකරුවා බිඳ වැේටුවා.
අව ය සියලු ශද්ව්  පිට රටින් ආනයනය රීමේම නිසා අශේ ශද්ශීය
කර්මාන්තකරුවන් ක්ා වැටුටා. ඒ නිසා අපි අය ශද්ශීය
නිෂාපායනය රික මත් කරකා, ශද්ශීය ආර්ථිකය ක්තිමත් කරකා, ඒ
තුළින් රුපියක ක්තිමත් කරකා ශම් ආර්ථික අභිශයෝග වය
ගන්නවා රීයකා මා රීයනවා. එයා ශෆේ්  වුණු ඒ, ආණ්ඩුව අය
අපට ශෆේ්  රීයන්න එනවා. අතිගරු වනාධිපතිතුමාත්, ගරු
අග්රාමාතයතුමාත් එක්ක එකතුශවකා අශේ රට නැවත වරක් ශගෝ
ගන්න ශම් වැ් පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරනවාය රීයා ශබොශහොම
පැහැරිලිව ්රකා කරමින්, මශේ ක ාව අවසන් කරනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු එසා.එම්.එම්. ුදෂාරෆා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක
කාකයක් තිශබනවා.
[பி.ப. 4.06]

ගවා එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන ෙුතා

)ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்(

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, நன்றி.
ஈஸ்டர் தொக்குதமல மையப்படுத்தியதொன தபரும் குழப்பம்
இன்றும் நொட்டிரல ததொடர்ந்துதகொண்ரட இருக்கின்றது. அந்த
அடிப்பமடயிரல பொரொளுைன்றத்திலும் ததொடர்ந்ரதர்ச்ெியொக
இந்த விடயம் ரபெப்பட்டு வருகின்றது. நொமளய தினம்
ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி அந்தத் தொக்குதல் நமடதபற்று 2
வருடங்கள் பூர்த்தியொகின்றன. ரநற்றுமுன்தினம் ரபரொயர்
ைல்கம் ரஞ்ெித் ஆண்டமக அவர்கள், “ஈஸ்டர் தொக்குதல் ைதத்
தீவிரவொதைல்ல,
அரெியல்
அதிகொரத்மத
வலுப்படுத்துவதற்கொக நடத்தப்பட்ட தொக்குதல்” என்பதொன ஒரு
கருத்மதச் தெொல்லியிருந்தொர். பின்பு ரநற்மறய தினம் அதற்கு
ைொற்றைொக ரவறு ெில வியொக்கியொனங்கமளச் தெொல்லி,
தன்னுமடய கருத்து பிமழயொகப் புொிந்துதகொள்ளப்பட்டதொக
ஒரு கருத்மதயும் தவளியிட்டிருந்தொர்.
இந்த ஈஸ்டர் தொக்குதமல மையப்படுத்தியதொக யொர்ைீது
குற்றம் சுைத்துவது? என்கின்ற ஒரு ரதடமல நொம்
முன்மவப்ரபொைொகவிருந்தொல், ஏப்பிரல் 21ஆம் திகதி இந்தத்
தொக்குதல் நமடதபற்றரபொது இருந்த அரெொங்கத்தின்ைீது
குற்றம்
சுைத்துவதொ?
இந்த
ஈஸ்டர்
தொக்குதல்
நமடதபறப்ரபொவதொகப்
பலமுமற
எச்ெொித்த
பின்பும்
அதுததொடர்பில்
கவனஞ்தெலுத்தொது,
பதில்
பொதுகொப்பு
அமைச்ெமரக்கூட நியைிக்கொது, தவளிநொட்டுக்குச் தென்றிருந்த
முன்னொள் ஜனொதிபதி மைத்திொிபொல ெிறிரென அவர்கள்ைீது
குற்றம் சுைத்துவதொ? அல்லது அப்ரபொது பிரதை ைந்திொியொக
இருந்த ரைில் விக்கிரைெிங்ஹ அவர்கள், ஒரு வருடைொகத்
தன்மனப் பொதுகொப்புக் கூட்டத்திற்கு அமழக்கவில்மலதயன்ற
விடயத்மத அந்த ஒரு வருட கொலத்தில்
எங்ரகனும்
ரபெொைலிருந்து, ஈஸ்டர் தொக்குதல் நடந்துமுடிந்ததன் பிற்பொடு
தைொழிந்திருந்ததன்மூலம் இந்த விடயம் நடந்ரதறுவதற்கு
அவரும் துமைரபொயிருந்தொர் என்று முன்னொள் பிரதைர் ரைில்
விக்கிரைெிங்ஹ அவர்கள்ைீது குற்றம் சுைத்துவதொ? அல்லது
இந்த
அரெொங்கம்
ஆட்ெிக்கு
வந்து
இவ்வளவு
கொலைொகிவிட்டரபொதும்
இதற்கொன
சூத்திரதொொிகள்
கண்டுபிடிக்கப்படவில்மல
என்பதற்கொக
இந்த
அரெொங்கத்தின்ைீது குற்றம் சுைத்துவதொ? இவ்வொறு ஒருவர்ைீது
ஒருவர் குற்றம் சுைத்துகின்ற விடயைொக
இந்த ஈஸ்டர்
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தொக்குதல் இன்று இருக்கின்றரபொதும்கூட, அந்தத் தொக்குதல்
நமடதபற்ற கொலத்திலிருந்து இன்றுவமரயிலும் அதிகம்
பொதிக்கப்பட்ட ஒரு ெமூகைொக முஸ்லிம் ெமூகம் இருக்கின்றது
என்கின்ற
யதொர்த்தத்மத
எவரும்
புொிந்துதகொள்ள
ரவண்டுதைன்பமத இங்ரக விநயைொகக் ரகட்டுக்தகொள்ள
விரும்புகின்ரறொம். இது ைிகக் கவமலயொன ஒரு விடயம்.
“ இந்தத் தொக்குதல் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரொல்
நடொத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதனுமடய මහ ශමොළකාරයා
ரவறு
யொரரொ!”
என்கின்ற
விடயம்
எல்ரலொரொலும்
தெொல்லப்படுகின்றது.
அது
யொர்
என்பதில்
ெர்ச்மெயிருக்கின்றது; யொமரக் குற்றம் கூறுவது என்பதில்
பலத்த
ரபொட்டியிருக்கின்றது;
வொதப்பிரதிவொதங்கள்
இருக்கின்றன. ஆனொல், இந்தச் ெஹரொன் குழுவினர் ஒரு
ெொதொரை
குழுவினர்;
இவர்கள்
ரவறு
யொரொரலொ
அைர்த்தப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்; இவர்கமளப் பயன்படுத்தி
இந்தப்
தபொிய
கொொியம் நடந்திருக்கின்றது
என்பமத
எல்ரலொரும் ஏற்றுக்தகொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் நொம் ெற்று
இந்தத் தொக்குதல் நமடதபற்ற
கொலத்மதத் திரும்பிப்
பொர்ப்ரபொைொக இருந்தொல், அக்கொலப்பகுதி முதல் இந்த
நொட்டிலுள்ள முஸ்லிம் ெமூகம் தெொல்தலொைொத் துயரத்துக்கு
ஆளொகியிருக்கின்றது.
அன்மறய
கொலகட்டத்தில்
பள்ளிவொெல்களுக்குள்
ெப்பொத்துக்
கொல்கள்
தென்றன;
முஸ்லிகள்
எல்ரலொரும்
ெந்ரதகக்கண்தகொண்டு
பொர்க்கப்பட்டொர்கள்;
முஸ்லிம்கள்
தங்களுமடய
வீடுகளிலிருந்த குர்ஆன்கமள எொிக்கின்ற ஒரு நிமல
ரதொற்றுவிக்கப்பட்டது.
அன்றுதொன்
அப்படிதயன்று
பொர்த்தொல், இன்றும் இந்த விடயத்மத மையப்படுத்தியதொகத்
ததொடர்ந்து
முஸ்லிம்
ெமூகத்மதப்
பழிதீர்க்கின்ற
நடவடிக்மககள்
நமடதபறுகின்றன.
எனரவ,
யொரும்
இவ்வொறொன நடவடிக்மககளில் ஈடுபடக்கூடொததன்று இங்ரக
விநயைொகக் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.
இந்தத்
தொக்குதல்
நமடதபறுவதற்கு
முன்பதொகக்
கொத்தொன்குடி ைக்கள், அரதரபொன்று அகில இலங்மக
ஜயைித்துல் உலைொமவச் ரெொோ்ந்தவர்கள் இந்தச் ெஹரொன்
குழுவினருமடய
ரபொக்குப்
பற்றி
எச்ெொித்திருந்தொர்கள்.
தபொலிெொருக்குத்
தகவல்
ததொிவித்திருந்தொர்கள்;
அரெொங்கத்துக்குத் தகவல் ததொிவித்திருந்தொர்கள். எனரவ,
அதற்கொன நடவடிக்மகமய எடுக்கொத அன்மறய அரெொங்கம்
அல்லது தபொலிஸ் அதிகொொிகள் குற்றவொளிகளொ? தகவல்
ததொிவித்த தபொதுைக்கள் குற்றவொளிகளொ? என்பமதக் ரகட்க
விரும்புகின்ரறன். இந்த ஈஸ்டர் தொக்குதல் நமடதபற்றரபொது
ெொய்ந்தைருதிரல தங்கியிருந்த குழுக்கமள உடனடியொகக்
கொட்டிக்தகொடுத்துப் தபரும் அழிவு ஏற்படொைல் தடுத்த
ெொய்ந்தைருது ைக்கள் குற்றவொளிகளொ? அல்லது அவ்வொறொன
ஒரு நல்ல விடயத்மதச் தெய்தரபொதும்கூட, தபருந்திரளொன
ெிங்கள ைக்கள் கூடியிருக்கின்ற ஓொிடத்திரல “ெொய்ந்தைருது
என்பது ெஹரொனுமடய பிறப்பிடம்” என்று அப்பட்டைொன ஒரு
தபொய்மயச் தெொல்கின்ற பீல்ட் ைொர்ஷல் ெரத் தபொன்ரெகொ
ரபொன்ற பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் குற்றவொளிகளொ?
என்பமத நொன் இங்ரக ரகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன்.
எனரவ,
தபொய்யொன
ஒரு
விளம்பமலச்
தெய்து
ைக்களுக்கிமடயிரல
தபொய்ப்
பிரச்ெொரத்மதக்
தகொண்டுதெல்வதனூடொகச்
ெமூகங்களுக்கிமடரயயொன
நல்லிைக்கத்மதப்
பொதிப்பமடயச்
தெய்கின்ற
எவரொக
இருந்தொலும்,

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, your time is up now.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා එසන.එම්.එම්. මුෂාරෆන ෙුතා

)ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்(

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff)

Hon. Presiding Member, please give me one more
minute.
அவர்கள் கண்டனத்துக்குொியவர்கள் என்பமத இந்த
இடத்தில் தெொல்லிக்தகொள்ள விரும்புகின்ரறன். எல்ரலொரும்
මහ ශමොළකාරයා பற்றிப் ரபசுகின்றொர்கள். அதற்குொியவர்கள்
நிச்ெயைொகக்
கண்டுபிடிக்கப்படரவண்டும்;
தண்டிக்கப்பட
ரவண்டும்;
ைொற்றுக்கருத்தில்மல.
මහ
ශමොළකාරයා
யொதரன்பமதக் கண்டறிகின்ற விடயத்மத நீங்கள் புறம்பொகப்
பொருங்கள்! ஆனொல், ைமறமுகைொக ஒரு ெமூகத்தினுமடய
intellectuals ஐ நீங்கள் ஓரங்கட்டுகின்றீர்கள். அவர்கமளச்
ெந்ரதகக்கண்தகொண்டு
பொர்க்கின்றீர்கள்.
பல
நூற்றுக்கைக்கொனவர்கள் இப்தபொழுது மகதுதெய்யப்பட்டுச்
ெிமறயிலிருக்கின்றொர்கள். ெில அமைப்புக்கமளச் ெொர்ந்த எந்தத்
தப்பும்
புொியொத
தபொிய
கல்விைொன்கள்
இங்ரக
மகதுதெய்யப்பட்டிருக்கின்றொர்கள்.
அண்மையிரல
தவள்ளவத்மதயில்
5,000
குர்ஆன்
பிரதிகள்
மகப்பற்றப்பட்டதொகச் தெொல்லப்படுகின்றது. எனரவ, இந்த
முஸ்லிம் ெமூகத்மதத் ததொடர்ந்தும் ஒரு ெந்ரதகக்கண்தகொண்டு
பொர்க்கின்ற நடவடிக்மகமய உடனடியொக இந்த அரசு
நிறுத்தரவண்டும்; இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்குள்ளிருக்கின்ற
உறுப்பினர்கள் நிறுத்தரவண்டும் என்ற விடயத்மதயும் இந்த
முஸ்லிம் ெமூகத்துக்கு இமழத்த அநீதிகள் ரபொதும் என்கின்ற
விடயத்மதயும் கூறி, அமனவரும் இந்த நொட்டின் பிரமஜகள்
என்பமத உைர்ந்துதகொள்ள ரவண்டும் என்று ரகட்டு,
விமடதபறுகின்ரறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රා්  රාවය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
28ක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.21

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා (මු ල් 2 ුා රාේධාන
ප්වප්ළඳ ප්පොළ සු රාජය වයවසාය රිරසාසනකරට රාජය
අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் ெந்மத
ைற்றும் அரெ ததொழில்முயற்ெி ைறுெீரமைப்பு இரொஜொங்க
அமைச்ெர்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money
and Capital Market and State Enterprise Reforms)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය විශද් විනිමය පනත
යටශත් ශගශනන නිශයෝග සහ තවත් පනත් ශයකක් යටශත්
ශගශනන නිශේයන කීපයක් හා ශරගුකාසි පිළිබඳවයි අපි ක ා
කරන්ශන්. ශම් විවායයට එක්වීමට අවසා ාව කැබීම ගැන මා සතුටු
ශවනවා. විශද් විනිමය සම්බන්යව තිශබන ූලලික කාරටාව
තමයි රුපියශ්  අගය. රුපියශ්  අගය පවත්වා ගැනීම ඕනෑම
රවයක, ඕනෑම මහ බැාකුවක විශ ේෂ කාර්ය භාරයක්. එම කාර්ය
භාරය ශහොඳින් මටු කරනවා නම්, යම්රීසි ආර්ථික පරශේ යකට රට
ශගන යන්නට ර ළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සැකරීලිමත් වීම
අව යයි. ඒ සඳහා අව ය ශමවකම් පාවිච්චි කරකා රුපියශ්  අගය
පවත්වා ගැනීමට කටයුතු රීමේම ඕනෑම රවයක වග කීමක්. මට
ශපර ක ා කළ ගරු ්රසන්න රටවීර රාවය අමාතයතුමා රීේවා
වාශේ, ශමය පාකනය කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අව ය ශමවකම්
පාවිච්චි කරකා රුපියක අව්රමාට වීම වළක්වාශගන, ඒ හරහා රට
ආර්ථිකමය ව ශයන් නිවැැකරි මාවතකට ශගන යන්න අව යයි.
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අවුරුු  ගටනක් තිසාශසේ යැවැන්ත ශකස රුපියක අව්රමාට
ශවනවා අපි යැක්කා. 1005දී අතිගරු මහින්ය රාවපක්ෂ
වනාධිපතිතුමා ශම් රට භාර ගන්නශකොට ශ්ොකරයට සාශේක්ෂව
රුපියශ්  අගය 205ක් වැනි ුදයකකටයි තිුදශණ්. අවුරුු  9ක්
තිසාශසේ ශබොශහොම ශහොඳින් එය පාකනය කරශගන ගිහින්,
අවුරුද්යකට සියයට 1.5ක පමට අව්රමාටයකට පමටක් යටත්
කරකා රුපිය්  232ක අගයක් සහිතව ඊළඟ රවයට එය භාර
ශයන්න අපට ර ළුවන් වුටා. ඒ රවශන මතා ්රබක ආර්ථික
ඔසාතාර්කා හිටියා. ඒ ශවකාව ශවනශකොට අපි හිතුවා, ශ්ොකරශන
අගය අවුරුු  5ක්, 20ක් ගතවන ශතක්ම රුපිය්  232 අගශනම
පැවශතයි රීයකා. සමහර විට එම අගය අවුරුු  10ක් පවත්වාශගන
යන්න ර ළුවන්ශවයි රීයකා අපි හිතුවා. අපිත්, වනතාවත් එශහම
බකාශපොශරොත්තුශවන් තමයි හිටිශන. ඒ වුටාට ශමොකය වුශණ්?
හැම වසශර්දීම යැවැන්ත ශකස රුපියක ක්ා වැටුටා. අශේ ළඟ
තිුදණු සියලු සාචිත පාවිච්චි කළා. එම සාචිත පාවිච්චි කරකා
රුපියශ්  අගය පවත්වාශගන යන්න ේත්සාහ කළා. ඒත් බැක 
වුටා. ඒ ශහේතුශවන් 1029 අග ශවනශකොට ශ්ොකරයට
සාශේක්ෂව අපට කබා ු න්නු අගය රුපිය්  281යි. ශ්ොකරශන
අගය රුපිය්  281ක්ව තිබියදී තමයි අපි ශකොවිඩ් - 29
වසාගතයටත් ුදහුට ු න්ශන්. සාවවමේ බැඳුම්කර හරහා රුපිය් 
බිලියන 20ක් වැඩිර ර කබා ගත්තාට පසාශසේත් අශේ විශද් සාචිත
පැවතුශණ් ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 7.5ක ්රමාටයක්
පමටයි. 1029 අග ශවනශකොට ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන
28ක පමට ්රමාටයක් අශේ සාචිතවක ැකීම තිශබයි රීයා අපි
හිතුවා. ඒ වුටාට මතුරුශවකා තිුදශණ් ඇශමක කානු ශ්ොකර්
බිලියන 7.1ක් පමටයි. ඒ වුටත්, අපි භාර ගත්ත අභිශයෝගය
හක යාකාරව මෂාට කළ පසු, 1010 අග ශවනශකොට රුපියක
පැවතුශණ් රුපිය්  289ක අගයක අව්රමාටයක පමටයි. අපට
යැවැන්ත අභිශයෝග තිුදටා. එම අභිශයෝග සිය් කත් එක්ක
ශ්ොකරශන අගය රුපිය්  289කට ශගන එන්න අපට හැරී වුටා.
2021දී යම් ආකාරයක යැවැන්ත රි්නයක් තිුදණු නිසා
රුපියක යම් ආකාරයකට අව්රමාට ශවන්න පටන් ගත්තා.
එතශකොට විරුද්ය පාර් ාවශන සිටින, ශමම කාරටාවට
සම්පූර්ටශයන්ම වග රීව යුතු අය ශබොශහොම සන්ශතෝෂශයන්,
ශබොශහොම ේවාරුශවන් රීයමින් හිටියා, කඔන්න රුපියක ක්ා
වැටිකා, ක්ා වැටිකා, ක්ා වැටිකාක රීයකා. එතුමන්කාශේ
සාවභාවශයන්ම ශපනුටා එතුමන්කාට ඕනෑශවකා තිුදශණ් රුපියක
ක්ා වැශටන එකයි රීයකා. එතුමන්කාට ඕනෑශවකා තිුදශණ් ශම්
රශේ මරික  ගමන ශනොශවයි. එතුමන්කාට අව යශවකා තිුදශණ් රට
පසුපසට යන ගමනක්. එතුමන්කාට අව යශවකා තිුදශණ්
ආර්ථිකය රි්නයට කක් ශවන ගමනක්. ඒ වුටාට අපි රීේවා, අපි
ශයොයවන ක්රමශේය, අපි පාවිච්චි කරන ශමවකම් ඔසාශසේ නැවත
වරක් රුපියක ක්තිමත් කරන බව. ශ්ොකරශන අගය රුපිය් 
105ට වැඩි වුටා. එශසේ වැඩි ශවනශකොට ඔබතුමන්කා ශබොශහොම
සන්ශතෝශෂන් හිටියා, ඔබතුමන්කාශේ සගයන් එක්ක ශබොශහොම
ේවාරුශවන් රීයමින් හිටියා, කඔන්න යැන් රුපියක 125ට යයි,
130ට යයි, 150ට යයික රීයකා. ශමොකය වුශණ්? මතා ශහොඳින් අපි
ඒක පාකනය කර ගත්ත නිසා ඊශන ශ්ොකරශන අගය රුපිය් 
292.97ට අඩු වුටා. එතශකොට ඔබතුමන්කා ශබොශහොම ශකොකුවට
කකබක වුටා. කකබකශවකා කෑ ගහමින් හිටියා. ේවිටර්
පණිවු්යක් යැුදවාම, ඒ ේවිටර් පණිවු්ය ගැන ඔබතුමන්කා
කම්පාවට පත් වුටා. [බායා රීමේම් ඔබතුමන්කා රටට ශහොඳ
ශයයක් ශවනශකොට හිනා වුශණ් නැහැ. ඔබතුමන්කා යැන් හිනා
ශවනවා වාශේ, එයා රුපියශ්  අගය පහත වැශටනශකොට හිනා
වුටා. ඒ නිසා ඒ මන්ත්රීතුමා අය ශම් ගරු සභාවට ඇවි් කා රීයර 
ක ාව සම්පූර්ටශයන්ම අසතයයි රීයා මා රීයන්න කැමැතියි.
එතුමා සම්පූර්ටශයන්ම අසතය ක ාවක් කශළේ. එතුමා රීේවා,
කශ්ොකරශන අගය රුපිය්  105යික රීයකා. මම හිතන්ශන් එතුමා
මාස 6ක forward rate එක පටකවාශගන. ූලකාසනාරූඪ ගරු
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මන්ත්රීතුමනි, ආර්ථික ඔසාතාර්කාට සමහර ශවකාවට ශම්වා
පැටශකනවා. කකබකශයන්, ශබොශහොම ේවාරුශවන් ගිහි් කා
ශම්වා කරන්න යනශකොට ඒ rate එක spot rate එකය, forward
rate එකය රීයකා සමහර ශවකාවට එතුමන්කාට ශත්ශරන්ශන්
නැහැ. සමහරවිට යැන යැනම රීේවා ශවන්නත් ඇති. මම හිතනවා,
යැන යැන රීේවා ශවන්න බැහැ රීයකා. එච්චර ශයයක් යැනශගන
කළා නම්, එතුමාශේ යැනුම ගැන අපට ්ර ානයක් මතු ශවනවා.
එතුමා අය ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් කා රුපියශ්  අගය 105යි,
106යි රීයකා කෑ ශකෝ ගැහුවා. ශබොශහොම ේවාරුශවන්, ශබොශහොම
සන්ශතෝෂශයන් තමයි එශහම කෑ ගැහුශේ. සාමානයශයන් එශහම
ශවන්ශන් නැහැ, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අශේ රටට
හානියක් ශවනවා නම්, රශේ රුපියක අව්රමාට ශවනවා නම්,
රටට ්ර ානයක් ශවනවා නම් ඒ ගැන සන්ශතෝෂ ශවන්නට අව ය
නැහැ. නුදත්, යැන් රටට ශසතක්ශවකා තිශබන්ශන්. ශ්ොකරශන
අගය රුපිය්  292.97 යක්වා පහත වැශටනශකොට, රුපියක
ක්තිමත් ශවනශකොට ඒ ගැන සන්ශතෝෂ ශනොවී ශබොශහොම
අමාරුශවන්, ශබොශහොම මක්මනින් ඒක අශනක් පැත්ත හරවකා
ක ා කරන්න පටන් ගත්ත ආකාරය අපි යැක්කා.
මම අය ශබොශහොම වග කීශමන් ශම්ක රීයනවා. මම මීය ට විනාඩි
20කට කලින් මහ බැාකුවට ක ා කළා. ක ා කරකා නිවැැකරිම
rates කබාගත්තා, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඇශමක කානු
ශ්ොකරයට සාශේක්ෂව රුපියශ්  rate එක 292.88යි. ඒ රීයන්ශන්
තවත් ත 8රීන් අධි්රමාට ශවකා තිශබනවා. ඔබතුමන්කාට
ශබොශහොම අමාරුශවන් ඒක ගිකගන්න ශවනවා. ඒ කාකකණ්ණි
සතුට තිුදශණ් විනාඩි 10යි. විනාඩි 10කට තමයි ඒ විධියට
නැටුශේ; විනාඩි 10කට තමයි ඒ විධියට කෑ ගසමින් සිටිශන.
ඇත්තටම කේවයි. ශම් විධියට රට ුදළා කරන්න, සමාවය ුදළා
කරන්න, වයාපාක ක ්රවාව ුදළා කරන්න කටයුතු රීමේම ගැන
ඇත්තටම මම කනගාටු ශවනවා. ශම් ේත්තමේතර පාර්ලිශම්න්තුශේ
ශසේවය කරන ශකශනකුශගන් අපි එවැනි ශයයක් බකාශපොශරොත්තු
ශවන්ශන් නැහැ, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම රීයන්න
කැමැතියි, ඒ අය තවත්,- [බායා රීමේම්

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,-

ගවා රසන්න රටවීර ෙුතා

)ைொண்புைிகு பிரென்ன ரைவீர)

(The Hon. Prasanna Ranaweera)

අහගන්න, අහගන්න. අහශගන මන්නශකෝ.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ශපොඩ්්ක් අහශගන මන්න. [බායා රීමේමක් මම ඔබතුමා ක ා
කරද්දී බායා කශළේ නැහැ ශන්.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

Sir, I rise to a point of Order.

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා මා ගැන සඳහන් කරකා
රීේවා,-

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එතුමා නමක් සඳහන් කශළේ නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා.
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ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ඔබතුමා වාඩිශවකා මන්න.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාවය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ක ාව කරශගන යන්න.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ඔබතුමා ශපොඩ්්ක් වාඩිශවකා මන්න. ශපොඩ්්ක් මවමාශමන්
කටයුතු කරන්න. [බායා රීමේම්

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,- [බායා රීමේම්

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා නමක් සඳහන් කශළේ නැහැ. සභාව
නි ා බ්ය ශවන්න. - [බායා රීමේම් Order, please!

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ඔබතුමා ේශේක්ෂාශවන් කටයුතු කරන්න.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රා්  රාවය අමාතයතුමා පිළිතුරු ක ාව
කරද්දී නමක් සඳහන් කශළේ නැහැ. ඒක නිසා අනුන්ශේ ශතොේපි
යමාගන්ශන් නැතුව මන්න.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

අන්න හක , ශතොේපිය යමාගත්ශතොත් අපට කරන්න ශයයක්
නැහැ.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමන්කා සාචිත ගැනත්
ක ා කළා. සාචිත බිලියන 4.2 යක්වා අඩු වුටා. ඒ වුටත් අපි
ක් පනාකාමේව අව ය ශමවකම් පාවිච්චි කරකා සාචිත වැඩිකර
ගැනීමට කටයුතු කරශගන යනවා. ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන
එකහමාරක, ඒ රීයන්ශන් යුආන් බිලියන 20ක ්රමාටයක
අලුතින් soft loan එකක් සකසා කරගන්න අපට ර ළුවන් වුටා. ඒ
ස් ලි අපට ඕනෑම ශවකාවක පාවිච්චි කරන්න ර ළුවන්. පාවිච්චි
කරන්න ර ළුවන් වුටත්, අපට අව ය ශවකාවට තමයි අපි ඒක
පාවිච්චි කරන්ශන්. ඒක තමයි අශේ පාකනශන තිශබන
ූ ක්ෂාමභාවය. සියයට 5ක වාශේ ශපොලියක් ශගවකා අපි ශ්ොකර්
බිලියන එකහමාරක් අරශගන, ඒක සියයට 2 ගටශන්
ඇශමක කාවට ටයක් හැටියට ශයන එක ශනොශවයි හපන්කම.
සමහර ශවකාවට ටය ශයනශකොට අපි ඒකට කආශයෝවනක රීයකා
රීයනවා. විශද්ශීය රටවක, ඒ රීයන්ශන් බටහිර රටවකට
ආශයෝවනය කරද්දී අපි ඒක කආශයෝවනයක රීයකා රීයනවා.
ටයක් ශයනවා රීයකා අපි රීයන්ශන් නැහැ. ඇත්ත ව ශයන්ම
ඒක ටය දීමක්. අපි ඇශමක කාවට ටය ශයනවා. ඇශමක කාශේ
Treasury Bills ගන්නවා රීයන්ශන්, අපි ඇශමක කාවට ටය
ශයනවා රීයන එකයි. ඒ වාශේම අපට ශවනත් රටරීන් ටය
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රා්  මහතා

ගන්න ර ළුවන්. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම අරශගන
ඒශකන් පාඩුවක් ශවන්ශන් නැති විධියට, අපට අව ය ශවකාවට
කබා ගන්න ර ළුවන් විධියට ඒක හක ගසාවාශගන තිශබනවා.
අපි ඊශන ශපශර්යා ීනන සාවර්යන බැාකුශවන් ශ්ොකර් මිලියන
500ක් ටයක් හැටියට කබා ගත්තා. ගරු මන්ත්රීවරශයක් රීේවා
වාශේ මරික ශනදී ටය ශගවන්න සිු ශවනශකොට අපට ඒ ුදය් 
පාවිච්චි කරන්න ර ළුවන්. ඊට අමතරව, වාතයන්තර ූලකය අරුදයක
අලුත් ක්රමශේයයක් ඔසාශසේ ඒ අය රටකට කබාශයන SDR
allocation එක ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 650රීන් වැඩි කරකා
තිශබනවා. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇශමක කානු ශ්ොකර්
බිලියන 650ක් ුදළු ශකෝකයටම කබාශයන අවසා ාවකදී ශ්රී
කාකාවටත් -අශේ account එකටත්- ශ්ොකර් මිලියන 800ක පමට
ුදයකක් බැරශවනවා. එම නිසා අශේ සාචිත තවු රටත් වැඩිශවනවා.
ශම්වා රීයද්දී ශම් අයට ශබොශහොම අ්රසන්න ශවන්න ර ළුවන්. ඒ
වුටත් ශම්ක තමයි තත්ත්වය, ශම්ක තමයි සතයය. තව ටික
කකරීන් අපට ඒකත් කැශබනවා.
ඊට අමතරව හැම රිනකම වාශේ මහ බැාකුවට Forex market
එශකන් ුදය්  කබාගන්න ර ළුවන් ශවකා තිශබනවා. මහ බැාකුවට
මිකදීගන්න ර ළුවන්ශවකා තිශබනවා. මහ බැාකුව සාචිත විකුටකා
නැහැ. ශම් කාකය තුළදී මහ බැාකුව සාචිත මිකදී අරශගන
තිශබනවා.
මෑත කාකශන කබා ගත් වැඩිම ුදයක තමයි පසුගිය මාසශනදී
අශේ මහ බැාකුවට කබා ගන්න ර ළුවන් ශවකා තිශබන්ශන්. ශම්
ක්රමශේයය ඔසාශසේ අපට නිසි මාවතකට යන්න ර ළුවන්. අපට
පාවිච්චි කළ හැරී සාචිත ්රමාටය බිලියන 7.1ක පමට ුදයකකට
වැඩි ශවකා තිශබනවා. ඒ හරහා අපට ක්තිය වැඩි ශවකා
තිශබනවා. 1029දී රීසිම ්ර ානයක් නැතිව රට පාකනය කළ අය
සිටි තත්ත්වයට ව්ා ශහොඳ තත්ත්වයකට පිවිශසන්නට අපට
ර ළුවන් ශවකා තිශබනවා. මරික ශනදී අපි තවු රටත් ශම්වා වැඩි කර
ගැනීමට බකාශපොශරොත්තු ශවනවා. පසුගිය රිනයක මම ඕමාන්
රාවයයට හා කටාර් රාවයයට පිවිසුටා. ඒ කාකය තුළදී අපට
සාකච්ඡා කරන්න ර ළුවන් වුටා. ඕමාන් රාවයශන මහ බැාකුව
සමඟත්, කටාර් රාවයශන මහ බැාකුව සමඟත් අපි සාකච්ඡා කළා.
ඒ රටවක investment authorities සමඟත් අපි ක ා කළා. මම
හිතන විධියට මරික  කාකශනදී ශ්රී කාකා බැඳුම්කරවක, ශ්රී කාකා
බි් පත්වක ආශයෝවනයක් බකාශපොශරොත්තු ශවන්න ර ළුවන්.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මහ බැාකුශවන් මවත්
ශවකා යනශකොට ශ්රී කාකාශේ බැඳුම්කර සහ ශ්රී කාකාශේ
බි් පත්වක ඇශමක කානු ශ්ොකර් මිලියන 3,400ක ආශයෝවනයක්
තිුදටා. ආර්ථික ඔසාතාර්කා ඇවිත් ශමොනවාය කශළේ? ඒ මිලියන
3,400 මිලියන 400ට බැසාසුවා. මිලියන 400ට බසාසකා අශේ
සාචිත ්රමාටය ු ර්වක කර ගත්තා. ු ර්වක කර ගත්තා විතරක්
ශනොශවයි, අවුරුු  පහක් තිසාශසේ රුපිය්  52රීන් කාබාසිනියා කර
ගත්තා. යැන් අපට රීයකා ශයන්න හයනවා, ශකොශහොමය සාචිත
පාකනය කළ යුත්ශත් රීයකා. ශහොඳ ශවකාවට අපි ඒ අයශගන්
ේපශයසා කබා ගැනීමට ශකොකු ේත්සාහයක් යරන්ශන් නැහැ. අපි ඒ
අයශගන් ේපශයසා කබා ගැනීමට ේත්සාහ ගත්තා නම්, ශම් අවුරුු 
ශයකට ශ්ොකරශන අගය රුපිය්  10රීන් වැඩි ශවනවා. ඒ
රීයන්ශන් අය වන විට තිශබන්ශන් රුපිය්  292 ශනොශවයි. එය
120ක් ශවනවා. අවුරුද්ය අන්තිම ශවනශකොට 130 ශවනවා. අපි ඒ
ේපශයසා ශනොකබා, ඒ අය රීයන ක ාවකට ඇහුම්කන් ශනොරි
නිවැැකරි මාර්ගශන රට ශගනයන එක තමයි අශේ ූලලික අරුදට
වන්ශන්.
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නිවැැකරි පණිවි්යක් ශනොශවන්න ර ළුවන්. ඒ රශේම සිටින අය
ශමශහම ු ර්වක කරකා ක ා කරද්දී ශකෝකශන සිටින ශවනත් අය
-ශවනත් පාර් ාව - ඒවායින් ුදළා ශවනවා. එශහම ුදළා ශනොශවන
විධියට කටයුතු කරන්න රීයා මම ම් කා සිටිනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු රාවය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තව විනාඩි ශයකක කාකයක්
පමටයි තිශබන්ශන්.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ශහොඳයි, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
අපි අනිවාර්යශයන්ම රුපියක ක්තිමත් කරනවා. රුපියක
ක්තිමත් රීමේම තුළින් අශේ ටයබර මතා ශහොඳින් අපට
පාකනය කරන්න ර ළුවන්. පසුගිය යවසා රීහිපය තුළදී රුපිය් 
25රීන් රුපියක අධි්රමාට වුටා රීයකා එතුමා රීේවා. අශේ ටය
හැටියට ඇශමක කානු ශ්ොකර් බිලියන 35ක් පමට තිශබනවා. ඒ
ටය ්රමාටය ගැන රුපිය් වලින් ක ා කරද්දී, රුපිය්  බිලියන
515රීන් ශම් යවසා රීහිපශනදී අඩු වුටා. බිලියන 515රීන් අඩු
ශවකා තිශබනවා. ඔන්න වැ්. ඒ වැ් තමයි කරන්නට ඕනෑ.
මිනිසුන්ට tax කරකා, ර ළුවන් තරම් tax-to-GDP වැඩි කරශගන,
වැඩි කරශගන ගිහින් මිනිසුන්ශේ ශබ් ක මික කකා හැම සතයම
ගන්නවා ශවනුවට ශමවැනි ක්රමශේය පාවිච්චි කරන්නට ඕනෑ. මම
හිතන්ශන් නැහැ මරික  කාකශනදී ශම් අය රට පාකනය කරන්න
පිවිශසයි රීයකා. ශම්වා ළමයින්ට රීයකා ශයන්න ර ළුවන් ශවන
විධියට අපි ශම්වා ශපොඩ්්ක් ශපන්වා ශයන්න ඕනෑ. එශහම නම්,
අපි යැන් ටයබර අඩු කර ගත්තා; රුපියක ක්තිමත් කර ගත්තා;
අශේ රශේ සාචිත පාකනය ශහොඳින් කර ගත්තා. මීය ළඟ කාර්තු
රීහිපය තුළදී නැවත වරක් අශේ යළ ශද්ශීය නිෂාපාරිතය මතාම
ශීඝ්රශයන් වැඩි කරශගන, ශම් අවුරුද්ශද් සියයට 6ක වර්යන
මකක්කයකට යන්න තමයි බකාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. ඒ හරහා
ශම් රට සාවර්ධිත රටක් බවට පත් කර ගැනීමට අපි යරන ශම්
්රයත්නයට ේයවු කරන්න රීයන ම් ලීම කරමින්, මශේ වචන
සාව් පය අවසන් කරනවා.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"2017 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනශත් 7 වගන්තිය සමඟ රීයවිය
යුතු 19 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් සායන කු ව, 1012
ශපබරවාක  03 රිනැති අාක 1123/35 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන පළ
කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශයෝග අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් අයට නැවත වරක්
අභියාචනයක් කරනවා. රුපියක ගැන වැැකරි ර ශරෝක න කරන්න
එපා. එශහම කළාම සමහර ශේකාවට ශකෝකයට යන පණිවි්ය

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
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III
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක
සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත සඳහන්
ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"1027 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනශත් 7 වගන්තිය සමඟ රීයවිය
යුතු 19 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් සායන කු ව, 1012
ශපබරවාක  03 රිනැති අාක 1123/36 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන පළ
කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශයෝග අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

IV
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක
සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත සඳහන්
ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"2017 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනශත් 7 වගන්තිය සමඟ රීයවිය යුතු
19 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් සායන කු ව, 1012
ශපබරවාක  03 රිනැති අාක 1123/37 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ
පත්රශන පළ කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශයෝග
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

V
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා
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ைதுவொிக் கட்டமளச் ெட்டம்: அறிவித்தல்
EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"සාශ ෝධිත (51 අධිකාරය වූ) සුරාබු  ආඥාපනශත් 8 සහ 30 වගන්ති
සමඟ රීයවිය යුතු 31 වගන්තිය යටශත් සාටිකර සහ සාටිකර කළමනාකරට
පද්යතිය සම්බන්යශයන් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් පනවන කු ව, 1012
වනවාක  02 රිනැති අාක 1108/34 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන පළ කරනු
කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශේයනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අාක 02/1012 යරන සුරාබු  නිශේයනය)
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

II
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"කලින් කකට සාශ ෝයනය කරන කය (51 අධිකාරය වූ) සුරාබු 
ආඥාපනශත් 31 වගන්තිය සමඟ රීයවිය යුතු 15 වගන්තිය යටශත්
වාර්ෂික මත්පැන් බකපත්ර ගාසාතු සම්බන්යශයන් ුදය්  අමාතයවරයා විසින්
පනවන කු ව, 1012 වනවාක  02 රිනැති අාක 1108/35 යරන අති විශ ේෂ
ගැසේ පත්රශන පළ කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය
නිශේයනය අනුමත කළ යුතු ය.
(අාක 01/1012 යරන සුරාබු  නිශේයනය)
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක
සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත සඳහන්
ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"2017 අාක 21 යරන විශද් විනිමය පනශත් 5, 7 සහ 8 වගන්ති සමඟ
රීයවිය යුතු 19 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින් සායන කු ව,
1012 ශපබරවාක  03 රිනැති අාක 1123/38 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන
පළ කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය නිශයෝග අනුමත කළ
යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ආනයන ුා අපනයන (පාලන) පනත:
ප්රගුලාසි

இறக்குைதி ைற்றும் ஏற்றுைதி (கட்டுப்பொட்டு)
ெட்டம்: ஒழுங்குவிதிகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
REGULATIONS
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය,
ුදද්ය ාසන, ආගමික හා සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ
නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා පහත
සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු රිශන්ෂා ගුටවර්යන මහතා
"1985 අාක 48 සහ 2987 අාක 18 යරන පනත් මිනන් සාශ ෝධිත 2969
අාක 2 යරන ආනයන හා අපනයන (පාකන) පනශත් 4(2), 6 සහ 24
වගන්ති සමඟ රීයවිය යුතු 10 වගන්තිය යටශත් ුදය්  අමාතයවරයා විසින්
පනවන කු ව, 1012 ශපබරවාක  22 රිනැති අාක 1124/56 යරන අති විශ ෂ
ේ
ගැසේ පත්රශන පළ කරනු කැබ, 1012.04.07 රින මරික පත් කරන කය
ශරගුකාසි අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාතය මණ්්කශන අනුමතිය යන්වා තිශබ්.)ක

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

කල් 2තැබීෙ

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගවා දිප්න්ෂන ගුටවර්ධාන ෙුතා

)ைொண்புைிகு திரனஷ் குைவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කපාර්ලිශම්න්තුව යැන් ක් 
තැබිය යුතුයකයි මා ශයෝවනා කරනවා.

රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, සභාව ක්  තබන අවසා ාශේ ්ර ාන.

කල් 2තැබීප්ම් රශ්නන

ஒத்திமவப்பு வினொக்கள்
ADJOURNMENT QUESTIONS
ගවා ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අලුත් වැ් පිළිශවළක් ආරම්භ
කර, සභාව ක් තබන අවසා ාශේ වාතික වැයගත්කමරීන් යුතු
්ර ාන අසන්නට අවසා ාව සකසා දීම පිළිබඳව විශ ේෂශයන් මම
සාතුතිවන්ත ශවනවා. ශම් ශමොශහොශත් ්ර මශයන්ම මශේ ්ර ානය
මරික පත් රීමේමට අවසා ාව කැබීම පිළිබඳවත් මා සතුටු ශවනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ුදය්  අමාතයතුමාශගන්
මම අසන ්ර ානය ශමයයි.
විවෘත ආර්ථික වැ් පිළිශවළත් සමඟ විවිය ආහාර වර්ග
පිටරටින් ශමරටට ශගන්වීම වැඩි වුණු අතර, එම ආහාර වර්ගවක
විවිය විෂකාරක ඇති බව අවසා ා රීහිපයකදී තහවුරු වී ඇත. එම
විෂ සහිත ආහාරපාන යම් යම් අවසා ාවකදී හඳුනා ගැනීමට හැරී
විය. නුදත් එම වයාපාක කයන් නැවත නැවත එම කටයුතු
කරශගන යන බව ශපනී යයි. එවැනි විෂ සහිත ආහාර වර්ග
ශගන්වනු කබන අය ශවනුශවන්,
1.
යැනට පවතින නීති මේති ්රමාටවත්ය?
2.
එශසේ ශනොවන්ශන් නම්, නව නීති මේති සැකමාමට කඩිනමින්
පියවර ගන්ශන්ය?
3.
රිගින් රිගටම සිු වන ශමම වාචනික ක්රියා නවතාලීමට ගනු
කබන පියවර කවශර්ය?
4.
ශනොඑශසේ නම් ඒ මන්ය?
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ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහත සඳහන් කළ ්ර ාන
රීහිපය තමයි මම මරික පත් කරන්ශන්. තව ර ාචි ශේකාවක් තිශබන
නිසා මම ඒ සම්බන්යශයන් පැහැරිලි රීමේමට කරුණු රීහිපයක්
මරික පත් කරන්නම්.
විවෘත ආර්ථිකය නිසා අශේ රටට ඇති වුණු අයහපත්
්රතිඵකවලින් එකක් තමයි විවිය විෂ සහිත ආහාර වර්ග සහ රටට
අහිතකර ශනොශයක් ශද්ව්  ආනයනය රීමේම. ගරු ුදය්  රාවය
ඇමතිතුමනි, ආහාර වර්ග රීේවාම, ශපෝ  ශත් , පාම් ඔයි් 
පමටක් ශනොශවයි, රීක පිටි වර්ග, මානි සහ පිටි සහිත ආහාර,
බිසාකේ, ටින් මාළු, ටින් කෑම සහ පකතුරු වි ාක ්රමාටයක් අශේ
රටට ශගන්වනවා. ඒවාශන විෂකාරක තිශබන බවට විවිය අා
මගින් සනා කරනවා. ඒ සම්බන්යව යැනුවත් කරකා විවිය
වැ්සටහන් ක්රියාත්මක කරනවා. මායය හරහාත් ඒ වැ්සටහන්
්රචාරය කරනවා. නුදත්, ඒ විෂ සහිත ආහාර ශගන ඒමට
නීතිශයන් බායා පැමිට නැහැ.
ශම්ක වර්තමාන රවශන අඩු පාඩුවක් නිසා සිු  වූ ශයයක්
ශනොශවයි. ශමය, විවෘත ආර්ථිකයත් සමඟ රිගින් රිගටම මරික යට
පැමිණි කටයුත්තක්. ඒ නිසා අය ුදළු රටම ශක් ශවකා තිශබනවා.
අය අශේ රශේ වනතාවශගන් බහුතරයකට ශබෝ ශනොවන
ශරෝගවකට ුදහුට ශයන්න සිද්ය ශවකා තිශබනවා. ඒ තුළින්
වි ාක පික සක් .එවිතක්ෂයට පවා පත් වන බව අපි යන්නවා.
ශම් අවසා ාශේ ගරු ුදය්  රාවය ඇමතිතුමාශගන් මම
කාරටයක් අහන්න කැමැතියි. විශ ේෂශයන් පවතින නීති මේතිවක
අඩු පාඩු තිශබනවා නම් සහ ඒවා ්රමාටවත් නැත්නම් ඒවාට
අව ය පියවර ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ගැනීමයි මහවන
නිශයෝජිතයන් වන අශේ කාර්ය භාරය වන්ශන්. ඒ නිසා ශම්වා
පිළිබඳ නි ාචිත ශසොයා බැලීමක් කර, අව ය පක රි නව නීති මේති
සකසා කළ යුතුයි. ශමොකය, සමහර නීති මතා පැරණියි. ඒවා තුළින්
පනවන ය් ුදය්  මතාම සුළු ය් ුදය් . වයාපාක කයන් එම ය්
ුදය්  ශගවා නැවතත් වාචනික විධියට, ූලට විධියට එම
වයාපාරවක ශයශයනවා. ශමොකය, ඒ නීති මේතිවක තිශබන යඬුවම්
්රමාටවත් නැහැ; ඔවුන්ට එයින් යැනීමක්වත් ශවන්ශන් නැහැ. ඒ
නිසා නව නීති සකසා රීමේම කළ යුතුයි.
ශම් ද්රවය පමේක්ෂා රීමේම සඳහා ශර්ගුව සමඟ සම්බන්ය වන
ආයතන ගටනාවක් තිශබනවා. ශසෞඛ්ය අා වකට සම්බන්ය
ආයතන ගටනාවක් තිශබනවා. ඒ ආයතන අතර මනා
සම්බන්යතාවක් වහාම ශගෝනැගිය යුතුව තිශබනවා. ඒ නිසා
විශ ේෂශයන්ම ගරු රාවය ඇමතිතුමාට මශේ මහත ්ර ාන රීහිපය
ශයොුද කරන්න කැමැතියි.
අපි යන්නවා, ශමවැනි ශද්ව්  නිසා පසුගිය යවසාවක අශේ රශේ
ආන්ශයෝකනාත්මක තත්ත්වයක් ඇති වුණු බව. නුදත්, එය අය
ඊශන ඇති වුණු ්ර ානයක් ශනොශවයි, දීර්ඝ කාලීනව ආර  ්ර ානයක්
රීයන එක අපි කවුරුත් නිහතමානීව සහ අවාකව පිළිගන්න ඕනෑ.
යැන්වත් ශම් තත්ත්වය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා රට ශවනුශවන්
අව ය නීති මේති සකසා රීමේමට හා ක්රියා මාර්ග ගැනීමට අව ය
පසුබිම නිර්මාටය කරනවාය රීයන කාරටය ගරු ුදය්  රාවය
ඇමතිතුමාශගන් මා ශගෞරවශයන් අහන්න කැමැතියි.

ගවා අජිත් නිවාඩ් කේරාල් 2 ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் நிவொட் கப்ரொல்)

(The Hon. Ajith Nivard Cabraal)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ුදය්  අමාතයාා ශයන් එවා
ඇති පිළිතුර මම අශේ ගරු ාන්ත බණ්්ාර මන්ත්රීතුමාට මරික පත්
කරනවා. එතුමා ශම් අවසා ාශේ මරික පත් කළ කාරටා ගැන
සැකරීලිමත් වන විට ශම් පිළිතුරට යම්රීසි සාශ ෝයනයක් එකතු
කරන්න ඕනෑ රීයා මට හිශතනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා
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රීේවා වාශේ, ඒ කාරටශනදී අශේක්ෂිත අව යතා සම්පූර්ටශයන්
මෂාට ශවන්ශන් නැත්නම් ඒ පිළිබඳ සැකරීලිමත් ශවකා අව ය
නීති මේති ශවනසා කරන්නත් අපට සිු  ශවනවා. ුදය්  අමාතයාා ශන
ුදලින් තිුදණු අයහස අනුව ඒ නීති මේතිවක ශවනසක් කරන්න
අව යතාවක් නැති වුටත්, ඔබතුමාශේ ම් ලීම අනුව මා ඒ ගැන
සැකරීලිමත් වන බව ශම් අවසා ාශේ යන්වන්න කැමැතියි. ගරු
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ්ර ානයට පිළිතුර ශමයයි.
ආනයනික ආහාර වර්ග ශර්ගුශවන් ුදයා හැමේමට ශපර මනුෂය
පක ශභෝවනයට සුු සු ය යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ඒවා
ආහාර පමේක්ෂකවරු - Food Inspectors - ශවත ශයොුද කරනු
කැශබ්. යැනට තිශබන ක්රමශේයය එයයි. ශ්රී කාකා ්රමිති ආයතනය
විසින් කැයිසාතුගත කර ඇත්නම් ්රමිතිය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා
ය එබඳු ආහාර ශ්රී කාකා ්රමිති ආයතනය ශවත ය ශයොුද කරනු
කබයි. එහිදී ඒවා මනුෂය පක ශභෝවනයට නුසුු සු ශහෝ ්රමිතියට
අනුූලක ශනොවන බව තහවුරු වුවශහොත්, ශර්ගු ආඥා පනශත්
වනතික ්රතිපායන ්රකාරව සහ එකී පනත සමිනන් රීයැශවන
අයාළ අශනකුත් පනත් සහ ශරගුකාසි අනුව ක්රියාත්මක කරනු ඇත.
ඒ හරහා එකී භාණ්් ශහෝ ආහාරවකට එශරහිව ශහෝ
යැනුවත්භාවයරීන් යුතුව කටයුතු කර ඇත්නම් ආනයනකරුට ය
එශරහිව ක්රියාරීමේමට අවකා ඇත. ශමශකස සිු  වන වාචනික
ක්රියා නවතාලීමට ශර්ගු ආඥා පනශත් ඇති වනතික ්රතිපායන
්රකාරව සහ වරශද් සාවභාවය අනුව භාණ්් ශහෝ ආහාර
රාවසන්තක කළ හැක. යැනට තිශබන නීතිය අනුව එශසේ කළ
හැරීයි. එශමන්ම, ආනයනකරුවන්ට යණ්්න ුදය්  පැනවීමට ය
හැරී ය. තව ය එබඳු භාණ්් ශහෝ ආහාර රට තුළ අපහරටය රීමේම
රශේ පක සරයට ශහෝ සත්ත්ව ශහෝ ාක සන්තතියට අහිතකර ශහෝ
හානියායක යැයි හැඟී යන්ශන් නම්, එබඳු භාණ්් ශහෝ ආහාර ද්රවය
නැවත ්රතිඅපනයනය කරවීමට පියවර ගත හැරී ය.
ූලකාසනාරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමනි,
එශසේම
ආහාර
පමේක්ෂකවරයාශේ ශමන්ම ශ්රී කාකා ්රමිති ආයතනශන තත්ත්ව
පමේක්ෂට වාර්තා මිනන් පක ශභෝවනයට සුු සු බවට තහවුරු
වනතුරු ආහාර ද්රවය රීසිවක් රීසිු  ආකාරයක ඇපකර මත ශහෝ
වගකීම් භාරගැනීශම් පයනම මත ශහෝ ආනයනකරුවන්ශේ ගබ්ා
ශවත ුදයා හැමේම සම්පූර්ටශයන් නැවැත්වීමට ය පියවර ශගන ඇත.
මහත පිළිතුර කබා ශයන ගමන් ගරු මන්ත්රීතුමාශේ ම් ලීම
ගැනත් අපි සකකා බකනවා. ඒ සම්බන්යශයන් තවු රටත් අපට
ක්රියාශේ ශයශයන්න අව ය නම්, ඒ පිළිබඳව මා අශේ නිකයාක න්ට
ේපශයසා කබා ශයන්න බකාශපොශරොත්තු වන බවත් ශම් අවසා ාශේ
්රකා කර සිටිනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීය ළඟට, ගරු ෂාටක්රීයන් රාවර ත්තිරන් රාසමාණික්කම්
මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ්ර ානය මරික පත්
කරන්න.

ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පක සර ඇමතිතුමා ගරු සභාශේ
නැති නිසා මශේ ්ර ානයට පිළිතුරු ශයන්ශන් කවුය රීයා යැන
ගන්න කැමැතියි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

පසුව පිළිතුරු ශයන බව ගරු අමාතයතුමා යන්වා තිශබනවා.
ඔබතුමා ්ර ානය මරික පත් කරන්න.
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ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

ශබොශහොම සාතුතියි, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ගරු පක සර ඇමතිතුමාශගන් මම අහන්න කැමැතියි, ුදළු
රිවයින ර රාම කුඹුරු ම්ම් සාවර්යනය රීමේශම් ුදවාශවන් වැලි
අවසර පත් ගටනාවක් නිකුත් කර තිශබන බව ඇමතිතුමා
යන්නවාය රීයන ්ර ානය. ඒ බකපත්ර නිසා සිු වන පක සර හානිය
පිළිබඳවත් ඇමතිතුමා යන්නවාය රීයා මම විශ ේෂශයන් අහනවා.
අය කාකාශේම ශම් ශද් සිු  ශවනවා. මම ේයාහරටයක් රීයන්නම්.
ම්කළර ව රිසාත්රික්කශන ශම් ආණ්ඩුව බකයට එන්න කලින් දීකා
තිුදණු permit එශක් අාකය තමයි AL/A//BT- 600. නුදත් අය
තිශබනවා, AL/A/BT-1031 යක්වා. ඒ රීයන්ශන්, අලුශතන්
permits 431ක් දීකා තිශබනවා. මම ඇමතිතුමාශගන් ගියවර ඒ
ගැන ඇහුවාම, එශහම ශයන්ශන් නැහැ රීයකා එතුමා රීේවා. අපි
යන්නා විධියට ශම් හැම permit එකරීන්ම මාසයකට රුපිය් 
කක්ෂයක පගාවක් ශයනවා රීයකා අපට ආරාචියක් කැබී
තිශබනවා. එහි ඇත්ත නැත්ත අපි යන්ශන් නැහැ. ශමොකය, ඒවා
ගැන ශසොයා බකන්න අපට විධියක් නැහැ. බකපත්ර 2032රීන්
කැශබන පගාව කාට හක  යනවා රීයන එක මතාම පැහැරිලියි.
ශමොකය, ඒ කුඹුරු ම්ම් සාවර්යනය කරනවා රීයමින්, වැලි
ගන්න අඩි 25ක් විතර හාරකා තිශබනවා.
අපි එතැනට ගිහි් කා ඒ රිසාත්රික්කශන මාජිශන්රුවරයාටත් ශම්
සම්බන්යව සාක්ෂි සමඟ කරුණු රීේවා. ඒ වාශේම, ්රාශද්ශීය
සාවර්යන කමිටු ැකසාවීම්වක, රිසාත්රික් සාවර්යන කමිටු ැකසාවීම්වක
decisions අරශගන ඒ minutesවකට add කළා, ඒ permits වහාම
නවත්වන්න රීයන එක. ශමොකය, ඒ වයාපෘතිවලින් වාක මාර්ග,
පාකම්, පානීය වකය යන අා වකට බරපතළ ්රතිවිපාක ඇති
ශවකා තිශබනවා. ඒ කටයුතු ශහේතු ශකොටශගන මාර්ග සාවර්යන
අධිකාක ය, මාර්ග සාවර්යන ශයපාර්තශම්න්තුව වැනි ආයතනවක
මාජිශන්රුවන් -රිසාත්රික්කය ඇතුශළේ මාජිශන්රුවන්- ඒකට විරුද්ය
ශවකා තිශබනවා. හැබැයි, රිසාත්රික්කය ඇතුශළේ මාජිශන්රුවන්
විරුද්ය ශවකා තිුදටාට, ඒවාට අනුමැතිය කැබී තිශබන බවට
ශ් ඛ්න GSMB එශක් මාජිශන්රුවරයා ළඟ තිශබනවා. මා හිතන
විධියට ඒ කටයුතු නවත්වන්න බැක  ශහේතුවක් තිශබනවා. මම
ේයාහරටයක් ගන්නම්. ම්කකර ව රිසාත්රික්කශන භූ වියයා
සමීය ක්ෂට සහ පත්  කාර්යාා ශන මාජිශන්රුවරයා පසුගිය
අවුරුු  අට ඇතුළත එම රිසාත්රික්කශන අවුරුු  හතර බැගින්
ශයපාරක් මඳකා තිශබනවා. ඒ වාශේම, ඔහු ඒ පළාශත් වැලි
බකපත්ර හිමියන් සහ ශද් පාකනඥයන් සමඟ සමීය ප සබඳතා ඇති
අශයකු බවටත් අපට සැකයක් තිශබනවා. එබැවින්, නිකුත් කර
ඇති බකපත්රවක ශකොන්ශද්සි ේ් කාඝනය කරන බකපත්ර හිමියන්ට
එශරහිව ඔහු විසින් ක්රියා මාර්ග ශනොගන්නා බව ගරු ඇමතිතුමා
යන්නවාය රීයන ්ර ානයත් මා ශම් අවසා ාශේදී අහන්න කැමැතියි.
සාමානයශයන් කාකාශේ doctor ශකශනකු, teacher
ශකශනකු, ශපොලීසිශන ශකශනකු වැනි ඕනෑම ශකශනකුට
රිසාත්රික්කවලින් පිටතට transfers කැශබනවා. GSMB එශක්
සභාපතිතුමාට ශහෝ DG ට -ඒ කවුය රීයකා මට හක යටම මතක
නැහැ.- ක ා කරකා මම යවසක් ශම් ගැන ඇහුවා. එතුමාත් ඒ
තනතුරට ආර  යවශසේ මඳන් එශහම නීතියක් ශගශනන්න ේත්සාහ
කරන බවත්, හැබැයි සමහර ශද් පාකනඥයන්ශගන් ඒකට
බකපෑම් එ් ක වී තිශබන නිසා එශහම නීතියක් තවම ශගශනන්න
බැක  ශවකා තිශබන බවත් එතුමා එයා රීේවා.
ඒ වාශේම, ්රාශද්ශීය සාවර්යන කමිටුව විසින් ශමම බකපත්ර
අවකාගු කරන ශකස ම් කා ඇති බැවින්, ඒ කරුට සැකරී් කට
ගනිමින් වහාම ක්රියාත්මක වන පක රි ඇමතිතුමාට එම බකපත්ර
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අවකාගු කරන්න ර ළුවන්ය රීයන ්ර ානයත් මා ශම් අවසා ාශේ
අවසාන ව ශයන් අහන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ශම් ්ර ානය මා
පාර්ලිශම්න්තුශේ අහන්න තරම් අව යතාවක් නැහැ. ශමොකය, අපි
ගිහි් කා GSMB එශක් මාජිශන්රුතුමාට කරුණු ශපන්වා ු න්නා.
අඩි 25ක් යටට කපකා වැලි ගත්තාම ශමොකක්ය ශවන්ශන්?
මිනිසුන්ට ශබොන්න තිශබන වතුර - groundwater source එක ේ්ට එනවා. ඊට පසාශසේ, අපි inspection එකකට යනවා රීයකා
යැනගත්ත ගමන් ශවන ශකොශහේශයෝ පැත්තරීන් පසා ටිකක් හාරා
ශගනැවිත් යමකා ඒක වහකා තියනවා. Irrigation Department
එශකන් රීයකා තිශබනවා එශහම කරන්න එපා රීයකා. Irrigation
Department එශකන් රීයකා තිශබනවා, තව ටික කාකයක් එශහම
කරශගන ගිශයොත් ඒ පැත්ශත් තිශබන anicuts ඔක්ශකොම
ක්ාශගන යනවා රීයකා; අක්කර 1,500ක පමට කුඹුරු කරන්න
බැක  තත්ත්වයක් ඇති ශවනවා රීයකා. ඒ වාශේම, Irrigation
Engineer රීයකා තිශබනවා, වතුර ගකාශගන යන පාශර්, ඒ
රීයන්ශන් ඒ river එක ගකාශගන යන පාශර් direction එක තවත්
ශපොඩි කාකයරීන් ශවනසා කරන්න ශවයි රීයකා. ශම් විධියට
හාරන්න හාරන්න ශමොකක්ය ශවන්ශන්? Verugal River එශකන්
වැලි ගන්න permits දීකා තිශබනවා. Verugal River එශකන්
තවත් වැලි ගත්ශතොත්, තව ටික යවසරීන් ශවරුග්  ශකෝවිකත්
විනා ශවනවා. ශමච්චර ශයයක් වන ක්  ඇයි අපි බකාශගන
මන්ශන්?
මම කලින් රීයර  විධියට එච්චර permits ්රමාටයක් - permits
2,032ක් - දී තිශබනවා නම්, සාක්ෂි නැති වුටත් මට සැකයක් ඇති
ශවනවා, රුපිය්  කක්ෂයක් බැගින් ශයනවා රීයන එක ඇත්ත
ශවන්න ර ළුවන් රීයකා. යැන් Irrigation Department එශකන්
රීයනවා ඒ කටයුත්ත නවත්වන්න රීයකා. ඒ, වැලි හාරකා පාකම්
කැඩිකා වැශටන්න ඔන්න ශමන්න තිශබන නිසායි. Road
Development Authority සහ RDD රීයන ආයතන ශයකම
රීයකා තිශබනවා, හයකා අවුරුු  තුනහතරක් පමට වන පාරත්
ශම්ක නිසා අබකන් ශේවි රීයකා. ශමොකය, එක permit එකරීන්
එක location එකකට ැක්ටර් පහකට permission දීකා
තිශබනවා. ශචන්කකඩි, රීරාන්, වාකශර් ්රාශද්ශීය ශ් කම්
ශකොේධාසවක permits 400ක් දී තිශබනවා. මතින් permits 400
වැඩි රීමේම ැක්ටර් 5 ශකස ගටන් හයකා බැලුශවොත්, ැක්ටර්
1,000ක් ශවනවා. යවසකට ැක්ටර් 1,000ක් ඒ පාශරන් ගියාම
ශවන්ශන් ශමොකක්ය? ඒ පාර හයකා අවුරුු  පහක් ඇතුළත ආපසු
අබකන් ශවකායි තිශබන්ශන්. ආශයත් පාර හයන්න සිු  වන
තත්ත්වයක් තමයි ශම් නිසා යැන් ඇති ශවකා තිශබන්ශන්. ගරු
වාසුශද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා රීේවා, Water Supply
Ministry එශකන්, ඒ රීයන්ශන් drinking water ශයන Ministry
එශකන් permission ගන්න ඕනෑ රීයකා. හැබැයි, ඒ සඳහා රීසිම
permission එකක් අරශගන නැහැ. ඇත්තටම ශම් වාශේ ්ර ාන
සම්බන්යශයන් අපි මක්මනින් තීරටයක් ගන්න ඕනෑ. ශමොකය,
්රාශද්ශීය සාවර්යන කමිටු ැකසාවීම රීයන්ශන් මතා වැයගත්
ැකසාවීමක්. ඒ ැකසාවීමට අයාළ මාජිශන්රුවා එන්ශන්වත් නැහැ.
බැටකා බැටකා, අන්තිමට මාජිශන්රුවරයා එක් කරශගන ආවාම
මාජිශන්රුවරයා කකුකක් පිට කකුකක් යමාශගන අපිට ේත්තර
ශයමින් රීයනවා, ඒක ඔහු නීතයනුූලකව කරන්ශන් රීයකා. වැැකරි
රීයන ඒවා නීතයනුූලකවත් කරන්න ර ළුවන් ශන්.
ශම් කටයුතුවලින් කාකාශේ ම්කකර ව රිසාත්රික්කශන තිශබන
ශද්පළ, සම්පත් විනා
ශවනවා; ම්කකර ව රිසාත්රික්කශන
යරුවන්ට අනාගතශනදී ශබොන්න වතුර නැති ශවනවා. ඒ ්රශද් වක
මන්න අවුරුු  26, 27, 28 වාශේ වයසාවක සමහර ළමයින්ට
යවසකට රුපිය්  ශයතුන්යාහක් පඩි ශගවනවා, වැලි පටවනවාට. ඒ
නිසා ඒ ළමයි මසාශකෝශ්  යන්ශන් නැහැ. ඇයි මතින්, යවසකට
රුපිය්  ශයතුන්යාහක් හම්බ වුටාම මසාශකෝශ්  යන්ශන් ශමොකටය
රීයකා ඒ ළමයි හිතනවා ඇති. හැබැයි, ඒ ළමයි යන්ශන් නැහැ, ඒ
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්රශද් ශන වනතාව යන්ශන් නැහැ, ඔය වැලි ටික ඔක්ශකොම අයින්
කළාට පසාශසේ ඒ පැත්ශත් ශබොන්නවත් වතුර නැති ශවනවා රීයන
එක. ඒ රිසාත්රික්කය නිශයෝවනය කරන වනතා නිශයෝජිතයකු
හැටියට හක  ශද් රීයන්න මට වගකීමක් තිශබනවා. ඒ වගකීම
අරශගන මම ශම්වා රීයන ශකොට, හක  නම් ශමොකක්ය කරන්න
ඕනෑ?
Permits දීකා තිශබන නිසා ඒ ්රශද් ශන පාක සක ක විනා යක්
සිු  වනවා නම්, ශබොන්න වතුර නැති වනවා නම්, පාරව් 
කැශ්නවා නම්, පාකම් කැශ්නවා නම් ශමොකක්ය කරන්න ඕනෑ?
ඒ, permits ටික cancel කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ permits cancel
කරන්න තවම රීසිම ේනන්ු වක් නැහැ. ඒ ගැන අහන අහන
සැශර්ට එක එක ශද්ව්  රීයනවා. ශකොටින්ම රීයනම් නම්,
එතැනට ගියාම ආනන්ය රූබන් ය කවුය මනුසාසශයක් මට
රීයනවා, මම ශමෝ්ශයක් රීයකා. ශමොකය, කඑතැන පාක සක ක
විනා යක් සිු  ශවනවාක රීයා මා රීයන බව ඔහු රීයනවා. කඑතැන
පාක සක ක විනා යක් සිු  ශවන්ශන් නැහැ. පිටින් පසා ගන්නවාක
රීයකාත් ඔහු රීයනවා. මතින් පිටින් ගන්න පසා වුටත් ශකොශහන්
ශහෝ ගන්න එපා යැ. ඒවා නවත්වන්න ක්රමශේයයක් යැන් ශම් රශේ
තිශබනවාය නැද්ය රීයන කාරටය සම්බන්යශයන් මට ශකොකු
ගැටලුවක් තිශබනවා. ඇත්තටම ශම්වා නැවැත්වූශන නැත්නම්
රිගින් රිගටම ්ර ාන ඇති ශවනවා. රිසාත්රික්කශන හැම තැනම
මිනිසාසු ේද්ශඝෝෂට කරකා තිශබනවා. මම ශම් ම්කකර ව
රිසාත්රික්කශන සිද්ධියක් විතරයි ේයාහරටයක් හැටියට ගත්ශත්.
ශම්කම වේනියාශේත් සිු  ශවමින් තිශබනවා. වේනියාශේ
ඕමන්ශතන් හැක කා ඇතුළට ගියාම තිශබනවා gravel ගත්තු
තැනක්. ශම් රශේ සාවර්යන වයාපෘති ඔක්ශකොම එතැනදී බකා
ගන්න ර ළුවන්. එතැන වැේ වාශේ හැරිකා තිශබනවා. ශමොකය,
රිගින් රිගටම පසා අරශගන යැන් එතැන වැවක් වාශේ ශවකා
තිශබනවා. ඒ වාශේම කැකෑ අසාශසන් පාරව්  හයකා තිශබනවා.
ශමොකය, ඒ පසා ටික ශේන්න එපා යැ. එශහම පාරව්  හයකා තමයි
සාවර්යනය කරකා තිශබන්ශන්. ඒ කටයුතු කළාම ශමොකක්ය
ශවන්ශන්? අන්තිමට හරශකකුටවත් එතැන එක් පැත්තක මඳන්
අනික් පැත්තට යන්න බැක  ශවනවා. එතැන මැරින් ශකොකු ඇළ
මාර්ගයක් තිශබනවා. ඒශකන් වේනියාව වැවට යැන් වතුර එන්ශන්
නැහැ. එන වතුර ඔක්ශකොම මඟ නැවතුටාම වේනියාව වැවට
වතුර එන්ශන් ශකොශහොමය?
අම්පාශර්ත්, ම්කකර ශේත් ම් මනයිේ තිශබනවා. ම් මනයිේ
සම්බන්යව proposals වගයක් ඇවි් කා තිශබනවා. අපිට ඒ
සම්බන්යශයන් ශකොකු බයක් යැශනනවා. යවසක් COPE කමිටු
ැකසාවීමට සහභාගි ශවකා සිටින විටත් මම යැක්කා, ශ්ොකර් 265ට
එක් ශටන්්රයක් ය, ශ්ොකර් 245ට තවත් ශටන්්රයක් ය ඇවි් කා
තිශබන බව. ශ්ොකර් 245ට ආර  ශටන්්රයට ශටොන් 87,000ක්
දීකා තිශබනවා. ශටොන් 87,000 ශ්ොකර් 10න් වැඩි කළාම කීයය?
යැන් අපි ශම් ගරු සභාශේ මඳශගන rupee එක depreciate වන
එක ගැනයි, devalue වන එක ගැනයි ක ා කරනවා. එතැනින්
විතරක් කාකාවට US Dollars 1.6 million පාඩුයි. ශම් වාශේ
ශකොච්චර පාඩු සිු  වනවාය? ශම් වාශේ ශද්ව්  නැවැත්වූශන
නැත්නම් ශමොකය ශවන්ශන්? අය ේශද් මම Transport
Ministerශගන් ්ර ානයක් ඇහුවා, ශපොශළොන්නරුශේ මඳන්
ශකොළඹට එන intercity express train එක ම්කකර ශවන් ගමන
ආරම්භ කරන්න බැක ය රීයකා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, පක සර අමාතයාා ශන ගරු ඇමතිතුමා
්ර ානයට ේත්තර ශයන බව සඳහන් කර තිශබන නිසා ඔබතුමා
යැන් අහන කාරටය විතරක් මතු කරන්න. අපි ඒ පිළිබඳ එතුමාශේ
අවයානය ශයොුද කරවන්නම්.
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ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

මම ේයාහරටයක් රීේශේ, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
මම රීයන කාරටය පක සර විෂයයට සම්බන්යයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

"සභාව ක්  තබන අවසා ාශේදී ්ර ානක යටශත් ඔබතුමා
නි ාචිතව භාර ශයන කය ්ර ානය මරික පත් කරන්න, ගරු
මන්ත්රීතුමනි.

ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
)ைொண்புைிகு ெொைக்கியன் ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம்)

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)

මම ශම් කාරටය රීයකා අවසන් කරන්නම්. ශම් කාරටය ඒ
විෂයයට සම්බන්යයි. ශමොකය, ම් මනයිේ රීයන්ශන්ත් පක සරය
හා සම්බන්ය ශයයක්. ශම්ක වාතික වැයගත්කමක් තිශබන
්ර ානයක් නිසා තමයි මම ශමශහම ලිේශේ. ම්කකර ව රිසාත්රික්කය
පිළිබඳව විතරක් ශනොශවයි මම ශම් ්ර ානශයන් අහකා
තිශබන්ශන්. මම ේයාහරටයක් ව ශයන් ම්කකර ව රිසාත්රික්කය
විතරක් ගත්තාට, ම් මනයිේ රීයන්ශන්ත් පක සරය හා සම්බන්ය
ශයයක්. රිවයින ර රා සිු  වන පක සර විනා ය පිළිබඳව ශමම
්ර ානශන මම සඳහන් කර තිශබනවා.
ශපොශළොන්නරුව - ශකොළඹ Intercity express train එක
ගැනයි මා රීයමින් සිටිශන. ඒ ශකෝච්චිය ම්කකර ශවන් ගමන
පටන් ගන්න එක ගැන නම් හිත හිතා මන්නවා. හැබැයි,
ම්කකර ශේ මඳකා ශකොළඹට වැලි ශගශනන්න ශවනම
ශකෝච්චියක් යාකා තිශබනවා. ම්කකර ව රිසාත්රික්කශන වනතාවට
තමන්ශේ වැ් කර ගන්න ශකොළඹට එන එක පහසු කරවන එක
ගැන හිතන්නවත් ආණ්ඩුවට බැක  ශවකා තිශබනවා. ඒ ගැන
හිතවන්න අපි ්ර ාන අහන්නම ඕනෑ. හැබැයි, ම්කකර ව
රිසාත්රික්කශන මඳකා ශකොළඹට වැලි ශගශනන්න ශකෝච්චියක් යාන
එක ගැන නම් හිත හිතා මන්න අව ය ශවකා නැහැ.
මා ඇමතිතුමාශගන් ම් කා සිටින්ශන් ඒ permits ටික වහාම
අවකාගු කරන්න රීයකායි. කශගෝ වැලික රීයන්ශන්, ම්කකර ව
රිසාත්රික්කයට අව ය නැති ශයයක්. ඒ රිසාත්රික්කශන වනතාවට
එයින් ්රශයෝවනයක් කැශබන්ශන් නැහැ. ඒ රිසාත්රික්කශන වනතාව
ඒශකන් ශපොශහොසත් ශවන්ශන් නැහැ. ඒශකන් ශවන්ශන් ඒ
රිසාත්රික්කශන තිශබන ඔක්ශකොම resources ටික හූරාශගන
ගිහි් කා, ඒ රිසාත්රික්කය නිකම් කාන්තාරයක් - barren land එකක්
- බවට පත් වීමයි. ශමොකය, ගසා කපකා ශම් රීයන ඔක්ශකොමත්
කරකා වතුරත් ශබොන්න නැති වුටාම එශහම තමයි ශවන්ශන්.
ඇමතිතුමා ශම් ්ර ානයට කවයා පිළිතුරු කබා ශයයිය රීයා මම
යන්ශන් නැහැ. පිළිතුරු කබා ශයනවාටත් ව්ා අව ය වන්ශන් මතා
මක්මනින් ඒ permits ටික අවකාගු කරන එකයි. සාතුතියි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මතාම වැයගත් ්ර ානයක් ගරු ෂාටක්රීයන් රාවර ත්තිරන්
රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා මරික පත් කළා රීයා මම හිතනවා.
පිළිතුරු කබා දීම සඳහාත්, අව ය ක්රියා මාර්ග ගැනීම සඳහාත් එම
්ර ානය ගරු පක සර ඇමතිතුමාශේ අවයානය පිණිස ශයොුද
කරනවා.
මීය ළඟට සභාව ක්  තබන අවසා ාශේ ශයෝවනාව මරික පත්
රීමේම, ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා.
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Order, please! ශම් අවසා ාශේදී කවුරුන් ශහෝ ගරු
මන්ත්රීවරශයක් ූලකාසනය සඳහා ගරු ෂාටක්රීයන් රාවර ත්තිරන්
රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝවනා කරන්න.

ගවා ශ්ාන්ත බණ්ඩාර ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெொந்த பண்டொர)

(The Hon. Shantha Bandara)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කගරු ෂාටක්රීයන්
රාවර ත්තිරන් රාසමාණික්කම් මන්ත්රීතුමා යැන් ූලකාසනය ගත
යුතුයක යි මා ශයෝවනා කරනවා.

ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

විසින් සනථිර කරන ලදී
ஆரைொதித்தொர்.
Seconded.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා වීරසුෙන වීරසිාු ෙුතා මූලාසනප්යන් මවත්
වූප්යන් ගවා ෂාටක්රීයන් රාජපුත්ිරරන් රාසොණික්කම් ෙුතා
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
வீரசுைன வீரெிங்ஹ அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு
ெொைக்கியன்
ரொஜபுத்திரன் இரொெைொைிக்கம் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. WEERASUMANA WEERASINGHE left the
Chair, and
THE HON. SHANAKIYAN RAJAPUTHIRAN
RASAMANICKAM took the Chair.

ශ්රී ජයවර්ධානපුර අගනගරප්ේ නාගරික මාො අර්බු ය
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர தமலநகொின் நகர எல்மலப்
பிரச்ெிமன
ISSUE OF URBAN LIMITS OF CAPITAL SRI
JAYEWARDENEPURA
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ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය රින සභාව ක්  තබන
අවසා ාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝවනාව මරික පත් කරනවා:
"ශ්රී කාකා පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ටය ශක්න්ද්ර කරශගන වාතිශන
අගනගරය ශකස 2985 ශපබරවාක  06 වන රින අාක 335/5 යරන
අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රය මිනන් ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ ශ්රී කාකාශේ
අගනගරය ශකස මහවනතාවශේ යැනගැනීම පිණිස නිශේයනය ශකොට
ඇත.
ශමම ගැසේ පත්රය අනුව කඩුශවක මහ නගර සභාශේ බත්තරුද් ක
ඒකකය හා මහරගම නගර සභාශේ ග්රාම ශසේවක වසම් 05ක පමට
්රමාටයක් ය, ශබොරකැසාගුදව මහ නගර සභා මාමාශේ තිශබන ශ්රී
වයවර්යනර ර වි ාවවියයාකය ඇතුළත් වන ශකස පක පාකන කටයුතු පහසු
කරනු පිණිස පළාත් පාකන ආයතන රීහිපයක ශකොටසා ශ්රී වයවර්යනර ර
අගනගරය තුළ ගැසේ කර ඇත.
ශ්රී කාකා පාර්ලිශම්න්තුව ය නාගක ක සාවර්යන අධිකාක ය ්රයාන රාවය
ආයතන රීහිපයක් විසින් ය පක පාකන කටයුතු පහසු කරනු පිණිස එක්
පළාත් පාකන ආයතනයක් යටශත් කටයුතු රීමේමට ශයෝවනා කර තිශබ්.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු මධුර විතානශේ මහතා
ශම් වනවිට ශ්රී වයවර්යනර ර නාමය භාවිත කරමින් ශ්රී වයවර්යනර ර
පළාත් සභා ශගෝනැින් ක, බත්තරුද් ක රාවය පක පාකන ශගෝනැිනලි
සාකීර්ටය, පාර්ලිශම්න්තු වාහන අාගනය සහ පාර්ලිශම්න්තු ක්රී්ාාගටය
කඩුශවක මහනගර සභාවටත්, ශ්රී කාකා පාර්ලිශම්න්තුව ශකෝේශේ
මහනගර සභාවටත්, මාරිශවක මන්ත්රී නිවාස සාකීර්ටය සහ ශ්රී
වයවර්යනර ර ශරෝහක මහරගම නගර සභාවටත්, ශ්රී වයවර්යනර ර
වි ාවවියයාකය ශබොරකැසාගුදව නගර සභා බක ්රශද් යටත් අයත්ව පවතී.
තනි නාගක ක පක පාකනයක් යටතට තිබිය යුතු පාර්ලිශම්න්තු
සාකීර්ටයට අයාළ පක පාකන කටයුතු පළාත් පාකන ආයතන 03කට අයත්
වී ඇත. ඒ අනුව 2985 ශපබරවාක  06 වන රින අාක 335/5 යරන අති විශ ේෂ
ගැසේ පත්රය ්රකාරව නිශේයනය කර ඇති ආකාරයට, බත්තරුද් ක,
මහරගම සහ ශබොරකැසාගුදව මායිම් ්රශද් වක යැනට භාවිත වන ග්රාම
ශසේවා වසම් රීහිපය ශ්රී වයවර්යනර ර අගනගරශන නගර මාමාව යටතට පත්
කර අගනගරය ුදහුට පා ඇති ශමම නාගක ක මාමා අර්ුදයය විසීමම සඳහා
සුු සු පියවර ගන්නා ශකස ශමම ගරු සභාවට ශයෝවනා කර සිටිමි.ක

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම 2985
ශපබරවාක  06 වන රින අාක 335/5 යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රය
මිනන් ශමම මාමා මතා පැහැරිලිව සඳහන් කර තිුදටත් ඒ සඳහා
නිසි නගර මාමා නිර්ටය ඇතුළත් සිතියමක් සකසා කර නැහැ. ඒ
ගැන මම Surveyor General's Office එශකන් විමසා සිටියදී,
ඔවුන් එවැනි සිතියමක් ශනොමැති බව යන්වා සිටියා.
1985 ශපබරවාක  06 වන රින නිකුත් කර ඇති අාක 335/5
යරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශන ශමශසේ සඳහන් කර තිශබනවා:
"ශමහි පහත සඳහන් මාමාවන් තුළ පිහිටි ශ්රී වයවර්යනර ර
ශකෝේශේ ශ්රී කාකාශේ අගනුවර බවට ශපොු  මහවනතාවශේ යැනගැනීම
සඳහා ශමයින් නිශේයනය කරනු කැශබ්.
ේතුරට : ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ නැශඟනහිර මාමාව හා
ශකොශකොන්නාව නගර සභාශේ යකුණු මාමාව හුදවන සා ානශන
කක්ෂයයක සිට නැශඟනහිර ශයසට, ශකොශකොන්නාව නගර සභාශේ මාමාව
ඔසාශසේ ශකොටිකාවත්ත සුළු නගර සභාශේ (ශකොළඹ සාවර්යන සභාශේ
ශකොටිකාවත්ත ඒකකය) මාමාව හුදවන ශතක්; එතැන් සිට යට කී මාමාව
ඔසාශසේ යකුණු ශයසට බත්තරුද් ක-තකාගම සුළු නගර සභාශේ (ශකොළඹ
සාවර්යන සභාශේ බත්තරුද් ක-තකාගම ඒකකය) ේතුරු මාමාව හුදවන
ශතක්; එතැන් සිට යට කී මාමාව ඔසාශසේ සාමානයශයන් නැශඟනහිර ශයසට
ශකොළඹ-කඩුශවක මහා මාර්ගශයහි මයය ශර්ඛ්ාව හුදවන ශතක්;
නැශඟනහිරට : අවසාන වරට සඳහන් කරන කය කක්ෂයශන සිට
සාමානයශයන් යකුණු ශයසට බත්තරුද් ක-තකාගම සුළු නගර සභාශේ
(ශකොළඹ සාවර්යන සභාශේ බත්තරුද් ක-තකාගම ඒකකය) මාමාව
ඔසාශසේ ශකෝේශේ-ග් රීසාස ගම්කායය සභාශේ (ශකොළඹ සාවර්යන
සභාශේ ශකෝේශේ- ග් රීසාස ඒකකය) නැශඟනහිර මාමාව හුදවන ශතක්;
යකුටට : අවසාන වරට සඳහන් කරන කය කක්ෂයශන සිට නික ත
ශයසට සහ පුදණුව ග්රාම ශසේවා නිකයාක  ශකොේධාසශන (රියවන්නා ඔය)
මාමාව ඔසාශසේ, ශකෝේශේ-ග් රීසාස ගම් කායය සභාශේ (ශකොළඹ
සාවර්යන සභාශේ ශකෝේශේ-ග් රීසාස ඒකකය) මාමාව නැවත හුදවන
ශතක්; එතැන් සිට බටහිර ශයසට යට කී මාමාව ඔසාශසේ ශකෝේශේ නගර
සභාශේ මාමාව හුදවන ශතක්; එතැන් සිට ශකෝේශේ නගර සභාශේ යකුණු
මාමාව ඔසාශසේ සාමානයශයන් බටහිර ශයසට ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ
මාමාව හුදවන ශතක්;
බටහිරට : අවසාන වරට සඳහන් කරන කය කක්ෂයශන සිට ේතුරු
ශයසට ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ නැශඟනහිර මාමාව ඔසාශසේ ආරම්භක
කක්ෂයය හුදවන ශතක්.
ශක්.්බ්ලිේ. ශද්වනායගම්
සාවශද් කටයුතු ඇමති.ක

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතැන තිශබන ූලලික
්ර ානය තමයි වි ාක ්රශද් යක් ශම් අග නගරයට මාමාවන් විධියට
සඳහන් කර තිශබනවා. එශසේ සඳහන් කර තිුදටත්, නිසි පක රි
ක්රියා ශනොරීමේම තුළ අය ශම් ගරු ේත්තමේතර පාර්ලිශම්න්තුව
ශකෝේශේ මහනගර සභාවට අයත්ව තිශබනවා. හැබැයි,
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පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ටයට පැමිශටන මාර්ගය අයිති වන්ශන්
කඩුශවක මහනගර සභාවටයි. ඒ වාශේම ගරු ක ානායකතුමාශේ
නික නිවස අයිති වන්ශන් කඩුශවක මහනගර සභාවටයි. ඒ
වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටවන පිටුපස මාර්ගය අයිති වන්ශන්
මහරගම නගර සභාවටයි. ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීවරුන්ශේ නික නිවාස සාකීර්ටය අයිති වන්ශන් මහරගම
නගර සභාවට. ශම් වාශේ මතා වයාූලක තත්ත්වයක් තමයි
තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම එවකට පැවති රවය වූ ශේ.ආර්. වයවර්යන
මැතිතුමාශේ රවය විසින් ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ, ශම් රශේ
අගනුවර විධියට සඳහන් කර ගැසේ පත්රයක් මිනන් නිශේයනය
කරනශකොට විශ ේෂශයන්ම ශරෝහ් , පක පාකන සාකීර්ට,
වි ාවවියයාක ඇතුළත් වන විධියට අග නගරයකට අව ය ූලලික
කරුණු සිය් ක ඇතුළත් වන ්රශද් යක් තමයි ගැසේ කර
තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අග නගරශන නාමය වන ශ්රීවයවර්යනර ර
යන නමින් ශරෝහකක් සහ වි ාවවියයාකයක් නම් කර තිශබනවා.
නුදත්, අපි කාකයක් තිසාශසේ ශම්වා නිවැරරිව භාවිත ශනොරීමේම
නිසාත්, යම් යම් කාකවක තිුදණු ශද් පාකන ගැටලු හා
මතිමතාන්තර නිසාත් ශම් අසායාරටය පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ටය
ූලලික කරගත් ශම් නගරයට අත් ශවකා තිශබනවා. ඒ නිසා මම
ශම් ගරු සභාශවන් ම් කා සිටින්ශන් ශමයයි. ශම් ගැටලුව නිසා
අපි අවුරුු  ගටනක් තිසාශසේ රි්ාවට පත් ශවමින් මන්නවා.
විශ ේෂශයන්ම පාර්ලිශම්න්තුශේ වැ්කටයුතු රීමේශම් දී ශබොශහෝ
්රාශයෝගික ගැටලුවකට ුදහුට පාන්නට සිු  ශවනවා. ශකෝේශේ
මහ නගර සභාවට, එකම කාරටාවක් සම්බන්යශයන්
පාර්ලිශම්න්තු පක පාකනයට අයාළව නගර සභා තුනක් අමතන්න
සිු  ශවකා තිශබනවා. අපි රශේ ්රතිපත්ති හයන, නීතිමේති හයන
පාර්ලිශම්න්තුශේ මාමාව හයා ශගන නැහැ. ඒක මතා කනගාටුවට
කරුටක් රීයකා මම හිතනවා. අපි රශේ මාමා ්ර ාන විසඳන්න
මසාශස් කා ශම් ්රතිපත්ති හයන, නීතිමේති හයන පාර්ලිශම්න්තුශේ
මාමාව හයා ශගන සිටිය යුතුයි. අවුරුු  ගටනාවක් තිසාශසේ අපි ශම්
ගැටලුව ්රාශයෝගිකව අත් විඳකා තිුදටත්, මම හිතන විධියට
කවුරුවත් ශම්ක නිවැරරි කරන්න ූලලික ශවකා නැහැ. මම ම් කා
සිටින්ශන් ශම් ගැටලුව කඩිනමින් විසඳන්න රීයන එකයි. ශම්
ගැසේ පත්රශන සඳහන් කරකා තිශබන වි ාක ්රශද් යම අපට
අව ය නැහැ. ගැසේ පත්රශන විධියට තකාගම ්රශද් ය යක්වා,
ග් රීසාස ්රශද් ය යක්වා ගත්ශතොත්, ඒ මාමා තුළ වි ාක
්රශද් යක් සඳහන් කරකා තිශබනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩි ශයකක කාකයක්
තිශබනවා.

ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ශහොඳයි.
අපට පක පාකන කටයුතු සහ ශමශහයුම් කටයුතු පහසු ශවන්න
ශමන්න ශම් ්රශද් ශන මාමා නිර්ටය නිවැරරිව කර ගැනීශම්
අව යතාව තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි මම ශම් ගැන විශ ේෂශයන්ම
සඳහන් කරන්ශන්.
ඒ වාශේම, රටක අගනුවරක් නම් කරනශකොට ඒ අගනුවරට
අව ය ූලලික කාරටා ටික ශම් නගරය තුළ මෂාට ශවකා නැහැ.
මතින් ඒක ශකොකු ගැටලුවක් විධියට තමයි අපි යරීන්ශන්. මම ශම්
සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනශකොට තමයි ශබොශහෝ පාර්ලිශම්න්තු
මන්ත්රීතුමන්කාත් යැන ගත්ශත්, ඇත්තටම ශම් පාර්ලිශම්න්තු
සාකීර්ටය සම්බන්ය මාමාශේ තිශබන වයාූලක බව. මතින් ඒ නිසා
මම ගරු සභාශවන් ම් කා සිටිනවා, අපට ශම් ්ර ානය විසඳකා
ශයන්න රීයකා.
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විශ ේෂශයන් මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, කඩුශවක ්රශද් යට
වර්ග රීශකෝමීය ටර් 87.7ක ්රමාටයක් තිශබන බව. මහරගම
්රශද් යට වර්ග රීශකෝමීය ටර් 39ක ්රමාටයක් තිශබනවා. නුදත්,
ශකෝේශේ අග නගරය ශකස ගැසේ කරකා තිශබන බක ්රශද් ය
වි ාක වුවත්, අපි භාවිත කරන්ශන් වර්ග රීශකෝමීය ටර් 27.5ක
්රමාටයක්. ්රමාටය අතින් ගත්තත් අශේ නගරය මතා කු්ා
්රශද් යක්;
සාවර්යන කටයුතු කරන්න ර ළුවන් ්රශද් යක්
ශනොශවයි. බහුතරයක් වක ශපෝෂක ්රශද් සහ රියවන්නා ඔය
ආශ්රිතව තිශබන වකා නිසා සාවර්යන කටයුතු සහ මරිරීමේම්
කටයුතුවකටත් අපට තිශබන්ශන් වර්ග රීශකෝමීය ටර් 20කටත් අඩු
්රමාටයක්. ඒ නිසා රශේ අගනුවර වන ශම් නගරයට ශකොකු
අසායාරටයක් ශවකා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ගැන විශ ේෂශයන්
සැකරීලිමත් ශවන්න රීයකාත්, කඩිනමින් ශම් ්ර ානය විසඳන්න
රීයකාත් මම ගරු සභාශවන් ම් කා සිටිනවා.

ඒ වාශේම මට මතකයි, පාස්  යන කු්ා කාකශනදී අපි අග
නගරය රීයකා හඳුනා ගත්ශත් ශකොළඹ නගරය බව. අපි පාස් 
යන කාකශන තමයි, ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අශේ රශේ අග
නගරය බවට පත් කශළේ. එම නිසා අපි පා්ම් කළ ශද්ව්  ශවනසා
කරන්නත් සිද්ය වුටා. විශ ේෂශයන්ම විභාග ආරිශනදී ඒ කාරටාව
තීරටාත්මක ්ර ානයක් බවට පත්වුටා. හැබැයි, අශේ රශේ අග
නගරය ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ රීයකා නම් කළත්, එයට අග
නගරයකට අව ය සියලු ශද් සාක්ෂාත් කර ශයන්න ර ළුවන්කම
කැබිකා නැහැ. ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම
පක පාකන ඒකකයක් විධියට, පක පාකන සාකීර්ට ශගෝනැඟීම
සහ පාර්ලිශම්න්තුව ශගෝනැඟීම හැරුණු ශකොට අශනකුත් අව ය
කාරටා සිද්යශවකා නැහැ. ශකෝකශන සැකසුම්සහගතව රියුණු
කළ රටව්  සිය් කකම වාශේ අග නගරය වාශේම පක පාකන අග
නගරයත් මතාම සැකසුම්සහගතව නිර්මාටය කරකා තිශබනවා.

ශම් සම්බන්යශයන් ගරු අමාතයතුමාශගනුත්, මාමා නිර්ටය
ශකොමිෂන් සභාශවනුත්, පළාත් පාකන අමාතයාා ශයනුත් මම
ම් ලීමක් කළා. මම ේපශද් ක කාරක සභාශවනුත් ම් ලීමක්
කළා. ඒ අනුව තමයි ක්  තැබීශම් ශයෝවනාවක් මරික පත් කරන්න
රීයකා මට ේපශයසා කබා ු න්ශන්. ඒ අනුව මම ශම් ශයෝවනාව
ගරු සභාවට මරික පත් කරනවා.

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැශ් සියාශේ අග නගරය
වන 'ර ත්රවයා' නගරය සාවියානාත්මකව හා සැකසුම්සහගතව
මරිකර තිශබන බව ඔබතුමාත් යන්නවා ඇති. ඒ රශේ සියලු රාවය
ආයතන තිශබන පක පාකන නගරය වන්ශන්ත් ර ත්රවයායි. ඊට
කලින් මැශ් සියාශේ අග නගරය වුශණ් ක්වාකාකම්පූර් නගරය. ඒ
නගරය යැන් සාචාරක වයාපාරය, ශවශළඳ වයාපාරය ඇතුළු සියලු
ආර්ථික කටයුතු ශමශහයවන ආර්ථික අග නගරය බවට පත්
කරකා තිශබනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශයෝවනාව සාථිර රීමේම, ගරු වීරසුමන වීරසිාහ මන්ත්රීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාකයක් තිශබනවා.
[අ.භා. 4.57

ගවා වීරසුෙන වීරසිාු ෙුතා

)ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)
(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතන විධියට දීර්ඝ
කාකයක් තිසාශසේ තිශබන පක පාකන ්ර ානයක් අය ශම් ගරු සභාවට
මරික පත් ශවකා තිශබනවා. එම ්ර ානය ක් තැබීශම් ශයෝවනාවක්
විධියට මරික පත් කරකා, ඒ අයාළ අා වක අවයානය ශයොුද
කරන්න කටයුතු කරකා තිශබනවා. ඒක තවත් සුවිශ ේ ව
කාරටාවක්. ශමය වයවශන සරයමක්ය, ශමොකක්ය රීයන එක
නම් මම යන්ශන් නැහැ. ශකෝේශේ මහ නගර සභාශේ හිටර 
නගරාධිපතිවරයාටම පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරශයක් ශවකා ශම්
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවි් කා, ශකෝේශේ නගරසභා බක්රශද් යටත්,
සමසාත පක පාකන නගරයටත් අයාළ කාරටාවක් සම්බන්ය
අවනඩුව රීයන්න ශම් ශයෝවනාව මරික පත් කරන්න සිද්ය ශවකා
තිශබනවා. පසුගිය යවසාවක අවසා ා රීහිපයකදීම ශම්
පාර්ලිශම්න්තුව තුළ තිශබන කාරක සභාවකදී -විශ ේෂශයන්
ේපශද් ක කාරක සභාවක දී- ශම් කාරටා රීහිපය මතු වුටා.
විශ ේෂශයන්ම ගරු ක ානායකතුමාශේ පැත්ශතනුත් ශම්
පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ටයට අයාළ ්රශද් ශන පක පාකනය සම්බන්ය
ශම් කාරටා පිළිබඳ යම් මරික පත්වීම් සිු  ශවකා තිශබනවා. නුදත්,
කුමන ශහෝ ශහේතුවක් මත ශම් ශගවුණු කාක පක ච්ශේයය තුළ 2985
ගැසේ කරර  ගැසේ පත්රය ක්රියාත්මක ශනොවීම නිසා, අඩුම
ගටශන් ශම් ගැසේ පත්රශන සඳහන් ශවච්ච ්රයාන කාරටා
සිය් කම ශනොවුටත්, අවශ ේෂ ව ශයන් සඳහන් කළ පක පාකන
්ර ාන විසඳා ගන්නවත් ම්ක් කැබිකා නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුව
රීයන්ශන් ශම් රශේ ්රතිපත්ති හයකා තීන්ු  ගන්නා, ඒ සියලු ශද්
ක්රියාත්මක කරන තැන. නුදත්, ඊට අයාළ ්රශද් ශන පක පාකන
කටයුතු සම්බන්යශයන් තිශබන ්ර ාන විසඳා ගන්න ම්ක්
කැබිකා නැහැ.
ඒ නිසා ශම්ක කාලීන වැයගත්කමරීන් යුක්ත ශයෝවනාවක්
රීයකා මා වි ාවාස කරනවා.

මැශ් සියාශේ ඒ ආකෘතිය මතා වැයගත් වන බව මා වි ාවාස
කරනවා, ශකොළඹ නගරශන සිු  කරන ශම් සාකීර්ට කටයුත්ත
හක යට ක්රියාත්මක රීමේම සඳහා. ශකොළඹ නගරය රීයන්ශන් අශේ
රශේ හයවත. ශකොළඹ නගරශන තිශබන තයබයය සහ
සාකීර්ටත්වය නිසා ශකොළඹ නගරශන තිශබන ශගෝනැිනලි
ගටනාවක ඒ ඓතිහාසිකත්වය වැළශකමින් තිශබනවා. ගරු
මහින්ය රාවපක්ෂ හිටර  වනාධිපතිතුමාශේ කාකශන වර්තමාන
වනාධිපති අතිගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා ආරක්ෂක
අමාතයාා ශන ශ් කම්වරයා විධියට සිටියා. ඒ කාකශන ශකොළඹ
නගරශන පිහිටි ශගෝනැිනලි ගටනාවක් ඒ අතීත ශ්රී විභූතිය
ශපන්වන ආකාරශයන් මසාමතු කරන්න එතුමාට ර ළුවන්කම
කැුදටා. හැබැයි, අය ශකොළඹ නගරශන තිශබන ශවශළඳ සහ
පක පාකන තයබයය නිසා වි ාක traffic jam එකක්
නිර්මාටයශවකා ඒ සිය් ක යටපත්ශවකා තිශබනවා. ඒක නිසා ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අශේ රශේ අග නගරය විතරක් ශනොශවයි,
පක පාකන අග නගරය බවටත් පත් කරන්න ර ළුවන් නම් මතා
වැයගත් රීයකා මම වි ව
ා ාස කරනවා.
ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ටය සම්බන්යව තිශබන
්ර ාන පිළිබඳ කරුණු ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා මරික පත්
කළ නිසා මම ඒ ගැන නැවත සඳහන් කරන්ශන් නැහැ. නුදත්,
මම අයහසක් විධියට එම ශයෝවනාව කරනවා. හැබැයි, ශමතැනින්
එහාට ශම් මාමා නිර්ටය ගැන අපි ක් පනා කරන්න ඕනෑ. 2985දී
නිකුත් කළ ගැසේ පත්රය අනුව කටයුතු කරනවා නම්, වි ාක
්රශද් යක් ශම් පාර්ලිශම්න්තු සාකීර්ට භූමියට එකතුශවනවා.
නුදත්, ඒක අය ශවනශකොට සාකීර්ට ක්රියාවලියක් බවට පත් වී
තිශබනවා. එම නිසා ශම් පිළිබඳ මාමා නිර්ටය ශකොමිසමක් පත්
කරකා, ඒ මාමා නිර්ටය ශකොමිසම කඩිනමින් ැකසා කරකා ශම්
පිළිබඳව විධිමත් තීන්ු  ගන්න ඕනෑය රීයන කාරටාව ශම්
ශයෝවනාව සාථිර කරමින් මා සඳහන් කරනවා.
ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග නගරයට පක පාකන නගරයත්
එකතු කරන්න ර ළුවන් නම් ශහොඳයි. පාර්ලිශම්න්තුව ආසන්නශන
තිශබන බත්තරුද් ක ්රශද් ශන තමයි කාකාශේ ්රයාන රාවය
ආයතන සිය් කම වාශේ ක්රියාත්මක ශවන්ශන්. එතැන මසුරුපාය
තිශබනවා, සුහුරුපාය තිශබනවා, ශසත්සික පාය තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු වීරසුමන වීරසිාහ මහතා

අමාතයාා
ඇතුළු සියලු
රාවය ආයතන ටික එතැනට
එකතුශවමින් තිශබනවා. ඒ වාශේම තවත් ශගෝනැිනලි
ගටනාවක් මරිකරන්න අව ය කටයුතු
ඒ ්රශද් ය ආශ්රිතව
සිු ශවමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ පක පාකන ඒකකයත් ශම් අග
නගරයට ඇතුළත් කර ගන්න ඕනෑ.
විශ ේෂශයන්ම ත්රිවිය හුදයා ූලකසා ානය අකුශර්ශගෝ
්රශද් ශන මරිශවමින් පවතිනවා. ඒ ත්රිවිය හුදයා ූලකසා ානය ශම්
අග නගරයට එකතු කර ගන්න ර ළුවන් නම්, ශම්ක විධිමත් අග
නගරයක් විතරක් ශනොශවයි, පක පාකන අග නගරයක් බවට පත්
කරන්නත් ර ළුවන්කම කැශබ්වි. ඒ නිසා අය මරික පත් වූ ශමම
සභාව ක්  තැබීශම් ශයෝවනාව සාථිර වීශමන් පසාශසේ ගරු
ක ානායකතුමාශේත්, පාර්ලිශම්න්තුශේත් අවයානය ශම් ශකශරහි
ශයොුද කර, ශම් සඳහා වූ කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අයාළ
අා යැනුවත් කර, ඒ මාමා නිර්ට කටයුතු සිු කර, නි ාචිත
ව ශයන්ම ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ තිශබන අභිමානය ඇතුළුව
ුදළු රශේම අභිමානය ැකශකන ආකාරයටත්, රශේ අනාගත
සාවර්යනයට ගැළශපන ආකාරයටත් අව ය කටයුතු කරන්න
රීයන කාරටාවත් මතක් කරමින්, ශම් ශයෝවනාව සාථිර කරනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha de Silva.
You have five minutes.
[අ.භා. 5.03

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශහොම සාතුතියි. ශකෝේශේ
්රශද් ය නිශයෝවනය කරන මා මිත්ර, ශකොළඹ රිසාත්රික්
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී නීතිඥ මධුර විතානශේ මැතිතුමා සභාව ක් 
තබන අවසා ාශේ මරික පත් කළ ශයෝවනාව මමත් සාථිර කරනවා.
ශද් පාකන ශේයයරීන් ශතොරව, එතුමා ශගනැ් කා තිශබන ඒ
ශයෝවනාව ශහොඳ ශයෝවනාවක් රීයකා අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා.
එතුමා සඳහන් කළ පක රි ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ ශම් රශේ අග
නගරය හැටියට නම් කරමින් ගැසේ එක නිකුත් කශළේ 2985
වර්ෂශන ශපබරවාක  මාසශන 6වැනි යායි. ඒ, ශේ.ආර්. වයවර්යන
හිටර  වනාධිපතිතුමාශේ පාකන කාකශනදී. ඇත්ත ව ශයන්ම
අශේ ගරු වීරසුමන වීරසිාහ මන්ත්රීතුමා ක ා කරනශකොට
කර ත්රවයාක නගරය ගැන රීේවා වාශේම ශකොකු වැ් පිළිශවළක්
සහිතව තමයි ශම් අග නගරය රියුණු කරන්න ශේ.ආර්. වයවර්යන
මැතිතුමා කටයුතු සකසා කශළේ. 2994 වර්ෂශයන් පසාශසේ ශ්රී කාකා
නියහසා පක්ෂය ඇතුළු ශපොු වන ශපරුදශණ් කණ්්ායම් තමයි ශම්
රට පාකනය කශළේ. ඒ සියලු කාකවකදී ශම් ශද් කර ගන්න
බැක ශවකා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් වැ් කටයුත්තට අශේ
සහශයෝගය ශයන්න ූ යානම් රීයකා මම අශේ මිත්ර ගරු
මන්ත්රීතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ඒ අතරවාරශනදී මට රීයන්න ඕනෑ තවත් කාරටා රීහිපයකුත්
තිශබනවා.
අශේ අග නගරය පිළිබඳව ක ා කරන ශකොට ගැටලු රාශියක්
තිශබනවා. එකක් තමයි, ශම් නගරයට මකාපවහන පද්යතියක්
ශනොමැතිවීම. ශකෝේශේ තමයි පක පාකන අගනුවර. ශකෝේශේ
්රශද් ශන ශගව්  16,000ක් තිශබනවා. නුදත් මකාපවහන
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පද්යතියක් නැහැ. ඒක කබා ගන්න අපි සෑශහන්න සටන් කළා.
නුදත් ඒ කටයුත්ත සිු ශවන බවක් අපි තවම යරීන්ශන් නැහැ.
ඇත්ත ව ශයන් මකාපවහන පද්යතියක් නැති නිසා ගලි බවුසර්
පිළිබඳ ශකොකු ්ර ානයක් තිශබනවා. මම ඒ ගැන ශහොයකා
බැලුවා. ශකෝේශේ මහ නගර සභාවට ගලි බවුසර් හතරක්
තිශබනවා ලු, නුදත් ශයකක් විතරයි ලු, වැ් කරන්ශන්. ගරු මධුර
විතානශේ මන්ත්රීතුමා එක යවසක් රීේවා, එක ගලි බවුසරයයි වැ්
කරන්ශන් රීයකා. ශම් විධියට ශම්ක ශකොශහොමය අග නගරයක්
ශවන්ශන්? අශනක් කාරටය ශම්කයි.
මමත්, ගරු මධුර
විතානශේ මැතිතුමාත් නිශයෝවනය කරන අශේ ශකෝේශේ
්රශද් ශන මතාම අවිධිමත් විධියට ශකොකු ශගෝනැිනලි condominiums - මරිශවමින් පවතිනවා.
මම 1027 වර්ෂශන ශකෝේශේ ්රශද් ශන ශගෝනැිනලි ගැන
විගටනයක් කරන්න රීයකා නාගක ක සාවර්යන අධිකාක යට
ශයෝවනාවක් කළා. ඔවුන් ඒ විගටනය කළා. ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමනි, එයා ඔවුන් buildings 33ක් විගටනය කළා.
Buildings හයක files මහ නගර සභාශවන් දීකා නැහැ රීයකා ඒ
විගටන වාර්තාශේ සඳහන් කරකා තිශබනවා. ඔබතුමන්කා
වි ාවාස කරනවාය, buildings 33න් buildings තුනකට පමටයි
නිවැරරි planning permit එක තිශබන්ශන් රීයකා? තිසාතුශනන්
තුනයි. Buildings යහයක්, ඒ රීයන්ශන් සියයට 30ක, major
deviations කරකා තිුදටා. ඒ රීයන්ශන්, 1008 ශකෝේශේ
සාවර්යන සැකසුමට ව්ා ශකොකු ශවනසාකම් ඒ ශගෝනැිනලිවක
අය සිු ශවකා තිශබන බවයි. ඊළඟට, projects 15කට නගර
සභාශවන් permits දීකා තිශබනවා. හැබැයි, ඒ අය අයාළ නියාමන
අධිකාක වලින් අව ය අනුමැතිය කබාශගන නැහැ. ගරු මධුර
විතානශේ මැතිතුමා ශකෝේශේ මහ නගර සභාශේ නිශයෝවය
නගරාධිපති හැටියටත් හිටියා; නගරාධිපති හැටියටත් හිටියා.
එතුමා ශම් ක ාව ශහොඳටම යන්නවා, මම එතුමාත් යැනුවත් කරකා
තිශබනවා. අපට රීයන්න බැහැ, අශේ නගරය ශකොකු කරන්න,
අශේ නගරයට තව භූමි ්රමාටයක් ශයන්න රීයකා. අපට තිශබන
භූමි ්රමාටය අපි හක යට කළමනාකරටය කර ගන්න ඕනෑ.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රීේටුව සා ානයක තේටු
තිසා ගටනක ශකොකු building එකක් මරිකරන්න සැකසුම් කරකා
තිශබනවා. ඒ building එක හයන්න යන භූමි ්රශද් ය වකය බැස
යන ්රශද් යක් නිසා එම භූමිශයන් සියයට 40ක් විතරයි ශගෝ
කරන්න අනුමැතිය කබා ු න්ශන්. නුදත්, යැන් ඒ සා ානය ශපොු 
මාර්ගයක් රීයකා වයාව ශකස ශපන්වකා තිශබනවා. ශමොකක්ය
ශවකා තිශබන්ශන් රීයකා ඔබතුමා ශහොඳටම යන්නවා. නගර
සභාශේම වැ් කරන ර ද්ගකශයක් ඒ සා ානය ශපොු  මාර්ගයක්
හැටියට ශපන්වකා ඒ ම්ම සාවර්යනය කරන්න ම් ු න්නා. යැන්
ඒ ම්ම සියයට සියයක් ර රවකා. You would not believe it, it is
compacted 98 per cent. ඒශකන් ශමොකක්ය ශවන්ශන්? අපි
කසාසනට සුන්යරව තියා ගන්න ඕනෑ අග නගරය, ශම් ආකාරයට
විනා ශවමින් පවතිනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you have one more minute.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

අපි සියලුශයනාම අශේ අග නගරයට ආයශරයි, අපට අශේ අග
නගරය ගැන සන්ශතෝෂයි. ආනන්ය තිසාස ය අ් විසා මැතිතුමාශේ
මඳකා අපි සියලුශයනා ශම් ශවනුශවන් වැ් ශකොටසක් කළා.
අතිගරු ශගෝධාභය රාවපක්ෂ මැතිතුමා නාගක ක සාවර්යන විෂය
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භාර අමාතයාා ශන ශ් කම් හැටියට හිටර  කාකශන එතුමාත්
සෑශහන වැ් ශකොටසක් කළා. ඒකත් අපි පිළිගන්නවා. අපි
සියලුශයනා ශකෝේශේ ආසනය ඇතුළු ශම් ්රශද් ය කසාසන
කරන්න කැමැතියි.
අශනක් කාරටය තමයි, රාවගික ය ගුවන් පාකම ේඩින්
එනශකොට අපි කාටත් ශපශනනවා අශේ කාකශන හයර  මතාම
කැත, සුු පාට කවනවයසිටික බි් ඩිම. ඒ බි් ඩිම හයන්න රුපිය් 
බිලියන 1.6ක් වියයම් කරකා තිශබනවා. මට වි ාවාස කරන්නත්
බැහැ, ඒශක් වාර්ෂික ආයායම කීයය රීයකා අපි ඇහුවාම රුපිය් 
මිලියන 8යි රීේවා. ඒකට, අවුරුද්යකට රුපිය්  මිලියන 30ක
electricity බිකක් ශගවනවා, රුපිය්  මිලියන 210ක ශසේවක වැටුේ
තිශබනවා. නුදත්, වාර්ෂික ආයායම රුපිය්  මිලියන 8යි ලු.
යැක්කා ශන්. යැන් ඒශක් වීු රුත් කැඩිකා. Flyover එශක් s-curve
එශකන් එනශකොට, වීු රු කැඩිකා curtains එළියට එනවා
ශපශනනවා. කවුරු ශහෝ එතැනින් ගිශයොත් එශහම ක්ාශගන
ප් ශකහාට වැශටනවා. ශම් වාශේ අනව ය වියයම් ශම් නගර
සභාව විසින් කරශගන යනවා. ඒ නිසා නගර සභාවට අපි
තවු රටත් වගකීමක් ශයනවා නම්, නගර සභාවට ර ළුවන් ශවන්න
ඕනෑ ඒ තිශබන වගකීම් හක යට මෂාට කරන්න.
අවසාන ව ශයන්, අශේ මන්ත්රීතුමාත් යන්නා කාරටයක් මම
රීයන්න කැමැතියි. ඒ තමයි, අය ශවනතුරු ශම් නගර සභාවට
කාරක සභා ටික පිහිටුවා ගන්න බැක ශවකා තිශබනවා. ශම් කාරක
සභා ටික පිහිටුවකා නැහැ රීයකා නීතයනුූලක ශනොවන ආකාරයට
ක්රියා රීමේමට එශරහිව පාකන පක්ෂශනම මන්ත්රීවරශයක් අධිකරට
නිශයෝගයක් කබාශගන තිශබනවා. ශම් නගර සභාවට අපි ඒ ශයන
වගකීම ර ළු්  කරන්න නම්, නගර සභාව ක්රියාත්මකව ශපන්වන්න
ඕනෑ ඔවුන්ට ශම් තිශබන වගකීම් ටික හක යට මටු කර ගන්න
ර ළුවන් රීයකා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

I am going to wind up, Sir.

ගරු මන්ත්රීතුමා ශගන එන කය ශයෝවනාවට සහශයෝගය ශයන
බව නැවතත් ්රකා කරමින්, මශේ වචන සාව් පය අවසන්
කරනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Samanpriya Herath. You
have five minutes.
[අ.භා. 5.09

ගවා සෙන්ප්රිය ප්ුේරත් ෙුතා

)ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய ரஹரத்)

(The Hon. Samanpriya Herath)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ගරු මධුර විතානශේ
මන්ත්රීතුමා ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග නගරය සම්බන්යශයන්
ශගන එන කය ක්  තැබීශම් විවායය පිළිබඳව ක ා කරන්නට
අවසා ාව කබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට සාතුතිවන්ත ශවනවා.
ශකොළඹ රිසාත්රික්කශන මතාම රමණීය, නියහශසේ හුසාම ගන්නට
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ර ළුවන්, මතාම පික සිු  වාතාරය තිශබන ්රශද් යක තමයි ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග නගරය පිහිටා තිශබන්ශන්. ඒ
වාශේම, 1985 ශපබරවාක  06 වන රින අාක 335/5 යරන
අතිවිශ ේෂ ගැසේ පත්රය මිනන් ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ ශ්රී
කාකාශේ අගනගරය ශකස මහ වනතාවශේ යැන ගැනීම පිණිස
නිශේයනය ශකොට තිශබනවා. ශමම ගැසේ පත්රය අනුව කඩුශවක
මහ නගර සභාශේ බත්තරුද් ක ඒකකය හා මහරගම නගර
සභාශේ ග්රාම නිකයාක  වසම් 05ක පමට ්රමාටයක් ය,
ශබොරකැසාගුදව මහ නගර සභා මාමාශේ තිශබන ශ්රී වයවර්යනර ර
වි ාවවියයාකය ඇතුළත් වන ශකස පක පාකන කටයුතු පහසු කරනු
පිණිස පළාත් පාකන ආයතන රීහිපයක ශකොටසා ශ්රී වයවර්යනර ර
ශකෝේශේ අග නගරය තුළට ගැසේ කර තිශබනවා. පක පාකන
කටයුතු පහසු කරනු පිණිස පළාත් පාකන ආයතන කීපයක
ශකොටසා අග නගරයට ගැසේ කරකා තිුදටත්, අය ශවද්දී තිශබන
බරපතළම කරුණු කාරටා කීපයක් අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා ශම්
සභාශේ අවයානයට ශයොුද කරවා තිශබනවා. අශේ මාරිශවක
මන්ත්රී නික නිවාස පවා අයත් වන්ශන් මහරගම නගර සභාවට
රීයකා තමයි එතුමා ශම් ශයෝවනාව මිනන් මරික පත් රීයන්ශන්. ඒ
වාශේම, පිවිසුම් මාර්ග සම්බන්යශයන් ක ා කළාම ඒවාත්
ශවනත් පළාත් පාකන ආයතනයකට අයත් වන විධියටයි ගැසේ
කරකා තිශබන්ශන්. ඇත්තටම බැලුශවොත් වර්ග රීශකෝමීය ටර්
27.5ක් පමට වන මතාම මාමාසහිත භූමි ්රමාටයකට අය ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ මහ නගර සභාව මාමාශවකා තිශබනවා.
ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ
මහ නගර සභාශේ නගරාධිපතිවරයා විධියට කාකයක් වැ්
කටයුතු කළා. අශේ ගරු වීරසුමන වීරසිාහ මන්ත්රීතුමාත් රීේවා
වාශේ ශම් ශයෝවනාව ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමාටම ශම්
සභාශේ අවයානය පිණිස ශයොුද කරන්න සිු වීම වයවශන
සරයමක් විධියටයි අපි යරීන්ශන්. ඒ වාශේම, ශමපමට කාකයක්
ශම්වා නිවැරරි ශනොවුශණ් මන්ය රීයන කාරටය සම්බන්යශයනුත්
අශේ අවයානය ශයොුද කරන්න ඕනෑ. එතුමා ශම් ගරු සභාශේ
අවයානය පිණිස මතු කරර  කාරටය සම්බන්යශයන් රීසිම
මන්ත්රීවරශයක් මීය ට ශපර යැනුවත්ශවකා තිුදශණ් නැහැ රීයකායි
මම නම් හිතන්ශන්.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ්ර ානය ශමතැන විතරක්
තිශබන ්ර ානයක් ශනොශවයි. අශේ ගරු හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමා
වනවයසිටි ශගෝනැින් ක ගැන ක ා කළා. විශ ේෂශයන්ම අය
නගර නිර්මාට සැකැසාම සකසා රීමේශම්දී ඒ තැන්වකට පත්ශවන
මහවන නිශයෝජිතයන්ශේ ශපෞද්ගලික ්රතිරූප ශගෝනැාවීමට
තමයි ශබොශහෝ මහවන ආයතන ේත්සාහ කරන්ශන්. ඒක එශහම
ශවන්න බැහැ. මම .එවත් ශවන්ශන් කුලියාපිටිය ්රශද් ශන.
කුලියාපිටිය නගරශනත් අක්රමවත් ගෘහ නිර්මාට ශි් ප
සැකැසාමක්, අක්රමවත් ශගෝනැිනලි ඇතුළු ශම් සිය් කක්ම
තිශබනවා. ශම්ක ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග නගරයට විතරක්
ශපොු  කාරටයක් ශනොශවයි. ුදළු රශේම තිශබන තත්ත්වය
ශම්කයි. ශකශනකුශේ නමක්, ශකශනකුශේ ර ද්ගක නාමයක්
ර ම්බා ගැනීම සඳහා තමයි ශබොශහෝ ශවකාවට ශම් නගර නිර්මාට
සැකැසාම සකසාශවකා තිශබන්ශන්. ඒක එශසේ ශනොවිය යුතුයි
රීයන තැන තමයි අපි මන්ශන්. ඒක එශසේ ශනොවිය යුතුයි රීයන
තැන මඳශගන තමයි අපි අශේ අයහසා ්රකා කරන්ශන්.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පක පාකන අග නගරය
විධියටත් ඇත්තටම අය ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ පත් විය යුතුයි.
අපි යන්නවා, මසුරුපාය, සුහුරුපාය වාශේ ශගෝනැිනලි තුළත්,
බත්තරුද් ක ආශ්රිත ්රශද් ැකසකත් විවිය රාවය ආයතන තිශබන
බව. ශම් රශේ ු ෂාකර ගම්මානවක මඳකා ශකොළඹට එන මිනිසාසු
අය සම්පූර්ටශයන්ම නන්නත්තාර ශවනවා. අය ඒ මිනිසුන්ට රාවය
ආයතනයක් තිශබන තැනක්, අමාතයාා යක් තිශබන තැනක්
ශසොයා ගන්න බැක  තත්ත්වයක් තිශබන්ශන්. ශ්රී වයවර්යනර ර-
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා

ශකෝේශේ ්රශද් යට සියලු අමාතයාා ශගන ඒම සඳහා යම්
ආකාරයක වැ් පිළිශවළක් සකසා කරමින් පවතිනවා. ශම් අඩුපාඩු
සිය් කක්ම හයකා අගනගරය පක පාකන අගනගරයක් බවට පත්
කශළොත් අව ය විසඳුම් කැශබයි රීයකා අපට ශකොකු වි ාවාසයක්
තිශබනවා. බරපතළම කාරටය ශම්කයි. බු  ුදය්  විධියට නගර
සභාවට අහිමි වුණු ුදය්  ්රමාටය
- මධුර විතානශේ මැතිතුමා නගරාධිපතිවරයා විධියට හිටර 
කාකශන එතුමාත් යන්නවා ඇති, වි ාක බු  ුදය්  ්රමාටයක් අහිමි
වුට බව- පිළිබඳ ගැටලු බරපතළ කරුණු කාරටා බවට පත්
ශවකා තිශබනවා. ඒ වැැකද්ය ශකොතැනින්ය වුශණ් රීයන කාරටය
ගැනත් මා හිතන විධියට ශම් සභාශේ අවයානය ශයොුද විය යුතුයි.
ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමාශේත් ශම් ගරු සභාශේත්
අවයානයට මා ශයොුද කරවනවා, පළාත් පාකන ආයතන විධියට
අපට ක්රමවත් වැ් පිළිශවළක් අව යයි, යම් රීසි ආකාරයක
national policy එකක් අව යයි රීයන කාරටා. එශහම වුශටොත්
ගරු හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමා රීේවා වාශේ Jana Jaya City Mall
එක ගැන ශහෝ, ශවනත් ශයයක් ගැන ශහෝ ක ා කරන්න ශවන්ශන්
නැහැ. යම් ක්රමශේයයක් තුළ නගර නිර්මාට සැකැසාම මිනන්
නගරය හයා ගන්න ර ළුවන් වුශටොත් ශහොඳයි. ඇත්තටම ශමහි
බරපතළ කරුණු කාරටා ගටනාවක් තිශබනවා. වතුර බැස යන
තැන් සම්බන්යශයන් ්ර ාන තිශබනවා. ඒ වාශේම පැයක් හක යට
වැසාශසොත් සම්පූර්ටශයන් වකශයන් යට ශවන නගර තිශබනවා.
වැරරි ක්රමශේය, වැරරි නගර නිර්මාට සැකසුම් නිසා තමයි ඒ වාශේ
තත්ත්ව ඇති ශවකා තිශබන්ශන්.
අශේ ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා මරික පත් කළ ශයෝවනාව
මතාම කාශකෝචිත ශයෝවනාවක්. ඒ වාශේම, 2985 මඳකා ශම් තාක්
සිු  වී තිශබන වැැකද්ය ශකොතැනය සිු  වී තිශබන්ශන් රීයන
කාරටය ශසොයකා, ඒකට අව ය විසඳුම් කබා ශයන්න ඕනෑය
රීයන කාරටයත් ශම් අවසා ාශේදී සිහිපත් කරනවා, ූලකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් අවසා ාව කබා දීම සම්බන්යව ඔබතුමාට
මශේ ශගෞරවනීය සාතුතිය පික නමමින්, මා නිහඬ ශවනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. J.C. Alawathuwala. You
have seven minutes.
[අ.භා. 5.25

ගවා ප්ේ.මා. අලවුරවල ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஜ.ெீ. அலவத்துவல)

(The Hon. J.C. Alawathuwala)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු මධුර විතානශේ
මන්ත්රීතුමා මතාම කාශකෝචිත, වැයගත් ශයෝවනාවක් මරික පත්
කරකා තිශබනවා. අපි ඒ ශයෝවනාව සාථිර කරමින්, එයට පක්ෂව
ක ා කරනවා. ශේ.ආර්. වයවර්යන මැතිතුමා 2977දී බකයට පත්
ශවකා ශගනාර  අලුත් ආර්ථික ක්රමය තුළ ශකොළඹ නගරය ශවශළඳ
නගරය හැටියට නම් කරකා, එතුමා බකයට පත් ශවකා වසර
රීහිපයක් යනශකොට අලුත් පාර්ලිශම්න්තු ශගෝනැින් කක් මතාම අකාකාර ශගෝනැින් කක්- හයන්නත් ක් පනා කළා.
මතිහාසශන ශකෝේශේ යුගය, එශහම නැත්නම් වයවර්යනර ර
යුගය, රාවයානියක් හැටියට තිුදණු ශකොළඹට ආසන්න භූමි
්රමාටය අගනුවර හැටියට පත් කරන්න ඕනෑය රීයකා තීන්ු 
කරකා තමයි පාර්ලිශම්න්තුව රියවන්නා ඔය අසබ්ට ශගශනන්න,
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ශම් කසාසන ශගෝනැින් ක මරි කශළේ. ඒ යුගශනදී ශම්ක
කශහෝටකයක්ක යනාදී ව ශයන් විවිය ශචෝයනා ගටනාවක් ආවත්,
එතුමා මතාම තීක්ෂට ුදද්ධියක් තිශබන නායකයකු හැටියට
ු රයක්නා නුවණින් කටයුතු කරකා තිශබන බව අපට පැහැරිලියි.
2980 ය කශන ුද්  කාකශන විශ ේෂශයන්ම බත්තරුද් ක අවට
ශම් ්රශද් ය විු ලිය, පාරව්  හක යට තිුදණු ්රශද් යක් ශනොශවයි.
බකන්න, එතුමා ගත්ත පියවර තුළ අය ශම් ්රශද් ය වි ාක
ව ශයන් රියුණු ශවකා තිශබනවා. එතුමා පාර්ලිශම්න්තු
සාකීර්ටය විතරක් ශනොශවයි, 2980 ය කය අවසන් වන විට
ශසත්සික පාය, මසුරුපාය ආදී පක පාකන ශගෝනැිනලිත් ශම්
්රශද් යට ශගනාවා. එශහම ශගනැ් කා, අගනුවරකට අව ය
කටයුතු සිය් ක ක්රියාත්මක කරමින් තිුදටා. 2985 වනශකොට ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග නගරය හැටියට අතිවිශ ේෂ ගැසේ
පත්රය නිකුත් කශළත් ඒ නිසායි. අගනුවර, පාර්ලිශම්න්තුව හා
සම්බන්ය භූමි ්රශද් ය ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ මහ නගර
සභාවට අයිති ශවන්න ඕනෑය රීයන එක අපි කවුරුත්
පිළිගන්නවා. ශම් ශවනශකොට ක ානායක නික නිවස, මන්ත්රී
වාහන නවත්වන ්රශද් ය පළාත් පාකන ආයතන ගටනාවකට කඩුශවක, මහරගම රීයන ්රාශද්ශීය සභා, නගර සභාවකටත්ශබරිකා තිශබනවා.
ගරු මන්ත්රීතුමා මරික පත් කරන කය ශයෝවනාශවන් එතුමා
අයහසා කරන්ශන්, පාර්ලිශම්න්තුව අවට පක පාකන ්රශද් ය, ග්රාම
නිකයාක  ශකොේධාස 5, පක පාකන ඒකකයක් හැටියට ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ මහ නගර සභාවට එකතු කරන්න රීයන
එකයි. එය මතාම වැයගත්. ශම් යක්වා එය ්රමාය වුශණ් ඇයි
රීයකාත් ඇත්තටම අපට ගැටලුවක් තිශබනවා. 2985 අතිවිශ ේෂ
ගැසේ පත්රයරීන් ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ ශ්රී කාකාශේ
අගනගරය හැටියට ්රසිද්ය කළාම, ඒත් එක්කම ශම් කටයුතු සිද්ය
ශවන්න ඕනෑ.
අශේ ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමා රීේවා වාශේ,
2994දී සිු වුණු බක ශපරළියත් එක්ක දීර්ඝ කාකයක් එතුමන්කා
රාවය බකශන සිටියා. ඒ කාක මාමාව තුළ ශම්වා එහා ශමහා වුශණ්
ශ්රී වයවර්යනර ර රීයන නම තිශබන නිසාය රීයන්න මා යන්ශන්
නැහැ. ශකොශහොම වුටත් කමක් නැහැ. ගරු මධුර විතානශේ
මන්ත්රීතුමා ශකෝේශේ නගරාධිපතිවරයා හැටියට හිටර  නිසා ශම්
සම්බන්ය මතු වූ පක පාකනමය ගැටලු ගටනාවක් එතුමා යන්නවා.
ඒ නිසා ශමය වැයගත් ම ශයෝවනාවක් හැටියට අපිත් සකකනවා.
ශමහිදී විශ ේෂශයන්ම ශේ.ආර්. වයවර්යන මැතිතුමාත්, ආනන්ය
තිසාස ය අ් විසා මැතිතුමාත් අපට අමතක කරන්න බැහැ. ආනන්ය
තිසාස ය අ් විසා මැතිතුමා එවකට ශකෝේශේ මන්ත්රීවරයකු
හැටියටත්, රාවය අමාතයවරයකු හැටියටත්, ඒ වාශේම ශම් නව
පාර්ලිශම්න්තුශේ පළුදවන ක ානායකවරයා හැටියටත් කටයුතු
කළා. ඒ නායකයන් ශයපළශේ අයහසක් අනුව තමයි ශ්රී
වයවර්යනර ර ශකෝේශේ ශ්රී කාකාශේ අගනුවර කරන්න අව ය
වැ් පිළිශවළ සකසා වුශණ්.
විශ ේෂශයන්ම යුශරෝරියයන් කාකාවට පැමිශටනවාත් එක්ක
තමයි ශකොළඹ නගරය නිර්මාටය වුශණ්. අවුරුු  400ක පමට
කාක මාමාව තුළ ශකොළඹ ශවශළඳ නගරයක් හැටියටත්, පක පාකන
නගරයක් හැටියටත් දීර්ඝ කාකයක් තිසාශසේ රියුණු වුටා. ඒ
එක්කම තිශබන ම්ම් ්රමාටය අනුව වි ාක ව ශයන් තයබයයක්
ඇති වුටා. ඒ අනුව ශේ.ආර්. වයවර්යන මැතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුව
ශ්රී වයවර්යනර රට ශගනැවිත් අග නගර වැ් පිළිශවළ ආරම්භ
කළා. එක පළාත් පාකන ආයතනයකට ශම් භූමි ්රමාටය
පක පාකනය කරන්න අවසා ාව කැශබනවා නම් ශහොඳයි. නැත්නම්
විශ ේෂශයන් පාර්ලිශම්න්තුශේ යම් යම් කටයුතු රීමේශම්දීත්
අවහිරතා ගටනාවක් ඇති ශවනවා. එකම පක පාකන ඒකකය
පළාත් පාකන ආයතන ගටනාවකට ශබදී තිබීම නිසා මා හිතන
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හැටියට පාර්ලිශම්න්තුශේ මහ ශ් කම්තුමා ඇතුළු ඒ කාර්ය
මණ්්කයටත් ්ර ාන ගටනාවක් ඇතිශවකා තිශබනවා. ඒ වැ්
කටයුතු ක්රියාත්මක රීමේශම්දී ආයතන ගටනාවක් සමඟ ලිපි
ගනුශයනු කරන්න සිද්ය ශවනවා. ඒ නිසා ශමය වැයගත්ම
ශයෝවනාවක් හැටියට සකකමින්, විශ ේෂශයන්ම ශේ.ආර්.
වයවර්යන මැතිතුමා ආරම්භ කළ වැ් පිළිශවළ, අගනුවර හැටියට
ශකෝේශේ, ශ්රී වයවර්යනර ර නගරය හඳුනාශගන ක්රියාත්මක කළ
වැ් පිළිශවළ මරික යට ශගන යන්න රීයන ම් ලීම කරනවා. එය
රශේ වනතාවටත් මතා ්රශයෝවන ශවනවා. ශකොළඹ තයබයය
අඩු කරන්නත් එය වි ාක ව ශයන් මවහ්  ශවනවා. ශම් නිසා ශම්
්රශද් යත් වි ාක රියුණු ්රශද් යක් බවට පත්ශවකා තිශබන බවත්
මතක් කරන්න ඕනෑ. ශේ.ආර්. වයවර්යන මැතිතුමා ගත් ඒ
ක්රියාමාර්ගය මතා අගය කරමින්, ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා
මරික පත් කළ ශයෝවනාවට අශේ කැමැත්ත හා සහශයෝගය
කබාශයමින්, ශම් ශවකාව කබාදීම පිළිබඳව ූලකාසනාරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමාට සාතුතිවන්ත ශවමින්, මශේ වචන සාව් පය අවසන්
කරනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Gamini Waleboda. You
have seven minutes.
[අ.භා. 5.11

ගවා ගාමිණී වප්ල් 2ප්බොඩ ෙුතා

)ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)

(The Hon. Gamini Waleboda)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී අශේ ගරු
මධුර විතානශේ මැතිතුමා විසින් මරික පත් කරන කය ශයෝවනාව
කාශකෝචිත ශයෝවනාවක්. එශමන්ම මීය ට කාකයකට ශපර මරික පත්
කළ යුතුව තිුදණු ශයෝවනාවක්. මමත් එතුමාශේ ශයෝවනාව සාථිර
කරමින් ම අවසාන කරුණු යැක්වීම කරනවා.
විපක්ෂය නිශයෝවනය කරන අශේ ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ය සි් වා
මැතිතුමා ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේ නගර මාමාව තුළ මරි කරන
වි ාක ශගෝනැිනලි සාඛ්යාවක් -අනවසර මරිරීමේම් සහ අනවසර
පිරවීම්- පිළිබඳව ්රකා කළා. මට ර ු ම හිශතනවා, ඇත්තටම
එතුමාට ශම් කාරටය අමතකශවකා තිශබන එක ගැන.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015දී එතුමන්කා බකයට
පැමිණියාට පසාශසේ මසාශස් කාම ශමශහම කළා. වර්ග අඩි 4,000ට
වැඩි හා පර්චසා 40ට වැඩි ම්ම්වක මරිරීමේම් හා සැකසුම් අනුමත
රීමේම යනාදී සියලු කර්තවයයන් එතුමන්කාශේ නාගක ක සාවර්යන
අමාතයාා ය යටතට පවරා ගත්තා. ඒ පවරා ගැනීශමන් පසු සියලු
මරිරීමේම් සඳහා අනුමැතිය කබා ු න්ශන් නාගක ක සාවර්යන
අධිකාක ය විසිනුයි. ඒ අවසා ාශේ හර්ෂ ය සි් වා හිටර  ඇමතිතුමාත්,
මලික් සමරවික්රම හිටර  ඇමතිතුමාත් ශම් කාරටාවට වි ාක
ව ශයන් රණ්ඩු වුටා මට මතකයි. ඒ අවසා ාශේ එතුමන්කාශේ
ආර්ථික ඔසාතාර්තුමා වන එතුමන්කාට කාකාශේ ආර්ථිකය
හැසිරවීශම් පා්ම රීයා දීර  පාසාකරලිාගම් මැතිතුමා
කතුදන්නාන්ශසේ තුදන්නාන්ශසේශේ වැ්ක් බකා ශගන මන්න. අපි
ශම්වාශන මරිරීමේම් කරනවාක රීයකා හර්ෂ ය සි් වා මන්ත්රීතුමාට
රීයූ ආකාරය මට මතකයි. ඒ කාකශන මරිකරන්න අනුමැතිය දීර 
ශගෝනැිනලි තමයි තවම මරිශවමින් තිශබන්ශන් රීයන කාරටය
මතක් කරමින්, ශම් ශයෝවනාව සාථිර කරමින් -

ගවා (ආචාර්ය) ුර්ෂ සිල් 2වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ(

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

Sir, I rise to a point of Order.
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ගරු ගාමිණී වශ් ශබෝ මන්ත්රීතුමා මශේ නම සඳහන් කළා.
එතුමා රීයර  කාරටාව මම නිවැරරි කරන්න ඕනෑ. ූලකාසනාරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම 1027දී ශම් ්ර ානය මරික පත් කළාට පසාශසේ
තමයි ඔය රීයන ශවනස ඇති කරකා, නගර සභාවලින් UDA
එකට ඔය approval එක තාවකාලිකව ශයන්න පටන් ගත්ශත්.
එතුමා රීයර  කාරටය වැරරියි.

ගවා ගාමිණී වප්ල් 2ප්බොඩ ෙුතා

)ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)

(The Hon. Gamini Waleboda)

ශබොශහොම සාතුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඇත්තටම පළාත්
පාකන මැතිවරටය පවත්වන්ශන් නැතුව ුදළු රශේම පළාත්
පාකන ආයතන අකර්මටය කර තිුදණු තත්ත්වයක් යටශත්යි ඒ
ශවකාශේ නාගක ක සාවර්යන අධිකාක ය ඒ කටයුත්ත පවරා ගනු
කැුදශේ. එතුමාශේ කරුණු යැක්වීම පිළිබඳ මා සාතුතිවන්ත
ශවනවා. හැබැයි, ඒ ශගෝනැිනලි එතුමන්කාශේ කාකශන ආරම්භ
කරර  ඒවාය රීයන කාරටාව එයින් බැහැර ශවන්ශන් නැති බව
මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රටක අග නගරය එරශේ
්රතිරූපය වාතයන්තරයට ශගනයන, රශේ අභිමානය වාතියටත්,
වාතයන්තරයටත් රීයා පාන සා ානය බව අපි අවිවායශයන්
පිළිගන්න ඕනෑ. එවැනි වැයගත්කමරීන් යුතු, එවැනි වැයගත්
කරුණු රාශියක්, මහා ශ්රෞඪභාවයක් නිරූපටය රීමේමට
නිර්මාටය ශවකා තිශබන අග නගරයට අත් ශවකා තිශබන
මරටම තමයි අය රින සභාව ක්  තබන අවසා ාශේ මරික පත් කළ
ශයෝවනාශවන් ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා අපට පැහැරිලි කර
ශයන්ශන්. එම නිසා එම ශයෝවනාව මතා කාශකෝචිත, මටු කළ යුතු
කරණු සම්භාරයරීන් සමන්විත ශයෝවනාවක් බව අපි අවිවායශයන්
පිළිගන්න ඕනෑ. මාමා නිර්ටය සම්පූර්ට කරකා, සර්ව සම්පූර්ට
නාගක ක සැකැසාමක්, මානක සැකැසාමක් සකසා කරකා, ශකොළඹ
්රශද් ශන තිශබන රවශන ර රාට ශගෝනැිනලි සාචාරකයන්ට
ආකර්ෂණීය සා ාන බවට පත් කරමින් අග නගරයට ඇතුළත් කර,
සමසාත ශසේවා සපයන්න ර ළුවන් එක් පක පාකන ඒකකයක් බවට
ශමය පත් කළ යුතුයි රීයන කාරටාව අපිත් අවයාරටය කරනවා.
අශේ සමන්ප්රිය ශහේරත් ගරු මන්ත්රීතුමාත්, ගරු මධුර
විතානශේ මන්ත්රීතුමාත් සඳහන් කළා වාශේ, ශම් ගැටලුව අශේ
රශේ අග නගරය වන ශ්රී වයවර්යනර ර ශකෝේශේට පමටක්
තිශබන ගැටලුවක් ශනොශවයි. නාගක ක සැකසුම් සකසා රීමේශම්දී
ශපෞද්ගලික අභිමතාර් මටු කර ගැනීම, තමන්ශේ ්රතිරූපය
නැාවීම ශත්මා කර ගනිමින් කටයුතු රීමේශම් දීර්ඝ කාලීන
්රතිඵකයක් ශකස කාකාශේ රිසාත්රික්ක 15 ර රාම ශබොශහෝ ගම්වක,
නගරවක අඩු වැඩි ව ශයන් ශම් ගැටලුව යරීන්න තිශබනවා.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වනතාවට තමන්ශේ අව යතා මටු
කර ගැනීම සඳහා තමන්ශේ නිවස ආසන්නශන තිශබන ්රාශද්ශීය
සභාවට, ්රාශද්ශීය ශ් කම් කාර්යාකයට, ශපොලිසා සා ානයට
යනවා ශවනුවට, ුදළු යවසම ශගවා රීශකෝමීය ටර් 50, 60 ු ර ශගොසා
ඒ ශසේවාවන් කබා ගන්න සිු  ශවකා තිශබනවා. රත්නර රය වැනි
අතිු ෂාකර රිසාත්රික්කයක නාගක ක සැකැසාම ශකොච්චර අසාර් කය
රීයනවා නම් මතා කු්ා වර්ෂාවකට පවා රත්නර ර නගරය
වකශයන් යට ශවනවා රීයන එක මතා ්රසිද්ය කාරටාවක්. ඒ
අවිධිමත් නගර සැකසුශම් ්රතිඵකයක් විධියට සිාහක-හින්ු  අලුත්
අවුරුද්ය පහු ශවකා යවසා 45ක් ඇතුළත අනිවාර්යශයන් රත්නර රය
රිසාත්රික්කශන රත්නර රය අග නගරය වකශයන් යට ශවනවා. ආපයා
කළමනාකරට ඒකකය, රවශන නිකයාක න්, නාවික හුදයාව සහ
ගකවා ගැනීශම් කණ්්ායම් ශම් යවසාවක ඒ ශවනුශවන් ූ යානමින්
මන්නවා. හැබැයි, ඒ නගරය නව නගරයට අරශගන ගියා. රවශන
කාර්යාක ටික ඒ තුළට ශගන ගියා. වයාපාක ක සා ාන තවම
රත්නර රශන මතුරු ශවකා තිශබනවා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාකයක්
තිශබන්ශන්.

ගවා ගාමිණී වප්ල් 2ප්බොඩ ෙුතා

)ைொண்புைிகு கொைினி வரலதபொட)

(The Hon. Gamini Waleboda)

ශහොඳයි, ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.
ශම් සියලු කාරටා පිළිබඳ අවයානය ශයොුද කර, සමසාත
නාගක ක සැකසුම් විග්රහාත්මක සමාශකෝචනයකට භාවන කළ
යුතුයි. නාගක ක සාවර්යන අධිකාක යත්, වාතික ශභෞතික සැකසුම්
ශයපාර්තශම්න්තුවත් කාකාශේ සමසාත ආර්ථික සැකසුම් ක්රියාවලිය
සමඟ ඒකාබද්ය කර, ඒ ඒ ්රශද් වක .එවත් වන වනතාවශේ,
මහවන නිශයෝජිතයන්ශේ ්රාශද්ශීය සම්පත්වක තිශබන විෂමතා
සැකරී් කට අරශගන, වනතා අභිකාෂ නිවැරරි ආකාරයට මටු කළ
හැරී පක රි සමසාත නාගක ක සැකසුම් සකසා කළ යුතුයි රීයන
කාරටාව මා ශම් අවසා ාශේ ශම් ගරු සභාවට ශපන්වා ශයන්න
කැමැතියි.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම ශ්රී වයවර්යනර ර
ශකෝේශේ අග නගරය අශේ ශ්රෞඪත්වය, අශේ මතිහාසය, අශේ
වටිනාකම ුදළු ශකෝකයටම රීයා පාන ඒකකයක් ශකස
ශගෝනැඟීම සම්බන්යශයන් රීසිු  ගැටලුවක් නැහැ. වයවර්යනර ර
වි ාවවියයාකය තිශබනවා. එය අපි මශගනගත් වි ාවවියයාකය; අපිව
ශගෝනැඟූ වි ාවවියයාකය; අපි ශමතැනට එවන්න පාර කැපූ
වි ාවවියයාකය. හැබැයි, නමින් 'වයවර්යනර ර වි ාවවියයාකය'
වුටාට, එය තිශබන්ශන් කැසාබෑව නගර සභා බක්රශද් ශන.
ඊළඟට, වයවර්යනර ර ශරෝහක වයවර්යනර ර ශකෝේශේ අග
නගරයට අයිති නැහැ. ශම් ආසන්නශන මතාම ශහොඳ මේටශම්
හුදයා කඳවුරක් මරිකරනවා. නුදත් ඒක අශේ අග නගරයට අයිති
නැහැ. ශම් ගැටලුව ශකශරහි ශම් ගරු සභාශේ අවයානය ශයොුද
රීමේම මතාම කාශකෝචිතයි රීයන්ශන් ඒ නිසායි.
ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්ක 2985 සිට වසර
ගටනාවක් තිසාශසේ තිශබන ගැටලුවක්. ඔබතුමන්කා ශමහි
සමසාතය ශත්රුම් ශගන, ශම් පිළිබඳව පූර්ට අවයානය ශයොුද
කර, ශමය නිරාකරටය රීමේම සඳහා අව ය අා ශවත ඕනෑ කරන
ශතොරතුරු ශයොුද කරකා, අශපනුත් අව ය සහාය කබාශගන ඒ අග
නගරයට හිමි නිවැරරි වටිනාකම කබාශයන්න කටයුතු කරන්න
රීයා ම් කා සිටිමින්, මශේ අයහසා යැක්වීම නිමා කරනවා.
සාතුතියි.

ගවා ෙධුර විතානප්ේ ෙුතා

)ைொண்புைிகு ைதுர விதொனரக)

(The Hon. Madhura Withanage)

ූලකාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ ක ාශේදී සඳහන් කළ
ගැසේ පත්රය මම ශම් අවසා ාශේ සභාගත* කරනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොම සාතුතියි.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා මරික පත් කළ සභාව ක් 
තබන අවසා ාශේ ශයෝවනාවට අයාළ පිළිතුර ගරු ඇමතිතුමා
විසින් මතාම මක්මනින් කබාශයන බව මම ශම් අවසා ාශේ යැනුම්
ශයනවා.

එකල් 2හි ප්ේලාව අ.භා. 5.3න වූප්යන් මූලාසනාරූඪ ගවා
ෙන්ත්රීුරො විසින් රශ්නනය ප්නොවිෙසා පාර්ලිප්ම්න්ුරව කල් 2 තබන ලදී.
පාර්ලිප්ම්න්ුරව ඊ අනුකූලව 2න21 අප්රේල් 2 21 වන බ ා ා පූ.භා.
1න.නන වන ප්තක් කල් 2 ගිප්ේය.
அப்தபொழுது, பி.ப. 5.30 ைைியொகிவிடரவ, ைொண்புைிகு
தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைரலரய
பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.
அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2021 ஏப்பிரல் 21, புதன்கிழமை
மு.ப.10.00 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Wednesday,
21st April,, 2021.
(14th Start)

රශ්නනවල ලිිතත පිළිුරවා

வினொக்களுக்கு எழுத்துமூல விமடகள்
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

අග්රාොතයවරයාප්ේ ප්පෞද්ගලික කාර්ය ෙණ්ඩලය
සු අග්රාොතය ප්ල් 2කම් කාර්යාලප්ේ කාර්ය
ෙණ්ඩලය: වැටු්ප/ දීෙනා

பிரதைொின் தனிப்பட்ட பைியொட்தடொகுதியிலும்
பிரதைர் தெயலகத்திலும் பைியொற்றும் ஊழியர்கள்:
ெம்பளங்கள்/ தகொடுப்பனவுகள்
PRIME MINISTER’S PERSONAL STAFF AND EMPLOYEES AT
PRIME MINISTER’S SECRETARIAT: SALARIES/ ALLOWANCES

1354/2020

1. ගවා අනුර දිසානායක ෙුතා

)ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය, ුදද්ය ාසන, ආගමික හා
සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (3):
(අ)

(i)

අග්රාමාතය
ශ් කම්
කාර්යාකශන
සහ
අග්රාමාතයවරයාශේ
ශපෞද්ගලික
කාර්ය
මණ්්කශන ශසේවය කරන ශසේවකයන් සාඛ්යාව
ශකොපමටය;

(ii)

එම ශසේවකයන් සාඛ්යාව වියායක හා අශනකුත්
ශරේණි අනුව ශකොපමටය;

(iii)

එම එක් එක් ශසේවකයා සඳහා කබා ශයනු කබන
වැටුේ, දීමනා සහ අශනකුත් වර්රසාය කවශර්ය;

යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට
යන්වන්ශන්ය?
(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය?
பிரதை அமைச்ெரும், நிதி அமைச்ெரும், புத்தெொென, ெைய
ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் அமைச்ெரும், நகர அபிவிருத்தி
ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்ெருைொனவமரக் ரகட்ட வினொ:
( அ) )i )

பிரதைர் தெயலகத்திலும் பிரதைொின் தனிப்பட்ட
பைியொட்தடொகுதியிலும்
பைியொற்றும்
ஊழியர்களின் எண்ைிக்மக யொததன்பமதயும்;
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(ii )

ரைற்படி
ஊழியர்களின்
எண்ைிக்மக
நிமறரவற்று ைற்றும் ஏமனய தரங்களுக்கு
அமைவொக எத்தமன என்பமதயும்;

(iii )

1766
( i ii ) நிமறரவற்று ைட்டம்

மூன்றொம் நிமல ைட்டம் : இமைப்பு 2*
இரண்டொம் நிமல ைட்டம் : இமைப்பு 3*

ரைற்படி ஒவ்தவொரு ஊழியருக்கும் வழங்கப்படும்
ெம்பளங்கள், தகொடுப்பனவு ைற்றும் ஏமனய
ெிறப்புொிமைகள் யொமவ என்பமதயும்;

அவர் தவவ்ரவறொக இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

: இமைப்பு 1*

ஆரம்ப நிமல ைட்டம்

: இமைப்பு

4*

ஏமனய ெிறப்புொிமைகள் : இமைப்பு

5*

(ஆ) ஏற்புமடயதன்று.

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

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

(i)

517 as at 31st March, 2021.

(ii)

Executive -

51

Tertiary

41

Will he inform this House, separately of(i)

(b)

(a)

the number of persons employed at the
Prime Minister’s Secretariat and on the
personal staff of the Prime Minister;

(ii)

their numbers, divided as Executive and
other grades; and

(iii)

the salaries, allowances and other perks
given to each such employee, separately?

If not, why?

(b)

ගවා ෙහින් රාජපක්ෂ ෙුතා (අග්රාොතය මු ල් 2 අොතය
බුද්ධාශ්ාසන ආගමික ුා සාසනකතිරක ක යුුර අොතය සු
නාගරික සාවර්ධාන ුා නිවාස අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ - பிரதை அமைச்ெரும் நிதி
அமைச்ெரும் புத்தெொென, ெைய ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள்
அமைச்ெரும்
நகர
அபிவிருத்தி
ைற்றும்
வீடமைப்பு
அமைச்ெரும்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of
Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural
Affairs and Minister of Urban Development and Housing)

(අ)

(i)

1012.03.32 රිනට 527යි.

(ii)

වියායක

- 51

තෘතීය

- 41

ද්වීතීය

- 213

්රා මික

- 212

වියායක මේටම

:

ඇුදණුම 2*

තෘතීය මේටම

:

ඇුදණුම 1*

ද්විතීය මේටම

:

ඇුදණුම 3*

්රා මික මේටම

:

ඇුදණුම 4*

අශනකුත් වර්රසාය

:

ඇුදණුම 5*

(iii)

(iii)

மூன்றொம் நிமல

- 51
- 41

இரண்டொம் நிமல

- 213

ஆரம்ப நிமல

- 212

213

Primary

212

-

Executive Level

-

Annexure 1*

Tertiary Level

-

Annexure 2*

Secondary Level

-

Annexure 3*

Primary Level

-

Annexure 4*

Other Privileges

-

Annexure 5*

ජනාකරපිරවරයාප්ේ ප්පෞද්ගලික කාර්ය ෙණ්ඩලය
සු ජනාකරපිර ප්ල් 2කම් කාර්යාලප්ේ කාර්ය
ෙණ්ඩලය: වැටු්ප/ දීෙනා

ெனொதிபதியின் தனிப்பட்ட பைியொட்தடொகுதியிலும்
ெனொதிபதி தெயலகத்திலும் பைியொற்றும்
ஊழியர்கள்: ெம்பளங்கள்/ தகொடுப்பனவுகள்
PRESIDENT’S PERSONAL STAFF AND EMPLOYEES AT
PRESIDENTIAL SECRETARIAT: SALARIES/ ALLOWANCES

1355/2020

2. ගවා අනුර දිසානායක ෙුතා

)ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayaka)

2021.03.31ஆந் திகதியில் 517 ஆகும்.

( i i ) நிமறரவற்று

Secondary -

Not relevant.

අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය, ුදද්ය ාසන, ආගමික හා
සාසාකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගක ක සාවර්යන හා නිවාස
අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (3):
(අ)

(i)

වනාධිපති
ශ් කම්
කාර්යාකශන
සහ
වනාධිපතිවරයාශේ
ශපෞද්ගලික
කාර්ය
මණ්්කශන ශසේවය කරන ශසේවකයන් සාඛ්යාව
ශකොපමටය;

(ii)

එම ශසේවකයන් සාඛ්යාව වියායක හා අශනකුත්
ශරේණි අනුව ශකොපමටය;

(iii)

එම එක් එක් ශසේවකයා සඳහා කබා ශයනු කබන
වැටුේ, දීමනා සහ අශනකුත් වර්රසාය කවශර්ය;

(ආ) අයාළ ශනොශේ.
( அ) (i )

-

යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එතුමා ශමම සභාවට
යන්වන්ශන්ය?
(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය?

—————————
* ඇමුුම් පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

—————————
* ඇමුුම් පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* Annexes placed in the Library.

* Annexes placed in the Library.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
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( அ) )i )

[ගරු අනුර රිසානායක මහතා

2021.02.19ஆந் திகதியில் 754 ஆகும்.

( i i ) நிமறரவற்று
பிரதை அமைச்ெரும், நிதி அமைச்ெரும், புத்தெொென, ெைய
ைற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் அமைச்ெரும், நகர அபிவிருத்தி
ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்ெருைொனவமரக் ரகட்ட வினொ:
( அ) )i )

மூன்றொம்நிமல

ெனொதிபதி
தெயலகத்திலும்
ெனொதிபதியின்
தனிப்பட்ட
பைியொட்தடொகுதியிலும்
பைியொற்றும்
ஊழியர்களின்
எண்ைிக்மக
யொததன்பமதயும்;

(ii )

ரைற்படி ஒவ்தவொரு ஊழியருக்கும் வழங்கப்படும்
ெம்பளங்கள், தகொடுப்பனவு ைற்றும் ஏமனய
ெிறப்புொிமைகள் யொமவ என்பமதயும்;

அவர் தவவ்ரவறொக இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(a)

Will he inform this House, separately of-

(b)

their numbers, divided as Executive and
other grades; and

(iii)

the salaries, allowances and other perks
given to each such employee?

(b)

இமைப்பு 1*

மூன்றொம்நிமல ைட்டம்

இமைப்பு 2*

இரண்டொம்நிமல ைட்டம்

இமைப்பு 3*

ஆரம்பநிமல ைட்டம்

இமைப்பு 4*

ஏமனய ெிறப்புொிமைகள்

இமைப்பு 5*

Executive -

115

Tertiary

25

-

Secondary -

331

Primary

283

-

Executive Level

-

Annexure 1*

Tertiary Level

-

Annexure 2*

Secondary Level

-

Annexure 3*

Primary Level

-

Annexure 4*

Other Privileges

-

Annexure 5*

Not relevant.

රා සු ෙු රා නිෂනපා නය: රමිිරය

ததன்னங் கள்ளு ைற்றும் கள்ளு: தரநிர்ையம்
COCONUT TODDY AND FERMENTED TODDY:
STANDARD ???

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

1388/2021

(i)

1012.01.29 රිනට 754රී.

(ii)

වියායක

- 115

තෘතීය

- 25

ද්වීතීය

- 331

්රා මික

- 283

වියායක මේටම

:

ඇුදණුම 2*

තෘතීය මේටම

:

ඇුදණුම 1*

ද්වීතීය මේටම

:

ඇුදණුම 3*

්රා මික මේටම

:

ඇුදණුම 4*

අශනකුත් වර්රසාය

:

ඇුදණුම 5*

(iii)

283

(ii)

(iii)

If not, why?

ගවා ෙහින් රාජපක්ෂ ෙුතා
(අ)

ஆரம்பநிமல

754 as at 19th February, 2021.

the number of persons employed at the
Presidential Secretariat and on the personal
staff of the President;

(ii)

331

(i)

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

இரண்டொம்நிமல

( ஆ) ஏற்புமடயதன்று.

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்?

(a)

25

( i ii ) நிமறரவற்று ைட்டம்

ரைற்படி
ஊழியர்களின்
எண்ைிக்மக
நிமறரவற்று ைற்றும் ஏமனய தரங்களுக்கு
அமைவொக எத்தமன என்பமதயும்;

(iii )

115

(ආ) අයාළ ශනොශේ.

3. ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (1):
(අ)

(i)

සුරාබු  අඥා පනත අනුව ශපෝ  රා යනුශවන්
හඳුන්වන්ශන් කවරක්ය;

(ii)

ශපෝ  රා සඳහා ්රමිතිකරටයක් තිශබ්ය;

(iii)

එශසේ නම්, එම ්රමිතිකරටය කවශර්ය;

(iv)

මහ රා යනුශවන් හඳුන්වන්ශන් කවරක්ය;

(v)

මහ රා සඳහා ්රමිතිකරටය කවශර්ය;

(vi)

රා සහ මහ රාවක ්රමිතිය හඳුනාගන්නා ක්රමශේයය
කවශර්ය;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ය?

—————————
* ඇමුුම් පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

—————————
* ඇමුුම් පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* Annexes placed in the Library.

* Annexes placed in the Library.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.

* நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
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(ආ)

(i)

රා සහ මහ රාවක ්රමිතිය තහවුරු රීමේශම් වගකීම
පැවශරන ආයතනය;

(ii)

රා සහ මහ රාවක ්රමිතිය තහවුරු රීමේශම්
ක්රමශේයය;
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ගවා ෙහින් රාජපක්ෂ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

(අ)

(i)

සුරාබු  ආඥා පනත අනුව කශපෝ  රාක යන්ශනන්
කශපෝ  ගසරීන් බා ගන්නා පැසුණු ශහෝ
ශනොපැසුණු යුෂක යන්න අයහසා ශේ.

(ii)

ශපෝ  රා සඳහා ශම් යක්වා ්රමිතියක් හඳුන්වා දී
ශනොතිබූ අතර, ශම් වන විට ශ්රී කාකා ්රමිති
කාර්යාා ය
විසින්
ශ්රී
කාකා
සුරාබු 
ශයපාර්තශම්න්තුව සහ තවත් අයාළ ආයතන
ගටනාවක සහභාගිත්වය ඇතිව ශපෝ  රා ඇතුළු
රා වර්ග සඳහා ශ්රී කාාරීක ්රමිතියක් හඳුන්වා දීමට
අව ය කටයුතු කරශගන යනු කැශබ්.

(iii)

ශ්රී කාකා ්රමිති කාර්යාා ය විසින් අභිනව ්රමිතීන්
හඳුන්වා දීශමන් පසු ඒවා ්රසිද්ය රීමේමට කටයුතු
කරනු ඇත.

(iv)

කමහ රාක (Fermented Toddy) යනු රා කබා ගත
හැරී රීසියම් ගසක් මැදීශමන් නිපයවා ගනු කබන
යුෂ ශහවත් කමීය  රාක (Sweet Toddy) පැමාමට
භාවන වීශමන් පසු පත් වන සාවභාවයයි.

(v)

මහ රා සඳහා ශම් යක්වා ්රමිතියක් හඳුන්වා දී
ශනොතිබූ අතර, ශම් වන විට ශ්රී කාකා ්රමිති
කාර්යාා ය
විසින්
ශ්රී
කාකා
සුරාබු 
ශයපාර්තශම්න්තුව සහ තවත් අයාළ ආයතන
ගටනාවක සහභාගිත්වය ඇතිව මහ රා ඇතුළු රා
වර්ග සඳහා ශ්රී කාාරීක ්රමිතියක් හඳුන්වා දීමට
අව ය කටයුතු කරශගන යනු කැශබ්.

(vi)

මහ රා, විවිය රා වර්ග සඳහා ශද්ශීය ්රමිතීන්
හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර,
එශතක් රා ශතොගවලින් කබා ගන්නා නියර් ක
රවශන රස පමේක්ෂක ශවත යවා ඒවාශන අ්ාගු
වන අම්ක ්රති තය සහ එම රා ශතොගශයහි
අන්තර්ගතය හා එහි මයයසාර ්රති තය ආදී
කරුණු සම්බන්යශයන් වි ශ
ා ් ෂට වාර්තාවක්
කබා ගනු කැශබ්.

(i)

රාවක ්රමිතිය නීර්ටය රීමේශම් වගකීම ශ්රී කාකා
්රමිති කාර්යාා ය විසින් යරනු කබන අතර, එම
්රමිතිය පමේක්ෂා ශකොට තහවුරු රීමේම ශම් වන විට
රවශන රස පමේක්ෂක ශයපාර්තශම්න්තුව විසින් සිු 
කරනු කබයි.

(ii)

මහත 2 (අ) (vi)හි පිළිතුර මීය ට අයාළ ශේ.

කවශර්ය යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ය?
(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය?
பிரதை அமைச்ெரும் நிதி அமைச்ெருைொனவமரக் ரகட்ட
வினொ:
( அ) )i )

ைதுவொிக் கட்டமளச் ெட்டத்திற்கு அமைவொக
ததன்னங்
கள்ளு
என
அறியப்படுவது
யொததன்பமதயும்;

( i i ) ததன்னங்கள்ளு
ததொடர்பொக
தரநிர்ையம் உள்ளதொ என்பமதயும்;

ஏரதனும்

( i ii ) ஆதைனில், அத்தரநிர்ையம் யொததன்பமதயும்;
( i v ) கள்ளு
(ைஹ
ரொ)
யொததன்பமதயும் ;

என

அறியப்படுவது

( v ) கள்ளுக்கொன தரநிர்ையம் யொததன்பமதயும்;
( v i ) கள்ளு ைற்றும் கள்ளு (ைஹ ரொ) என்பவற்றின்
தரத்திமன
இனங்கொணும்
முமறயியல்
யொததன்பமதயும்;
அவர் குறிப்பிடுவொரொ?
( ஆ) )i )

பதனீர் ைற்றும் கள்ளு என்பவற்றின் தரத்திமன
உறுதிப்படுத்தும் தபொறுப்பு எந்த நிறுவனத்திற்கு
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பமதயும்;

( i i ) பதனீர் ைற்றும் கள்ளு என்பவற்றின் தரைொனது
எந்த
முமறயியலின்
அடிப்பமடயில்
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது என்பமதயும்;
அவர் குறிப்பிடுவொரொ?
(இ)

இன்ரறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Finance :
(a)

(b)

(c)

(ආ)

Will he state(i)

what is termed as "coconut toddy" in terms
of the Excise Ordinance;

(ii)

whether there exists a standard for coconut
toddy;

(ඇ) පැන ශනොනඟී.

(iii)

if so, what that standard is;

(அ) )i )

(iv)

what is termed as "maha raa" (fermented
toddy);

(v)

what the standard for fermented toddy is;
and

(vi)

the methodology for identifying the
standard of toddy and fermented toddy?

Will he also state the House(i)

which government agency is entrusted with
the responsibility of ascertaining the
standard of toddy and fermented toddy; and

(ii)

the methodology for ascertaining the
standard of toddy and fermented toddy?

If not, why?

ைதுவொிக் கட்டமளச் ெட்டத்தின் பிரகொரம்
“ததன்னம்
கள்”
என்பது
“ததன்மன
ைரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட தநொதித்த அல்லது
தநொதிக்கொத ெொறு” எனப் தபொருள்படும்.

( i i ) ததன்னம் கள்ளிற்கு இதுவமர தரம் ஒன்று
அறிமுகஞ் தெய்யப்படவில்மல என்பதுடன்,
தற்ரபொது
இலங்மகத்
தரநிர்ையப்
பைியகத்தினொல்
இலங்மக
ைதுவொித்
திமைக்களம் ைற்றும் ெில இமயபுமடய
நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் ததன்னம் கள்
அடங்கலொக கள் வமககளிற்கு இலங்மகத் தரம்
ஒன்மற அறிமுகஞ் தெய்யத் ரதமவயொன
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
( i ii ) இலங்மகத் தரநிர்ையப் பைியகத்தினொல் நவீன
தரநிமலகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர்
அவற்மற தவளியிட நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்.
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(v)

A standard for fermented toddy has not
been formulated and published yet, and
therefore, an attempt is in progress to
introduce a Sri Lankan Standard (SLS) for
toddy including fermented toddy by the Sri
Lanka Standards Institute with the
participation of several other institutions
including the Excise Department of Sri
Lanka.

(vi)

Formulating local standards for different
types of toddy is in progress, and till they
are published, samples drawn from toddy
consignments are sent to the Government
Analyst to obtain reports of analysis
including their percentage of acidity,
content, the alcohol percentage etc.

(i)

The responsibility of formulating the
standards for toddy is left with the Sri
Lanka Standards Institute and the burden of
confirmation of those standards is left with
the Government Analyst's Department.

(ii)

Answer given in (a) (vi) above is relevant
for this.

) i v ( “ புளித்த கள்ளு” (Fermented Toddy ) என்பது,
கள்மளப் தபறக்கூடிய ைரத்மத ெீவுவதன் மூலம்
தபறப்படும் ெொறு அல்லது “பதநீர்” (Sweet
Toddy ) இமன தநொதித்தலுக்கு உட்படுத்திய
பின்னர் தபறப்படும் தன்மையொகும்.
( v ) புளித்த கள்ளிற்கு இதுவமர தரம் ஒன்று
அறிமுகஞ் தெய்யப்படவில்மல என்பதுடன்,
தற்ரபொது
இலங்மகத்
தரநிர்ையப்
பைியகத்தினொல்
இலங்மக
ைதுவொித்
திமைக்களம் ைற்றும் ெில இமயபுமடய
நிறுவனங்களின் பங்களிப்புடன் புளித்த கள்
அடங்கலொகக் கள் வமககளிற்கு இலங்மகத் தரம்
ஒன்மற அறிமுகஞ் தெய்யத் ரதமவயொன
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
( v i ) புளித்த கள்ளிற்கு, பல்ரவறு கள் வமககளிற்கொன
உள்நொட்டுத்
தரநிர்ையங்கமள
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்கப்பட்டு
வருவதுடன்
கள்ளு
இருப்பிலிருந்து தபறப்படும் ைொதிொிமய அரெ
பகுப்பொய்வொளர் திமைக்களத்திற்கு அனுப்பி
அதில் அடங்கியுள்ள அைில ெதவீதம் ைற்றும்
அக்கள்ளு இருப்பின் உள்ளடக்கம், அதன்
அற்கரகொல் ெதவீதம் ரபொன்ற விடயங்கள்
ெம்பந்தைொன
பகுப்பொய்வு
அறிக்மககள்
தபற்றுக்தகொள்ளப்படும்.
(ஆ) )i )

கள்ளின் தரத்மதத் தீர்ைொனிக்கும் தபொறுப்பிமன
இலங்மகத் தரநிர்ையப் பைியகம் வகிப்பதுடன்
அத்தரத்மதப்
பொிெீலித்தல்
ைற்றும்
ெொிபொர்த்தமலத்
தற்ரபொது
அரெ
பகுப்பொய்வொளர்
திமைக்களம்
ரைற்தகொள்கிறது.

( i i ) ரைரல 1(அ) (VI )
ஏற்புமடயது.

(b)

(c)

Does not arise.

බාහිර අමුද්රවය ප්යො ාප්ගන නිෂනපා නය කරන රා:
විසනතර

ைதுெொரம் தயொொிப்பின்ரபொது கலக்கப்படும் ரைலதிகப்
தபொருட்கள்: விபரம்
TODDY PRODUCED USING EXTERNAL RAW MATERIALS:
DETAILS

இலுள்ள பதில் இதற்கு

( இ) ஏற்புமடயதன்று.

1390/2021
4. ගවා බුද්කරක පිරරට ෙුතා

)ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අග්රාමාතයතුමා සහ ුදය්  අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ්ර ානය - (1):

(a)
(i)

As per the Excise Ordinance, “Coconut
Toddy” means "fermented or unfermented
juice drawn from coconut tree”.

(ii)

A standard for coconut toddy has not been
formulated and published yet and therefore,
an attempt is in progress to introduce a Sri
Lankan Standard (SLS) for toddy including
coconut toddy by the Sri Lanka Standards
Institute with the participation of several
other institutions including the Excise
Department of Sri Lanka.

(අ)

(i)

මත් වතුර හා විනාරීක  නිපයවීශම්දී වාගම ු රක න
බැටක , යූක යා, කටු කම්බි සහ ඇශමෝනියා ආදී
ද්රවය භාවිත කරනු කබන බව ශහෝ මිර කරනු
කබන බව වාර්තා වී තිශබ්ය;

(ii)

2018, 1029 සහ 1010 වර්ෂවක එශසේ වාර්තා වී
ඇති ශතොරතුරු කවශර්ය;

(iii)

මහත (i) හි සඳහන් ද්රවය භාවිතශයන් ශහෝ මිර
රීමේශමන් නිපයවනු කබන රා ශහේතුශවන් රවයට
අයවිය යුතු බු  අහිමි වන්ශන්ය;

(iv)

එශසේ නම්, බු  අහිමි වන ආකාරය කවශර්ය;

(iii)

Sri Lanka Standards Institute will publish
the Sri Lanka Standards once they are
formulated.

(v)

මහත (i) හි සඳහන් ද්රවය භාවිතශයන් ශහෝ මිර
රීමේශමන් නිපයවනු කබන රා හඳුනා ගැනීමට
ක්රමශේයයක් තිශබ්ය;

(iv)

“Fermented toddy” is the fermented juice
manufactured by tapping a toddy producing
tree or is the fermented form of “sweet
toddy.”

(vi)

එශසේ නම්, එම ක්රමශේයය කවශර්ය;

(vii)

මහත (i) හි සඳහන් ද්රවය භාවිතශයන් ශහෝ මිර
රීමේශමන් නිපයවනු කබන රා හඳුන්වනු කබන
නාමය කවශර්ය;
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(viii)

බාහිර අුද ද්රවය, රා සමඟ මිර රීමේශම් අරුදට
කවශර්ය;

(ix)

බාහිර අුද ද්රවය මිර කර නිපයවනු කබන රා භාවිත
කරන්ශන් කුමක් සඳහාය;

asked the Prime Minister and Minister of Finance :
(a)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ය?
(ආ)

(i)

විනාරීක  සහ අරක්කු නිපයවීමට භාවිත කරනු
කබන රාවක ්රමිතිය මනිනු කබන ආකාරය
කවශර්ය;

(ii)

එශසේ ්රමිතිය මනිනු කබන අවසා ා කවශර්ය;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ය?
(ඇ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ය?
பிரதை அமைச்ெரும், நிதி அமைச்ெருைொனவமரக் ரகட்ட
வினொ:
(அ) )i )

ைதுெொரம் ைற்றும் வினொகிொி தயொொிப்பின்ரபொது
மகயடக்கத் ததொமலரபெி பட்டொிகள், யூொியொ,
முள்ளுக்கம்பி ைற்றும் அரைொனியொ ரபொன்றமவ
பயன்படுத்தப்படுவது அல்லது கலக்கப்படுவது
ததொடர்பில்
அறியக்கிமடத்துள்ளதொ
என்பமதயும்;

( i i ) 2018, 2019 ைற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுகளில்
ரைற்கூறப்பட்டுள்ளவொறு
பதிவொகியுள்ள
தகவல்கள் யொமவ என்பமதயும்;
( i ii ) ரைற்படி
(i ) இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தபொருட்கமளப்
பயன்படுத்துவதன்
மூலம்
அல்லது
கலப்பதன்மூலம்
தயொொிக்கப்படும்
கள்ளின் கொரைைொக அரெொங்கத்திற்குக் கிமடக்க
ரவண்டிய வொி வருைொனம் இழக்கப்படுகின்றதொ
என்பமதயும்;

(b)

( i v ) ஆதைனில், வொி வருைொனம் இழக்கப்படும் விதம்
யொததன்பமதயும்;
( v ) ரைற்படி
(i ) இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தபொருட்கமளப்
பயன்படுத்துவதன்மூலம்
அல்லது
கலப்பதன்மூலம்
தயொொிக்கப்படும்
கள்மள அமடயொளம் கொண்பதற்கொன வழிமுமற
ஏதும் உள்ளதொதவன்பமதயும்;
(vi )

ஆதைனில், அவ்வழிமுமற யொததன்பமதயும்;

(vii ) ரைற்படி
(i )
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
தபொருட்கமளப்
பயன்படுத்துவதன்மூலம்
அல்லது கலப்பதன் மூலம் தயொொிக்கப்படும்
கள்ளு
என்ன
தபயர்
தகொண்டு
அமழக்கப்படுகின்றது என்பமதயும்;
(viii ) தவளி
மூலப்தபொருட்கமள
கள்ளுடன்
கலப்பதற்கொன ரநொக்கம் யொததன்பமதயும்;
( i x ) தவளி
மூலப்தபொருட்கமளக்
தகொண்டு
தயொொிக்கப்படுகின்ற
கள்ளு
எதற்கொகப்
பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பமதயும்;
அவர் இச்ெமபயில் குறிப்பிடுவொரொ?
( ஆ) )i )

வினொகிொி ைற்றும் ைதுெொரம் தயொொிப்பதற்குப்
பயன்படுத்தப்படும் கள்ளின் தரம் எவ்வொறு
அளவீடு தெய்யப்படுகின்றது என்பமதயும்;

( i i ) அவ்வொறு
தரத்திமன
அளவீடு
ெந்தர்ப்பங்கள் யொமவ என்பமதயும்;
அவர் இச்ெமபயில் குறிப்பிடுவொரொ?
( இ) இன்ரறல், ஏன்?

தெய்யும்
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(c)

Will he state(i) whether it has been reported that mobile
telephone batteries, urea, barbed wire and
ammonia are used or added when
producing liquor and vinegar;
(ii) the details of such incidents reported in the
years 2018, 2019 and 2020;
(iii) whether the Government is deprived of the
taxes payable to it due to the toddy
produced by using or adding the materials
mentioned in (i) above;
(iv) if so ,the manner in which the aforesaid tax
is deprived of;
(v) whether a methodology is available to
identify the toddy produced by using or
adding the materials mentioned in (i)
above;
(vi) if so, the aforesaid methodology;
(vii) the name given to the toddy produced by
using or adding the materials mentioned in
(i) above;
(viii) the objective of adding external raw
materials to toddy;
(ix) the purpose for which the toddy produced
by adding external raw materials is used?
Will he also state(i)

the manner in which the quality of the
toddy used to produce vinegar and liquor is
measured; and

(ii)

the occasions on which the quality is
measured?

If not ,why?

ගවා ෙහින් රාජපක්ෂ ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa)

(අ)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

(vii)
(viii)

නීතිවිශරෝධි මත්පැන් සහ විනාරීක  නිෂාපායනාගාර
වැටලීශම්දී බිසාකේ ඇශමෝනියා (Biscuit
Ammonia) ශයොයා ගන්නා බවට හඳුනාශගන ඇත.
සිු  කරන කය වැටලීම් මාමිත ගටනකදී වාර්තා වී
ඇති අතර, ඒ සම්බන්යශයන් අධිකරටයට වාර්තා
රීමේම හැරුණු විට විශ ෂ
ේ ශයන් වාර්තා තබා
ගැනීමක් සිු  කර ශනොමැත.
රවයට අයවිය යුතු බු  අහිමිවීමක් සිු  ශනොශේ.
අයාළ ශනොශේ.
ඔේ.
එම රා ශතොගවලින් කබා ගන්නා නියර් ක රවශන
රස පමේක්ෂක ශවත යවා ඒවාශන අන්තර්ගතය
සම්බන්යශයන් වි ශ
ා ් ෂට වාර්තා කබා ගැනීම
එම ක්රමශේයයයි.
ඒ සඳහා රා හැර ශවනත් නි චි
ා ත නාමයක්
ශනොමැත.
රාවක ්රමාටය හා ගුටය (Quantity and quality)
වර්යනය රීමේම සඳහා රාවකට ්රයාන ව ශයන්
වකය, මානි හා  උසාේ එකතු කරනු කබන බව
වැටලීම්වකදී නිමේක්ෂටය කර ඇත.
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1776
அனுப்பி, அவற்றின் உள்ளடக்கம் பற்றிய
பகுப்பொய்வு
அறிக்மகமயப்
தபற்றுக்தகொள்ளுதலும்
ரைற்தகொள்ளப்படுகிறது.

[ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මහතා

(ix)

(ආ)

(i)

(ii)

එම රා ්රයාන ව ශයන්ම මසාකාගාර සඳහා ශයොුද
කර ඇති බවත්, ඊට අමතරව පානීය මහ රා ශකස ය
ශයොුද කර ඇති බවත් වැටලීම්වකදී නිමේක්ෂටය
කර ඇත.
සුරාබු  නිකයාක න් විසින් රා ශතොගවක මයයසාර
්රති තය පමේක්ෂා රීමේම සඳහා එුදලිශයෝ මාපක
පමේක්ෂටය (Ebulliometer Test) සිු  කරනු කබයි.
ඊට අමතරව අවසා ාශවෝචිත පක රි එම රා
ශතොගවලින් කබා ගන්නා නියර් ක රවශන රස
පමේක්ෂක ශවත යවා ඒවාශන අන්තර්ගතය
සම්බන්යශයන් වි ශ
ා ් ෂට වාර්තා කබා ගැනීම ය
සිු  කරනු කබයි.

( i i ) எபூலிரயொ ைீட்டர் பொிரெொதமன (Ebulliometer
Test)
இற்கு கள் இருப்பிமனப் தபறும்
ெந்தர்ப்பத்திலும்,
அரெ
பகுப்பொய்வொளர்
திமைக்களத்திற்கு அனுப்பிமவத்தல் ரதமவ
ைற்றும்
ெந்தர்ப்பத்திற்கு
ஏற்ப
ரைற்தகொள்ளப்படும்.
(இ)

(a)

එුදලිශයෝ මාපක පමේක්ෂටය (Ebulliometer Test)
රා ශතොග කැශබන අවසා ාවකදී ය, රස පමේක්ෂක
ශවත යවා වි ශ
ා ් ෂට වාර්තා කබා ගැනීම අව ය
හා අවසා ාශවෝචිත පක රි ය සිු  කරනු කබයි.

(ඇ) පැන ශනොනඟී.
(அ) )i )

ெட்டவிரரொத ைதுபொனம் ைற்றும் வினொகிொி
ததொழிற்ெொமலகள்ைீதொன
சுற்றிவமளப்
புகளின்ரபொது பிஸ்கட் அரைொனியொ (Biscuit
Ammonia) பயன்படுத் தப்படுவதொக அமடயொளம்
கொைப்பட்டுள்ளது.

( i i ) ரைற்தகொள்ளப்பட்ட
சுற்றிவமளப்புகளின்
ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட
எண்ைிக்மகரய
அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளதுடன், அது பற்றிய
நீதிைன்ற
அறிக்மககள்
தவிர்ந்த
ெிறப்பு
அறிக்மககள்
எமவயும்
மவத்திருக்கப்படவில்மல.
( i ii ) அரெொங்கத்திற்குக்
கிமடக்கரவண்டிய
வருைொனம் இழக்கப்படொது.

வொி

( i v ) ஏற்புமடயதன்று.
( v ) ஆம்.
( v i ) அக்கள்ளு
இருப்பிலிருந்து
தபறப்பட்ட
ைொதிொிமய
அரெ
பகுப்பொய்வொளர்
திமைக்களத்திற்கு
அனுப்பி,
அவற்றின்
உள்ளடக்கம் பற்றிய பகுப்பொய்வு அறிக்மகமயப்
தபற்றுக்தகொள்ளுதல் அம்முமறமையொகும்.
( v ii )

அதன்தபொருட்டு கள்ளு தவிர்ந்த
குறிப்பிட்ட தபயர் எதுவும் இல்மல.

(i)

Biscuit ammonia has been identified as
being used in raids on illegal liquor and
vinegar factories.
(ii) Such incidents were reported in a limited
number of detections and facts were
reported to the courts of law, but reports
were not maintained specifically on this.
(iii) The Government will not lose taxes.
(iv) Not relevant.
(v) Yes.
(vi) That methodology is, obtaining a report of
analysis by sending samples of those toddy
consignments to the Government Analyst.
(vii) There is no specific name other than toddy.
(viii) It is observed that mainly water, sugar and
yeast are being mixed with toddy in order
to enhance the quantity and quality.
(ix) In detections, it is observed that toddy has
mainly been directed to distilleries while
some quantity is directed for drinking
toddy.
(i)

ரவறு

(viii ) கள்ளின் அளவு ைற்றும் தரத்மத (Quantity and
quality) ரைம்படுத்தும் தபருட்டு கள்ளிற்குப்
பிரதொனைொக
நீர்,
ெீனி
ைற்றும்
ஈஸ்ட்
ரெொோ்க்கப்படுவதொக சுற்றிவமளப்புகளின்ரபொது
அவதொனிக்கப்பட்டுள்ளது.
( i x ) இக்கள்ளிமனப்
பிரதொனைொக
வடிெொமலகளிற்குப் பயன்படுத்தப்படுவதொகவும்,
அதற்கு ரைலதிகைொக குடிப்பதற்கொன கள்ளொகப்
பயன்படுத்தப்படுவதொகவும்
சுற்றிவமளப்புகளின்ரபொது
அவதொனிக்கப்பட்டுள்ளது.
(ஆ) )i )

(b)

ஏற்புமடயதன்று.

ைதுவொி அலுவலர்களொல் கள்ளு இருப்பின்
அற்கரகொல்
ெதவீதத்மதப்
பொிரெொதிக்கும்
தபொருட்டு எபூலிரயொ ைீட்டர் பொிரெொதமன
(Ebulliometer Test) ரைற்தகொள்ளப்படுகிறது.
அத்துடன்,
ரதமவக்ரகற்ப
அக்கள்ளு
இருப்பிலிருந்து தபற்ற
ைொதிொிகமள
அரெ
பகுப்பொய்வொளர் திமைக்களத்திற்கு

(ii)

(c)

Excise officers conduct Ebulliometer Tests
to determine the alcohol percentage of the
consignments of toddy. In addition, based
on the situational circumstances, those
samples drawn from toddy consignments
are sent to Government Analyst for reports
of analysis on their content.
Ebulliometer Test is conducted when toddy
consignments are received and sending
samples to the Government Analyst for
report of analysis is done whenever needed.

Does not arise.

ගරු ුදද්ධික පතිරට මන්ත්රීතුමා විසින් අසන කය, අය රින
නයාය පත්රශන සඳහන් 5වන ්ර ානයට -1391/2021- පිළිතුර දීමට
අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මහතා සති
ශයකක කාකයක් ම් කා ඇත.

ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை அவர்களொல் ரகட்கப்பட்ட,
இன்மறய
ஒழுங்குப்
பத்திரத்திலுள்ள
5ஆம்
இலக்க
வினொவுக்கு - 1391/2021 - விமடயளிப்பதற்கு, பிரதை
அமைச்ெரும் நிதி அமைச்ெருைொன ைொண்புைிகு ைஹிந்த
ரொஜபக்ஷ அவர்கள் இரண்டு வொர கொல அவகொெம்
ரகொொியுள்ளொர்.

The Hon. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister and
Minister of Finance has requested for two weeks’ time to
reply to Question No. 5 - 1391/2021- raised by the Hon.
Buddika Pathirana appearing in today’s Order Paper.
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ගරු අනුර රිසානායක මන්ත්රීතුමා විසින් අසන කය, අය රින
නයාය පත්රශන සඳහන් 6වන ්ර ානයට -1419/2021- පිළිතුර දීමට
අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මහතා සති
ශයකක කාකයක් ම් කා ඇත.
ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க அவர்களொல் ரகட்கப்பட்ட,
இன்மறய ஒழுங்குப் பத்திரத்திலுள்ள 6ஆம் இலக்க வினொவுக்கு
- 1419/2021 - விமடயளிப்பதற்கு, பிரதை அமைச்ெரும் நிதி
அமைச்ெருைொன ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள்
இரண்டு வொர கொல அவகொெம் ரகொொியுள்ளொர்.

The Hon. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister and
Minister of Finance has requested for two weeks’ time to
reply to Question No. 6 - 1419/2021 - raised by the Hon.
Anura Dissanayaka appearing in today’s Order Paper.
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ගරු ුදද්ධික පතිරට මන්ත්රීතුමා විසින් අසන කය, අය රින
නයාය පත්රශන සඳහන් 7වන ්ර න
ා යට -1433/2021- පිළිතුර දීමට
අග්රාමාතය සහ ුදය්  අමාතය ගරු මහින්ය රාවපක්ෂ මහතා සති
ශයකක කාකයක් ම් කා ඇත.
ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரை அவர்களொல் ரகட்கப்பட்ட,
இன்மறய
ஒழுங்குப்
பத்திரத்திலுள்ள
7ஆம்
இலக்க
வினொவுக்கு - 1433/2021 விமடயளிப்பதற்கு, பிரதை
அமைச்ெரும் நிதி அமைச்ெருைொன ைொண்புைிகு ைஹிந்த
ரொஜபக்ஷ அவர்கள் இரண்டு வொர கொல அவகொெம்
ரகொொியுள்ளொர்.

The Hon. Mahinda Rajapaksa, Prime Minister and
Minister of Finance has requested for two weeks’ time to
reply to Question No. 7 - 1433/2021 - raised by the Hon.
Buddika Pathirana appearing in today’s Order Paper.

සැ.යු.
ශමම වාර්තාශේ අවසාන ුදද්රටය සඳහා සාවකීය ක ාවක නිවැරරි කළ යුතු තැන් යක්වනු ක සි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන
නිවැරරි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැරිලිව කකුණු ශකොට, පිටපත කැබී ශයසතියක් ශනොමක්මවා
ුැන්සාඩ් සාසාකාරක ශවත කැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

குறிப்பு
உறுப்பினர் தைது உமரயின் இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து
அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும்.

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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ුැන්සාඩ් වාර්තා
ප්කොළඹ 5 ප්පොල් 2ප්ුේන්ප්ගොඩ රීවාළපන පාර අාක 163 රන සනථානප්යහි පිහිටි
රජප්ේ රවතත්ිර ප් පාර්තප්ම්න්ුරප්ේ පිහිටි රජප්ේ රකාශ්න කාර්යාාශ්ප්යන්
මිල දී ගත ුැක.
ප්ෙෙ ුැන්සාඩ් වාර්තාව www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්
බාගත ුැක.

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
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அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும்.
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