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අ.භා. 1.00  පාර්ලිපම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගරු කරු ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடி து.  

சபாநா கர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜ சூாி ] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිපේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ලිපම්න්ුර විවාද සජීවී විකාශ්නය  

பாராளுமன்ற நடவடிக்கககளின் நநரடி ஒளிபரப்பு 
LIVE TELECAST OF PARLIAMENTARY PROCEEDINGS 

                 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීවරුිලද ර්ර්  කා ය්  රාරාවට ජනතා 
අව යතාව් ව පලවන  පාර්ලිශේන්තුශ  කටුතතු ස  විවාද සජීවී 

ශ ස විකා නය ිරී  2016 ශන වලේබර්  ස 21වන ිසන ියට අය 
- වලය කා  සී ාව තුළර් කරේභ කළ බවත්ද ඒ වන විට 
පාර්ලිශේන්තුශ  කටුතතු සභා ගර්භශේර් ියදුවන කකාරයට  

ප ය්  නලරඹී ට  ලිරයාව න ුකුම බවත් ඔබට  ත්  කර ර් ට 
කල ලත්ශතමි. 

පාර්ලිශේන්තු සභා ගර්භශයහි High-Definition TV 
තා් ෂයය ඔසබශස  නව අංශගෝපාංග  මන්වා ර්ශේ ප්රන ල ය්  

ව ශයන් තවත් සාර්ථක පියවර්  ඩිසරියට තබමින් 
පාර්ලිශේන්තුශ  රැසබවීේ පලවලත්ශවන මුළු කා ය තුළර්  PEO 
TV 91 වලිල චලන ය ඔසබශස  පාර්ලිශේන්තුශ  ියයවල  කටුතතු 

ස  වාද විවාද අද ියට කල ලන  භාෂා ධාරාවිරන්ද උදා රයය්  
ශ ස සභා ගර්භශේ ිරියයේ  න්ත්රීවරශය්  ියං   භාෂාශවන් 
කථා කරන අවසබථාශ ර්  ත න්ශ  රුචිකත්වය අනුව එ  

කථාව  දමිළ ස  ඩංග්රීිය භාෂා ධාරා ඔසබශස  රවයය කරමින් 
නලරඹී ට  ලිරයාව න ශබන බව    ශේ ගරු සභාවට ඩතා ත් 
සතුටින් දලනුේ ර් ට කල ලත්ශතමි. 

ශ   අවලත් ප්රවයතාවන් තුළ   ජන ිලශයෝජිතයන් ශ ස 
අපශ  ජනතා කාර්ය භාරය කදර් වත් ශ ස ඩටු ිරී ට ියතට 
ගිලමින් එිරශනකාට අප ාස කර ගලනීේද චරිත  ාතන ියදු ිරීේ 
වලිල ශීවල්ව ට ඩම ශන තබමින් මුළු   ත් ස ාජයට  

කදර් වත් පාර්ලිශේන්තුව්  බව විද ා ශපන්වී ට කටුතතු කරන 
ශ න් ියයවල  ගරු  න්ත්රීවරුන්ශගන් කාරුකවකව ඩල් ා ියටිමි. 

තවදද පාර්ලිශේන්තු ප්ර බන අසන  න්ත්රීවරුන් ශ න්  

ප්ර බනව ට පිළිතුරු ශදන අ ාතයවරුන්ද සභා ගර්භයට ිලයමිත 
ශව ාවට පලමිය කටුතතු ිරී ත් ශ   තත්ත්වයන් තුළ 
අතයව ය සාධක බව කරුයාශවන්  ත්  කරන්නට කල ලන ි.. 
  ජන ිලශයෝජිතයන් ශ ස අශේ කටුතතු ිලියයාකාරව ඩටු 

ිරී ට අශප ශ  සත් වුවශ  ත් අප රශේ   ජනතාව 
පාර්ලිශේන්තුව ශකශරහි තබා ඇන  වි බවාසය  ා ශගෞරවය බිඳ 
වලටී ට ඩම ඇන  බවද ඔබතු න් ාශ  අවධානයට ශය මු කරවනු 

කල ලත්ශතමි.  

 
II 

 

වරප්රසාද: නිල පස සනුක්  ිණුෙ ක්රෙයය 
சிறப்புாிகம: உத்திந ாகபூர்வ முகநூலில் 

ஊடுருவுதல் 
PRIVILEGE: HACKING OF OFFICIAL FACEBOOK ACCOUNT 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රී ගරු ශ් . කාදර්  සබතාන්   තා 
ත න්ශ  වරප්රසාද කම වී ඇන  බවට 2016 ශදසලේබර්  ස 0  

වලිල ිසන පාර්ලිශේන්තුශ ර්  තු කරන  ද කරුුම සේබන්ධශයන් 
වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ශය මු ිරී  සඳ ා ශයෝජනාව්  
ඩිසරිපත් කළ  ලිර ය. 
 

III 
 

වරප්රසාද: නිවස සහ ඩඩෙ පප ීසියපයන් පස ිසිය 

කිරීෙ 
சிறப்புாிகம: காணியும் வீடும் தபாலிசாரால் 

நசாதகன ிடப்பட்டகம 
PRIVILEGE:  SEARCH OF HOUSE AND LAND BY POLICE 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රී ගරු කු ාර ශවල්ග    තා ත න්ශ  
වරප්රසාද කම වී ඇන  බවට 2016 ඔ් ශතෝබර්  ස 26 වලිල ිසන 

පාර්ලිශේන්තුශ ර්  තු කරන  ද කරුුම සේබන්ධශයන් වරප්රසාද 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ශය මු ිරී  සඳ ා ශයෝජනාව්  ඩිසරිපත් 
කළ  ලිර ය. 
 

IV 
 

පය ජිත  සනථාවර නිපය ග පකටුම්පත ිළිතබඳ  
විපශ් ෂ රැසනවීෙ 

 உத்நதச வகரவு நிகல ி ற் கட்டகளகள் பற்றி  

விநசட கூட்டம் 
SPECIAL MEETING ON PROPOSED DRAFT STANDING 

ORDERS   

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු  න්ත්රීවරුනීද පාර්ලිශේන්තුශ  සබථාවර ිලශයෝග අවසන් 

ශකටුේපත සාකච්ඡා ිරී  පිකවස 2017 ජනවාරි  ස 26 වලිල 
බ්ර සබපන න්දා අපර භාග ...0ට පාර්ලිශේන්තු සංීරර්යශේ කාරක 

693 694  



පාර්ලිශේන්තුව 

සභා කා ර අංක 01හිර් පවත්වන  ද විශ  ෂ රැසබවී ට ඩතා ත් 
උනන්දුශවන්  ා උශදයෝගශයන් ස භාිණ  ග ගරු පාර්ලිශේන්තු 
 න්ත්රීවරුන්ට  ාශ  සබතින ය පිරින න අතර  සබථාවර 
ිලශයෝගව  ඩන රි වගන්න  තවදුරටත් සාකච්ඡා ිරී  පිකවස 2017 
ශපබරවාරි  ස 08 වලිල බදාදා පූර්ව භාග  ..0ට පාර්ලිශේන්තු 
සංීරර්යශේ කාරක සභා කා ර අංක 01හිර් මීළඟ රැසබවී  
පලවලත්වී ට ියයවල කටුතතු සූදානේ කර ඇන  බලවින් ඊට පලමිය 
ස භාිණවන ශ න් ියයවල  ගරු පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රීවරුන්ට 
කාරුකවකව ශ ි.න් දන්වනු කල ලත්ශතමි.  

 
V 

 

පාර්ලිපම්න්ුර ක යුුර ිළිතබඳ කාරක සභා රැසනවීෙ 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றி  குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිශේන්තු කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභාශ  රැසබවී ්  2017  

ශපබරවාරි  ස 07 වලිල අඟ රුවාදා එනේ අදිසන අපර භාග 
..00ට  ාශ  ිල  කා රශේර් පලවලත්වී ට ිලයමිත බලවින් ඊට 
පලමිය  ස භාගී  වන  ශ ස ගරු සභික  න්ත්රී ියයවල ශදනාශගන්  
කාරුකවකව  ඩල් ා ියටින බව ශ   සභාවට ශ ි.න් දලනුේ ර් ට 
කල ලත්ශතමි. 

 

ලිිළ පල්ඛනාිසය ිළිතගැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා (පාර්ලිපම්න්ුර 

ප්රිකසසසනකරය හා ජනොධාය අොතය සහ කණ්ු  ප් ෂප   

ප්රධාාන සසවිධාායකුරො   
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சி ின் முதற்நகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතු ිලදඅග්රා ාතයතු ා ස  ජාන ක ප්රන පත්න   ා 

කර්ථික කටුතතු අ ාතයතු ා  ශවනුශවන්    2012ද 201. ස  
2014 වර්ෂ සඳ ා පරිපා න අභියාචන විිල බචය අධිකාරිශේ 
වාර්ෂික වාර්තා  ඩිසරිපත් කරමි.  

ශ   වාර්තා අභයන්තර පරිපා නය  ා රාජය 
කළ නාකරයය පිළිබඳ කංශික අධී් ෂය කාරක සභාව ශවත 

ශය මු කළ ුතතු යලි.    ශයෝජනා කරමි.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවි්රෙ පපපර්රා ෙහතා (ිකරසර සසවර්ධාන 
හා වනජීවි අොතයුරො  
(மாண்புமிகு காமினி ஜ விக்ரம தபநரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු කථානායකතු ිලද 2015 වර්ෂය සඳ ා ජාන ක උීභිද 

උදයාන ශදපාර්තශේන්තුශ   වාර්ෂික වාර්තාව    ඩිසරිපත් කරමි.  

ශ   වාර්තාව න රසර සංවර්ධනය  ා පරිසර ස  සබවාභාවික 

සේපත් පිළිබඳ කංශික අධී් ෂය කාරක සභාවට ශය මු කළ ුතතු 
යලි.    ශයෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද විදයාද තා් ෂය  ා පර්ශේෂය 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    2014 වර්ෂය සඳ ා ජාන ක 
පර්ශේෂය සභාශ  වාර්ෂික වාර්තාව ඩිසරිපත් කරමි.  

 

ශ   වාර්තාව අධයාපනය  ා  ානව සේපත් සංවර්ධනය 

පිළිබඳ කංශික අධී් ෂය කාරක සභාවට ශය මු කළ ුතතු යලි.    
ශයෝජනා කරමි.  

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද ශසෞඛ්යද ශපෝෂය  ා ශීය ය ෛවදය 

අ ාතයතු ා  ශවනුශවන්    2006 අංක 27 දරන ජාන ක දුේශක ළ 
 ා  දයසාර අධිකාරිය පනශත් .. වගන්න ය ස ඟ ිරයවිය ුතතු .0 
වගන්න ය යටශත් ිලයමිත කකාරශේ දුේශක ළ ිලෂබපාදන සෑර්  

ශ ෝ අශළවිය ත නේ ිරී  සේබන්ධශයන් ශසෞඛ්යද ශපෝෂය  ා 
ශීය ය ෛවදය අ ාතයවරයා විියන් සාදන  දුවද 2016  
සලේතලේබර් 01 ිසනලන  අංක 1 82/.. දරන අන  විශ  ෂ ගලසේ 

පත්රශේ ස  2016 ශදසලේබර් 15 ිසනලන  අංක 1  7/22 දරන 
සංශ ෝධිත අන  විශ  ෂ ගලසේ පත්රශේ පළ කරන  ද ිලශයෝග 
ඩිසරිපත් කරමි.  

 

ශ   ිලශයෝග ශසෞඛ්ය ස   ානව න්භසාධනයද ස ාජ 

සවිබ ගලන්වී  පිළිබඳ කංශික අධී් ෂය කාරක සභාවට ශය මු 
කළ ුතතු යලි.    ශයෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද අධිකරය අ ාතය ස  ුකීධ  ාසන 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්    201. අංක 2 දරන අපරාධ නඩු 
විධාන සංග්ර ය (විශ  ෂ විධිවිධාන  පනශත් 7(2  වගන්න ය යටශත් 

එ  පනශත් කා  සී ාව සේබන්ධශයන් අධිකරය අ ාතයවරයා 
විියන් සාදන  දුවද 2017 ජනවාරි 18 ිසනලන  අංක 2002/28 දරන 
අන  විශ  ෂ ගලසේ පත්රශේ පළ කරන  ද ිලය ය ඩිසරිපත් කරමි.  

ශ   ිලය ය ෛනන ක කටුතතු (දූෂය විශරෝධී  ස   ාධය 
පිළිබඳ කංශික අධී් ෂය කාරක සභාවට ශය මු කළ ුතතු යලි.    
ශයෝජනා කරමි.    

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ගරු කථානායකතු ා] 
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පපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ගාමිණී ජයවි්රෙ පපපර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜ விக்ரம தபநரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු කථානායකතු ිලද    ප ත සඳ න් ශපත්සේ ශදක 

පිළිගන්වමි. 

(1)   වද දුේරිය ිලවාස  ාවතද අංක 141 දරන සබථානශයහි 
පිසංචි කර්.අි..බී. ශස  ියං  බණ්මා   තාශගන්  ලුකුම 
ශපත්ස ; ස  

(2) වීරශප කුයද ශක රක ශප කුය යන සබථානශයහි පිසංචි 
කර්.ශේ.එේ. විශේරත්න   තාශගන්  ලුකුම ශපත්ස . 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු පී.  ලරිසන්   තා - පලමිය නලත. 
 

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසනුකල්ලා ෙහතා (පුනරුත්ථාපන හා 

නැවත පිසසික කිරීෙ රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் - 

புனர்வாழ்வளிப்பு மற்றும் மீள்குடிந ற்ற இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hizbullah - State Minister of 
Rehabilitation and Resettlement)  
Sir, I present a petition from Mr. M. A. Ajith Cooray 

of  District Forest Office, Batticaloa.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (කචාර්ය   ර්ෂ ද ියල්වා   තා - පලමිය නලත. 
 

ගරු සී.බ. රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ச .ீபி. ரத்நா க்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද      රග ද පමුුමවද ශප ල්වත්ත 
පාරද අංක 172 දරන සබථානශයහි පිසංචි අි..පී.කර්.එසබ. ගුයරත්න 
  තාශගන්  ලුකුම  ශපත්ස ්  පිළිගන්වමි. 

 

ගරු එඩ්වඩ් ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு எட்வட் குணநசகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ගරු කථානායකතු ිලද    ප ත සඳ න් ශපත්සේ තුන 
පිළිගන්වමි. 

(1) කඬිඅේබ  ද ජා ඇ  වත්තද අංක 181/. දරන සබථානශයහි 
පිසංචි ඒ.ඒ.එසබ. කරියේශපරු    තාශගන්  ලුකුම 
ශපත්ස ; 

(2) උඩුගේශප  ද ශක රශසද ශකරශස වත්තද අංක 08 දරන 
සබථානශයහි පිසංචි ඩී.පී. ක ිල ජයශස න   ත්මියශගන් 
 ලුකුම ශපත්ස ; ස  

(3) ගේප ද ශපන යාශග මද ඇ ල ග ශ  නද අංක 448 එන් 6 
දරන සබථානශයහි පිසංචි පී.සී.එසබ. වීරසූරිය   ත්මියශගන් 
 ලුකුම ශපත්ස . 

 

ගරු ඒ. ඒ. විපේුරසග ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விநஜதுங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
ගරු කථානායකතු ිලද රත්නරාරද බඩු ගබමාව පාරද අංක 110 

දරන සබථානශයහි පිසංචි එච්.බී.ජී. රයධීර   තාශගන්  ලුකුම 
ශපත්ස ්     පිළිගන්වමි. 

ගරු (පූජය  අුරරලිප  රතන හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிந  ரதன நதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
ගරු කථානායකතු ිලද ශදහිව ද හිල්  වුසබ උදයානයද අංක 

245/2 දරන සබථානශයහි පිසංචි මබ්ලි .ඩී.සී.පී. විශේගුයවර්ධන 
  තාශගන්  ලුකුම ශපත්ස ්     පිළිගන්වමි. 

 
ඩිසරිපත් කරන ලද පපත්සම්  ෙහජන පපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිපය ග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகள ிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ජනාධිපිකුරොපේ පපෞද්ගලික කාර්ය ෙණ්ඩලය:  

විසනතර  
சனாதிபதி ினது பிரத்திந க பணி ாட்ததாகுதி: 

விபரம் 
PERSONAL STAFF OF THE PRESIDENT: DETAILS  

464/’16 

1. ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உத  பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රා ාතයතු ා ස  ජාන ක ප්රන පත්න   ා කර්ථික කටුතතු 

අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - (5    

(අ   (i) 2016 ජනවාරි 01 ිසනට ජනාධිපන තු ා විියන් ියය 
කාර්ය  ණ්ම යට පත්කර ඇන  ියයවල  
උපශී කවරුන්ද ශල්කේවරුන්ද සේබන්ධීකරය 
ිල ධාරින්ද ශපෞී ගලික ස කාරවරුන් ස  
ශවනත් එවලිල ිල ධාරින් සංඛ්යාවද ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ද;  

 (ii) ඩ ත (i) අනුව මුළු ිල ධාරින් සංඛ්යාව 
ශක ප යද; 

 (iii) ඩ ත (i)හි ිල ධාරින්ශ  නේ ස  එ්  එ්  
ිල ධාරියාට  බා ර් ඇන  වලටුේද ර් නාද කාර්ය 
 ණ්ම  ස  ශවනත් ප න්කේ ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iv) ඩ ත (i)හි ිල ධාරින්ශ  අධයාපිලක ස  
වෘත්න ය න්දුන්කේ ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද;  

 යන්න එතු ා සඳ න් කරන්ශන්ද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 

பிரதம அகமச்சரும் நதசி  தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் நகட்ட 
வினா: 

(அ) (i )  2016 சனவாி 01 திகதி ில் உள்ளவாறு 

சனாதிபதி ினால் அவரது பணி ாட் 

ததாகுதிக்கு நி மிக்கப்பட்டுள்ள சகல 

ஆநலாசகர்கள், தச லாளர்கள், ஒருங்கிகணப்பு 

உத்திந ாகத்தர்கள், பிரத்திந க உதவி ாளர் 

கள் மற்றும் நவறு இவ்வாறான 

உத்திந ாகத்தர்களின் எண்ணிக்கக தனித் 

தனிந  எவ்வளதவன்பகதயும்; 
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 (ii )  நமற்படி (i ) இற்கு அகமவாக தமாத்த 

உத்திந ாகத்தர்களின் எண்ணிக்கக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iii )  நமற்படி (i ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உத்திந ா 

கத்தர்களின் தப ர்கள் மற்றும் ஒவ்தவாரு 

உத்திந ாகத்தருக்கும் வைங்கப்படும் சம்பளம், 

தகாடுப்பனவுகள், பணி ாட்தடாகுதி மற்றும் 

ஏகன  வசதிகள் தனித்தனிந   ாகவ 

என்பகதயும்; 

 (iv )  நமற்படி (i ) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உத்திந ா 

கத்தர்களின் கல்வி மற்றும் ததாைில்சார் 

தகககமகள் தனித்தனிந   ாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) separately, the number of Advisers, 
Secretaries, Coordinating Officers, Personal 
Assistants and such other officers who have 
been appointed by the President to his staff 
as at 01st January, 2016;  

 (ii) the total number of officers as per (i) above;    

 (iii) separately, the names of the officers 
mentioned in (i) above and the salary, 
allowances, the staff and other facilities that 
have been provided to each of those 
officers; and 

 (iv) separately, the educational and professional 
qualifications of each of the officers 
mentioned in (i) above?     

(b) If not, why? 
 

ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා (ජාිකක ප්රිකපත්ික හා 
කර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா - நதசி  தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථානායකතු ිලද අග්රා ාතයතු ා ස  ජාන ක  ා කර්ථික 

කටුතතු අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශදනවා. 

(අ  (i)  

  උපශී කවරුන් - 04 

  ශල්කේවරුන් 

1. ශපෞී ගලික ශල්කේ - නලත. 

2. සේබන්ධීකරය ශල්කේවරුන් - 06 

  සේබන්ධීකරය ිල ධාරින්  -  නලත. 

  ශපෞී ගලික   ස කාරවරුන් -  නලත. 

  ශවනත් ිල ධාරින්             -   02 

 (ii) 12 ිර. 

 (iii) ඇමුුම  01හි සඳ න් කර ඇත.  

 (iv)  ඇමුුම  02හි සඳ න් කර ඇත.  

 ඇමුුමේ  සභාගත* කරමි. 

(ක  පලන ශන නඟී.  

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உத  பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ාශ  පළමුවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

ශ තු ා සඳ න් කළ කකාරයට "උපශී කවරුන් ස  

සේබන්ධීකරය ිල ධාරින් ිරියශව්  නලත. ජනාධිපන තු ා 
උපශී කවරුන් ශ ස පත් කර ඇත්ශත් 4 ශදශනකු ප කව." 
නමුත් අපි  ාධයව  දිරනවාද  ල  ිසසබ්රි් කයකට  

සේබන්ධීකරය ිල ධාරින්ද වයාපෘන  ිල ධාරින් පත් කරන බව. 
නේ ව ශයන් ිරයන්න රාළුවන්. පන් ිණය පාර්ලිශේන්තුශ  ඩඳ ා 
පරාජය වුුම  ලන ඇ න වරු ගයනාව් ද පළාත් සභා  න්ත්රීවරුන් 

ගයනාව්  ඒ කකාරශයන් පත් කර ා ඩන්නවා. එතශක ට ශේවා 
ිලකේ  ිලකේ  ාධය ඇසබ බලන්දුේ ප ය් ද? ඒ පත්වීේ ඇත්තට 
කර ා නලීද? 

 

ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ා දන්ශන් නල ලද එතු ා සඳ න් 

කරන්ශන් කු න  ාධයව  පළ වුුම කාරයා ගලනද ිරය ා. 
නමුත්ද  ට ිල  ව ශයන්  ලුකුම පිළිතුර ත ි. ඩිසරිපත් කශළ . 
ශ තු ාට වලරිස ාද දන්ශන් නල ල. ශ  කදද හිටරා ජනාධිපන  

 හින්ද රාජප් ෂ  ලන තු ාට නේ උපශී කවරු ස  අශනකුත් 
කාර්ය  ණ්ම ශේ අය 1 6ශදශනකු ියටියා. [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දලන් අ න්න ශවනත් ප්ර බන න ශබන ිලසා අීතතයට යන්ශන් 

නලන වද ශේ ප්ර බනයට අදාළව අතුරු ප්ර බන අ න්න. ඊළඟ අතුරු 
ප්ර බනය අ නවාද?  

 
ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உத  பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතු ිලද එතු ා  ල දා  ශදන්ශන් " 'ශක ශ දද 
යන්ශන්?' ඇහුවා ද' ල්ශල් ශප ල්' " ිරය ා උත්තර ශදනවා 

වාශ  උත්තරි.. ගරු රාජය ඇ න තු ිලද  ා ඔබතු ාට නේ 
ව ශයන් ිරයන්නේ.   ාන්ත බණ්මාර හිටරා  න්ත්රීතු ාශ  න  
න ශබනවාද පළාත් සභාශ  ඩන්න ිල ාන්ත වර්යියං  

 න්ත්රීතු ාශ  න  න ශබනවා. ඒ නේ ඔය  ලි.සබතුශ  න ුකශණ් 
නල ලශන්. ඒ අයට ජනාධිපන තු ා අන නුි. පත්වීේ දුන්ශන්. ගරු 
කථානායකතු ිලද ශේ පිළිතුර  අසේපූර්යි.. සතය ශත රතුරු 

යටපත් කර ාි. න ශබන්ශන්. ඩිසරිශේර් ඒ අදාළ  ලි.සබතුව    
සභාගත කරනවා.  

ඒ විතර්  ශන ශවි.. ශේ  ලි.සබතුව සකසබ කරන්න වසර්  
ගත වී න ශබන ිලසා  ශ  ශදවන අතුරු ප්ර බනශයන් අ නවාද ශේ 
 ලි.සබතුව සකසබ ිරී ට ජනාධිපන  ශල්කේ කාර්යා ශේ අට ස ත් 
ිරියශවකු ියටිශේ නලීද ිරයා. 
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[ගරු උදය ප්රභාත් ගේ න්පි    තා] 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகல த்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඒ කරුය එතු ා ශවනත් ප්ර බනය්  
 ලටියට ඇහුශව ත් අපට පිළිතුරු ශදන්න රාළුවන්. අපි දන්නවාද 
අට ස ත් අය කවුද  ිරය ා.  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ත් ඩන්නවා ශන් 

අට ස ත් නලන  රාීග යන්. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ සේබන්ධශයන් ශවනත් ප්ර බනය්  අ න්නද ගරු 
 න්ත්රීතු ිල. ස න ක ශගශනන්නද අරවා ශේවා වලම්  නල ල ශන්. 

 

ගරු උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உத  பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ට අ න්න අතුරු ප්ර බන නල ලද එතු ා 
ර්රා පිළිතුර අවිධි ත් ිලසා; සේපූර්ය නලන  ිලසා. [බාධා ිරී ් ]

 ා සභාගත* කරනවාද එතු ාශ  ඡායා රූපය සහිතව-  [බාධා 

ිරී ් ] එශ නේ ශේශකන් කර ා න ශබන්ශන් ශබ රු රඟපෑ ්  
ද? එශ නේ ජනාධිපන තු ා  ාධය ඩිසරිශේ- [බාධා ිරී ් ]  

 

ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ා එතු ාට පිළිතුර්  ශදන්නේ. 

 හින්ද රාජප් ෂ හිටරා ජනාධිපන තු ා රුපියල් නවශකෝටි 
විියපන් ් ෂ  ලටතුන්ද සබ නවියය අනූඅට්  වියදේ කර ා 
න ශබනවාද එතු ාශ  කණ්ඩුශ  හිටරා උපශී කවරුන්ටි.ද 

එතු ාශ  කාර්ය  ණ්ම යටි..  දලන්  ඒ ශවනුශවන් වලය 
ශවන්ශන්ද රුපියල්  ද නව ් ෂ  ලටඅටද සබ අනූ තරි.. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශ    සබතුන ි.. දලන් අපි ඊළඟ ප්ර බනයට යමු.  

 
පස යා පබ සික නිෂනපාදනය: විසනතර 
நசா ா அவகர உற்பத்தி : விபரம் 

SOYA BEAN PRODUCTION: DETAILS 
535/’16 

2. ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
කෘෂිකර්  අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - (2   

(අ  (i) වර්ෂ 2015 වන විට ශ්රී  ංකාශ  ශසෝයා ශබෝංචි 
වගා කරනු  ලබූ භූමි ප ර ායය ශක ප යද;    

 (ii) 2010 ියට 2015 ද් වා කා ය තුළ ශසෝයා ශබෝංචි 
ිලෂබපාදනයද වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ිරශ ෝග රෑේ ශක ප යද; 

 (iii) රජය විියන් ශග වීන්ශගන් සෘජුව  ශසෝයා ශබෝංචි 
මි ර් ගන්ශන්ද; 

 (iv) එශස  නේද පන් ිණය වසර ප  තුළ රජය විියන් මි ර් 
ගත් ශසෝයා ශබෝංචි ප ර ායයද වර්ෂය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශක ප යද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක  (i) ශසෝයා ශබෝංචි ිලෂබපාදනය ඩ ළ නලංවී ට රජය 
පියවර ගන්ශන්ද; 

  (ii) එශස  නේද එ  පියවර කවශර්ද; 

 යන්නත් එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கக ில் நசா ா 

அவகர ப ிர்தசய் ப்பட்ட நிலப்பரப்பு 

எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததாடக்கம் 2015 வகர ான ஐந்து வருட 

காலப்பகுதி ில் நசா ா அவகர உற்பத்தி 

ஆண்டுவாாி ாக தவவ்நவறாக எத்தகன 

கிநலாகிறாம்; 

 (iii )  அரசாங்கம் விவசா ிகளிடமிருந்து நநரடி ாக 

நசா ா அவகரக  தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 (iv )  ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அரசாங்கத்தினால் தகாள்வனவு தசய் ப்பட்ட 

நசா ா அவகர ின் அளவு ஆண்டுவாாி ாக 

தவவ்நவறாக எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா ? 

(ஆ) (i )  நசா ா அவகர உற்பத்திக  அதிகாிக்க 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக நமற்தகாள்ளுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள்  ாகவ; 

 என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்நறல், ஏன்? 

  

asked the Minster of Agriculture: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the extent of land in which soya beans had 
been grown in Sri Lanka by the year  2015; 

 (ii) the soya bean production in each year 
during the period from the year 2010 up to 
2015 separately in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly purchases 
soya beans from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of soya beans purchased 
by the Government in each year during the 
last five years, separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether steps will be taken by the 
Government to enhance soya bean 
production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாநர - கமத்ததாைில் இராஜாங்க  

அகமச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture)  

ගරු කථානායකතු ිලද කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා 
එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශදනවා. 

701 702 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඩිසරිපත් පන කරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශේන්තුව 

(අ   (i)  ශ ් ශටයාර 6ද.8.ිර. (ශ ් ශටයාර  යද සබ 
තුන්ියය අසූතුනිර.  

 (ii)  2010ර් ිරශ ෝග්රෑේ 7ද521ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන 7.52   

  2011ර් ිරශ ෝග්රෑේ .ද847ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන ..84   

  2012ර් ිරශ ෝග්රෑේ 1ද671ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන 1.67   

  2013ර්  ිරශ ෝග්රෑේ 1.ද.16ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන 1...2   

  2014ර්  ිරශ ෝග්රෑේ 6ද804ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන 6.80   

  2015ර් ිරශ ෝග්රෑේ 11ද254ද000ිර. (ිරශ ෝග්රෑේ 
මිලියන 11.25   

 (iii)  නලත. නමුත් ශේ වර්ෂශේ 2016 ය  කන්නශේ බීජ 
සඳ ා ිරශ ෝග්රෑේ 200ද000්  මි ර් ශගන ඇත. 

 (iv)  අදාළ ශන ශ .  

(ක   (i)  ඔ .  

 (ii)  -  2016/17    කන්නශේර් 2017 ය  කන්නයට 
අව ය බීජ ිරශ ෝග්රෑේ 700ද000්  ිලෂබපාදනය 
සඳ ා කටුතතු ිරී .  

   ශේ යටශත්ද  

  -  2016 ය  කන්නශේ ශසෝයා බීජ ිරශ ෝග්රෑේ 
200ද000්  මි  ර් ශගන ඇත.  

  -  2016/17    කන්නශේ බීජ ිලෂබපාදනය සඳ ා 
ශ ් ශටයාර 285ක ශක න්ත්රාත් බීජ ශග වි 
ශප ළවල්ද කෘෂිකර්  ශදපාර්තශේන්තුව 
යටශත් පිහිටුවී ට සල න්ේ කර ඇත.  

  -  සබවයං බීජ ිලෂබපාදනය සඳ ා ශග වීන් 
.ද000කට ිරශ ෝග්රෑේ 5ක බීජ පලකේ 2016/17 
   කන්නශේ වගා ිරී  සඳ ා  බා ශදනු 
ඇත.  

  -  මීට අ තරව ඩිසරි ශවශළඳ ිණවින්ේ යටශත් 
ශසෝයා වගාවට ශග වීන් ශය මු ිරී  සඳ ා 
අව ය සේබන්ධීකරයය ියදු කරි..  

 ක ාර ිලෂබපාදන ජාන ක වලමසට න යටශත් 2016-2018 
ද් වා ශසෝයා ිලෂබපාදනය සඳ ා ිසසබ්රි් ක  ේටමින් 
ඩ ් ක  බා ර් ඇන  අතරද එ  ඩ ් ක ළඟා කර ගලනී  
සඳ ා ශග විජන සංවර්ධන ශදපාර්තශේන්තුව  ා 
කෘෂිකර් ශදපාර්තශේන්තුව එ් ව කටුතතු කරි.. 

(ඇ  අදාළ ශන ශ . 

 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතු ිලද  ාශ  පළමුවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

ගරු රාජය අ ාතයතු ිලද ඔබතු ා ඩිසරිපත් කළ අංග සේපූර්ය 
පිළිතුර ගලන  ා සතුටට පත් වනවා. 2017 වර්ෂශේර් ශසෝයා 

ශබෝංචි ඇතුළු කෘෂි ශභෝග ිලෂබපාදනශේර් ිලයඟය ිලසා බ වත් 
ගලටවල ස ගත තත්ත්වය්  ඇන  ශවි. ිරය ා රට  සූදානේ වුයා. 
ඒ අතශර් ඩතා ශකටි කා යකර් න්ළු වලිය ප්ර ායය්   ලබී ත් 

එ් ක ඒ වයසනය -ිලයඟය- පිළිබඳව ශබ ශ ෝ ශදශනකුට ශකටි 
කාීසනව අ තක වුුම සබවරූපය්  න ශබනවා. කා ගුය විදයා 

ශදපාර්තශේන්තුශ  රාශරෝකථනව ට අනුවද ඩිසරි  ාස තුන-

 තරක කා ය තුළ දලඩි ිලයඟය්  ඇන  වන බව ස  පන් ිණය 
අවුරුදු .0ක කා ය ස ඟ බ න විට ඇන  වන දලඩි  ිලයඟය එය 
බව සඳ න් වුයා. ඒ තත්ත්වය තුළ ශසෝයා ශබෝංචි සඳ ා ශ වාද 
ශවනත් වගාවන් සඳ ා ශ වා අ ාතයාං ය දලන් සූදානමින්ද 

ඩන්ශන්? ඒ සඳ ා ප්රාශයෝිණක වලම පිළිශවළ්  රියාත් ක 
ශවනවාද?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඒ සේබන්ධව දලනට ත් කෘෂිකර්  
ශදපාර්තශේන්තුව ස  ශග විජන ශස වා  ධයසබථාන දලනුවත් 
කර ාි. න ශබන්ශන්.  

 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකුත ිලද  ාශ  ශදවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

අපි දන්නවාද ශේ ශ  ශ  ත වන විට ශසෝයා ිරරිද ශසෝයා මීේ ස  
ශසෝයා මිර ක ාරව ට රශේ ශ  කු වටිනාක ්   ලබී න ශබන 

බව.  ලබලි.ද ඒ  ලබී න ශබන ඩම ප්රසබථාව තුළ අශේ ශසෝයා ශබෝංචි 
ිලෂබපාදකි.න්ට -ශග වීන්ට- අතට  ලශබන මි  අඩුි.; ඒ වාශ   
ිලෂබපාදනයට න ශබන උනන්දුව අඩුි.; ඒ වාශ   ිලෂබපාදනය වන 

භූමි ප්ර ායය අඩුි.; ඒ වාශ   ිලෂබපාදනය කර  බා ගන්නා 
අවසාන ල  ප්ර ායය -ශ ට්රි්  ශට න් ප්ර ායය-  අඩුි.. ශේ 
සේබන්ධශයන් වලඩි බර්  තබා අශේ රටට පිට රටින් ශසෝයා 

ශගන්වන්න ශන ශවි.ද ශ ෝකයට ශසෝයා ිරරි යවන්න අපට 
රාළුවන් නේ එය ශසෞඛ්ය ය ව ශයන් ඩතා වලදගත් ශවනවා. ඒ 
සඳ ා අව ය යටිත  ප න්කේ  දන්නද කශයෝජකයන් 

ශගන්වන්නද ශග වීන් ිසරි ත් කරන්න ස  විශ  ෂශයන්  ශසෝයා 
ිරරි කශ්රිත වලම පිළිශවළ්  ඇන  කරන්න අ ාතයාං යට දල්  ්  
ස  ශපෞීගලික අං යත් එ් ක ඒකාබීධ වලම පිළිශවළ්  
න ශබනවාද ිරයා    අ න්න කල ලන ි..  

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද දලනට  ජාන ක ක ාර ිලෂබපාදන 
වලමසට න යටශත් ප්රාශීය ය ශල්කේ ශක ේසාස  ේටමින් 

දලනුවත් ිරීේ ියදුකර න ශබනවා. ශසෝයා වගාව සේබන්ධව 
ශග වීන් රාහුුම ිරී ට අව ය කටුතතු කරන්නත් ශේ ශවනශක ට 
කටුතතු සංවිධානය කර න ශබනවා. 

 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතු ිලද ශසනන්රු ඒරාෂබටකය ිලසා විෂබුම 

ශදවිශයෝත් බට ශක ළ කෑවාය ිරයා ිරයනවා. බට ශක ළත් 
කන්න රාළුවන් නේද කන්න රාළුවන් ත ි.. ශ්රෝේන් ශක ළ කන 

අය ඇන ; ශන කන අයත් ඇන . ඒ වාශ   ශක සබ ශක ළත් කන 
අය ඇන ; ශන කන අය ඇන . ඒ වාශ   කටශර ළුත්  කන අය ඇන ; 
ශන කන අය ඇන . ඒ වාශ   තය ශක ළත් කන අය ඇන ; 

ශන කන අය ඇන .  ඒ වාශ  විහිළුකාර  ස  ර ිල ධාරින් කරන 
ප්රකා - 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාශ  අතුරු ප්ර බනය අ න්න. 

ශ  ක් දද ඔබතු ාශ  අතුරු ප්ර බනය? 

703 704 

[ගරු වසන්ත අවලවි ාශර්   තා] 
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ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
අතුරු ප්ර බනය ත ි. ශේ අ න්ශන්ද ගරු කථානායකතු ිල. අපි 

දන්නවාද ගරු මඩ්ලි ශස නානායක  ලන තු ා උඩින් එ් ක ශගන 
ිණහිල් ා වගා කරරා වගා සංග්රා ය්  ිරයා ශපන්වා 1 65-1 70 
කණ්ඩු කා ශේ එතු ා රවටරා බව. ඒ ිලසා 1 70 කා ශේ පලවන  
කණ්ඩුව පලරදුයා. වගා කරරා තලන් ිරයා තය ශක ළ පිේටිල ස  
අරවා-ශේවා ශපන්වා න ුකයා. ඒ වාශ   වමරාශ  අතට කඩුව 
අරශගන රජු ශදකට කලරාවා වාශ  කටුතතු කරන ශ ශ   
ිල ධාරින් සේබන්ධශයන් අ ාතයාං ය අවධානය ශය මු කර 
න ශබනවාද ිරයා    ගරු රාජය ඇ න තු ාශගන් අ න්න 
කල ලන ි.. ශේ වාශ  විකාර කථා ිරයනද විහිළු කථා ිරයන 
ිල ධාරින් සේබන්ධශයන් අ ාතයාං ශේ දල්   ශ  ක් ද ස  
ශ වලිල ිල ධාරින් සේබන්ධශයන් අ ාතයාං ය ගන්නා  ග 
රියා ාර්ගය ශ  ක් ද ිරයා    අ න්න කල ලන ි.. 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු කථානායකතු ිලද අපි ජාන ක ක ාර ිලෂබපාදන 

වලමසට න යටශත් ගන්නා  ග රියා ාර්ග සේබන්ධව    
ඩසබශසල් ා ගරු  න්ත්රීතු ාට පල ලිසලි කළා. ඒ සේබන්ධශයන් 
ඩිසරිශේර් තව දලනුවත් ශවන්න ඕනෑ නේ කථා කරන්න රාළුවන්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ශබ ශ    සබතුන ි.. 

 
අවිධිෙත් පලස පත්වීම් ලද සෙෘද්ධි නිලධාාරින්: 

වන්නි ිසසනත්රි් කය 
முகறசாரா விதத்தில் நி மிக்கப்பட்ட சமுர்த்தி 

உத்திந ாகத்தர்கள் : வன்னி மாவட்டம் 
  IRREGULAR APPOINTMENT OF SAMURDHI OFFICERS: 

VANNI  DISTRICT 
 634/’16 

3. ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

ස ාජ සවිබ ගලන්වීේ  ා න්බසාධන අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ 
ප්ර බනය - (5   

(අ   (i) මූලික න්දුන්කේ සරාරා ශන  ලන  රාීග යන්ද 
විධි ත් බඳවා ගලනීශේ පටිපාටියිරන් ශත රව 
වන්ිල ිසසබ්රි් කශේ ස ෘී ධි ිල ධාරින් ශ ස 
බඳවාශගන ඇන  බව දන්ශන්ද;  

 (ii)  එශ ස න්දුන්කේ ශන  ලන ව බඳවාශගන ඇන  
ස ෘී ධි ිල ධාරින්ශ  ශත රතුරු කවශර්ද; 

 (iii)  අවිධි ත් ශ ස පත්කර ඇන  රාීග යන් 
ශස වශයන් ඩවත් කර විධි ත් ශ ස අවලන න් 
ිල ධාරින් බඳවා ගලනී ට කඩිනේ පියවර 
ගන්ශන්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද?  

 

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக் நகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) அடிப்பகடத் தகககமககளப் பூர்த்திதசய் ாத 

ஆட்கள் முகறசார்ந்த ஆட்நசர்ப்பு 

நகடமுகற ின்றி வன்னி மாவட்டத்தின் 

சமுர்த்தி உத்திந ாகத்தர்களாக ஆட்நசர்க்கப் 

பட்டுள்ளனதரன்பகத அறிவாரா; 

 (ii) அவ்விதமாக தகககமகளின்றி ஆட்நசர்க்கப் 

பட்டுள்ள சமுர்த்தி உத்திந ாகத்தர்களின் 

தகவல்கள்  ாகவ; 

 (iii) முகறசாரா விதத்தில் நி மிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆட்ககளச் நசகவ ிலிருந்து அகற்றி 

முகறசார்ந்த விதத்தில் புதிதாக உத்திந ாகத்தர் 

ககள ஆட்நசர்ப்பதற்கு  துாித நடவடிக்கக 

எடுப்பாரா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether he is aware that persons who have 
not completed the basic qualifications have 
been recruited as Samurdhi Officers in 
Vanni District without following a formal 
recruitment procedure;  

 (ii) the details of the Samurdhi Officers who 
have been recruited without qualifications 
in this manner; and 

 (iii) whether quick steps will be taken to remove 
the persons recruited in an irregular manner 
and recruit new officers in a proper 
manner? 

(b) If not, why?  
 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුභසාධාන අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු කථානායකතු ිලද එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශ ශස ි.. 

(අ  (i) ස ෘී ධි වලමසට න කරේභ කර ශන න බූ 
ිරලිශන ච්චිද  න්නාර ද මු න   යන 
ිසසබ්රි් කව  ස ෘී ධි වලමසට න කරේභ ිරී ට 
2012 රාජය අය වලය ශල්ඛ්නයට අනුව එවකට 
පලවන  රජය විියන් ීතරයය කරන  ර්. 

   ඒ වන විට කළ නාකරය ශස වා 
ශදපාර්තශේන්තුව විියන් අනු ත බඳවා ගලනීශේ 
 ා උසසබවීේ පටිපාටිය  ා අ ාතය  ණ්ම  
ීතරයයට අනුව   බස (ියං  / ශද ළ   ා 
ගකවතය විෂයය ඇතුළු එකවර විෂයයන් 5්  ස ත් 
 ග අයදුේකරුවන් විධි ත් සේමුඛ් පී් ෂයයකට 
භාජන කර රාරේපාඩු පලවන  උතුරු පළාශත් 
ිසසබ්රි් ක සඳ ා අදාළ පත්වීේ ලිපි ිලකුත් කරන 
 ර්. බඳවා ගන්නා  ද ියයවල ස ෘී ධි ිල ධාරින් 
අව ය න්දුන්කේ සරාරා ඇත.  

 (ii) බඳවා ගන්නා  ද ියයවල  ස ෘී ධි සංවර්ධන 
ිල ධාරින් අව ය මූලික න්දුන්කේ සරාරා ඇත. 

 (iii) ඩ ත (i)  ා (ii) සඳ ා  බාදුන් පිළිතුරු අනුව 
අදාළ ශන ශ .  

705 706 



පාර්ලිශේන්තුව 

  එශ ත් ගරු  න්ත්රීතු ා නුන්දුන් අය පිළිබඳ 
ශත රතුරු දන්ශන් නේ අපට ඒවා  වාර්තා 
කළශ  ත් ඒ පිළිබඳ පී් ෂා කර බ ා නීන  ය 
පියවර ගත  ලක. 

(ක  අදාළ ශන ශ . 

 
ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கநள, என்னுகட  முதலாவது 

நமலதிகக் நகள்விக க் நகட்க விரும்புகிநறன். க.தபா.த. 

சாதாரண தரப் பாீட்கச ில் கணிதம் மற்றும் தாய்தமாைி 

உட்பட ஒநர தடகவ ில் ஐந்து பாடங்களில் 

சித்தி கடந்தவர்ககளத்தான் சமுர்த்தி உத்திந ாகத்தர்களாக 

நி மித்திருப்பதாக நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். உண்கம ில் 

அப்படி ில்கல. கணித பாடத்தில் சித்தி கட ாத, தகுதி 

இல்லாதவர்கள், க.தபா.த. சாதாரண தரப் பாீட்கச 

எழுதாதவர்கள்கூட, தற்தபாழுது வன்னிப் பிரநதசத்தில் 

சமுர்த்தி உத்திந ாகத்தர்களாகப் பணி ாற்றுகிறார்கள். 

எனநவ, நீங்கள் இறுதி ாகக் குறிப்பிட்டதுநபான்று 

அவர்ககள நான் அகட ாளம் காட்டும் பட்சத்தில், 

அவர்களுகட  நி மனம் ததாடர்பில் நடவடிக்கக 

எடுக்கமுடியுமா? எனக் நகட்கின்நறன். 

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද සබථිර ව ශයන්  එවලිල අය ියටිනවා 
නේද ඒ අය අසතය ශත රතුරු ඩිසරිපත් කර ා ත ි. ශේ පත්වීේ 
අරශගන න ශබන්ශන්. අපට ඒ අය ඩවත් කරන්නත් රාළුවන්. ඒ 

වාශ   රජයට අසතය ශත රතුරු ඩිසරිපත් ිරී  සේබන්ධශයන් 
නීන  ය පියවර ගන්නත් රාළුවන්.  
 

ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கநள, என்னுகட  இரண்டாவது 

நமலதிகக் நகள்வி: முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 23 கிராம 

நசகவ ாளர் பிாிவுகளிலுள்ள சமுர்த்திப் ப னாளிகள் 

எவருக்கும் இன்றுவகர சமுர்த்திக் தகாடுப்பனவு 

தகாடுக்கப்படவில்கல. நான் இது ததாடர்பில் ஆறு 

மாதங்களுக்கு முன்பு தங்களுகட  பணிப்பாளருக்குத் 

ததாி ப்படுத்திநனன். கடந்த வரவு-தசலவுத் திட்ட 

விவாதத்தின்நபாது நான் இதுபற்றி உங்களிடம் நகட்ட 

நநரத்தில் அவர்களுக்கு மிக விகரவில் அதகனப் 

தபற்றுக்தகாடுப்பதாக நீங்கள் உறுதிதமாைி வைங்கினீர்கள். 

ஆனால், தற்தபாழுது உங்களுக்குக் கீழ் இருக்கின்ற புதி  

பணிப்பாளாிடம் நான் நநரடி ாக இதுபற்றிக் நகட்டதற்கு 

அவ்விட ம் ததாடர்பாகத் தனக்கு எந்தவிதமான 

அறிவித்தகலயும் அகமச்சர் அவர்கள் தரவில்கல என்று 

கூறினார். உண்கம ிநல முல்கலத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள 23 

கிராம நசகவ ாளர் பிாிவுகளிலும் உள்ள அந்த மக்களுக்கு 

எப்நபாது சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவக் தகாடுக்க முடியும்?  

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද උතුරු නලශඟනහිර ප්රශී  
ශබ ශ   යක ශේ ප්ර බනය න ශබනවා. ශේවාට ිල ධාරින් පත් කර 

ගලනී  පිළිබඳව අපි දලනට කටුතතු කර ශගන යනවා.  ලබලි.ද 

මු ර් ස ෘීධි ස නාධාරය ර්රාද එශ ත් දලන් ශන  ලශබන කවුරුන් 
ශ ෝ ඩන්නවා නේද ඔබතු ා ඒ පිළිබඳව දලනුේ දුන්ශන ත් අපට ඒ 
ියයවලශදනාට  ඒ මුදල් ියයල්  එකවර ශදන්න රාළුවන්. නමුත් 
එශ   ශවන්න බල ල.  

ගරු කථානායකතු ිලද ශත්ීේ කටුතතු සඳ ා දලනට ස ෘීධි 
ස නාධාරය න ශබන අයශ ත්ද ස ෘීධි ස නාධාරය ඩල් රා 
අයශ ත් - ් ෂ 22ක- ශත රතුරු අපි එකතු කරශගන න ශබනවා. 

දලන් අපි ඒවා පරිගයකගත කරශගන යනවා. ශේ  ාසය ඩවර 
ශවනශක ට අපට ඒ ශත රතුරු පරිගයකගත කර ා ඩවර කරන්න 
රාළුවන්. ඒ පිළිබඳව  දරා විශ  ෂ software එක්  න ශබනවා. 

ඒකට අනුව ඒ අය වර්ගීකරයය ශවනවා. ඒ අනුව ශේ ියයවල  
ශදනා අපි අවලන න් ශත්ීේ කරනවා. එතශක ට ස  ර අයට 
අවලන න් ස නාධාරය  ේබශවි.; ස  ර අයට නලන ශවි.; ස  ර 

අයට  බාශදන ර් නාව වලඩිශවි.; ස  ර අයශ  අඩුශවි.. 

 

ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ அகமச்சர் அவர்கநள, நான் குறிப்பிட்டது புதி  

ததாிவுககள ல்ல. அங்கு23 கிராம நசகவ ாளர் பிாிவுகள் 

விடுபட்டிருக்கின்றன. அந்தக் கிராமங்களில்  ாருக்கும் 

சமுர்த்திக் தகாடுப்பனவு தகாடுக்கப்படவில்கல என்றுதான் 

நான் சுட்டிக்காட்டுகிநறன். 2014ஆம் ஆண்டு முல்கலத்தீவு 

அரசாங்க அதிபர் இது சம்பந்தமாக உங்களுகட  

பணிப்பாளருக்கு எழுதி  கடிதத்தின் copyயும் என்னிடம் 

இருக்கிறது. ஆகநவ, நீங்கள் இதுததாடர்பில் கவனம் 

எடுக்கநவண்டும்.  

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கநள, என்னுகட  மூன்றாவது 

நமலதிகக் நகள்விக யும் நகட்கிநறன். அண்கம ில் சமுர்த்தி 

உத்திந ாகத்தர் நி மனம் ததாடர்பாகப் பாீட்கச 

நகடதபற்றிருக்கிறது. பாீட்கச நகடதபற்றாலும், வடக்கில் 

இருக்கின்ற அகமச்சர்கள், ஆளும் கட்சிப் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் ஆகிந ார் அங்குள்ள இகளஞர், யுவதிகள் 

மத்தி ில் "நீங்கள் பாீட்கச ில் சித்தி கட ாவிட்டாலும்கூட 

நாங்கள் அரசி ல் ாீதி ாக உங்களுக்கு அந்த நி மனத்கதப் 

தபற்றுத்தருநவாம்" என்று கூறி ஒரு குைப்பத்கத 

ஏற்படுத்தி ிருக்கிறார்கள். இந்த நிகல ில், பாீட்கச ில் 

சித்தி கடந்தவர்களுக்கு மட்டும் நநர்முகத்நதர்வு 

இடம்தபற்று, நி மனம் வைங்கப்படுமா, அல்லது பாீட்கச ில் 

சித்தி கட ாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு அரசி ல் ாீதி ாக - 

உங்களுகட  அகமச்சரகவ ில் இருக்கின்ற வன்னிக ச் 

நசர்ந்த அகமச்சர், வடக்கில் இருக்கின்ற ஆளும் கட்சிக ச் 

சார்ந்த உறுப்பினர்கள் சிபாாிசு தசய்தால் - நீங்கள் அந்த 

நி மனங்ககள  வைங்குவீர்களா? என்று நான் உங்களிடம் 

நகட்க விரும்புகின்நறன்.  

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිල, එතු ා අ රා ප්ර බනශේ මු  

ශක ටසටත්    උත්තර ශදන්නේ. 

එ  ප්රශී ව  ස ෘීධි ඩල්වලේපත්ර  ාීනන්ශ  ශත රතුරු  

එකතු කර ාද අවලත් ශත්ීේ යටශත් ඒවා දලනට පරිගයකගත 
කරමින් පවන නවා. ඒ අනුවද එ  ප්රශී ව  අයටත් ස ෘීධි 
ස නාධාරය  ලශබනවා.  ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ   ප්ර බනශේ  (අ  

(ii)  ශක ටශසන් ඔබතු ා අසා න ශබනවාද  න්දුන්කේ ශන  ලන ව 
බඳවාශගන ඇන  ස ෘීධි ිල ධාරින්ශ  ශත රතුරු කවශර්ද 
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[ගරු එසබ.බී. ිසසානායක   තා] 
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ිරය ා.   ස ෘීධි ිල ධාරින් බඳවා ගලනීශේ විභාගය අවසන් 

ශව ා එහි ප්රන ල  අප අතට පත්ශව ා න ශබනවා. එ  විභාගය 
ස ත් අය සේමුඛ් පී් ෂයයට කලඳවනවා.  අපි සේමුඛ් 
පී් ෂයශේ ර්  විශ  ෂ  කුුම ර් ්  කරන්ශන් නල ල.   ාීරික 
ශයෝගයතාව ප යි. බ න්ශන්. එ  විභාගය අස ත් ිරිය   

ශකශනකුට ිරිය  විධියිරන් පත්වී ්   ලශබන්ශන් නල ල.  

 
පුරාවිදයාත්ෙක වනානාකමින් යුත් සනථාන: 

සසර් ෂයය 
ததால்தபாருளி ல் தபறுமதிமிக்க இடங்கள் : 

பாதுகாப்பு 
SITES WITH ARCHAEOLOGICAL IMPORTANCE: 

CONSERVATION 

675/’16 

4. ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நா க்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
අධයාපන අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - (.   

(අ  (i) ිරලිශන ච්චියද මු න  ද යාපනයද රාත්ත  ද 
අේපාරද  මක රාවද ්රිකුයා  යද වවුිලයාව ස  
 න්නාර  යන ිසසබ්රි් ක තුළ දලනට  මනාශගන 
ඇන   රාරාවිදයාත් ක වටිනාකමින් ුතත් සබථාන 
සංඛ්යාව ශක ප යද;  

 (ii) ඩ ත (i) හි සඳ න් සබථාන ප්රාශීය ය ශල්කේ 
ශක ේසාස අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) ඩ ත සඳ න් සබථාන අතරින් ශේ වනවිට රාරාවිදයා 
ශදපාර්තශේන්තුව විියන් සංර් ෂයය කර ඇන  
සබථාන සංඛ්යාව ශක ප යද; එ  සබථාන කවශර්ද; 

 (iv) සංර් ෂය කටුතතු තව ත් අරඹා ශන  ලන  දලඩි 
තර්ජනයකට මුහුය ර් ඇන  රාරාවිදයාත් ක 
වටිනාකමින් ුතත් සබථාන කවශර්ද; 

 (v) ඩ ත (iv) හි සඳ න් සබථාන සංර් ෂයය සඳ ා 
රජශේ කයතන විියන් සකසබ කර ඇන  වලමසට න් 
කවශර්ද; 

 (vi) ඒ සඳ ා ශවන් කර ඇන  මුද  ශක ප යද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

கல்வி அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 

(அ) (i) கிளிதநாச்சி, முல்கலத்தீவு,  ாழ்ப்பாணம், 

புத்தளம், அம்பாகற, மட்டக்களப்பு, திருநகாண 

மகல, வவுனி ா மற்றும் மன்னார் ஆகி  

மாவட்டங்களில் தற்நபாது இனங்காணப் 

பட்டுள்ள ததால்தபாருளி ல் தபறுமதிமிக்க 

இடங்களின் எண்ணிக்கக  ாது என்பகதயும்; 

 (ii) நமநல (i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்கள் 

பிரநதச தச லாளர் பிாிவுகளுக்கு ஏற்ப 

தனித்தனிந   ாகவ என்பகதயும்; 

 ( i ii )  நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களில் 

தற்நபாது ததால்தபாருளி ல் திகணக்களத் 

தினால் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ள இடங்களின் 

எண்ணிக்கக  ாது; அவ்விடங்கள்  ாகவ 

என்பகதயும்; 

 ( iv )  பாதுகாக்கும் நடவடிக்கககள் இதுவகர 

ஆரம்பிக்கப்படாத கடும் அபா த்கத 

எதிர்நநாக்கியுள்ள ததால்தபாருளி ல் தபறுமதி 

மிக்க இடங்கள்  ாகவ என்பகதயும்; 

 (v) நமநல (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

இடங்ககளப் பாதுகாப்பதற்காக அரசாங்க 

நிறுவனங்களினால் த ார் தசய் ப்பட்டுள்ள 

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  ாகவ என்பகதயும்; 

 (vi )  அதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணத்ததாகக 

 ாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of sites with archaeological 
importance that have been identified in the 
districts of Kilinochchi, Mullaitivu, Jaffna, 
Puttalam, Ampara, Batticaloa, 
Trincomalee, Vavuniya and Mannar;

 (ii) separately the sites mentioned in (i) above 
as per their Divisional Secretariats; 

 (iii) the number of sites that have by now been 
conserved by the Department of 
Archaeology out of the sites above, and of 
the names of those sites; 

 (iv) the sites of archaeological importance, that 
are faced with severe threat but 
conservation measures have not yet  been 
initiated; 

 (v) the programmes that have been formulated 
by the Government institutions in view of  
conserving the sites mentioned in (iv) 
above; and 

 (vi) the amount of money allocated for that? 

(b) If not, why? 

 
ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා (අධායාපන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம் - கல்வி அகமச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතු ිලද එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශ ශස ි..  

(අ  (i)     

709 710 

ිසසබ්රි් කය දලනට  මනා ශගන ඇන  

රාරාවිදයාත් ක වටිනාකමින් ුතත් 

සබථාන සංඛ්යාව 

ිරලිශන ච්චිය 14 

මු න   136 

යාපනය 48 

වවුිලයාව 50 

 න්නාර  60 

රාත්ත   40 

අේපාර 423 

 මක රාව 03 

්රිකුයා  ය 25 



පාර්ලිශේන්තුව 

  උතුරු පළාශත් ස  නල ශඟනහිර පළාශත්ද 
්රිකුයා  ය ිසසබ්රි් කශේ රාරාවිදයා විධි ත් 
ගශ ෂය දලනට ියදු කරමින් පවීත. නල  ශඟනහිර 
පළාශත්  මක රාව ිසසබ්රි් කශේ විධි ත් 
ගශ ෂය කරේභ ිරී ට ිලයමිතව ඇත. 

 (ii)   ඇමුුමේ 01හි දල් ශ .  

 (iii)  23ිර.  එ  සබථාන ඇමුුමේ 02හි දල් ශ . 

 (iv)   ඇමුුමේ 0.හි දල් ශ .  

  ඇමුුමේ සභාගත* කරමි.  

 (v)    සංර් ෂය කටුතතු තව ත් කරේභ කර ශන  ලන ද 
තර්ජනයට මුහුය ර් ඇන  රාරාවිදයා සබථාන 
සංර් ෂය ප්රමුඛ්තාව අනුව වාර්ෂික වලමසට නට 
ඇතුළත් කර ඒ සඳ ා අව ය ප්රන පාදන වාර්ෂික 
අය වලශයන් ශ ෝ  ධය  සංසබකෘන ක අරමුදශල් 
කදායශ න් රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුව ශවත 
 බා ශදන ප්රන පාදන යටශත් ඩටු ිරී ට සල න්ේ 
කර ඇත. ශ   ප්රශී ව  ඇන  සංර් ෂය 
අව යතාද පසබ අවුරුදු වලමසට නට ඇතුළත් කර 
වසර ීරපය්  තුළ ියදු ිරී ට අව ය ශන වන 
 ේටශේ ඒවාය. 

 (vi)  දලනට ප්රන පාදන ව ශයන් රුපියල් මිලියන තුන්  
ප ය ශවන් කර න ශබනවා. වාර්ෂික ප්රමුඛ්තාව 
අනුව ඇසබතශේන්තු සකසබ ිරී ට පියවර ගනු 
 ලශබ්. මීට අ තරව අව ය වන මුදල් ප්රන පාදන 
සපයා ගලනී  සඳ ා කලබිනේ ප්රිකාව්  ඩිසරිපත් 
කරනු  ලශබ්. 

(ක   අදාළ ශන ශ .    

 

ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நா க்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ ය අතුරු ප්ර බනය්  ශන ශවි.. (අ  

(iv) ශක ටශසන් අසා ඇන  පරිිසද සංර් ෂය කටුතතු තව ත් අරඹා 
ශන  ලන  දලඩි තර්ජනයකට මුහුය ර් ඇන  රාරාවිදයාත් ක 

වටිනාකමින් ුතත් සබථාන කවශර්ද  ිරය ා ඇ න තු ාට ිරයන්න 
රාළුවන්ද? ඒ ශවනුශවන් ශවන් කර න ශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 
තුන් දද රුපියල් බිලියන තුන් ද? 

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
දලනට අව යතාව අනුව රුපියල් මිලියන තුන්  ශවන් කර 

න ශබනවා. නමුත් ඇසබතශේන්තු කර ා ශේ සබථාන ශ  නවාද 
ිරය ා  මනා ගත්තා  කලබිනේ ප්රිකාව්  ඩිසරිපත් කරන්න 
බ ාශප ශර ත්තු වනවා. රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුව විියන් දලනට 

සංර් ෂයය කර ඇන  සබථාන සංඛ්යාව 2.ි.. එ  සබථාන ඇමුුම  
02හි ද් වා න ශබනවා. 

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நா க்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 (අ  (iv) යටශත්  ා ඇහුශ ද  "සංර් ෂය කටුතතු තව ත් 

අරඹා ශන  ලන  දලඩි තර්ජනයකට මුහුය ර් ඇන  රාරාවිදයාත් ක 
වටිනාකමින් ුතත් සබථාන කවශර්ද?" ිරය ාි.. 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කි.ේසබ දූපශත් ඕ න්ද ශක ටුවද ශමල්සබේ දූපශත් ඕ න්ද 

ශක ටුවද  න්ත්රී  ාළිගය (යාපනය ද  න්ත්රී  ාළිගශේ වා ල්කමද 
කල්පිටිය ශක ටුවද ශම රි්  බංග ාව ( න්නාර  ද මුහුදු  ා 

වි ාරය (පාන  ද කුඩුේබිග  (පාන  ද රඹකලන් ඔය (  ඔය ද 
තුශන්කුමව දලගලබ (පාන  ද  ලමඔය ගල්අමුයද රාළුකුයාව 
(උ න ද  මක රාව ශක ටුව. 

 
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நா க்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ගරු ඇ න තු ිලද    ශේ ප්ර බනය ශය මු කශළ ත්  ුතීධය ිලසා 
ගශ ෂයය කරන්න බලරි වුුම උතුර ස  නල ශඟනහිර පළාත්ව   
ශ   රාරාවිදයා සබථාන සංර් ෂයශේ වලදගත්ක   තු කරන්න 

අව ය ිලසාි.. රුපියල් මිලියන තුන්  ිරයන්ශන් එක රාරාවිදයා 
සබථානය් වත් කරේභ කරන්න තරේ සෑශ න මුද ්  ශන ශවි. 
ිරයා ඔබතු ාත් පිළිගත්තා. එ  ිලසා ශක ප ය මුද ්  

බ ාශප ශර ත්තුශවන්ද ශක ප ය කා යිරන් ඔබතු ා එ  
කලබිනේ ප්රිකාව ඩිසරිපත් කරන්න දලනට අද සබ කර න ශබනවාද 
ිරය ා    දලනගන්න කල ලන ි..  

 
ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු  න්ත්රීතු ිලද පන් ිණය කා ය රාරා  කර න ශබන්ශන් එ  

සබථාන  මනාශගනද එහි  ාි.ේ  කුුම ිරී  ප යි.. ශ  කදද 
ුතීධය අවසන් වුයාට පන්ව ඒ ශීවල් කරන්න කා ය්   ගත 
වුයා. පන් ිණය දවසබව ත් ඒ විධියට  ාි.ේ  කුුම කළ 

රාරාවිදයාත් ක වටිනාක ්  න ශබන සබථාන .86්  න ශබනවා. 
ඒවාට එතරේ මුදල් ප්ර ායය්  අව ය ශව ා නල ල.  ධය  
සංසබකෘන ක අරමුදශ නුත්  ියයයට 25ක මුද ්   රාරාවිදයා 
ශදපාර්තශේන්තුවට යනවා. එතලිලනුත් එ  ශදපාර්තශේන්තුවට 

සල්ලි  ලශබනවා.  ඊට අ තරව ත ි. තව රුපියල් මිලියන .්  
ශවන් කර න ශබන්ශන්.  

ිලවලරිස ඇසබතශේන්තුව්  ගන්ශන් නලන ව අපට කලබිනේ 

ප්රිකාව්  ඩිසරිපත් කරන්න රාළුවන්ක ්  නල ලද ගරු 
 න්ත්රීතු ිල. එ  ඇසබතශේන්තුව  ලුකයාට පන්ව අපි 
සේපූර්යශයන්  ශ   සබථානව  සංර් ෂය කටුතතු කරනවා. 

කලින් න ුකුම දූෂයද අරවා ශේවා නවත්ව ාද  ධය  සංසබකෘන ක 
අරමුදශල් ිණය වසශර් කදාය ත් අපි රුපියල් මිලියන 600ිරන් 
වලඩි කළා. සීිණරිශේ ශ  රට ටිකේ ගලසී   වලිල විවිධ අ්රමිකතා 

ියදු වුයා. දලන් අපි එවලිල රියාවන්  නතර කර න ශබන ිලසා  
රුපියල් මිලියන 600ිරන් කදාය ත් වලඩි ශව ා න ශබනවා. එ  
මුදල් පවා අ පට ශේ කටුතතු ශවනුශවන් ශය දවන්න රාළුවන්.  

   
ගරු බිෙල් රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நா க்க) 

 (The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ගරු ඇ න තු ිලද  දලන්  බාදුන්  උත්තරය අනුවත්   සබථාන 

600කට කසන්න ප්ර ායයිරන් දලනට සංර් ෂයය කරන්න 
රාළුවන් ශව ා න ශබන්ශන් සබථාන 2.්  බව ඔබතු ා දන්නවා. 
අශේ රශේ සංසබකෘන යද කගමික සංසබකෘන ය වාශ  ද කගේ 

ඇන වී ට ශපර ශේ රශේ ජනාවාසකරයය ගලන පවා ශත රතුරු 
ගන්න රාළුවන් වන්ශන් ශ   සබථාන  ර ාි..  
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[ගරු අිර  විරාේ කාරියවසේ   තා] 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகல த்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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එ  ිලසා මූලික කාරයය්  ව ශයන්  ා ශ   කරුය 

සේබන්ධශයන් දලනගන්න කල ලන ි.. දලනට පාසල් 
අධයාපනශේත්ද විශ  ෂශයන් වි බවවිදයා ව ත් රාරාවිදයා 
ගශ ෂයය සඳ ා ශිෂයයන් ශය මු වී  වි ා  ව ශයන් අඩු වී 
න ශබනවා. එ  ිලසා රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුව ඩතා  

අ ාරුශවන් ත ි. ශ   කටුතතු කර ශගන යන්ශන්. ඒකට 
ශ  තුව්  න ශබනවා. එනේද රැිරයා පලත්ශත් න ශබන ගලටවලවි.. 
එ  ිලසා අධයාපන ඇ න තු ා ව ශයන් ඔබතු ාශ  අවධානය  ා 

ශ   කරුය ශකශරහි ශය මු කරවනවා. ශ  කදද ශේ ගශ ෂය 
කටුතතු සඳ ා විදයාඥයනයන් ශය මු ිරී  ඔබතු ාශ  අ ාතයාං ය 
පලත්ශතන්  දන වලම පිළිශවළ්  එ් ක ත ි. යන්ශන්. නලත්නේ 

තව අවුරුදු 500්  ිණයත්ද රාරාවිදයා ගශ ෂය කටුතතු කරන්න 
අපට මිිලසබන් නල ල. ගරු ඇ න තු ිලද එ  ිලසා ශේ ගශ ෂය 
කටුතතු සඳ ා අව ය විදයාඥයනයන් ිලර් ායය ිරී ට අධයාපන 

අ ාතයාං ය පලත්ශතනුත් යේ ිරිය වලම පිළිශවළ්  සකසබ කරන්න 
ිරය ා  ා ඔබතු ාශගන් ඩල් ා ියටිනවා. තුන්වන අතුරු ප්ර බනය 
ගරු ුකීධික පන රය  න්ත්රීතු ා විියන් අසනවා ඇන . 

 
ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 ා උත්තරය ශදන්නද? 

ගරු කථානායකතු ිලද ඇත්ත ව ශයන්  රාරාවිදයා උපාධිය 
කළ අය සබථිරව  රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුවටත්ද  ධය  
සංසබකෘන ක අරමුද ටත් බඳවා ගන්නවා. ඊට අ තරව රාහුුම 

උපාධිධාරින් විධියට බඳවා ගත් වි ා  සංඛ්යාවකුත් ශේ 
සේබන්ධශයන් කටුතතු කරනවා.  ා හිතන විධියට රාරාවිදයාව 
 දාරරා අයට රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුශ ත්ද  ධය  සංසබකෘන ක 

අරමුදශල්ත් සබථිරව  රැිරයා න ශබනවා. ශේ අව යතාව රාරවන්න 
එවලිල සෑශ න පිරිස්   ඒ ශදපාර්තශේන්තුවට  ඕනෑ වනවා. ඒ 
සඳ ා ශවනත් අය ගන්ශන් නල ල. ස  ර විට ඩන  ාසය වාශ  
විෂයය්   දාරරා අය ගත්තාටද ඇත්ත ව ශයන්  ශේ අයශ  

ශස වය සබථිර ිරීශේර් රාරාවිදයාව  දාරරා අයට ත ි. ප්රමුඛ්ත්වය 
 ලශබන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුකීධික පන රය  ලන තු ා. 

 
ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතු ිලද  ා තුන්වන අතුරු ප්ර බනය අ නවා. 

ගරු ඇ න තු ිලද රාරාවිදයා ශදපාර්තශේන්තුව තුළත්ද  ධය  
සංසබකෘන ක අරමුද  තුළත් අීතතශේ ියීධ වුුම යේ යේ දූෂයද 

වංචා පිළිබඳව ඔබතු ා සඳ න් කළා. ගරු කථානායකතු ිලද  ා 
ඩතා වග ීර ්  ඇන ව ශේ කරුය ිරයනවා.  ා ශේ කාරයයට 

අදාළ ලියවිල් ්  ශේ ශ  ශ  ශත් සභාගත* කරනවා.  

ගරු කථානායකතු ිලද රාළුවන් නේ ශේ ලියවිල්   ලන්සාඩ් 
වාර්තාශ  ශක ටස්  බවට පත් කරන්න ිරය ාත්  ා ඩල් ා 
ියටිනවා. 

විශ  ෂශයන්  රාරා විදයා ශදපාර්තශේන්තුශ ත්ද අධයාපන 

අ ාතයාං ශේත් ඇතලේ ිල ධාරින්ශ  රියා වි ාරසබථානව  
රාරාවසබතු විතර්  ශන ශවි.ද පාසල් විනා  වී  ශකශරහිත් බ පා 
න ශබනවා.  ාතර නගරශේ  න්ජාතා විදයා යද  ාන්ත ශතෝ සබ 
කු ර විදයා ය වාශ  ස  ර පාසල් ගත්තත් එශ  ි..  රාරා විදයා 

ශදපාර්තශේන්තුවද  ධය  සංසබකෘන ක අරමුද  වාශ   ඔබතු ා 
යටශත් න ශබන අශන්  අ ාතයාං ය ත ි. අධයාපන 
අ ාතයාං ය. වර්ත ානශේ ඔබතු ාශ  ජාන ක පාසල් 

අධය් ෂවරයාද ස  ර ජාන ක පාසල්ව  විදු ල්පන වරුන් ස  
විදු ල්පන ිලයන්  ියදු කරන ශේ අ්රමිකතාද දූෂය ස  වංචා 
සේබන්ධශයන් ඔබතු ා ඩ්  න් රියා  ාර්ග ගන්නවාද ිරයා  ා 

දලන ගන්න කල ලන ි..  ඒ ලියවිල්   ලන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් 
කරන්නය ිරයා    ඩල් නවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ න තු ා ඒ ගලන පියවර ගන්නවාද? 

 

ගරු අකිල විරාේ කාරියවසම් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாி வசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශචෝදනාවකට  ්  වුුම ප කවන් 

අපට ඒ සේබන්ධව කටුතතු කරන්න බල ල.  ලබලි.ද    ිරයන්න 
ඕනෑද පල ලිසලිව  යේ ශකශන්  විනය විශරෝධී ශ ෝ මූ ය 
දූෂයයකට අදාළව යේ ශදයකට  සේබන්ධ ශව ා න ශබනවා නේ 

විනය වි ර් න  ත අව ය පියවර සබථිරව   ගන්නවා. පන් ිණය 
දවසබව ත් අපි  එවලිල පියවර ගත්තා. ඩිසරිශේර්ත් ිරිය  ප්ර බනය්  
නලන ව තරාන ර  ශන බ ා ගන්න ඕනෑ කරන පියවර ගන්නවා.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබ ශ    සබතුන ි..  

 

චන්දන පැල්ිළ  ෙහතා : මූලය වසචා 
திரு. சந்தன தபல்பிட்ட : நிதி நமாசடிகள் 
MR. CHANDANA PELPITA: FINANCIAL FRAUDS 
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5. ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
කෘෂිකර්  අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය- (4  

(අ  (i) සී ාසහිත  ංකා ශප ශ  ර ස ාගශේ රියාකාී  
අධය් ෂවරශයකු ශ ස චන්දන පලල්පිට   තා 
ශස වය කරන්ශන්ද; 

 (ii) එශස  නේද ඔහුශ  වලටුපද ර් නා ස   බාර් ඇන  
වා න සඳ ා  ාියක කුලිය ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කවශර්ද; 

 (iii) ජනාධිපන  පී් ෂය ශක මිෂන් සභාව විියන් 
2015 ශන වලේබර් 06 දාතමින් ශපත්සේ අංක 
PCI/52/2015 යටශත් කෘෂිකර්  අ ාතයාං ශේ 
ශල්කේ ශවත ලිපිය්  එවා න ශබ්ද; 

 (iv) එ  ලිපිශේ සඳ න් කකාරයට චන්දන පලල්පිට 
  තා  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  
ිලශයෝජය සා ානයාධිකාී  ශ ස ශස වය කළ 
අවධිශේ ියදු කර ඇන  බරපත  මූ ය වංචා 
කවශර්ද; 
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————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகல த்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

 (v) එ  මූ ය වංචාවන් සඳ ා ජනාධිපන  පී් ෂය 
ශක මිෂන් සභාශ  ිලර්ශී  කවශර්ද; 

 (vi) එ  ිලර්ශී  රියාත් ක කළ ිසනය කවශර්ද; 

 (vii) ජනාධිපන  පී් ෂය ශක මිෂන් සභාශ  
ිලර්ශී යන් රියාත් ක ශන කශළ  නේද ඒ සඳ ා 
ශ  තු කවශර්ද;  

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 

( அ) (i) வகர றுக்கப்பட்ட இலங்கக உரக் கம்பனி ின் 

தச ற்பாட்டுப் பணிப்பாளர் ஒருவராக திரு. 

சந்தன தபல்பிட்ட நசகவ ாற்றுகின்றாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், இவரது சம்பளம், தகாடுப்பனவுகள், 

வைங்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கான மாதாந்த 

வாடகக ஆகி ன தனித்தனிந   ாது 

என்பகதயும்; 

 (iii) சனாதிபதி விசாரகண ஆகணக்குழுவினால் 

2015 நவம்பர் 06ஆம் திகதி ிடப்பட்ட 

PCI/52/2015ஆம் இலக்க மனுவின் கீழ் 

கமத்ததாைில் அகமச்சின் தச லாளருக்கு 

கடிததமான்று அனுப்பப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (iv) நமற்படி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு 

திரு. சந்தன தபல்பிட்ட இலங்கக கடற்தறாைில் 

துகறமுகங்கள் கூட்டுத்தானத்தின் பிரதிப் தபாது 

முகாகம ாளராக நசகவ ாற்றி  காலத்தில் 

நமற்தகாண்டுள்ள பாாி  நிதி நமாசடிகள் 

 ாகவ என்பகதயும்; 

 (v) நமற்படி நிதி நமாசடிகள் ததாடர்பிலான 

சனாதிபதி விசாரகண ஆகணக்குழுவின் 

சிபாாிசுகள்  ாகவ என்பகதயும்; 

 (vi) நமற்படி சிபாாிசுகள் அமுல்படுத்தப்பட்ட திகதி 

 ாது என்பகதயும்; 

 (vii) சனாதிபதி விசாரகண ஆகணக்குழுவின் 

சிபாாிசுகள் அமுல்படுத்தப்படவில்கல எனின், 

அதற்கான காரணங்கள்  ாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether Mr. Chandana Pelpita serves as a 
working director at the Ceylon Fertilizers 
Limited;  

 (ii) if so, what his salary, allowances and the 
monthly rental for the vehicles assigned to 
him are; 

 (iii) whether the Presidential Commission of 
Inquiry had sent a letter dated 6th November 
2015 to the Secretary to the Ministry of 
Agriculture with regard to Petition No. 
PCI/52/2015; 

 (iv) what acts of serious financial fraud had 
been committed by Mr. Chandana Pelpita 
during his engagement as Deputy General 
Manager at the Ceylon Fishery Harbours 
Corporation according to the letter 
concerned; 

 (v) what recommendations were made by the 
Presidential Commission of Inquiry with 
regard to the acts of fraud concerned; 

 (vi) the date on which such recommendations 
were implemented; and  

 (vii) the reasons, if the recommendations of the 
Presidential Commission of Inquiry have 
not been implemented? 

(b) If not, why?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවනුශවන් 

   ඒ ප්ර බනයට පිළිතුරු ශදනවා. 

(අ    (i)   ශස වය කර ඇත. 

        (ii)    ාියක වලටුප රු. 75ද000/-්  ශ . වා නය සඳ ා 
 ාියක කුලිය ව ශයන් ිර.මී..000්  ධාවනයට 
රු. 5ද000/-් දද ඊට අ තරව ිර.මී.1්  සඳ ා රු..0 
බලිණන්ද ශගවීේ කර ඇත. 

       (iii)      ඔ . 

 (iv) ජනාධිපන  පී් ෂය ශක මිෂන් සභාශ  ශල්කේ 
විියන්  ංකා ධීවර වරාශේ නීන ගත සංසබථාශ  
ිල ධාරින් විියන් ියදු කරන  ද බරපතළ වංචාව 
පිළිබඳව ශපත්සේ අංක PIC /52/2015 ට අදාළ 
වාර්තාව 2015.11.06 ිසන කෘෂිකර්  ශල්කේ ශවත 
ඩිසරිපත් කර ඇත. 

  එ  ලිපිශේ චන්දන පලල්පිට   තා  ංකා ධීවර 
නීන ගත සංසබථාශ  ිලශයෝජය සා ානයාධිකාරි 
ශ ස කටුතතු කළ අවධිශේ ප ත සඳ න් මූ ය 
වංචා ියදු කළ බවට සඳ න් කර ඇන  බව සඳ න් 
ශ . 

1.   ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  මුදල් 
රුපියල් 8ද 50ද000්  ප්රසේපාදන 
රියාවලිශයන් බල ලරව වියදේ කර හිටරා 
ජනාධිපන   හින්ද රාජප් ෂ   තාශ  
 ලන වරය ප්රචාරක රැලිය්  2014.12..0 වන 
ිසන මීගමුව නගර සභා ක්රීමාංගයශේ 
පලවලත්වී ; 

2.  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  මුදල් 
රුපියල් 175ද000්  වියදේ ශක ට  හින්ද 
රාජප් ෂ   තාශ   ලන වරය ප්රචාරක 
රැසබවී  සඳ ා භාවිතා ිරී ට LED න ර 
සහිත රූපවාහිනී යන්ත්ර ශයදවී ; 

3.  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  
රුපියල් 1ද255ද000ක මුද ්  ප්රසේපාදන 
රියාවලියිරන් ශත රව වියදේ කර  හින්ද 
රාජප් ෂ   තාශ   ලන වරය ප්රචාරක 
කටුතතුව ට ශය දා ගන්නා  ද ටී ෂර්ේද 
කලේ ශත ේපි  මි ර් ගලනී ; 
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4. මීගමුව අධිකරය සංීරර්යය ඩිසරිපිට 
ක රාව අස  සාදා න බූ ස රු ල කය සඳ ා 
රුපියල් 1ද848ද000ක මුද ්  ිරියදු 
ප්රසේපාදන රියාවලියිරන් ශත රව වියදේ 
ිරී ; 

5. ප්රසේපාදන රියාවලිශයන් පරිබාහිරව 2015 
වසර සඳ ා  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත 
සංසබථාශ  රුපියල් 1ද0 0ද000ක මුද ්  
වියදේ ශක ට ිසන ශප ත් මුද්රයය ිරී . 

  ජනාධිපන  පී් ෂය ශක මිෂන් සභා වාර්තාව 
අනුව ඩ ත 1 ියට 5 ද් වා  ග වලරැිස රියා සඳ ා 
ප ත සඳ න් ිල ධාරින් වගිරව ුතත්තන් බව 
සා් ෂිවලින් පල ලිසලි වන බව දල් ශ . 

(1) චන්දන පලල්පිටද  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත 
සංසබථාශ  හිටරා ිලශයෝජය 
සා ානයාධිකාරි. 

(2) ග පිට ශගදර පියල් අශබ්ශස කරද  ංකා 
ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  
සා ානයාධිකාරි. 

(3) සරත් කු ාර ගුයරත්නද හිටරා වලම බ න 
ධීවර අ ාතය. 

(4) උපාලි චමින්ද ශපශර්රා කු ාරියං ද හිටරා 
වලම බ න ධීවර අ ාතය සරත් කු ාර 
ගුයරත්න   තාශ  ශපෞීගලික ශල්කේ. 

(5)  ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  හිටරා 
සභාපන  උපාලි ලියනශ    තා. 

   ංකා ධීවර වරාය නීන ගත සංසබථාශ  හිටරා 
ිලශයෝජය සා ානයාධිකාරි චන්දන පලල්පිට යන 
අය ශේ වන විට රජයට අනුබීධ සී/ස  ංකා 
ශප ශ  ර ස ාගශේ රියාකාරි අධය් ෂවරශයකු 
ව ශයන් ශස වය කරනු  බි.. එ  ිල ධාරියාද 
ඩ ත වලරැිසව ට වගිරව ුතතු ිලසා ඔහුට විරුීධව 
නීන  ය කටුතතු කරන බලවින්  ංකා ශප ශ  ර 
ස ාගශේ දලනට දරන තනතුරින් ඔහු ව ා  ඩවත් 
ිරී ට කටුතතු කරන ශ න් ජනාධිපන  පී් ෂය 
ශක මිෂන් සභාව විියන් ිලශයෝග කර ඇත. 

 (v) චන්දන පලල්පිට   තා සී/ස  ංකා ශප ශ  ර 
ස ාගශේ දරන තනතුශරන් ව ා  ඩවත් ිරී . 

 (vi) 2016.12.31 ිසන ියට ඩල් ා අසබවී ඇත. 

 (vii) අදාළ ශන ශ . 

(ක  අදාළ ශන ශ . 

 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

කවදාද ඩල් ා අසබවුශණ්? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

2016.12.31වලිල දා. ඔබතු ා ිසිණන් ිසගට  ශේ ගලන අහුවා 
ශන්.  

 
ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශේ ප්ර බනය අ න්න අරශගන දලනට  ාස 10්  විතර ශවනවා. 

ශදසලේබර්  ාසශේ .1වලිල දා චන්දන පලල්පිට ඩල් ා අසබශවන 

කල් ඔබතු න් ා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට උත්තර දුන්ශන්ත් නල ල. 

ිසිණන් ිසගට   ඟ  ලරද  ඟ  ලර ත ි. හිටිශේ. අදත්ද ශේ ප්ර බනය 
අ න කවදාවත් කෘෂිකර්  අ ාතයවරයා සභාවට එන්ශන්ත් 
නල ල. ජනාධිපන  වි ර් න ශක මිසශ න් චන්දන පලල්පිටට 
ශ තරේ ශචෝදනා ප්ර ායය්  එල්  ශව ා න ශබීර් කෘෂිකර්  

අ ාතයවරයා ඔහු ඩවත් ශන කර ඩල් ා අසබශවන කල් බ ාශගන 
ියටිශේ ඇි.? 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද    හිතන විධියට එතු ා ඩල්ීස ්  කළාද 

"එතු ාට ඩල් ා අසබශවන්න කා ය ශදන්න" ිරය ා. ඊට පසබශස  
ත ි.ද ශේ ප්ර බනත් එන ශක ට එතු ා ඒ සේබන්ධව ඩල් ා අසබවී  
ර් ා න ශබන්ශන්.  

 
ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ගරු අනුර ිසසානායක   තා අ නවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න. ගරු අනුර ිසසානායක 
 ලන තු ා. 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ කණ්ඩුව ශග ම නලඟීශේ 

ජනවරශේ න ුකශණ් වංචාවද දූෂයයද නාසබන යට එශරහි වී .    
දන්ශන් නල ලද ඒක කරනවාදද නලීද ිරය ා. ඒක ත ි. ජනවර . 

ඩතා පල ලිසලි ශ ස ජනාධිපන වරයා විියන්  පත් කරන  ද 
ජනාධිපන  ශක මිෂන් සභාශවන් කෘෂිකර්  අ ාතයවරයා ශවත 

ලිඛිතව දලනුේ ර් න ුකයාද "ශ  හු ධීවර අ ාතයාං ශේ ිලශයෝජය 

සා ානයාධිකාරිවරයා  ලටියට කටුතතු කරන ශක ට ශේද ශේද 
ශේද වංචාව ට  වුල් වී න ශබනවා. එය ජනාධිපන  වි ර් න 

ශක මිෂන් සභාශ ර් ත වුරු වී න ශබනවා. ඒ ිලසා ඔහු දරන 
ධුරශයන් ඩවත් කරන්න" ිරය ා. ශ තු ා සදාචාර සේපන්න 

අ ාතයවරශය්  ශ ස කටුතතු කළ ුතතුි.. ශ  කදද එතු ා 

ජනාධිපන වරයාශ  ප් ෂශේ ශල්කේවරයා  ලටියට කටුතතු 
කරන අ ාතයවරයා. ඒකි. න ශබන වලදගත්ක . ජනාධිපන වරයා 

ප් ෂශේ සභාපන වරයාද ශේ ඇ න වරයා ශල්කේවරයා. 
ජනාධිපන වරයා විියන් පත් කරන  ද ශක මිෂන් සභාශ  ිලර්ශී  

 ත ත ි. කෘෂිකර්  අ ාතයාං ශේ ශල්කේවරයා සේබන්ධව 
ලිඛිතව දලනුේ ශදන්ශන්. එශස  දලනුේ ර් න බියර් ව ා  

රියා ාර්ගය්  ගත්ශත් නල ල.  

ගරු කථානායකතු ිලද ඔබතු ා බ න්න ශේ ප්ර බනයට 
පිළිතුරු  බා ර්  සඳ ා අද ශේ  බා ශදන්ශන්  තරශවිල 

අවසබථාවි..    හිතන විධියට ශේ නයාය පත්රශේ  තරශවිල 
අවසබථාශ  පිළිතුර්   බාර් ට අවසබථාව ශදන එක  ප්ර බනය 

ශේක. ශ ප ය කා ය්  අර ගත්තා. ගරු කථානායකතු ිලද 

පාර්ලිශේන්තුවටවත් ිල බචිත පිළිතුර්   බා ශන ර් ශ  හුශ  
කර් ෂාව ශවනුශවන් අවසබථා  තරකට වමා කා ය්  ගනු 

 ලබූවා.    දලනගන්නට කල ලන ි. එවලිල ලිඛිත දලනුේර් ්  ියදු 
ශක ට න බියර් ඔහු ඩවත් ශන ිරී ට කටුතතු ශන කශළ   න්ද 

ිරය ා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ා ිර ව එක  රි.  තර වතාව්  

ප්ර බනය ඩිසරිපත් කළා.    අ ාතයාං ශේ ශල්කේතු ාට දලනුේ 
දුන්නා ඊළඟ අවසබථාශ  අිලවාර්යශයන් ශේ ප්ර බනයට පිළිතුර 
 බා ිසය ුතතුි. ිරය ා. ඒ ිලසා ත ි.    ර්ර්  විසබතරය්  ඩිසරිපත් 
කශළ . පිළිතුර ඩිසරිපත් කර ාද අද ප්ර බනය අ න විට එතු ා ඩල් ා 
අසබශව ා න ුකයා.  

 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
විසබතරය ර්ර්  නල ල. ඔබතු ා විියන් ඔය ඩිසරිපත් කශළ  

කෘෂිකර්  අ ාතයාං ශේ ශල්කේවරයාට ජනාධිපන  ශක මිෂන් 
සභාශ  ශල්කේවරයා විියන් එවන  ද සට න. ඒ සට න මීට 
ශපර 2017 අය වලය විවාදය ශන ව 2016 අය වලය විවාදශේර්ද ඒ 
ිරයන්ශන් 2015 ශන වලේබර්  ාසශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශ   
 ලන්සාඩ්ගත කර ා න ුකයා. එ  ිලසා ඔබතු ාට අවලත් ශත රතුරු 
ශස යන්නට ශදය්  න ුකශණ් නල ලද ගරු රාජය ඇ න තු ිල. දලන් 
ශේ ගරු සභාශ ර් ිර වා ශන් ඔහු විියන් ියදු කරන  ද වංචා 
ශපළ් . ඔශක   එකට එකතු කළා   ් ෂ 150කට වමා වලඩිි.. 
ඒ සඳ ා ඔහු ඍජුව  වුල්  ග බව සඳ න් වී න ශබනවා. ඒ  ශල්ඛ්න 
ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඩිසරිපත් කළ ඒවා. වග ිරව ුතතු 
අ ාතයාං ය්  නේද අ ාතයවරශය්  නේ ශ   පාර්ලිශේන්තුශ  
ඩතා වගීරශ න්  ලන්සාඩ්ගත කරන  ද ලිපිය  ත පදනේව අඩු  
ව ශයන් රියා ාර්ගය්  ගත ුතතුව න ුකයා. තමුන්නාන්ශස  ා 
 ාස 14කට වලඩි කා ය්  ශ  හු කර් ෂා ිරී  සඳ ා කටුතතු 
කරමින් න ුකයා.  

ගරු කථානායකතු ිලද එශ   කල්පනා කර ා බ න විට ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශවන් ඇන  වලමකුත් නල ල. ශ  කදද සා් ෂි සහිතව 
කරුුම ශපන්වා න බියර් තමුන්නාන්ශස  ා රියා ාර්ගය්  ගත්ශත් 
නල ල. එ  ිලසා    ගරු රාජය අ ාතයතු ාශගන් දලන ගන්නට 
කල ලන ි.ද ශදසලේබර්  ාසශේ .1ශවිල දා ඩල් ා අසබශවන ශත්  
ඔහු කරන  ද රියා ාර්ග ස ද -ශ  කද ඔහු ගත්ත රියා ාර්ග 
රැස්  න ශබනවා. ඔබතු ා දන්නවාද  ංකා ශප ශ  ර සංසබථාශ  
රියාකාරි අධය් ෂ ියයවල  deals කරන බව.- ඔහු ධුරය දලරූ 
කා ශේර් ියදු  ග ගනු - ශදනු පිළිබඳව පී් ෂයය්  කර ාද ශ   
පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තාව්  ඩිසරිපත් කරනවාද ිරය ා. 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු  න්ත්රීතු ිලද    ශේ සේබන්ධව ගරු ඇ න තු ාශ  

අවධානය ශය මු කරව ාද ඔබතු ා ිරයරා කකාරයට 
අිලවාර්යශයන්  වාර්තාව්   ඩිසරිපත් කරන්නේ. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද ශබ ශ    සබතුන ි.. 

 
පාසල් බෑේ ලබා දීපම් වැඩස හන: ඌව පළාත් 

සභාව 
பாடசாகலப் புத்தகப் கபகள் வைங்கும் 
நவகலத்திட்டம் : ஊவா மாகாணம் 

PROGRAMME FOR DISTRIBUTION OF SCHOOL BAGS:  UVA 
PROVINCIAL COUNCIL   
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6. ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා  ා පළාත් පා න අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - 
(3) : 

(අ  (i) ඌව පළාත් වත් න් ප්රධාන අ ාතයවරයා විියන් 
ඌව පළාශත් පාසල් ශිෂයයන්ට පාසල් බෑ   බා 
ර්ශේ වලමසට න්  කරේභ කර ඇන  බව දන්ශන්ද; 

 (ii) එශස  නේද බදුල්  ිසසබ්රි් කශේ ශේ ද් වා එ  
ප්රන  ාභ  ලබී ඇන  ශිෂයයන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (iii) ඒ සඳ ා දලනට දරා ඇන  මුළු වියද   කවශර්ද; 

 (iv) එ  මුදල්  බාගත් මු ාර කවශර්ද; 

 (v) ශ හිර් යේ අ්රමිකතාව්  ියදු වී න ශබ්ද; 

 (vi) එශස  නේද ඒ සඳ ා ගන්නා පියවර කවශර්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 

மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சகரக் 

நகட்ட வினா: 
(அ) (i )  ஊவா மாகாண சகப ின் தற்நபாகத  

முதலகமச்சாினால் ஊவா மாகாண பாடசாகல 

மாணவர்களுக்கு பாடசாகல புத்தகப் கபகள் 

வைங்கும் நவகலத்திட்டதமான்று ஆரம்பிக்கப் 

பட்டுள்ளததன்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 ( i i )  ஆதமனில், பதுகள மாவட்டத்தில் இதுவகர 

நமற்படி அனுகூலங்கள் கிகடக்கப்தபற்றுள்ள 

மாணவர்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 ( i ii )  இதற்தகன இன்றளவில் ஏற்கப்பட்டுள்ள 

தமாத்தச் தசலவு எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( iv )  நமற்படி பணத்ததாகக தபறப்பட்ட மூலங்கள் 

 ாகவ என்பகதயும்; 

 ( v )  இதில் ஏநதனும் முகறநகடு இடம்தபற்றுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 ( v i )  ஆதமனில், அது ததாடர்பாக நமற்தகாள்ளப் 

படும் நடவடிக்கக  ாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 
askedhe Minister of Provincial Councils and Local 

Government: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that the 
present Chief Minister of the Uva Province 
has started a programme for distribution of 
school bags among the school children of  
Uva Province; 

 (ii) if so, of the number of students of  Badulla 
District that have received the aforesaid 
benefit; 

 (iii)  the total expenditure borne for this purpose 
by now; 

 (iv)  the funding sources of the aforesaid 
project; 

 (v) whether any irregularity has occurred in the 
aforesaid project; and 

 (vi) if so, of the steps that will be taken in this 
regard? 

(b) If not, why? 
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ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථානායකතු ිලද එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශ ශස ය. 

(අ  (i) ඔ . 

 (ii) බදුල්  ිසසබ්රි් කශේ ප්රන  ාභ  ලබූ පාසල් 
ශිෂයයන් සංඛ්යාව - 1ද02. 

  (ඌව පළාත් අධයාපන අ ාතයාං  අරමුදලින් 
ප්රන  ාභ  ලබී ඇත.  

 (iii) ශිෂයි.න්ට බෑ   බා ර්  සඳ ා දලනට දරා ඇන  
මුළු වියද  - රුපියල් 460ද.50.00(රුපියල් 
 ාර ් ෂ  ලටද සබ තුන්ියයපන ි.  

ගරු  න්ත්රීතු ිලද එ  වගුව සභාගත කරන්නදද නලත්නේ 
ිරයවන්නද? 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබතු ා සභාගත කරන්න.    ිරයවන්නේ. 

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද    එ  වගුව සභාගත* කරනවා. 

 (iv) පළාත් සභා අධයාපන අ ාතයාං  අරමුදලින්. 

 (v) ිලයමිත පරිිස ප්රසේපාදන කටුතතු ියදු කර ඇන  බව 
ප්රධාන ශල්කේ වාර්තා කර ඇන  අතර මුදල් 
ශක මිෂන් සභාව විියන් ශ   වලමසට න අනු ත 
කර ඇත. 

 (vi) අදාළ නලත. 

(ක  අදාළ නලත. 

 
* සභාපම්සය ෙත තබන ලද වගුව: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட அட்டவகண: 
* Table tabled: 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනය 
ශ යි.. 

ඇත්ශතන්  ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ශේකට සතය උත්තර 

ශදන්න වි ා  උත්සා ය්  දරනවා. නමුත්ද ඔබතු ාට  ලශබන 
ශත රතුරු ඩතා  මුසාව් . "ශේ ියයවල ශත රතුරු ශබ රු"ය ිරයන 
කාරයය  ා ිරයනවා. ගරු කථානායකතු ිලද  ා ළඟ ශේ 

න ශබන්ශන් ිසිණන් ිසගට  වි සූ ප්ර බනව ට  ලුකුම උත්තර 
ඇතුළත්  ලන්සාඩ් මිටිය් . ශ හි අවසාන ව ශයන් න ශබන්ශන්ද 
ගරු අ ාතයතු ා ස  රාජය අ ාතයතු ා "ශේ පිළිබඳව ශ  ය ා 
බ  ා විසබතරය්  ශදන්නේ" ිරය ා. ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ාට 

සඟවරාද ඔබතු ාට ශන දුන් ශල්ඛ්නය්  ත ි. ඔබතු ාට උද ව්  
 ලටියට    ශේ ිරයවන්නට  දන්ශන්. ගරු කථානායකතු ිලද 
   එය ිරයවන්නට කා ය ටික්  ඩල් නවා. ශ  කදද 

ශබ ශ ෝශදනා හිතනවාද ගරු ප්රධාන අ ාතයවරයාත් එ් ක 
 ශගත් ශප ඩි ශපෞීගලික තර ්  න ශබනවා ිරය ා. එශස  නල ල 
ගරු කථානායකතු ිල. 2016 සලේතලේබර් 27වන ිසන 

විගයකාධිපන  ශදපාර්තශේන්තුශවන් පළාත් සභාවට එවරා 
විගයන වි න්     ඩිසරිපත් කරනවා. එහි ශ ශස  සඳ න් වනවා  

"2015  ා 2016 වර්ෂව ර් ශ  නරාග  ිසසබ්රි් කශේ පළාත් පා න 

කයතන 0 කද බදුල්  ිසසබ්රි් කශේ පළාත් පා න කයතන 14ක ස  ඌව 

පළාත් සභාශ  මුදල්  ා ්ර  සේපාදනද නීන ය  ා සා යද අධයාපනද 

පළාත් පා නද ඩමේද විදුලිබ   ා බ  ් න ද ඩිසිරීේද ග්රාමීය යටිත  

ප න්කේ අ ාතයාං ය විියන් වීරියං  ඩිසබට්රිබිුතටර්සබ නේ කයතනයට 
පාසල් ශප ත් බෑ  1 ද615්  මි ර් ගලනී  ශවනුශවන් රුපියල් 

5ද125ද775්  ශගවා න ුකකව....."   

ඌව පළාත් සභාශ  මුදල් ඇ න වරයා යටශත් ශග ම්  
අ ාතයාං  න ශබනවා. 

එ  ලිපිශේ  තවදුරටත් ශ ශස  සඳ න් ශවනවා  

" ශේ පිළිබඳ විගයනශේර් ප ත කරුුම ිලී් ෂයය විය. 

1987 අංක 15 දරන ප්රාශීය ය සභා පනශත් 1  වන වගන්න ශේ XIX උප 

වගන්න ය ප්රකාර ප්රාශීය ය සභා ප්රාශී ය තුළ ශග මනලලිලිද උපකරයද 

ක්රීමා භූමිද ශන්වාියකාගාරද ගුරු ිලවාසද ක්රීමා භාණ්ම ස  රාසබතකා  
ප න්කේ වලිල අධයාපන ප න්කේ සල සී  සඳ ා වලම පිළිශවළ්  සකසබ 

කර ිලිය බ ධාරියා ශවත ඩිසරිපත් කළ ුතතු අතරද ිලිය බ ධාරින් විියන් 

අදාළ ප්රඥයනේන ය යටශත් ප්රන පාදන ස සබවා එ  වලම සට න් රියාත් ක 

කළ ුතතු වුවත්ද 1 87 අංක 15 දරන ප්රාශීය ය සභා පනශත් 1.2 (ඒ   ා 

(ඔ  වගන්න ය යටශත් වියදේ කළ ශන  ලිර වියද ්   ග ශපර පාසල් 

දරුවන් සඳ ා පාසල් බෑ  ශබදා ර් ට ප්රාශීය ය සභා 0 ්  විියන් රුපියල් 
1ද 47ද500ක මුද ්  සභා අරමුදලින් වියදේ කර න ුකකව." 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ එක් .  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දලන් ියයල්   ිරයවන්නට ඩමර් ට අප න්ි..  

 
ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ට තව එ්  අවසබථාව්  ශදන්න. 
ශ  කදද  දලන් ශ තු ා  ිර ශ  ශප ත් බෑ  සඳ ා  ාර ් ෂය්  
ශගව ා න ශබන බවි.. නමුත් ගරු ඇ න තු ිලද ශේ විගයන 

වි න්  අනුව පනසබ එ්   ් ෂද- 

721 722 

බදුල්   ිසසබ්රි් කශේ පාසල් ශිෂයි.න්ශ  පාසල් බෑ  සඳ ා දරා ඇන  වියද  

අනු 
අං
කය 

විසබතරය 

 බා ර් 
ඇන  
පාසල් 
බෑ  
ප්ර ාය
ය 

මුළු 
ගය
න 

බෑගයක 
මි  රු. 

ශග ග මුද  
රු. 

පාසල් බෑ  
සඳ ා ශග ග 
මුළු මුද  
රු. 

01.  හියංගනය 
ක ාප අධයාපන 
ක ාපය 

237  1023 450.00 106650.00 460350.00 

02. බණ්මාරශව  
ක ාප අධයාපන 
ක ාපය 

257   450.00 115650.00   

03. වලලි ම ක ාප 
අධයාපන 
ක ාපය 

259   450.00 116550.00   

04. බදුල්  ක ාප 
අධයාපන 
ක ාපය 

270   450.00 121500.00   

  මුළු එකතුව    1023     460350.00 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද ඔබතු ා  ශගන් අ  ා න ශබන්ශන් පාසල් 
සේබන්ධවි.; ශපර පාසල් සේබන්ධව ශන ශවි.. ශපර පාසල් 
සේබන්ධව දලන ගන්න ඔබතු ාට අව ය නේ    ඒ ගලන 

ශත රතරු ශස යා බ ා ඔබතු ාට ඩිසරිපත් කරන්නේ. ඔබතු ාශ  
ප්ර බනය පාසල්ව ට සී ා කරන  ද ප්ර බනය් . නමුත් දලන් ඔබතු ා 
ශපර පාසල් සේබන්ධශයන් ප්රකා  කරරා ිලසා ශපර පාසල් 

සේබන්ධශයන්    දත්ත  බාශගන ඔබතු ාට උත්තර ශදන්නේ.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අ ාතයතු ාට  ඒ ගලන ශස යා බ න්න රාළුවන් ශන්.  
 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ ප්ර බනශේ ශපර පාසල් ගලන 
සඳ න්වී ්  නල ල. 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශපර පාස ් ද පාස ්  ශන වන්ශන් 

ශක තලිලන්දද ශවනසබ වන්ශන් කු න ය ර්ෂය්  යටශත්ද  ිරයන 
කාරයය  ට ශප ඩ්ම්  පල ලිසලි කරන්න.    ඒ ගලන දන්ශන් 
නල ල. ශපර පාස ්  පාසල් ගයයට අයත් වනවාදද  නලීද ිරය ා 

    ඇ න තු ාශගන් අ නවා.  
 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද  ශගන් අ  ා න ශබන්ශන් පාසල් 
සේබන්ධශයන්. ගරු කථානායකතු ිලද ශපර පාසල් 

සේබන්ධශයන් ප්ර බනය්  ශය මු කරනවා නේ    ඒ 
සේබන්ධශයන් ශ  යා බ න්නේ.  

 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද ගරු අනුර කු ාර ිසසානායක  ලන තු ා ශේ කාරයය 
ප දනවා.  අපට ශේ කාරයය හුඟ්  දුර ශගනයන්න අ ාරුි..  
 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේ විගයන වි න්ශේ ඩතා පල ලිසලිව න ශබන්ශන් පාසල් 

පිළිබඳවි.; ශපර පාසල් පිළිබඳව ශන ශවි.. 

"ශ  නරාග  ිසසබ්රි් කශේ පළාත් පා න කයතන  ලින් 
මි ර් ශගන ශබදා රින  ද පාසල් ශප ත් බෑ  සේබන්ධශයන් ියදු 

කළද-"[බාධා ිරී ් ]නල ල. නල ල. ගරු කථානායකතු ිලද ශේ 
ප්ර බනශේ න ශබන්ශනත් "ඌව පළාශත් පාසල් ශිෂයයන්ට පාසල් 
බෑ -" 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

බදුල්  ිසසබ්රි් කශේ. 
 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නල ලද ඌව පළාශත්. ඌව පළාතට ශ  නරාග ත් අි.න ි.. 
[බාධා ිරී ් ]ඔබතු ා  පට න්න එපා. 

ප්ර බනශේ න ශබන්ශන්ද "ඌව පළාත් වත් න් ප්රධාන 
අ ාතයවරයා විියන් ඌව පළාශත් පාසල් ශිෂයයන්ට-" ිරය ා.  
එහි ශපර පාසල් කථාව්  නල ල. පාසල් ශිෂයයන්ට ශප ත් බෑ  

 බාර්  සේබන්ධශයනුි. ප්ර බනය  තුශව ා න ශබන්ශන්. විගයන 
වි න්  න ශබන්ශන්ත් පාසල් ශිෂයයන්ට ශප ත් බෑ   බාර්  
පිළිබඳවි.. ගරු කථානායකතු ිලද ශපර පාසල් පිළිබඳ කථාව්  
ශන ශවි.ද පාසල් පිළිබඳ කථාව්  ත ි. ශ තලන න ශබන්ශන්.  

බෑ  අරශගන න ශබනවාද එතලනට ිණහිල් ා බ නශක ට එතලන 
drum sets  දන තලන් . තව තලනිරන් බෑ  අරශගන න ශබනවාද 
ිණහිල් ා බ නශක ට එතලන තාත්තා ශකශන්  උයාපි ාශගන 

ජීවත් ශවනවා. බෑ   දන කර් ාන්ත ා ාව්  එතලන නල ල. ඒ 
ිලසා ඩතා පල ලිසලි ශ සද බෑ  මි ර් ගන්නවා යි. ිරයා ශබ රු 
address දා ාද ත න් දන්නා අයශ  නේ දා ා -ස  ර අය 

ශී පා න හිතවතුන්. අපි දන්නවා කවුද ිරයන්නත්.-  සල්ලි 
අරශගන ශවන තලනිරන් බෑ  අරශගන න ශබනවා. ශේ සේපූර්ය 
වලරිස රියාවලිය්  අනුග නය කර ා කවරයය ිරී  සඳ ා 

address ටික්   බා ර් ා න ශබනවාද ගරු කථානායකතු ිල. ඒ 
ිලසා ශේශ්  වංචාව්  ියදු වී නල ල ිරය ා ගරු ඇ න තු ා 
ිර වාට වංචාව්  ියදු වී න ශබනවා. 

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද අිලවාර්යශයන්  ශේ සේබන්ධශයන් 
ශස යා බ ා  ා වාර්තාව්  සභාවට ඩිසරිපත් කරන්නේ.   

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ා හිතනවාද ඒ ගලන පී් ෂා කර බ ා වාර්තාව්  ඩිසරිපත් 
කරන එක ඔබතු ාශ  ුතතුක ්  ිරය ා.  

 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

අිලවාර්යශයන්  ඒ ගලන ශ  යා බ නවාද ගරු 

කථානායකතු ිල. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ගරු චමින්ද විශේියරි  න්ත්රීතු ා. 

 
ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
 ට තව  අතුරු ප්ර බන අ න්න බලරි වුයා. පළමු අතුරු 

ප්ර බනය අශේ ගරු අනුර ිසසානායක  න්ත්රීතු ා අ රා එක ගලන  ා 
සබතුන වන්ත ශවනවා. දලන් ගරු ඇ න තු ා ශේ සේබන්ධශයන් 
වාර්තාව්   ඩිසරිපත් කරනවාි. ිර වා. අපි ඒ ගලන  පන්විපරශේ 
ඩන්නවා.  

723 724 



2017 ශපබරවාරි 07  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා එකඟ වුයාද ශේ ගලන පී් ෂයය්  කර ා සභාවට 
වාර්තාව්  ඩිසරිපත් කරන්න. 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තව කාරයය්  ිරයන්න න ශබනවාද ගරු කථානායකතු ිල. 

දලන් ශේවා  ප්රාශීය ය සභාවලින් ස  පළාත් සභාශවන් දරාරා මුදල්. 
තව  ් ෂ .0ක මුද ්  බලංකු ශදකිරන් අරශගන න ශබනවා.  
ශේක විගයනයට  න් ශවන්ශන් නල ල;  න් වුශයත් නල ල. 

ශ  කදද  ශක ළයකවත් ලියලවුශණ් නල ල. ශේක ගත්ශත් ශවනත් 
්ර යකටි.. ඒ සේබන්ධශයන්  ා ිසිණන් ිසගට  ප්ර බන කළා. 
ඒශකිසත් අවසානශේ සඳ න් කශළ  ශේ ගලන ශ  යා බ ා වාර්තා 

කරන්න ිරය ාි.. ගරු කථානායකතු ිලද ශේ ය  පා න රජය 
තුළ    දවල් ශකශරන ශ  රකේ ඇල්වලශ  නලත්නේ අපට ඒ 
පළාත තුළ ඩන්න බලරි ශවනවා. ශේවා වසන් කරනවා. අපි පාරට 
බල ල ා ජනතාවට මුහුය ශදන්න ඕනෑ.  

පන් ිණය කණ්ඩුව කා ශේ පළාත් සභාශවන් ශබදාරා භාණ්ම 
පිළිබඳව ශේ ශවන ශක ට විගයන වි න් ්  කරශගන යනවාද 
ජනාධිපන  ශක මිෂන් එශකන් ඇවිල් ා.   ලබලි.ද භාණ්ම ශබදාරා 

ශල්කේතුමිය  ත ි. ඒවාට පිළිතුරු සපයන්ශන්. "ශ  රාශ  
අේ ාශගන් ශේන අ නවා වාශ " වලම්   දලන් ශවන්ශන්. [බාධා 
ිරීේ] ශේ ශවන ශක ට ඒක ශවනවා. ඒ ිලසා ශේ ගලන ගරු 

ඇ න තු ා ස  අපි- [බාධා ිරීේ] ශ තු න් ා කෑ ග න එක 
සාධාරයි..  ලබලි.ද එතු න් ාත් ශ  රකේ කර ාි. කෑ 
ග න්ශන්. එතු න් ාත් ඒ කා ශේ මීට වමා ශ  රකේ කළා. ඒවා 

ගලනත් ශ  යන්න  ඕනෑ. ඒ ිලසා ගරු කථානායකතු ිලද ගරු 
ඇ න තු ාත්  ල දා  ශේවා ගලන ශ  යා බ නවාි. ිරය ා 
ිර වාට ිලිය දඬුව  ශදන්ශන් නල ල.  ා ළඟ න ශබනවාද තවත් 
විගයන වි න්ේ ිරහිපය්  පිළිබඳ විසබතර. ස  ර අවසබථාව  

ත න්ශ  පවුශල් අයද ඥයනාීතන් පිට රට අරශගන ිණහිල් ා 
න ශබනවාද සභා අරමුදලින්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ඔ් ශකෝ  කාරයා සභාගත කරන්න. ගරු ඇ න තු ිලද 

ඔබතු ාට ඊළඟ සභා වාරය වන  ශක ට ශේ සේබනධශයන් පූර්ය 
වාර්තාව්  ශදන්න රාළුවන්ද?  

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද පළාත් සභා විෂය ිරයන්ශන් 

වි ධයගත කරරා විෂයය් .  ා ප්ර ධාන ශල්කේතු ාශගන් අදාළ 
ශල්ඛ්න  බා ශගන ත ි. උත්තර ශදන්ශන්. ඒ ිලසා ද තුන්වන 
කණ්ඩු්ර  වයවසබථා සංශ ෝධනයට අනුූල ව විනය රියා ාර්ග 

ගලනීශේ බ ය්   ට නල ල. එශ   වංචාව්  ශව ා න ශබනවා 
නේ විගයනය ිරී  සේබන්ධශයන්  ට කටුතතු කරන්න 
රාළුවන්. විගයන බ ය  ධය  රජයට ර් ා න ශබනවා. ඊට 

අ තරවද පළාත් සභාව  කාර්යන්ව ට ඇලිලි ග න්නද විනය 
රියා ාර්ග ගන්න  ට අි.න ය්  නල ල.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දලන් ගරු  න්ත්රීතු ා බරපතළ ශචෝදනා ිරහිපය්  ඩිසරිපත් 

කළා.  ඔබතු ා විෂය භාර අ ාතයතු ා ව ශයන් කරුයාකරද ඒ 

ගලන ශස යා බ ා ඊළඟ සභා වාරශේර් වාර්තාව්  ඩිසරිපත් 

කරන්න. ඒක සාධාරයි. ශන්ද? 

 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ා ප්රධාන ශල්කේතු ාශගන් 
වාර්තාව්  ඩල් ා ශගන -  [බාධා ිරීේ] ට ෛනන ක බ ය්  
නල ලද ඊට එ ා රියා කරන්න. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද  රි ශන්ද? 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ඇත්තට  ඔබතු ා දලන් ඩල් රා 
කකාරයට වලම කටුතතු ියදු වුශය ත් ශ  ඳි.. එතු ා ිරයන්න 

 දන්ශන් එතු ාට බ ය නල ලි. ිරයන එකි.. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා ශප ශර න්දු වුයා ශන්ද ඊළඟ සභා වාරශේර් ශදනවා 
ිරයා.  

 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  සීමිත බ ය තුළ    කටුතතු 
කරන්නේ. ද තුන්වන කණ්ඩු්ර  වයවසබථා සංශ ෝධනය අනුව 
 ට සීමිත බ යකුි. න ශබන්ශන්. ඒ සීමිත බ ය අනුව  ා කටුතතු 

කරන්නේ.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වාශ  අයථා ශීවල් ියීධ වුයා නේ ඔබතු ාට අි.න ය්  
න ශබනවා ශන්දද පී් ෂා කර බ න්නද ගරු අ ාතයතු ා?  

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

 ට අි.න ය්  න ශබනවා. නමුත්  ට ඍජුව   ලිස ත් වන්න 
බල ල. පළාත් සභාව වි ධයගත විෂයය්  වන ිලසා  ා ප්රධාන 

ශල්කේ ස ඟි. කටුතතු කරන්ශන්.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන ශල්කේ වලරැිස වාර්තා ර් න ශබනවා නේද එහිර්ත් 
්ර ශ දය්  න ශබනවා ශන්. කණ්ඩුකාරවරයා ඩන්නවා. [බාධා 

ිරීේ]  
 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ සේබන්ධශයන්  ා ශස යා බ න්නේ. [බාධා ිරීේ] ගරු 
කථානායකතු ිලද ෛනන ක රාමුව තුළ කටුතතු කරන්න  ට 

ියීධ වනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුකීධික පන රය  න්ත්රීතු ා. 
 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතු ිලද ගරු චමින්ද විශේියරි  න්ත්රීතු ා 

සඳ න් කරන කාරයය  රි. එදා ශ  රකේ කරරා ශ  රු අදත් 

ශ  රකේ කරනවා. පාසල් ීරපය්   -න්ජාතා බාලිකා විදයා ය කිස 
පාසල්ද- උදා රයයට අරශගනත්  ා ිර ශ  ඒකි.. ඒ ශ  රු අදත් 
ශ  රකේ කරනවා.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි දලනට ඌව පළාත් සභාව  ා සේබන්ධ කාරයයට යමු.  

 
ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු චමින්ද විශේියරි  න්ත්රීතු ිලද රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ 

කාරක සභාශ  සා ාජික  න්ත්රීවරයකු විධියට  ා ඩල් ා 
ියටින්ශන්ද ඒ ශත රතුරු ටික ඔබතු ා රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ශදන්න ිරය ාි.. අපි රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ කාරක සභාව 
 ර ා පී් ෂයය්  කරමු. ශ  කදද අපි ඒකට ප්රධාන 

ශල්කේවරුන් ශගන්වනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චමින්ද විශේියරි  න්ත්රීතු ිලද ඒ කමිටුවටත් ශය මු 
කරන්න. 

 

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ා එයට ශය මු කර ාි. න ශබන්ශන්ද ගරු කථානායකතු ිල. 
පාර්ලිශේන්තුව තුළ ඔබතු න් ා ස  අප අත් ඔසවා පළාත් සභා 
අ ාතයාං ව ට යවන මුදල් සේබන්ධශයන් ත ි. ශේ අ්රමිකතා 
ියීධ වන්ශන්. ඒ ිලසා අප වයවසබථාදායකය  ලටියට ශේ සභාව 

තුළ අනු ත කරන මුදල්  ා සේබන්ධ ියයවල කටුතතු නීතයනුූල ව 
ශන කරනවා නේ එය ිලිය  ාර්ගයට ගලනී  සඳ ා ගරු 
අ ාතයතු ා  ර ා කටුතතු කරන්න අශේ විධායකටවත් බ ය්  

නලීද ිරයා  ට දලනගන්න ඕනෑද ගරු කථානායකතු ිල?  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනාධිපන  වි ර් න කමිටුව  ලින් පී් ෂා කරමින් යනවා. 
රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ කාරක සභාව  ලිනුත් කටුතතු කරන්න 

රාළුවන්. ඒ වාශ   ගරු අ ාතයතු ාත් පී් ෂයය්  කරනවා. ඒ 
අනුව අපට පියවර්  ගන්න රාළුවන්.  

ගරු චමින්ද වි පේියරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விநஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒවා කඩිනේ කරන්න ිරයන ඩල්ීස   ා කරනවාද ගරු 
කථානායකතු ිල. [බාධා ිරීේ] 

 
වවුනියාව  පුසපත ට් ම් කඳවුර : විසනතර  
வவுனி ா பூந்நதாட்டம் முகாம் : விபரம் 
VAVUNIYA POONTHOTTAM CAMP: DETAILS  
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8.  ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
බන්ධනාගාර ප්රන සංසබකරයද රානරුත්ථාපනද නලවත පිසංචි 

ිරී   ා හින්දු කගමික කටුතතු අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - 
(2): 

(අ  (i) ුතීධශයන් අවතලන්  ගවන් රැඳී ියටින වවුිලයාවද 
රාංශත ේටේ කඳවුර විවෘත කරන  ද ිසනය 
කවශර්ද; 

 (ii)  එ  කඳවුර තව ත් පවත්වාශගන යන්ශන්ද;  

 (iii) එශස  නේද දලනට එ  කඳවුශර් පිසංචිකරුවන් 
සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (iv) එයට වලියිරළිද ජ ය ස  විදුලිය ප න්කේ  බා ර් 
න ශබ්ද; 

 (v) එ  අවතලන්  ගවන් ශවනත් සබථානයක සබථිර 
ව ශයන් පිසංචි ිරීශේ  ශයෝජනාව්   ඩිසරිපත්ව 
න ශබ්ද; 

 (vi)  එශස  නේද එය කවශර්ද; 

 (vii) වසර ගයනාව්  වවුිලයාශ  ජන ජීවිතයට හුරු වී 
ියටින එ  ජනතාව ියං   - ශද ළ සංහිඳියාව 
න්රිරමින් එ  ප්රශී ශේ ජීවත් වන බලවින්ද එ  
සබථානශේ  ිලවාස සංීරර්යය්  ඩිස කර ඔවුන් 
පිසංචි කරවී ට ඇන  ශන  ලිරයාව කවශර්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு புனர்வாழ்வு, 
மீள்குடிந ற்ற, இந்து மத அலுவல்கள் அகமச்சகரக்  

நகட்ட வினா: 

(அ) (i )  யுத்தத்தினால் இடம்தப ர்ந்நதார் தங்கியுள்ள 

வவுனி ா பூந்நதாட்டம் முகாம் திறந்து 

கவக்கப்பட்ட திகதி  ாது  என்பகதயும்; 

 (ii )  அந்த முகாம் ததாடர்ந்தும் 

நபணிவரப்படுகின்றதா என்பகதயும்; 

 (iii )  ஆதமனில், தற்நபாது அந்த முகாமில் 

வசிப்பவர்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 (iv )  அங்கு மலசலகூடங்கள், நீர் மற்றும் மின்சார 

வசதிகள் வைங்கப்பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (v )  அந்த அகதிககள நவறு இடதமான்றில் 

நிரந்தரமாக குடிந ற்றுவதற்கான 

திட்டதமான்று முன்கவக்கப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (vi )  ஆதமனில், அது  ாது என்பகதயும்; 
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 (vii )  பல வருடங்களாக வவுனி ாவில் இ ல்பு 

வாழ்ககக்கு பைகிப்நபாயுள்ள அந்த மக்கள், 

சிங்கள - தமிழ் நல்லிணக்கத்கத பாதுகாத்து 

அந்தப் பிரநதசத்தில் வாழ்வதனால் அவர்களுக்கு 

அநத இடத்தில் வீடகமப்புத் ததாகுதித ான்கற 

அகமத்து குடி மர்த்த முடி ாகமக்கான 

காரணம்  ாது என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகப ில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, 

Resettlement and Hindu Religious Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which the Poonthottam camp in 
Vavuniya in which war-displaced persons 
are housed was opened;  

 (ii) whether that camp is still being maintained; 

 (iii) if so, the number of persons residing in that 
camp at present; 

 (iv) whether toilet, water and electricity facilities 
have been provided to it; 

 (v) whether a proposal for the settlement of 
these displaced persons permanently in 
another location has been put forward;  

 (vi) if so, what it is; and 

 (vii) since these people are living in that area 
preserving Sinhala-Tamil harmony while 
becoming familiar with the lifestyle of 
Vavuniya for many years, the reason for the 
inability to construct a housing complex 
and settle them in the same location ? 

(b) If not, why?  
   

ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා (බන්ධානාගාර 
ප්රිකසසසනකරය  පුනරුත්ථාපන  නැවත පිසසික කිරීෙ හා 

හින්දු කගමික ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன் - சிகறச்சாகலகள் 

மறுசீரகமப்பு, புனர்வாழ்வளிப்பு, மீள்குடிந ற்றம் மற்றும் 

இந்துமத  அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs) 
Hon. Speaker, the Answer is as follows: 

(a)  (i)  People who were displaced due to conflict 
occurrences during the period after the year 
1995 arrived in the Vavuniya District from 
the Jaffna Peninsula and the Vanni. This 
camp was established within that period. 

 (ii)  No. 

  As per the instructions of the Special Task 
Force for Resettlement in the Northern 
Province, all administration structures were 
withdrawn after the year 2011 and 
provision of dry rations to those people was 
also discontinued. Therefore, no welfare 
camp is maintained by the Government.  

 (iii)  When this welfare centre was established, 
1,249 families consisting of 4,495 persons 
resided in that camp and it was fully 
maintained through Government 
expenditure. This welfare camp was 
maintained under the District Secretary of 
Vavuniya. The number of people in that 
camp was largely reduced by combining 
them with various resettlement projects 
with their consent. After the conclusion of 
the war in 2009, a large number of people 
turned back to their own districts through 
the resettlement activities. However, at 
 present, 97 families consisting of 354 
persons who did not give their consent to 
include themselves in any resettlement 
scheme are living within the area where that 
camp was established.  

 (iv)  The wells constructed by the people who 
lived in the lands before establishing the 
welfare centre and the lavatories and wells 
constructed within the period the welfare 
centre was in operation are used and 
maintained by those people. 

 (v)  Yes. 

 (vi)  The Ministry of Prison Reforms, 
Rehabilitation, Resettlement and Hindu 
Religious Affairs has taken action to resettle 
these people by launching a housing 
scheme with infrastructure facilities in 
Sinnadamban Village with an extent of 70 
acres and in Parasankulam Village with an 
extent of 30 acres in the Divisional 
Secretary's Division of Vavuniya  North. 

 (vii)  A lot of displaced people who were affected 
by the conflict did not want to continue 
living in welfare centres because of their 
personal benefits. Except for 97 families out 
of the 1,249 families, the others have settled 
down in their places of origin or in the 
alternative lands given by the Government 
and returned to their normal life. The 
remaining families  which did not give 
their consent to include themselves in any 
resettlement programme should be brought 
under a resettlement programme and 
provided with a land with a house in order 
to run their life. The welfare camp where 
they are presently living is 21 acres in 
extent. Out of that, fifteen and-a-half acres 
are private land and the balance is State 
land. In  the State land, there are 
allocated plots for constructing government 
departments under the Urban Development 
Plan. Further, the College of Education is 
also there close to the welfare centre. 
Therefore, it is not possible to construct 
houses and do the resettlement of these 
people in the same place. Hence, houses are 
being constructed by the Gnanam 
Foundation as a grant to these people at 
Sinnadamban and Parasankulam with              

729 730 



පාර්ලිශේන්තුව 

the approval of the Ministry of Prison 
Reforms, Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs. Under this 
resettlement programme, an extent of half 
an acre which can be used for agricultural 
purposes and also a house will be provided 
for one family. 

  Total number of houses   

  -  Sinnadamban   66 

   -  Parasankulam 31 

      97 

  Further, the following infrastructure 
facilities are provided by the Ministry of 
Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement 
and Hindu Religious Affairs. 

  Supply of purified drinking water  
  -  Rs. 7.84 million 

  Electricity (Solar-powered street lamps)
  -  Rs. 5.1 million 

  Streets -  Rs. 3.5 million  

   In addition, the Gnanam Foundation has 
given assurance to provide livelihood 
assistance to these people. 

(b)  Does not arise.  
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු කථානායකතු ිලද තා් ෂකවකව ඇත්ත ශවන්න රාළුවන්ද 
එශ ත් ප්රාශයෝිණකව ඇත්ත ශන වන උත්තරය්  ත ි. ගරු 
ඇ න තු ා දුන්ශන්. ශ තු ාශ  උත්තරය අනුව 2011 වසශරන් 

පන්ව කඳවුරු පවත්වාශගන යන්ශන් නල ල. ශක ශ    රි 
ශක ළයක ඒක ශවන්න රාළුවන්. නමුත් වවුිලයාශ  රාංශත ේටේ 
කඳවුරට අපි ිණය අවුරුීශීත් ිණයා. එතලන කඳවුර්  න ශබනවා. 

ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ඊළඟට පල ලිසලි ිරීේව ර් ිර වාද 
උතුරු වවුිලයාශ  -වවුිලයාශ  උතුරු ශක ටශස - ප්රශී  ශදකකට 
පවුල් පනසබ ත්  ස  පවුල්  තළිසබශදක්  ව ශයන් ශවන් කර ා 

පවුල් අනූ ත්  පිසංචි කරවන්න යනවා ිරය ා. එතශක ට කඳවුර 
නල ල ිරය ා 2011 වසශර් ඩවත් කර ගත්තා නේද ශේ පිසංචි 
කරවන්න යන්ශන් කවුද? ගරු කථානායකතු ිලද ඇත්තට  

ප්රාශයෝිණකව ඒ අය එතලන පිසංචි ශව ා ඩන්නවාද අවුරුදු විසබසකට 
වමා. දලන් ුතීධයත් ඩවරි.. ඒ ශග ල් න්ශ  ළ ි. ඩසබශකෝශල් 
යනවා. ඒ අය ශග විතලන් කරනවා. වවුිලයාශ  ියං  ද ශද ළද 
මුසබලිේ ජනතාව ස ලිශයන් ජීවත් ශවනවා. වවුිලයාශවන් 

ිරශ ෝමීටර න  ්  ඈත කලළෑ ප්රශී යකට ඒ පවුල් ටික ශවන් 
කරනවා. ප න්කේ යටශත් එක  පිරිස්   ලටියට ඒ ශග ල් න් 
එක  තලනක පිසංචි කරවනවා නේ ඒක සාධාරයි.. ගරු 

ඇ න තු ිලද නමුත් ඒ සබථානශේ  ඒ ශග ල් න් පිසංචි ශව ා 
ියටියා; ඔබතු න් ාට ඡන්දය දුන්නා; ළ ි. ඩසබශකෝශල් ිණයා.  ට 
එක ප්ර බනයි. න ශබන්ශන්. එතලනත් අ් කර ශද ළ ්  විතර 

න ශබීර්ද දලනට එතලන ජීවත් ශවන්න ඩමකමත් න ශබීර්ද එතලන ඒ 
ශග ල් න්ශ  ජන ජීවිතය පවත්වාශගන යන්න රාළුවන්ක  
න ශබීර්ද ඒ සබථානශේ  ජනාවාස  ද ා ඒ පවුල් පිසංචි කරවන්න 

බලරි ශ  කද?  

ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, I think I made this very clear to the 

Hon. Member. Originally, there were 1,249 families 
consisting of 4,495 people. All those people have left the 
camp and, as I mentioned earlier, only 97 families are 
still there. So, these 97 families have to be resettled 
because certain plots of land you are talking about have 
been taken over by the Urban Development Authority 
and they are building some government departments 
there. We have provided land to them. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න. ගරු  න්ත්රීතු ිලද 
ගරු ඇ න තු ා කරුුම සඳ න් කළා.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔ . ගරු කථානායකතු ිලද ශේ අය අවුරුදු විසබස්  විතර 

ශ   සබථානශේ පිසංචි ශව ා ඩන්නා අයි.. ශ  වුන් ශවනත් 
ප්රශී යකට ශගන ශග සබ පිසංචි කරවනශක ටද ශ තු න් ා 
ිරයන්න වාශ  පාසල්  දන්නද යටිත  ප න්කේ ඇන  කරන්නද 

පාරවල්  දන්නද ඩිසබපලන්සරි  දනවා නේ  දන්න ඒවාට මිලියන 
ගයන්  වියදේ කරන්න ඕනෑ. ඒ ශග ල් න් දලනට වවුිලයාව 
නගරශේ  ජීවත් ශවන ්ර ය තුළ ජීවත් ශවනශක ටද ඒ අයට 

අවලන න් ශීවල්  දන්න ඕනෑ නල ල. ඒ අයට ශග මනලලිල්   දා 
ශදන්න විතරි. න ශබන්ශන්. ඒ ශග ල් න් දලනටත් එතලන ජීවත් 
ශවනවා. එතලන ශග මනලලිලි  දන්න ඩම න ශබනවා. අපි ශේ 

ගලන ිසසබ්රි්  ශල්කේතු ා එ් කත් කථා කළා. ගරු ඇ න තු ිලද 
අඩු වියදමින්ද ප්රාශයෝිණකව කරන්න රාළුවන් ශ  ීනේද ඔබතු න් ා 
ශ තලන ශේ අයට ඩන්න ශදන එකි.. ශේ ඩම  සේබන්ධව ශවන 

ශයෝජනාව්  න ශබනවාද ිරයන එකි. අපට දලන ගන්න අව ය 
ශවන්ශන්. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, can you look into that? Of course, Hon. 
Minister, you did say that some other government offices are 

coming up there.  

 
ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Hon. Speaker, the fact remains that there is no 

objection by those families to go and stay in another 
place. Practically, resettling them in that land cannot be 
done. As I said earlier, certain plots of that land have now 
been taken over by the UDA for purposes of constructing 
certain government departments and providing certain 
facilities. So, we are unable to give them the same land. 
Up to now, they have not objected to moving to another 
place; they are willing to go to another place. So, for 
them, we have provided houses and all the other 
infrastructure facilities, and the cost maybe borne by the 
Ministry. If we do not do that also, we will be criticized. 
When we do that also, we are being criticized.  
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[ගරු ඩී.එේ. සබවාමිනාදන්   තා] 
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ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Okay. So, we will leave it at that.   

 
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය -අවසාන 

අතුරු ප්ර බනය- ශ යි.. ගරු ඇ න තු ාශ  පල ලිසලි ිරී  අනුව 

දලන් අනාවරයය ශවන්ශන් ශ   ඩම  නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය විියන්  බා ශගන න ශබනවාය ිරයන එකි..  ලබලි.ද 
ඇත්තට  තව  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ශ හි ිරිය  

කටුතත්ත්  කර ා නල ල. ශේ අය ුතීධශයන් අවතලන් වුුම 
මිිලන්න්. ඔවුන් පලමිකවශේද 1  5 වසශර්. ඒ ිලසා    ගරු 
ඇ න තු ාශගන් කාරුකවකව ඩල් ා ියටිනවාද ශේ අය තවත් 

අවතලන් කරන්න එපාය ිරයා. ිලවාස වයාපෘන ය්  ශ ෝ  ද ා ශේ 
අය එ  සබථානශේ පිසංචි කරවන්න ඔබතු න් ාට ියීධ ශවනවා 
නේද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එ් ක සාකච්ඡා කර ා 
පියවර්  ගන්නවාද ිරයා    ඔබතු ාශගන් අ න්න කල ලන ි.. 

 
ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
We will consider that, but as I told you earlier, Hon. 

Member, none of these families have objected to leaving 
their place of residence and going to another place. That 
is my argument.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
They have objected. 

 
ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
If they are prepared to go to another place and stay 

there, that is all. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
So, you can look into that. If anybody has objected, 

you are prepared to look into that. Is it? 

 
ගරු ඩී.එම්. සනවාමිනාදන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Yes. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්පනත්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු කථානායකතු ිලද ිසසබ්රි්  ශල්කේතු ාශගන් වාර්තාව්  

ගන්න ිරයන්න. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
So, Hon. Minister, please look into this.  

ඩන්දු - ශ්රී ලසකා සමුර විදුලි රැහැන් ොර්ග 
වයාපෘිකය : අප්් ෂිත අරමුය 

இந்தி  - இலங்கக சமுத்திர மின்கம்பிக் 

கருத்திட்டம் : நநாக்கங்கள் 
INDO-SRI LANKA MARINE ELECTRIC CABLE LINE PROJECT: 

OBJECTIVES 
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9. ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

විදුලිබ   ා රානර්ජනනීය බ  ් න  අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ 

ප්ර බනය - (2    

(අ  (i) ඩන්දු - ශ්රී  ංකා සමුද්ර විදුලි රැ ලන්  ාර්ග 
වයාපෘන ය  ලින් ඩටුකර ගලනී ට අශේ් ෂිත 
අරමුය කවශර්ද; 

 (ii) එ  වයාපෘන ය 2020 වසශර්ර් අවසන් ිරී ට 
 ලිරයාව න ශබ්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක    එ  වයාපෘන ය සඳ ාද 

 (i) ඇසබතශේන්තුගත සේපූර්ය මුද  ශක ප යද;  

 (ii) ශ්රී  ංකා රජය විියන් දරනු  බන වියද  කවශර්ද; 

 (iii) ඩන්ර්ය රජය විියන් මුදල් ක ශයෝජනය්  
කරන්ශන් නේද එ  මුද  ශක ප යද; 

 යන්නත් එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 
மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அகமச்சகரக் 

நகட்ட வினா: 

(அ) (i) இந்தி  - இலங்கக சமுத்திர மின்கம்பிக் 

கருத்திட்டத்தின் மூலம் நிகறநவற்றிக்தகாள்ள 

உத்நதசித்துள்ள நநாக்கங்கள்  ாகவ 

என்பகதயும்; 

 (ii) நமற்படி கருத்திட்டத்கத 2020ஆம் ஆண்டில் 

நிகறவு தசய்வதற்கான ஆற்றல் உள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) நமற்படி கருத்திட்டத்திற்கு, 

 (i) மதிப்பீடு தசய் ப்பட்ட தமாத்த நிதித் ததாகக 

 ாது என்பகதயும்; 

 (ii) இலங்கக அரசாங்கத்தினால் ஏற்கப்படும் தசலவு 

 ாது என்பகதயும்; 

 (iii) இந்தி  அரசாங்கத்தினால் நிதி முதலீடு 

தசய் ப்படுமா ின், அத்ததாகக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்நறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) objectives the Indo-Sri Lanka Marine 
Electric Cable Line Project is expected to 
achieve; and 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (ii) whether it is possible to complete the 
project in the year 2020? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the estimated total amount; 

 (ii) the expenditure that will be borne by the 
Government of Sri Lanka; and 

 (iii) the amount, if the Government of India will 
make a financial investment; 

  in respect of the project? 

(c) If not, why?  
 

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා ෙහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශ්් ික නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபநரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ගරු කථානායකතු ිලද  විදුලිබ   ා රානර්ජනනීය බ  ් න  

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ප්ර බනයට පිළිතුර  බා ශදනවා.  
 

ශ   ප්ර බනය අසා න ශබන්ශන් ඩන්දු - ශ්රී  ංකා සමුද්ර විදුලි 
රැ ලන්  ාර්ග වයාපෘන ය -India-Sri Lanka Electricity Grid 

Connection- පිළිබඳවි.. ශ හි අරමුුම පිළිබඳව අසා න ශබනවා.   

(අ  (i) ඩන්දු - ශ්රී  ංකා විදුලි රැ ලන්  ාර්ග වයාපෘන ශේ 
අරමුුම ප ත පරිිස ශ . 

  ඩන්ිසයාව ස  ශ්රී  ංකාව අතර විදුලිබ ය හුව ාරු 
කර ගලනී . ඒ අනුව කරේභශේර් ශ .ශව . 500 
(500MW) ් දද පන්ව තව ශ .ශව . 500්  එකතු 
ිරීශ න් එය ශ .ශව . 1ද000 (1ද000MW) ද් වා 
ද ඩ ළ නලංවී ට අශේ් ෂා කරනවා.  

  ඒ තුළින් ශදරට විදුලිබ ය හුව ාරු කර ගන්න 
රාළුවන්ක   ලශබනවා. අපට අඩු ශව ාවට 
ඩන්ිසයාශවනුත්ද ඩන්ිසයාවට අව ය ශව ාවට 
අශපනුත්  බා ගලනී ට  ලිරයාව  ලශබනවා. ඒ 
වාශ  ද ශේ පීධන  ශදශ්  සබථාි.ථාව කර් ෂා 
ිරී ට  -grid stability-  ශ ය ඩතා  වලදගත් 
ශවනවා.  

  * කර්ථිකශේ අශනකුත් අං  වර්ධනය ිරී ට 
උපකාර ශකශරන ශ ස විදුලි සලපුතශේ 
කර් ෂාව ස  වි බවසනීයත්වය එ ලින් වලඩි 
ශවනවා. 

  *  රාශරෝකථනය ශන කරන  ද බ  ් න  
ඩල්වල  සා් ෂාත් කර ගලනී  සඳ ා න යය ලි 
ප්රශ  ය්   බා ගලනී ට  ලිර ඩතා වලදගත් 
්ර ශ දය්   ලටියට ඩංජිශන්රුවන් විියන් 
වෘත්ීත ය ව ශයන් ශ   රියාවලිය අගය 
කර න ශබනවා. ඒ වාශ  ද රානර්ජනනීය 
බ  ් න යද විශ  ෂශයන්  සූර්ය බ ය ස  
න්ළං බ ය වලඩි ව ශයන් ශ්රී  ංකාව තුළ ස  
ශ්රී  ංකාව අවට මුහුශදන් උක ා ගලනී ටත්ද 
එ  බ  ් න ය ඩන්ිසයාවට විකුයා එි.න් 
කදාය ්   බා ගලනී ටත් ඇන   ලිරයාව ඩතා 
පල ලිසලිව ශපශනනවා. 

  *  ර්ර්  කාීසන අරමුුම වාශ   දලනට  තු 
ශව ා න ශබන අර්ුකදව ටත් ශ   ඩන්දු-ශ්රී 
 ංකා සමුද්ර විදුලි රැ ලන් වයාපෘන ය  ලින් 
විශ  ෂ ප්රශයෝජනය්   ලශබනවාද ගරු 
 න්ත්රීතු ිල.  

 (ii)  2020ර් ශ   වයාපෘන ය අවසන් ිරී ට 
 ලිරයාව්  නල ල.  

  දලනට අශේ රශේ න ශබන මූ ය ය තත්ත්වය 
අනුව ස  න්දුන් කශයෝජකයන්ඩිසරිපත් ශව ා 
නලන  ිලසා ශේ වයාපෘන ය කරේභ වන ිල බචිත ිසන 
වකවානුව්  නල ල. ඒ ිලසා ශේ වයාපෘන ය 2020ර් 
අවසන් කරන්න රාළුවන් වන්ශන් නල ල. නමුත් 
ශ   වයාපෘන ය කරන කකෘන ය පිළිබඳව - 
වයාපාරික කකෘන ය පිළිබඳව- සාකච්ඡා ිරී  
න්දුන්ි..  ාස ිරහිපයකට කලිනුත් අපි ශේ පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කළා.  

(ක   (i)   ඩන්ිසයාව ස  ශ්රී  ංකාව අතර විදුලිබ  අන්තර් 
සබඳතාශ   කයතා අධයයනය පිළිබඳ 
අවශබෝධතා ිණවින්  2010.06.0  වලිල දා ශ්රී  ංකා 
රජය ස  ඩන්ිසයානු රජය  ංකා විදුලිබ  
 ණ්ම ය ස  ඩන්ිසයාශ  Power Grid 
Corporation අතර අත්සන් කළා. කර්ථික ස  
මූ ය අධයයනයට අනුව ශ   සමුද්ර විදුලි රැ ලන් 
වයාපෘන ය සඳ ා ඇසබතශේන්තුගත කදාය  
ඇශ රිකානු ශම  ර් මිලියන 554්  ශවනවා.  

  ශකශස  ශවතත්ද ශ   වයාපෘන ශේ වියද  දළ 
ව ශයන් ඇශ රිකානු  ශම  ර් මිලියන .72.2්  
ප ය විය ුතතුි. ිරයා අප වි බවාස කරනවා. ඊට 
වමා වලඩි වුශය ත් අපට ශ හි ඇන   ාභදායීක  
අඩු ශවනවා. නමුත්ද රට්  විධියට අශේ 
බ  ් න ය හුව ාරු කර ගලනී  පිළිබඳව ස  මුළු 
ක ාපය ස ඟ බ  ් න  ය ව ශයන්  
සේබන්ධවී  පිළිබඳ අශේ ප්රන පත්න  අනුව වලඩි 
මුද ්  කශයෝජනය කර ා වලඩි ප්රන  ාභ  බා 
ගලනී ට අපට  ලිරයාව න ශබනවා. විශ  ෂශයන්  
දලඩි ිලයං තත්ත්ව  තුළ ස  ශවනත් බරපතළ 
කපදා  ියීධ වුුම ශ  ාවක අශේ විදුලි පීධන ය 
සේපූර්යශයන් බිඳවලටී  වළ් වා ගලනී ට 
ශ වලිල සබඳතාව්  ඩව ල් ශවනවා. 

 (ii)   ශ   වයාපෘන ය සඳ ා ියයයට 50්  ශ්රී  ංකා රජය 
විියනුත්ද ඩන රි ියයයට 50 ඩන්ිසයාව විියනුත් දලී   
ත ි. මූලික ප්රන පත්න ය.  

  ශ ය 50ටද 50 ප්රන පත්න ය් . ශ   වයාපෘන ය 
රියාත් ක වන්ශන් ශදරටට  වාියදායක වන 
ශක න්ශීිය  ති.. 

 (iii)   ඩන්ිසයානු රජය  ලින් වයාපෘන ශේ මුළු වියදමින් 
ියයයට 50්  දලරිය ුතතුය. 

 (ඈ   අදාළ ශන ශ . 
 

ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ා ප්රකා  කළාද මූලික ව ශයන් 
ශ ගාශව ේ 500ක විදුලිබ  වයාපෘන ය්  පටන් ගන්නවාය 
ිරය ා. ශ ගාශව ේ 500ක විදුලි උත්පාදනය්  සඳ ා ප්රධාන 
අිසයශර්ර් භාවිත ිරී ට බ ාශප රාත්තුවන ප්රභව ශ  නවාද? 

 

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபநரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අශේ රශේ විදුලිය උත්පාදනය ිරී  සඳ ා ප්ර ායවත් සූර්ය 
බ ය්  ශ ෝ න්ළං බ ය්  දලනට භාවිත කරන්ශන් නල ල. ශ්රී 
 ංකාව පලත්ශතන් අපි වි බවාස කරනවාද ශ ෝකශේ න ශබන 

ඩතා  ඩ ළ  ේටශේ න්ළං බ  ප්රභව ශ්රී  ංකාශ  අව යතාවටත් 
වලඩිශයන් උතුරු මුහුශී ස  ශග මබිේ ප්රශී ව  න ශබන බව. ඒ 

735 736 

[ගරු (  ාචාර්ය  කශු  ාරියං    තා] 
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වාශ   සූර්ය බ ය උත්පාදනය ිරී ට අව ය වනද ගලළශපනද 

ශවනත් කාර්යයන්ව ට ශය දා ගත ශන  ලිර ඩමේ අ් කර 
දසද සබ ගයන්  ශේ ප්රශී  ශේ න ශබනවා. ඒ ිලසා අනාගතශේර් 
සූර්ය බ ශයන් ස  න්ළං බ ශයන් උත්පාදනය කරන විදුලිය අශේ 
රශේ ප්රශයෝජනයට අරශගන අන රි් තය ඩන්ිසයාවට යලවී ට 

 ලිරයාව න ශබන බව අශේ වි බවාසයි.. ඒ වාශ  ද  ඩන්ිසයාව 
වි බවාසය තබන මූ ාර ගයනාව්  න ශබනවා. ඔවුන් දලනට   ා 
පරි ාය ව ශයන් සූර්ය බ යත්ද ගල් අඟුරු ස  නයෂබටික බ යත් 

ශය දමින් විදුලි බ ය උත්පාදනය කරනවා. ශේ රටවල් ශදක අතර 
විදුලිය උත්පාදනය ිරීශේර් ශේ මූ ාර අදාළ ශවනවා. 

 
ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ශබ ශ     ශ  ඳි..  ශ  ශදවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ඔබතු ා ප්රකා  කළ පරිිස ඇත්තට  න්ළං බ ශයන් විදුලිය 
ිලෂබපාදනය කරන්න  ලිරයාව්  න ශබනවා නේ ශබ ශ    
ශ  ඳි.. ඒ තුළින් රට වශේ  න ශබන සේපත් ප්රශයෝජනයට ගන්න 
රාළුවන්. නමුත් ගරු ඇ න තු ිලද න්ළං බ ශයන් ශ ගාශව ේ 

100ක විදුලි බ ය ිලෂබපාදනය කළ  ලිර වයාපෘන ය්   ංකා 
විදුලිබ   ණ්ම ය රියාත් ක ිරී ට බ ාශප ශර ත්තු වුයාද 
අවුරුදු 10ක කා  සී ාව්  තුළ.  නමුත්  තව  ඒක ඩටු කර ගන්න 

බලරි ශව ා න ශබනවා. අපි දන්නවාද  ංකා විදුලිබ   ණ්ම ශේ 
ද් ෂ ඩංජිශන්රු   ත්වරුන් රාශිය්  ඩන්න බව. ඒ ිලසා ඒක කර 
ගන්න  ලිරයාව න ශබනවා; අවසබථාව්  න ශබනවා. ඒ අතරද ශේක 

කර ගන්න බලරි තලනට කටුතතු කරන ිරහිපශදශන්  ඩන්නවා. 
අනාගතය ගලන හිතන ශ වලිල වයාපෘන ය්  න බියර්ද අඩු  තරශේ 
න්ළං බ ශයන් රියා කරන ශ ගාශව ේ 100 වයාපෘන ය රියාත් ක 

කර ගන්න බලරි වී ට න ශබන අඩු පාඩුව  ලටියට ඔබතු ා  
දිරන්ශන් ශ  ක් ද? 

 
ගරු අජිත් පී. පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபநரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශේ ප්ර බනය ඇසී  පිළිබඳව ඔබතු ාට  ා 

සබතුන වන්ත වනවා. ශ ෝකශයන්  ඩතා  ශ  ඳ  ේටමින් න්ළං 
බ  මූ ාර අපට න බියර් ශේ වයාපෘන  ප්ර ාද වී  පිළිබඳ එක 
ශ  තුව්  ප ය්  ශන ශවි.ද විවිධ ශ  තු න ශබනවා. නමුත් 

සතුටුදායක පකවවුමය ත ි.ද කියයානු සංවර්ධන බලංකුශ  මූ ය 
උපකාර සහිතව ශේ ශ ගාශව ේ 100 වයාපෘන ය  ංකා විදුලිබ  
 ණ්ම ය විියන් තව  ාස ශදක්  ඇතුළත රියාත් ක කරනු 

 බන බව.   

 න්නාරශේ ප ය්   බාගත  ලිර ශ ගාශව ේ 275ක 
ධාරිතාව්  තව ඩන රිව න ශබනවා. ඒ ිරයන්ශන් ශග මබි  
ප ය් . 

ඒ වාශ   රානරින්ව  තවත් ශ ගාශව ේ .50ක ප ය 
ධාරිතාව්  න ශබනවා. ඒ ශත රතුරු අනුවද අපට තවත් ශ ගාශව ේ 
2ද000ක ප ය ධාරිතාව්   දන්න රාළුවන් ශග මබි ්  න ශබන 

බවට ගයන්  දන්න රාළුවන්. ශේ වයාපෘන ය රියාත් ක ිරීශේර් 
 ග ප්ර ාදයට විවිධ ශ  තු න ශබන බවට  ග ඔබතු ාශ  ප්රකා යත් 
ස ඟ    එකඟ ශවනවා. නමුත්ද වලදගත් ශී ශේකි.. කියයානු 

සංවර්ධන බලංකුශ  මුදල් උපශයෝිණ කරශගන තව  ාස ශදක්  
ඇතුළත පළමුවලිල ශ ගාශව ේ 100 සඳ ා  ග ශටන්මර් රියා 
පටිපාටියට යන්න අපට රාළුවන්. 

 

ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශබ ශ    ශ  ඳි..  ශ  තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ඔබතු ා ිරයන විධියට ශ ගාශව ේ 500ක ප ය විදුලිය 

ධාරිතාව්  න්ළං බ ශයන්  බාගත  ලිර අවසබථා න ශබනවා. 
විදුලිබ   ණ්ම ය පළමුවලිල ශ ගාශව ේ 100 උත්පාදනය 
කරන්න කටුතතු කරනවා නේද ශ ගාශව ේ 500ක ප ය ඩන රි 
ටික ශපෞීගලික අං ශේ කශයෝජකයන්ට ශ ෝ විශීය ය 

කශයෝජකයන්ට අවසබථාව  බා ර් සේපූර්ය කළ  ලිරද? 

 
ගරු අජිත් පී. පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபநரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද රජශේ ප්රන පත්න ය අනුව විදුලිබ  

උත්පාදනය සඳ ා රජශේ මුදල් කශයෝජනය කරන්ශන් නල ල. 
තරගකාරි ශ ස මි  ගයන් කලඳවාද ශටන්මර්  ලින් තරග ිරී ට 
අවසබථාව  බා ර්ද  විිලවිදභාවශයන් ුතතු ප්රන පත්න ය්   ත ශීය ය 

ස  විශීය ය කශයෝකයන්ට ඩන රි ියයවල සූර්යබ  ස  ඩන රි ියයවල 
න්ළංබ  විදුලිය උත්පාදන අවසබථාව  බා ශදනවා. එයි. රජශේ 
ප්රන පත්න ය.  

විශ  ෂශයන්  රානරින් ප්රශී ය වාශ   න්ළං බ ශයන් 

විදුලිය උත්පාදන  ලිරයාව න ශබන තවත් ඩතා  ශ  ඳ ප්රශී  
න ශබනවා. තරගකාරි ්ර ශ දය්  අනුග නය ිරී   ර ා 
රුපියල් 1 ් ව න බූ විදුලිය ඒකකශේ මි  රුපියල් 12.2  ද් වා 

අඩු කරන්න ශේ කණ්ඩුවට  ලිරයාව  ලුකයාද ගරු  න්ත්රීතු ිල. 
අපි ඩතා  සතුටින් ඒ බව ිරයන්ශන්. කවුරුත් ිර ශ  විදුලි මි  
අඩු කරන්න බල ලද අඩු ශවන්ශන් නල ලද ඒශ්  ශත්රු ්  නල ල 

ිරය ාි.. නමුත්ද අපි තරගකාරි ශටන්මර් පටිපාටිය අනුග නය 
කළා. ඒ  ර ා යාපනශේ න්ළං බ ශයන් උත්පාදනය කරන 
විදුලිය ඒකකය්  මි ර් ගලනීශේ මි  රුපියල් 12.2  ද් වා අඩු 

කරන්න අපට රාළුවන් වුයා. ඒ ිලසා අනාගතශේර් සූර්ය බ ශයන් 
ස  න්ළං බ ශයන් ශේ රශේ විදුලිය අව යතා වි ා  ව ශයන් 
සරාරාගන්න රාළුවන් බව  අපි වි බවාස කරනවා. ඒ වාශ   ජ  

විදුලියද සූර්ය බ  ් න ය ස  න්ළං බ ශයන් ිලපදවන විදුලිය 
එකතු වුුම රානර්ජනනීය බ  ් න  මූ ාර  ත 2050 වන විට අශේ 
විදුලිය උත්පාදනය ියයයට 100්  රඳා පලවීත ට  අශේ රාජය 
ප්රන පත්න ය ව ශයන් ීතරයය කර ා න ශබනවා. ඒ ප්රන පත්න  

ශවනුශවන් අපි කලප ශවනවා. ඒ වාශ   එහිර් ශීය ය  ා  විශීය ය 
ව ශයන් ශපෞීගලික අං ශේ දායකත්වය අපි තරගකාරි පදන ්  
 ත උපශයෝිණ කරගන්නවා. අපි ඒ බව වගීරශ න් ිරයනවා. 

 
ිසවුලිළනාය ෙැිකවරය පක ට්ඨාසප  ඇික රජප  

ඩඩම්: විසනතර  
திவுலபிட்டி  நதர்தல் ததாகுதி ிலுள்ள அரச 

காணிகள் : விபரம் 
GOVRNMENT LANDS IN DIVULAPITIYA ELECTORATE: 

DETAILS 
951/’16 

10.  ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
  (மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

  (The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඩමේ අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය - (2   

(අ  (i) ිසවු පිටිය කසනශේ  පවන න රජය සතු ඩමේ 
ප්ර ායය ශක ප යද;  

 (ii) එ  එ්  එ්  ඩම  අයත් කයතනය ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) කශයෝජන කටුතතු ශවනුශවන් බදු ර් ඇන  ඩමේ 
ප්ර ායය ශක ප යද; 

 (iv) පිසංචිය සඳ ා බදු ර් ශ ෝ පවරා ර් ඇන  ඩමේ 
ප්ර ායය ශක ප යද; 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (v) අනාගතශේර් බදු ර් ට ශ ෝ පවරා ර් ට සල න්ේ 
කර ඇන  ඩමේ ප්ර ායය ශක ප යද; 

 (vi) ඌන උපශයෝජිත ඩමේ න ශබ් නේද ඒවා පූර්ය 
උපශයෝජිත ිරී  සඳ ා අ ාතයාං ය සතුව වලම 
පිළිශවළ්  න ශබ්ද; 

 (vii) එශස  නේද එ  වලම පිළිශවළ කවශර්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 
காணி அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 

(அ) (i )  திவுலபிட்டி  ததாகுதி ிலுள்ள அரசாங்கத்துக் 

குச் தசாந்தமான காணிகளின் பரப்பளவு 

எவ்வளவு; 

 (ii) நமற்படி ஒவ்தவாரு காணியும் தசாந்தமாயுள்ள 

நிறுவனம் தவவ்நவறாக  ாது; 

 ( i ii )  முதலீட்டு நடவடிக்கககளுக்காக குத்தககக்கு 

வைங்கப்பட்டுள்ள காணிகளின் பரப்பளவு 

எவ்வளவு; 

 (iv) குடி ிருப்பதற்காக குத்தககக்கு வைங்கப் 

பட்டுள்ள அல்லது கக ளிக்கப்பட்டுள்ள 

காணிகளின் பரப்பளவு எவ்வளவு; 

 (v )  எதிர்காலத்தில் குத்தககக்கு வைங்குவதற்கு 

அல்லது கக ளிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள 

காணிகளின் பரப்பளவு எவ்வளவு; 

 (vi )  குகற உபந ாக காணிகளிருப்பின், அவற்கற 

முழுகம ாக உபந ாகிப்பதற்கான நவகலத் 

திட்ட தமான்று அகமச்சுக்கு உள்ளதா; 

 (vii) ஆதமனில், அவ்நவகலத்திட்டம்  ாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) of the extent of land in the Divulapitiya 
electorate that belong to the Government; 

 (ii) the institution that each of those lands 
belong to, separately; 

 (iii) the extent of land that has been leased for 
investment activities; 

 (iv) the extent of land leased or transferred for 
settling; 

 (v) the extent of land that has been planned to 
be leased or transferred in future; 

 (vi) whether the Ministry has a programme to 
fully utilize the underutilized lands, if any; 
and 

 (vii) if  so, what that programme is? 

(b) If not, why?  

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 
සුබසාධාන නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඩමේ අ ාතයතු ා ශවනුශවන්   ා ඒ 
ප්ර බනයට පිළිතුර ශදනවා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඩමේ අ ාතයතු ාශගන් ශන්ද අ න්ශන්?   
 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ගරු ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත් 
 න්ත්රීතු ා  ප්ර බනශේ (අ  (i) යටශත් ඩමේ අ ාතයතු ාශගන් 

අ  ා න ශබනවාද  ිසවු පිටිය කසනශේ පවන න රජය සතු ඩමේ 
ප්ර ායය ශක  පයද ිරය ා. ඒ විසබතර ඩිසරිශේර් සභාගත 
කරනවා.  

ඒ වාශ   ජනතාවට ිරයන්න ඕනෑද  තිලකර  ිසවු පිටිය 
විනා  කර ා න ශබනවා ිරය ා.-[බාධා ිරීේ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා ශේ ප්ර බනයට පිළිතුරු ශදන්ශන් නලීද? [බාධා ිරීේ] 

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ිසවු පිටිය තිලකර ද- [බාධා ිරීේ]  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let him reply.   
 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 ට උත්තර ශදන්න අවසබථාව ශදන්න. ගරු කථානායකතු ිලද

-[බාධා ිරීේ]  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please!  
 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද- 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කු ාර ිසසානායක  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ා  තු කරන 
ප්ර බනය ශ  ක් ද? 
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ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතු ිලද අද 10වන ප්ර බනය අ  ා න ශබන්ශන් 

ඩමේ අ ාතයතු ාශගන්. ඒකට ඩමේ අ ාතයතු ාට පිළිතුරු ිසය 
 ලිරි..  නලත්නේද  ඒ ිලශයෝජය අ ාතයවරයාට පිළිතුරු ිසය 
 ලිරි.. එශ   නලත්නේද කලබිනේ අ ාතයවරශයකුට පිළිතුරු ිසය 
 ලිරි.. එශ  ත් නලත්නේ සභානායකතු ා ශ ෝ කණ්ඩු ප් ෂශේ 
ප්රධාන සංවිධායකතු ා ශ ෝ පිළිතුරු ශදන්න ඕනෑ. එශ   නලන වද 
ශේ ප්ර බනයට සේබන්ධය්  නලන  ිලශයෝජය ඇ න  ශකශන්   
ශක ශ   ද උත්තර ශදන්ශන්? එතු ා කවුද? එතු ා වලම බ න 
එ් ශකනාද එශ   පිළිතුරු ශදන්න? ගරු කථානායකතු ිලද  
එශ   සේප්රදායය්   දන්න බල ල ිරය ාි. අපි ිරයන්ශන්. 

 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා (උසසන අධායාපන හා 
ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිපම්න්ුරපේ 

සභානායකුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உ ர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතු ිලද- [බාධා ිරීේ]  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතු ා කථා කරන්න.   
 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අනුර ිසසානායක  න්ත්රීතු ාද  ශේ පසබ ශ  රුන්ට  ස ශයෝගය 
ශදන්න එපා. [බාධා ිරීේ] 
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
එතු ා උත්තර ශදනවාට බයද?  ඇි. බය? ඇි. බය? [බාධා 

ිරීේ]   
 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශප ඩ්ම්  ඩන්න. ශප ඩ්ම්  ඩන්න.[බාධා ිරීේ] 
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතු ිලද ශේක කාීසන ප්ර බනය් . පාර්ලිශේන්තු 

 න්ත්රීවරු  ලටියට අපි ශේ ඇත්ත දලන ගන්න ඕනෑ. ශේක කාීසන 
ප්ර බනය් . [බාධා ිරීේ] We are looking for information. We 
want the truth.  

 

ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා (අ්ාොතයුරො සහ ජාිකක 

ප්රිකපත්ික හා කර්ථික ක යුුර අොතයුරො ච 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் நதசி  

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථානායකතු ිලද පාර්ලිශේන්තුශ  සබථාවර ිලශයෝග 
අංක.  27. (1  යටශත් ශ ශස  සඳ න් වනවා   

“ප්ර බනයකට වාචික පිළිතුර්  ඩල් ා ඇන  කල්හිද නයාය පත්රශයහි එ  

ප්ර බනයට ක විටද එය දලනුේ ර් ඇන   න්ත්රීට එය අසන ශ ස 

කථානායකතු ා ිරව ුතතු ය. එවිට එශස  අ තනු  ලබූ  න්ත්රී සබවීරය 

සබථානශයහි නලගී ියට ප්ර බනයට නයාය පත්රශයහි ර් ඇන  අංකය සඳ න් 

කරමින් එය ඇියය ුතතු ය. එවිට ප්ර බන කරනු  ලබූ අග්රා ාතයවරයා ශ ෝ 
ඇ න වරයා විියන් ඊට පිළිතුරු ශදනු ඇත. 

(2)  ප්ර බනයකට ලිඛිත පිළිතුර්  ඩල් ා ඇන  කල් හි ප්ර බන කරනු  ලබූ 

අග්රා ාතයවරයා ශ ෝ ඇ න වරයා විියන් පිළිතුර පාර්ලිශේන්තු විවාද ිල  

වාර්තාශ  ( ලන්සාඩ්  මුද්රයය ිරී ට ස සබවනු ඇත." 

ඇ න වරයා නලත්නේ  සා ානයශයන් අග ලන තු ා කරන්ශන්  
සභානායකතු ාටද කණ්ඩු ප් ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතු ාට 
පිළිතුරු  බා ශදන්න ිරය ා බාර ශදන එකි.. ශේ අවසබථාශ ර්  ා 

රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ාට පිළිතුර  බා ශදන්න 
බාර දුන්නා. [බාධා ිරීේ] 
 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි සබථාවර ිලශයෝග අනුව කථා කරමු. It is better. අපි 
සබථාවර ිලශයෝග අනුව කථා කරමු. අවලත් සේ ප්රදාය්  ඇන  
කරන්න අව ය ශවන්ශන් නල ල. 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, what is your point of Order? 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ල  දා  ිරයනවා "ප්ර බනව ට උත්තර 
ශදන්ශන් නල ල" ිරය ා. උත්තර ශදන්න  දන ශක ට විරුීධ 
ශවනවා. [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි අවලත් සේප්රදාය්  ඇන  කරන්න අව ය නල ල.  [බාධා 

ිරීේ]  ශ තලනර් අපි සබථාවර ිලශයෝග අනුව කථා කරමු. අවලත් 
සේප්රදාය්  ඇන  ිරී  ශයෝගය නල ල. [බාධා ිරීේ]  ගරු රන්ජන් 
රා නායක  ලන තු ා. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේක කාීසන ප්ර බනය් . ඔබතු ාත් 
ගේප  ිසසබ්රි් කශේ. මීරිග  මුළු ප්රශී ය්   විනා  ශව ා 
න ශබනවා. 'පසබ ශ  රු' ශේ ප්රශී ය විනා  කර ා න ශබනවා. 

ශ ය කාීසන ප්ර බනය් . ශේ ප්ර බනයද  ංකාශ   ජනතාව දු්  
විඳින ප්ර බනය්  ගරු කථානායකතු ිල.  ශේ ප්ර බනය ජනතාව 
විසමේ ඩල් න ප්ර බනය් . ශේ 'පසබ ශ  රු' මුළු ිසවු පිටිය  විනා  

කර ා  අද අ නවාද "ිසවු පිටිය කසනශේ පවන න රජය සතු ඩමේ 
ප්ර ායය  ශක ප යද?" ිරය ා. ඒ ිරයන්ශන්ද ශේ අය අ නවාද - 
[බාධා ිරීේ] 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Please sit down. [බාධා ිරීේ] ශප ඩ් ම්  
ඩන්න. ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ාද වාඩි ශවන්න.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ට කථා කරන්න අවසබථාව ශදන්න. [බාධා ිරීේ]    කථා 

කරන්නේ. [බාධා ිරීේ] කරුයාකර ා වාඩි ශවන්න. ශේ සභාශ  
සබථාවර ිලශයෝග කම ා  ට අවලත් සේප්රදායය්  ඇන  කරන්න 
බල ල. ශේ රාටුශ  ඩඳශගන  ට  ඒක කරන්න බල ල. ගරු 

අග්රා ාතයතු ාශ  ීතරයය අනුව ශ ෝ සබථාවර ිලශයෝග අනුව 
කරුයාකර ා පිළිතුරු ශදන්න. 

 
ගරු වාසුපද්ව නානාය් කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுநதவ நாணா க்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශබ ශ     රි. [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාශ  ප්ර බනය අපට ශවන  ගන්න රාළුවන්. [බාධා 
ිරීේ] කණ්ඩු  ප් ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතු ා පිළිතුරු ශදන්න. 
[බාධා ිරීේ] එතු ාට පිළිතුරු ශදන්න අවසබථාව  බා ශදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා 
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පිළිතුරු ශදන්නද? සබථාවර ිලශයෝග අංක. 27 යටශත් 

අග ලන තු ාි. එතු ාට පිළිතුරු ශදන්න ිරය ා පලවරුශ . 
අග ලන තු ාට  එශ   පවරන්න රාළුවන්. 

 
ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 ට  ් ෂබ න් ිරරිඇල්   ලන තු ාට පවරන්න රාළුවන්; 
ගයන්ත කරුයාන  ක  ලන තු ාට පවරන්න රාළුවන්; ඕනෑ  

ඇ න වරශයකුට පවරන්න රාළුවන්. එශ   ශන කශළ ත්ද අදාළ 
ඇ න වරයා නලත්නේ ප්ර බනයට පිළිතුරු ශදන්න බල ල. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද (අ  (i) යටශත් ගරු  න්ත්රීතු ා අ  ා 

න ශබනවාද "ිසවු පිටිය කසනශේ පවන න රජය සතු ඩමේ ප්ර ායය 
ශක ප යද;" ිරය ා.                        

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද ශප ඩ්ම්  
ඩන්න. ගරු ඇ න තු ා පිළිතුරු ශදනවා ශන්. [බාධා ිරී ් ] 
Order, please! ඩසබසර ශව ා  එතු ාට පිළිතුරු ශදන්න අවසබථාව 

ශදන්න. ඩන් පන්ව    point of Order එකට අවසබථාව ශදන්නේ.  
Let him reply.  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතු ා.  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ශවනත් අ ාතයවරශයකුට පවරන්න 
ගරු අග ලන තු ාට බ ය  න ශබනවා. [බාධා ිරීේ]    
 
 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සභානායකතු ිලද එ  කාරයය ශක ශ  ද න ශබන්ශන්? 
සබථාවර ිලශයෝගව  ීරවලිල වගන්න ශේද? [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Shall I read the Standing Order? I will read the 

Standing Order. Please bear with me for one minute.  
 

Standing Order No. 27(1) says, I quote: 
 

"When an oral answer to a question is required, Mr. Speaker, when 
the question is reached on the Order Paper, shall call upon the 
member in whose name the question stands and the member so 
called shall rise in his place and ask the question by reference to its 
number on the Order Paper and the reply will then be given by the 
Prime Minister or the Minister to whom the question is addressed." 

 

The Hon. Prime Minister has the right.  -

[Interruption.] 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   ඔබතු න් ාට අවසබථාව ශදන්නේ.  I have given an 

Order and let it stand.  - [Interruption. ] I have given an 
Order. You go ahead and reply.  
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then I cannot answer? 
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ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
You can answer. 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
The Hon. Prime Minister has the right.  Sir, please 

read the relevant section of the  Standing Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I have read it.  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අදාළ ඇ න වරයා නලත්නේ එය ශවනත් අ ාතයවරශයකුට 

පවරන්න අග ලන තු ාට බ ය න ශබනවා.  
 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ාට බ ය න ශබනවා. ඒක  රි. [බාධා ිරීේ]  

ගරු  න්ත්රීවරුිලද අප ශේ සභාශ  වලම කටුතතු කරශගන 

යමුද? ශේක විහිළුව්  කරශගන කටුතතු කරන්න එපා.    
ඔබතු න් ාට අවසබථාව ශදන්නේ. එ තශක ට ඒ ගලන කථා 
කරන්න රාළුවන්. [බාධා ිරීේ]    

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු අග ලන තු ාට බ ය න ශබනවා. ඔබතු න් ා ඒක 

පිළිගන්ශන් නලන  එක ශවන  ශදය් .  නමුත්ද අග ලන තු ාට ඒ 
බ ය න ශබනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ . එතු ාට බ ය න ශබනවා.  එතු ා පටන් ගත්ශත් ශේ 
ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න ශන ශවි..  ශ හිර්   ා අප න්තාවට පත් 

ශවනවා. කථානායක අන්ශන් ඩඳශගන ශ   ගරු සභාශ  කටුතතු 
ිලිය ශ ස ශ ශ යවන්න කරුයාකර  ට අවසබථාව ශදන්න.  
[බාධා ිරීේ] Please give the reply.  

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එශ   නේ ඔබතු න් ා අ ගන්නද    උත්තර ශදන්නේ. 

රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ාත් ස ාය ශවි.. [බාධා 
ිරී ් ]      

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු න් ා ශදශදනාට  පන්ව අවසබථාව ශදන්නේ. 

ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද ඩමේ අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  

ප්ර බනයට පිළිතුරු  ශදනවා. 

 
(අ   (i)  ශ ් ශටයාර  24..615 (නවියය විිය තරි.ද ද   

තුනි.  යි. එකි. ප ි.  

 (ii)  රජය සතු ඩමේ ප ත පරිිස විවිධ කයතන ශවත 
ශවන් කර ර් ඇත. 

 
තවදද රජශේ ඩමේ කඥයනා පනත  ා ඩමේ සංවර්ධන කඥයනා 

පනත අනුව ඩ ත ද් වා ඇන  රජශේ කයතනව ට අ තරව කෘෂි 

කාර්මිකද වාකවජ  ා ශන්වාියක කටුතතු සඳ ා විවිධ රාීග ි.න්  ා 
ශපෞීගලික කයතනව ට ඩමේ පවරා ඇත. 

විවිධ සංවර්ධන කටුතතු සඳ ා රජයට අත්පත් කර ගත් ඩමේ 

ප ත පරිිස රජශේ කයතන ශවත  බා ර් ඇත. 
 

 
  

 (iii)  කශයෝජන කටුතතු සඳ ා කශයෝජන  ණ්ම ය 
ශවත ශ ් ශටයාර 12. 554ක (ශද ළ ි. ද   
නවයි. ප ි. ප ි.  තරක  ඩමේ ප්ර ායය්   බා 
ර් ඇත. 

 (iv)  ශ ් ශටයාර 665.5870 ( යියය  ලට ප ි.ද ද   
ප ි. අටි.  ති. බින්දුව  

කශයෝජන 

 ණ්ම යට 

ශ ් ශටයාර 12. 554 

(ශද ළ ි. ද   නවයි. ප ි. 

ප ි.  තරි.  

කෘෂිකර්  

ශදපාර්තශේන්තුව 

(පලවී ට කටුතතු 

කරමින් පවීත  

ශ ් ශටයාර 6...572 

( ලටතුනි. ද   තුනි. ප ි. 

 ති. ශදකි.  

ුතද  මුදාව (පලවී ට 

කටුතතු කරමින් 

පවීත  

ශ ් ශටයාර ..2. (තුනි. 

ද   ශදකි. තුනි.  

ගුවන්  මුදාව 

(පලවී ට කටුතතු 

කරමින් පවීත  

ශ ් ශටයාර 1.5.6. 

(එකියයන සබප ි. ද    යි. 

තුනි.  

රජශේ පාසල්ව ට ශ ් ශටයාර 5.161  (ප ි. ද   

එකි.  යි. එකි. නවයි.  

ශප ලිසබ 

ශදපාර්තශේන්තුවට 

ශ ් ශටයාර 0.75 1 (බින්දුවි. ද   

 ති. ප ි. නවයි. එකි.  

රාජය පරිපා න 

අ ාතයාං යට 

ශ ් ශටයාර 1.1740 (එකි. ද   

එකි.  ති.  තරි. බින්දුවි.  

ශසෞඛ්ය 

ශදපාර්තශේන්තුවට 

ශ ් ශටයාර 0.6148 (බින්දුවි. ද   

 යි. එකි.  තරි. අටි.  

ිලවාස සංවර්ධන 

අධිකාරියට 

ශ ් ශටයාර 6.0678 ( යි. ද   

බින්දුවි.  යි.  ති. අටි.  

සත්ත්ව ිලෂබපාදන  ා 

ශසෞඛ්ය 

ශදපාර්තශේන්තුවට 

ශ ් ශටයාර 15.67.0 (ප ශළ වි. 

ද    යි.  ති. තුනි. බින්දුවි.  

ප්රාශීය ය සභාවට ශ ් ශටයාර 0..862 (බින්දුවි. ද   

තුනි. අටි.  යි. ශදකි.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (v)  ශේ වන විට  මනා ශගන ඇන  ඩමේ බල ලර 
ිරී ට කටුතතු කරමින් පවන න අතරද 
අනාගතශේර් එවලිල කටුතතු සඳ ා පවරා ර් ට 
විශ  ෂශයන්  මනාගත් ඩමේ ශන  ලත. 

 (vi)  ශ   ප්රශී ශේ ඌන උපශයෝජිත ඩමේ 
බහුතරය්  වගුරුබිේ  ා ශදිලපත් ශ ස 
සබවාභාවිකව සලකසී ඇන  බලවින් ඒවා 
ප්රශයෝජනයට ගත ශන  ලක. 

 (vii)  අදාළ ශන ශ . 

(ක   අදාළ ශන ශ . 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

මීට අවුරුදු 25කටද .0කට ප ය ශපර  බා දුන් ඩමේ ිසවු පිටිය 

 ලන වරය ශක ේසාසශේ වාශ   ගේප  ිසසබ්රි් කය රාරාවට 
න ශබනවා. 

ශේ වන ශත්  ඒ ඩමේව ට ිලය ාකාරශයන් ඔේරා  ලබී 

නල ල. පන් ිණය  ලන වරය ශ ිසකාව  ශේ ියයවල ශදනාට  ඩමේ 
ඔේරා  බා ශදන්න වලම පිළිශවළ්  සකසබ කරනවා ිරය ා 
වර්ත ාන රජය ප්රකා  කර න ුකයා. දලන් ප්රාශීය ය ශල්කේ 
කාර්යා ව ට දන්වා එවා න ශබනවාද ශේ ඩමේ  බා ගන්න පර්චසබ 

එකකට වි ා  මුද ්  අය කරනවා  ිරය ාද ඒ මුද  ශගවන්න 
ිරය ා. ඒ ිලසා  ශේ ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න ශප රකාරාද පලනරා 
උදවියශගන් ස  උත්තර ශදන්න සූදානේ ශව ා ඩන්න 

උදවියශගන්    අ නවාද ශේකට ිලය ාකාර වලම පිළිශවළ්  
සකසබ කර න ශබනවාද ිරය ා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දලනට ඔබතු ා ප්ර බනය ඇ න වරයාශගන් අ න්න.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ඕනෑ ශකශන්  උත්තර දුන්නාශ . 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ප්ර බන ඩවරද?     එතු ාට අවසබථාව ශදනවා. ගරු 

රන්ජන් රා නායක  ලන තු ාට අවසබථාව්  ශදන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

තව  අතුරු ප්ර බන ශදක්  අ න්න න ශබනවා. පළමුවලිල 
ප්ර බනයට-  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අශන්  අතුරු ප්ර බන ශදකත් අ න්න.  [බාධා ිරීේ] 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

එශ   අ න්න බල ල ශන්ද ගරු කථානායකතු ිල. [බාධා 
ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ාට අවසබථාව ශදන්නේ. 
තමුන්නාන්ශස  ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න.[බාධා ිරීේ] තව 

අතුරු ප්ර බන ශදක්  අ න්න න ශබනවා. [බාධා ිරීේ] එතු ා 
ශදන්න ිරය ා ඩල්ීස ්  කරනවා.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

එතු ා දන්ශන් නල ලද ඕවාට උත්තර ශදන්න.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශ නේ එතු ා ිරයන්ශන්.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතු ා දන්ශන් නල ල.  

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද එතු ා ඩල්වලවා. එතු ා ප්රකා  කළා 
ශේ ප්ර බනයට උනන්දු අය ිරය ා.  

  
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   අවසබථාව ශදනවා. ගරු ගයන්ත කරුයාන  ක  ලන තු ා 

පළමුවන අතුරු ප්ර බනයට උත්තර ශදි.. ඊට පසබශස  ඔබතු ාටත් 
කරුුම පල ලිසලි කරන්න අවසබථාව ශදනවා. එතු ා ප්ර බන තුන 
අ රාවාශ . ඊට පසබශස  ඒකට පල ලිසලි ිරීේ කරන්න    

ඔබතු ාට අවසබථාව ශදන්නේ.  [බාධා ිරීේ] රන්ජන් රා නායක 
 ලන තු ිලද    ඔබතු ාට අවසබථාව ශදන්නේ. කරුයාකර ා  ට 
ඩම ශදන්න. ඩන්ිසක අනුරුීධ  ලන තු ිලද ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය 

අ න්න. ගරු ගයන්ත කරුයාන  ක  ලන තු ා උත්තර ශදන්න.  

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එතු ා අ රා පළමුවලිල ප්ර බනයට  ට උත්තර ශදන්න රාළුවන්. 
ඊට පසබශස  එතු ා  ඩල්ීස ්  කළා- 

  
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

   එතු ාට අවසබථාව ශදනවා.  
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ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනයට පිළිතුර ශ යි..  ලන වරය කා ශේ 

ශප ශර න්දු වුයා වාශ  රට රාරා  ඩමේ ඔේරා  බා ර්ශේ 
වලමසට න ශේ වන විට කරේභ කර න ශබනවා. හුඟා්  තලන්ව  

දලන් ඒක අවසන් ශවමින් පවන නවා.  

   
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.දශදවලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න. 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. ශේ වන විටත් යේ යේ ඩමේ 
බ  ත්කාරශයන් අත්පත් කර ගලනීේ ස  විශ  ෂශයන්  
රාීග ි.න් පිසංචි කරවීේද වයාපෘන ව ට  බා ර්ේ ස  ඩල්ීසේ 
ිරීේ න ශබනවා. ඒවා සේබන්ධශයන් ඔබතු ා දලනුවත් ශව ා 

න ශබනවාද ිරයන එකි.  ශ  ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය.  

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතු ිලද ිසවු පිටිය සේබන්ධශයන්  ප්ර බනය්  
ිලසා වමාත්  ශ  ඳි. ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ා උත්තර 
ශදනවා නේ.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද එතු ාට උත්තර ශදන්න රාළුවන්. තුන්වලිල අතුරු 
ප්ර බනය.  

 
ගරු පකපහිතය රඹු් වැල්ල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலி  ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ශදවලිල අතුරු ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න ිරයන්න. [බාධා 
ිරීේ] 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එතු ාට උත්තර ශදන්න රාළුවන්. එතු ා ිලශයෝජය 
ඇ න වරශය් . 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එතු ා වගිරව ුතතු ිලශයෝජය ඇ න වරශය් .  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය ශ  ක් ද? තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය 
අ න්න. [බාධා ිරීේ]    ඔබතු ාට පල ලිසලි කරන්න අවසබථාව 
ශදන්නේ. [බාධා ිරී ් ] 
 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු අනුර ිසසානායක  ලන තු ිලද ඔබතු ා කවුරු ශවනුශවන්ද 
ශපනී ියටින්ශන්.[බාධා ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ න තු ිලද ඒකට පිළිතුර්  ශදන්න ඔබතු ාට රාළුවන්ද? 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද පල ලිසලි ිරී ්  කරන්න ගරු 

ිලශයෝජය ඇ න තු ාට අවසබථාව ශදන්න. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පල ලිසලි කරන්න අවසබථාව්  ශදන්නේ. ශේ ප්ර බනයට 
ඔබතු ාට පිළිතුර්  ශදන්න රාළුවන්ද? [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශස යා බ ා පල ලිසලි උත්තරය්  ශදන්නේ. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත්  න්ත්රීතු ාද තුන්වලිල අතුරු 

ප්ර බනය අ න්න. 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශදවලිල අතුරු ප්ර බනයට උත්තර දුන්ශන් නල ල ශන්ද ගරු 

කථානායකතු ිල. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා ශ  ය ා බ  ා උත්තර ශදි.. දලන් තුන්වලිල අතුරු 
ප්ර බනය අ න්න.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ ශවීර් යේ යේ වයාපෘන ව ට ඩමේ දුන්නා ද ඒ ඩමේව  
න ශබන වටිනා දලව ශේ පා් ෂිකයන් කපාශගන යනවා. ඒ වාශ   
Port City වයාපෘන යට අව ය කරන කළු ගල් ප්ර ායය  බා 
ගන්න ඕනෑ ිලසා  -ශේකට ත ි. ගරු රන්ජන් රා නායක 
ිලශයෝජය ඇ න තු ා දලන් ශේ කෑ ග න්ශන්.- එතු ා ඩල්ීසේ 
කර ා න ශබනවාද ිසවු පිටිශේ න ශබන ශේ කළු ග  එතු ාට උදවු 
කරරා පා් ෂිකයන් ගයනාවකට  බා ශදන්න ිරය ා. ගරු 
කථානායකතු ිලද ඒ ිලසා    ශේ ලිපිය  ලන්සාඩ් වාර්තාවට 
ඇතුළත් ිරී  සඳ ා සභාගත කරන්න බ ාශප ශර ත්තු වනවා. 
[බාධා ිරීේ] 

 

ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes, Hon. Prime Minister. 
 

ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතු ිලද අදාළ ප්ර බනයට පිළිතුර ශදන්න 

ඇ න තු ා ශන ියටියාටද දලන් රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය 
ඇ න තු ාශ  න  ිරයරා ිලසා එතු ාට ඒ සේබන්ධශයන් පල ලිසලි 
කරන්න රාළුවන්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ාට ශේ 

සේබන්ධශයන් පල ලිසලි කරන්න    අවසබථාව්  ශදනවා.    
මු ර්  ඒ ගලන ිර වා. අපි Standing Orders අනුව ිණහිල් ාද ඊට 
පසබශස  කරමු. නලත්නේ ශේක විහිළුව්  ශවනවා.  

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, he mentioned my name. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I will give you time.  Wait.  Let him finish. ශේ කථාව 

අවසන් කර ා    අවසබථාව ශදන්නේ. I will give you time. ගරු 
ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත්  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ා තුන්වලිල අතුරු 
ප්ර බනය අ  ා ඩවරි. ද? 
 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද    ශේ ලිපිය  ලන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් ිරී  සඳ ා සභාගත* කරනවා.  

ශේ ලිපිශයන් ශ තු ා ඩල් නවාද " ලන වරය ස ශේර් 

අපශ  ජයග්ර යය ශවනුශවන් දලඩි කලපවී ිරන් කටුතතු කරරා 
රාීග ි.න්  ශේ කළු ගල් කලඩීශේ වයාපාරය කරශගන යා ට 
බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. ඒ බ ාශප ශර ත්තු ශවන රාීග ි.න් 
සඳ ා ශේ කළු ග   බා ශදන්න." ිරය ා. එශස  ිරයමින් එතු ා 

නේ වි ා  ප්ර ායය්   බා ශදමින් ඩල්ීසේ කර න ශබනවා. 
පාර්ලිශේන්තුශ  න ශබන ගරුත්වයටත් බාධා කරමින් ශ  ශරන් 
පසබ කපනවායද ශ  රකේ කරනවාය ිරය ා ශ තු ා ිරයනවා 

ශන්. එතු ා එශස  ිරයමින් කරන ශේ කටුතත්ත සේබන්ධශයන් 
   එතු ාට ිරයනවාද එතු ා ශ වලිල ලිපිය්  දුන්නා දද නලීද 
ිරය ා ප්රියීධ ප්රකා ය්  කරන්න ිරය ා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද ඔබතු ාට 

පල ලිසලි ිරීශේ අවසබථාව්  න ශබනවා. ශේ කරුය 
සේබන්ධශයන්  ාධයව  පළ  ග ිලසා ඔබතු ා ඩල් ා ියටියාද 
පල ලිසලි ිරී ට අවසබථාව්   බා ශදන්න ිරයා. එ  ිලසා    

ඔබතු ාට ඒ අවසබථාව  බා ශදනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඔබතු ාත් ගේප  ිසසබ්රි් කශේ 
මීරිග  ප්රශී ශේ. ශ ය ශප දු වයසනය්  බවට පත් ශව ා 

න ශබනවා. [බාධා ිරීේ]  පසබ ිරුතබ් 500කට order  එක අරශගන 
61ද000්  කප ා න ශබනවා. [බාධා ිරීේ]  ඕනෑ  රාීග යකුශ  
න ට ඩසබසර ාි.න් අනවර්ථ නා ය්  න ශබනවා. ශේ ගරු 

 න්ත්රීතු ාශ  න  "ශබ රවල ඩන්ිසක". 
 

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා ිරීේ]  ශ  හුශ  න  "ශබ රවල ඩන්ිසක".  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද ඔබතු ා පිළිතුරු ශදන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 ට "ශබ රවල රන්ජන්" ිරයන්ශන් නල ල;  ට "පසබ රන්ජන්" 
ිරයන්ශන් නල ලද  ට "වලලි රන්ජන්" ිරයන්ශන් නල ල.  ට 
ිරයන්ශන් "වන් ශෂ ේ" වාශ  එක එක නේ. ශ තු ාශ  න ද 

"ශබ රවල ඩන්ිසක." 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ංකාව  දලන ගන්නට ඕනෑ ශ තු ාශ  පියාශ  න  ශ  රත්. 

ශ තු ාශ  සශ ෝදරයාශ  න  තුියත අනුරුීධද අේ ාශ  න  

ශර සලින් දංගල් . ශ තු ාශ  ඥයනාන  ශස ශ  ුතරාශ  න  

වසන්ත දංගල් . ඒ ශස ර  පසබ ශ  රුද ශස ර  වලලි ශ  රු.  

751 752 

[ගරු ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත්   තා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඩිසරිපත් පන කරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 
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[බාධා ිරීේ] ශේ අය ත ි. ිසවු පිටිය ඇතුළු ියයවල  ප්ර ශී  

විනා  කර ා න ශබන්ශන්. ගරු කථානායකතු ිලද ඔබතු ා ඩන්න 

මීරිග  ප්රශී ශේත් ශේ අයට වලලි ශත ටුශප ළවල් න ශබනවාද 

ගල් කමනවාද ශබ රවල කපනවා. අද ියයවල  තලන් විනා  කර ාද 

මුළු පරිසරය  විනා  කර ා ශේ ශ  රා 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අ නවාද "තව ඩමේ ශක ශ  ද න ශබන්ශන්?" ිරය ා. ශේ ශ  රා  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අ නවාද "තව රජශේ ඩමේ ශක ශ  ද න ශබන්ශන්?" ිරය ාද 
ඒවාත් කපන්න. [බාධා ිරීේ] දලන් ශේ ශ  රා  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අ න්ශන් තවත් කපන්න. [බාධා ිරීේ]  එ  ිලසා    සංචාරක 
සංවර්ධන  ා රිසබන යාිල කගමික කටුතතු අ ාතය ස  ඩමේ 

අ ාතයතු ාට ිරයනවා ශේ ඩමේ ගලන විසබතර ශදන්න එපා 
ිරය ා. ශ  කදද මූ 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 දන්ශන් තව කපන්න. [බාධා ිරීේ]  එ  ිලසා    

පාර්ලිශේන්තුශවන් ඩල් ා ියටිනවාද ශේ ශත රතුරු ශදන්න එපා 
ිරය ා. ඒ ශත රතුරු දුන්ශය ත් මූ  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ශ ට ිණහින් ඒවාත් කපනවා. [බාධා ිරීේ]  මූ 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
පසබ ිරුතබ් 500කට අවසර අරශගන 61ද000්  කලරාවා. [බාධා 

ිරීේ]  ශ තු ාශ  න  "ශබ රවල ඩන්ිසක." 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා ිරීේ]  ශ තු ාශ  න  "ශබ රවල ඩන්ිසක."  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  න  සඳ න් කර ා ශ තු ා 

අභූත ශචෝදනා කරනවාද ශේ පාර්ලිශේන්තුශ  වරප්රසාදව ට මුවා 
ශව ා.    අ න්ශන් එක ප්ර බනයි.. ඒ ප්ර බනය ශ  ක් ද? ගරු 

රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ා කළු ග ්  ඩල්  ා 
ලිුත ්  LRC එකට දුන්නාදද නලීද? [බාධා ිරීේ]     අ න 
ප්ර බනය එප යි..    පසබ ගලන කථා කර ා නල ල.    පසබ ගලන 

- [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! I have given the Order.   
 
ගරු ටී. රසජිත් ද පස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ටී. රංජිත් ද ශස ි.සා  න්ත්රීතු ාශ  point of Order  එක 
ශ  ක් ද? 

 
ගරු ටී. රසජිත් ද පස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ විවාදශේර්ද ශේ කරුුම දල් වීශේර් 

ගරු රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ා පාර්ලිශේන්තුවට 
ිරියශස ත්  ශන ගලළශපන අසභය වචන ප්රකා  කළා. ඒවා 
 ලන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඩවත් කරන ශ ස ඩල් ා ියටිනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒවා  ලන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඩවත් කරනවා.     කරන 
ුතතුක     කරන්නේද ඒක  රි. දලන් අපි ඊළඟ ප්ර බනයට යන්නට 
ඕනෑ. දලන් ශ  ාව පසබවරු 2..0ටත් ිරේටු වුයා. [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ංකාශ  බහුතර ජනතාව දන්නවා    
ඒ වාශ  ශ  රකේව ටද පසබ කලපීේව ට සේබන්ධ නල ල ිරය ා. 
එ  ිලසා    ිරයනවා ශේ ශබ රවල ශ  රාශ ද ශේ ශබ රවල 

ඩන්ිසකශ   
 

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
වත්කේ  ා බලරකේ check කරන්න ිරය ා. එතශක ට 

අිලවාර්යශයන් අහු ශවනවා. [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
That is not a point of Order.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ටිපර් ීරය්  න ශබනවාදද ශ  රි ීරය්  න ශබනවාද? ශ තු ා 
ශක ප ය පසබ කලරාවාදද ශේ අය ශක ප ය කළු ගල් කලඩුවාද?  

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ක් ද ඔබතු ාශ  point of Order  එක? අපි දලන් ඊළඟ 
ප්ර බනයට යනවා. 

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද - [බාධා ිරීේ]  ශේක  රි  සර ි.. 

එතු ා  ට ශචෝදනා කරනවා. එතශක ට    එතු ාට ශචෝදනා 
කර ා ලිඛිත සා් ෂිය්  ශපන්වනවා. [බාධා ිරීේ]  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බාධා කරන්න එපා. 
 

ගරු අජිත් පී. පපපර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபநரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ ඩිසරිපත් කර ා න ශබන ශල්ඛ්නය 
සතයවාර් ශන වනද වයාජ ශල්ඛ්නය්  බව ගරු රන්ජන් රා නායක 
 ලන තු ා සඳ න් කළා. එශ   නේ අපි ඒ ශල්ඛ්නය රස පී් ෂක 
ශවත යවන්නට ඕනෑ සතය ශල්ඛ්නය් දද වයාජ ශල්ඛ්නය් ද 
ිරය ා බ න්නට. ශේ විධියට ූලට ශල්ඛ්න ඩිසරිපත් කර ාද 
වංචිලක ශල්ඛ්න ඩිසරිපත් කර ා අප ාස කරන්නට ඩම ශදන්නට 
බල ල ගරු කථානායකතු ිල. ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ා 
අත්සන් ශන කළද එතු ා ඩිසරිපත් ශන කළ ලියවිල් ්  ගලන ශේ 
විධියට ිරයන්නට ඩම ශදන්න බල ල. එශ   නේ ඔබතු ා ඒ 
ශල්ඛ්නය රස පී් ෂක ශවත යවන්නට ශප ීසියයට ශය මු 
කරන්න. ශ  කදද ශේක බරපතළ අපරාධය් . [බාධා ිරීේ] ඒ 
විධියට අසතය ශචෝදනා කරන්නට රාළුවන්ක ්  නල ලද ගරු 
කථානායකතු ිල.  

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුීද ශ  රත්  න්ත්රීතු ාද ශ  ක් ද point of 
Order එක? 

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද    වගීරශ න් ිරයන්ශන්ද ශේ ලිුත  

ශබ රු නේ    පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රී ධුරශයන් ඩල් ා අසබ ශවනවා. 
[බාධා ිරීේ]    ශේ වගීරශ න් ිරයන්ශන්. [බාධා ිරීේ]  

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟ ප්ර බනයද ගරු කනක ශ  රත්  න්ත්රීතු ා.  

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද කරුයාකර ා  ට තත්පරය්   

ශදන්න. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දලන් ඒ ප්ර බනය ඩවරි.. It is enough for the day. 

 
කබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා ජීවනාධාාර: විසනතර 
வலதுகுகறந்நதாருக்கான வாழ்வாதாரக் 

தகாடுப்பனவு : விபரம் 
LIVING ALLOWANCE TO THE DISABLED: DETAILS  

1039/’16 

11.ගරු කනක පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக நஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ස ාජ සවිබ ගලන්වීේ  ා න්භසාධන අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ 
ප්ර බනය - (2   

(අ  (i) 2015 වර්ෂශේර් ජීවනාධාර ර් නා  බා ර් ඇන  
කබාධ සහිත රාීග යන් සංඛ්යාව ශක ප යද;  

 (ii) 2015 වර්ෂශේර් කබාධ සහිත රාීග යන් සඳ ා 
ජීවනාධාර ශ ස  බා ර් ඇන  මුළු මුද  
ශක ප යද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ක  (i) 2016 සලේතලේබර් .0 වනවිට අවලන න් ඩල්වලේ කළ 
කබාධ සහිත රාීග යන් සඳ ා ර් නා  බා ර් 
න ශබ්ද; 

 (ii) එශස  නේද එ  රාීග යන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 යන්නත් එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  (i) 2015 වර්ෂශේ ියට ශ   ර් නා ශන   ලශබන 
කබාධ සහිත රාීග යන් ියටින බව පිළිගන්ශන්ද; 

 (ii) එශස  නේද කෑගල්  ිසසබ්රි් කශේ ියටින එවලිල 
කබාධ සහිත රාීග යන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (iii) ඩ ත (ii)හි සඳ න් රාීග යන් සංඛ්යාවද එ්  එ්  
ප්රාශීය ය ශල්කේ  ශක ේසාසය අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශක ප යද; 

 (iv) එ  රාීග යන්ට ශ   වර්ෂය තුළර් ර් නා  බා 
ර්  ශවනුශවන් ගන්නා රියා  ාර්ග කවශර්ද;  

 යන්න එතු ා සඳ න් කරන්ශනහිද? 

(ඈ  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 

 சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலநனாம்புகக அகமச்சகரக்  

நகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் வாழ்க்கக உதவிப்படிக் 

தகாடுப்பனவு வைங்கப்பட்ட வலதுகுகறந்த 

ஆட்களின் எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

755 756 
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 (ii) 2015ஆம் ஆண்டில் வலதுகுகறந்த ஆட்களுக்கு 

வாழ்க்கக உதவிப்படிக் தகாடுப்பனவாக 

வைங்கப்பட்ட தமாத்தத் ததாகக எவ்வள 

தவன்பகதயும்; 

 அவர் இச் சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்டு தசப்தரம்பர் மாதம் 30ஆம் 

திகதி ளவில் புதிதாக விண்ணப்பித்திருந்த 

வலதுகுகறந்த ஆட்களுக்கு தகாடுப்பனவுகள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், நமற்படி ஆட்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனத ன்பகதயும்; 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து இக் தகாடுப்பனவுகள் 

கிகடக்கப்தபறாத வலதுகுகறந்த ஆட்கள் 

உள்ளனதரன்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்ப 

கதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், நககாகல மாவட்டத்தில் உள்ள 

அவ்வாறான வலதுகுகறந்த ஆட்களின் 

எண்ணிக்கக எத்தகனத ன்பகதயும்; 

 (iii) நமநல (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆட்களின் 

எண்ணிக்கக, ஒவ்தவாரு பிரநதச தச லாளர் 

பிாிவுக்ககம  தவவ்நவறாக எத்தகனத ன் 

பகதயும்; 

 (iv) நமற்படி ஆட்களுக்கு இந்த ஆண்டில் 

தகாடுப்பனவுகள் வைங்குவதற்காக நமற்தகாள் 

ளப்படும் நடவடிக்கககள்  ாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister  of  Social  Empowerment  and  

Welfare : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons with disabilities who 
have received the living allowance in the 
year 2015; and 

 (ii) the total amount of money given as living 
allowance to persons with disabilities in the 
year 2015? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) Whether allowances have been given to 
persons with disabilities who applied for it 
anew as at 30th September 2016; and 

 (ii) if so, the number of such persons? 

(c) Will he state- 

 (i) whether he admits that there are persons 
with disabilities who have not received this 
allowance since 2015; 

 (ii) if so, the number of such persons with 
disabilities in Kegalle District; 

 (iii) the number of such persons referred to in 
(ii) above, according to each Divisional 
Secretary’s Division separately; 

 (iv) the measures taken to provide those persons 
with the allowances in this year? 

(d) If not, why? 

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ප්ර බනයට පිළිතුර ශ ශස ය. 

(අ  (i) 31ද78  (න සබඑ් ද සබ  ත්ියය අසූනවයි.  

 (ii) මිලියන  .5.8 (මිලියන නවියය න සබ ප ි. ද   
අටි.  

(ක  (i) නලත. 

 (ii) නලත. 

(ඇ  (i) ඔ . 

 (ii) 1ද2 5 (එ් ද සබ ශදසීය අනූප ි.   

 (iii) 01. කෑගල්    243 

  02. වරකාශප    117 

  03.  ාවනලල්   181 

  04. ගලිගමුව   103 

  05. අරයායක  132 

  06. රඹු් කන  191 

  07. රුවන්වලල්     55 

  08. ුක ත්ශක හුපිටිය      47 

  09. යටියන්ශත ට    96 

  10. ශදහිඕවිට    75 

  11. දලරකවයග     55 

 (iv) 2016 වර්ෂය සඳ ා ජීවනාධාර ාීනන් .1ද78 කට 
ශගවිය ුතතු වුවත් භාණ්මාගාරශයන් 2016 වර්ෂය 
සඳ ා මුදල් ශවන් කරන  ීශ  ී ප්රන  ාීනන් 
28ද822කට ප කව. ශ   ගලටවලවට පිළිය ්  
ව ශයන් ශ ශත්  ශගවන  ද ජීවනාධාර ාීනන්ට 
තවදුරටත් ශගවීේ ිරී ට අව ය ප්රන පාදන  බා 
ගලනී ට කලබිනේ ප්රිකාව්  ඩිසරිපත් කර ඇත.  

(ඈ  අදාළ ශන ශ . 

 
ගරු කනක පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக நஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ිරයරා කකාරයට කබාධිත 
රාීග යන් ශබ ශ ෝ ප්ර ායය්  ඩල්ීසේ කර න ුකයත් එ  ර් නාව 
 ලබී නල ල. ඒ සඳ ා නව රියා  ාර්ගය්  න ශබනවාද? එ  

්ර ශ දය ශ  ක් ද? 

 
ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ඒ සඳ ා න ශබන්ශන් එක ්ර ශ දයි.. ඒ ත ි.ද අපි මුදල් 
අ ාතයාං ශයන් මුදල් ශවන් කර ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳ ා අපි 
කටුතතු කරමින් ඩන්නවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කනක පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக நஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 ශ  ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

ගරු ඇ න තු ිලද සෑ   ාසයක  10වලිල දාට ත ි. 

සා ානයශයන් ශ   ර් නාව  බා ශදන්ශන්. පන් ිණය කා ශේ ියදු 
වුශණ් එශ  ි..  ලබලි. ශන වලේබර්ද ශදසලේබර්  ාසව  ඩඳ ා 
ර් නා  බා ර්  ප්ර ාද ශව ා න ශබනවා. ස  ර ශව ාවට ර් නාව 
 ලශබන ශක ට  ාසය පලන ා. දලන් ජනවාරි  ාසයට හිමි ර් නාව 

නේද ඒ ර් නාව  බා ශදන්න කටුතතු කරන්ශන් ශපබරවාරි 
 ාසශේ. ශ තලන න ශබන ගලටවලව ශ  ක් ද ිරයන එක ඔබතු ා 
දන්නවා ඇන . එ  ප්ර ාදය නලන  කරන්න ඔබතු ා කටුතතු 

කරනවාද? ශ  කදද ඒශග ල් න් බ ාශප ශර ත්තුශවන් ඩන්නවා 
10වලිල දාට කලින් එ   ාසශේ ර් නාව  ලශබි. ිරය ා.  

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද සා ානයශයන් වසශර් අවසාන  ාස 
ශදශ්  ඔය වාශ  ප්ර ාදය්  වනවා.  ශ  අත් දලීර  අනුව 1  4 
ඩඳ ා  ශව ා න ශබනවා. දලන් එවලිල ප්ර ාදය්  නල ල. 

 

ගරු කනක පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக நஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  තුන්වන අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

සා ානයශයන් ජීවනාධාර ර් නාව  බා ශදන්ශන් ශච්  

පතිරන්. ගරු අ ාතයතු ිලද ශේ කබාධිත රාීග යන්   බලංකුවට 
යන්න ඕනෑ ිලසා ස  ර අයට ඒක ශ  කු ගලටවලව්  ශව ා 
න ශබනවා. එ  ිලසා  ඔවුන්ශ  කල ලත්ත අනුව ත  ිණුම ට බලර 

කරන්න ශ ෝ මුදල්  බා ශදන්න කටුතතු කරන්න  ලිරයාව 
න ශබනවා නේ ශ  ඳි. ිරය ා  ා ශයෝජනා කරනවා. ඒ සඳ ා 
වලම පිළිශවළ්  න ශබනවාද? 

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාශ  ශයෝජනාව පරිිස  ්ර ය්  
න ශබනවා. මුදල්  බා ගන්න අයත් ඩන්නවා.  එ  මුද  ස ෘීධි 

බලංකුවට ශය මු කර ා ඒ අය අතට  සල්ලි ගන්නත් රාළුවන්. 

 

 
සෙෘද්ධිලාභීන්: විසනතර 

சமுர்த்தி தபறுனர்கள் : விபரம் 

SAMURDHI BENEFICIARIES: DETAILS  
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12.ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர்.எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

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

ස ාජ සවිබ ගලන්වීේ  ා න්භසාධන අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ 
ප්ර බනය - (2    

(අ  2015.01.08 ිසනට ස ෘී ධි ාීනන් සංඛ්යාව එ්  එ්  
ිසසබ්රි් කය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන්  ශක ප යද 
යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ක  (i) 2015 වර්ෂශේර් ර්ප වයාේතව ියදු කරන  ද 
ස ෘී ධි සමී් ෂය වාර්තාවට අනුව ස සබත 
ස ෘී ධි ාීනන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (ii)  ඩ ත වාර්තාවට අනුව එ්  එ්  ිසසබ්රි් කශේ 
ස ෘී ධි ාීනන් සංඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශක ප යද;  

 (iii)  ඩ ත වාර්තාව අනුව ස ෘී ධි කධාර  බා ර්  කපා 
 ලශරන පවුල් ියටින්ශන්ද; 

 (iv)  එශස  නේද ස ෘී ධි කධාර  බා ර්  කපා  ලශරන 
පවුල් සංඛ්යාව එ්  එ්  ිසසබ්රි් කය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන්  ශක ප යද; 

 යන්නත් එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද? 

(ඇ  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி அகமச்சகரக் நகட்ட 
வினா: 

(அ) 2015.01.08ஆம் திகதி ன்று உள்ளவாறு சமுர்த்தி 
தபறுனர்களின் எண்ணிக்கக ஒவ்தவாரு மாவட்ட 

ாீதி ாக தனித்தனிந   ாது என்பகத அவர் 

இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் நாடளாவி  ாீதி ில் 

நமற்தகாள்ளப்பட்ட சமுர்த்தி ஆய்வறிக்ககக்கு 

அகம  ஒட்டுதமாத்த சமுர்த்தி தபறுனர்களின் 

எண்ணிக்கக  ாது என்பகதயும்; 

 (ii )  நமற்படி அறிக்ககக்கு அகம  ஒவ்தவாரு 

மாவட்டத்தினதும் சமுர்த்தி தபறுனர்களின் 

எண்ணிக்கக தனித்தனிந   ாது என்பகதயும்; 

 (iii )  நமற்படி அறிக்ககக்கு அகம  சமுர்த்தி உதவி 

வைங்குதல் நிறுத்தப்படும் குடும்பங்கள் 

உள்ளனவா என்பகதயும்; 

 (iv )  ஆதமனில், சமுர்த்தி உதவி வைங்குதல் 

நிறுத்தப்படும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கக 

ஒவ்தவாரு மாவட்ட ாீதி ாக தனித்தனிந   ாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Empowerment and 
Welfare : 

(a) Will he inform this House of the number of 
Samurdhi beneficiaries as at 08.01.2015 in each 
district, separately?  

(b) Will he also inform this House- 

 (i)  the overall number of Samurdhi 
beneficiaries according to the report of the 
Samurdhi survey conducted island-wide in 
the year 2015; 

 (ii)  the number of Samurdhi beneficiaries in 
each district separately according to the 
Report referred to above; 

 (iii) whether there are families in respect of 
whom Samurdhi benefits will be cut off, 
according to the report; and  

 (iv) if so, the number of families in respect of 
whom Samurdhi benefits will be cut off in 
each district separately?  

(c) If not, why?  
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ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ප්ර බනයට පිළිතුර ශ ශස ය. 

(අ  ඔ . 

 ඇමුුම  01  ලින් ද් වා ඇත. 

(ක  (i) 2015 ඔ් ශතෝබර්  ස සමී් ෂයය කරේභ කරන 
 ිස. එ   ාසය තුළ ියටි ප්රන  ාීනන් සංඛ්යාව 
1ද456ද58.ිර. 

 (ii) ඇමුුම  අංක 02  ලින් ද් වා ඇත.  

 (iii) සමී් ෂයය තුළින් එ් රැසබ කර ගන්නා ශත රතුරු 
පරිගයක පීධන යට ඇතුළත් ිරීශේ රියාවලිය 
ශේ වන විට ියදු ශවමින් පවීත. අපි එ  කටුතත්ත 
තව න් ානයිරන් විතර අවසන් කරනවා. එ  ිලසා 
සමී් ෂයය පාදක කර ශගන ස නාධාර 
වලමසට ශනන් ඩවත් කරන පවුල්  ා ඇතුළත් 
කරන පවුල් පිළිබඳව දලනට ිල බචිතව ප්රකා  කළ 
ශන  ලක. නමුත්ද ශබ ශ    ඩ්  ිලන් 
ඔබතු න් ාට එ  ශත රතුරු දලන ගන්න රාළුවන්. 

 (iv) ඩ ත පිළිතුර අනුව අදාළ ශන ශ . 

  ඇමුුමේ සභාගත* කරමි. 

(ඇ  අදාළ ශන ශ . 

 
* සභාපම්සය ෙත තබන ලද ඇමුුම්: 
   சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்புகள்: 

   Annexes tabled: 
 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  පළමුවන අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  

ගරු කථානායකතු ිලද පන්ිණය අය වලය විවාදශේර්ත් ශේ 

ප්ර බනය  ා ශ තු ාශගන්  වි න්වා. නමුත් එයට ිලවලරිස පිළිතුර්  
 ලුකශණ් නල ල. අද ශේ ප්ර බනයට පිළිතුර  බාදුන් විධිශයනුත්  ට 
 ල ශඟන්ශන්  ා දලන් නඟන ප්ර බනයටත් පිළිතුර්  නලන  බවි.. ගරු 
ඇ න තු ිලද ඔබතු ාට  තක ඇන  2015.11.20 ශවිලදා 

තමුන්නාන්ශස  ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ර් ිරයනවාද ශේ 
සමී් ෂයශයන් පන්ව  ාස තුන්  ඇතුළත ස ෘීධි වලමසට න 
නලවත යාවත්කාීසන කර ාද   ස ෘීධි වලමසට න තුළ අවලත් 

අභියාචනා ස කා බ ා  ස ෘීධි වලමසට න රියාත් ක කරනවා 
ිරය ා. ඔබතු ා ිරයන කකාරයට තව ත් data feed  ිරී  
අවසන් ශව ා නල ල.    ඔබතු ාශගන් අසනවාද ශ ය අවසන් 

කරන දවස්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ිරයන්න ඔබතු ාට  රාළුවන්ද 
ිරයා. 

ශ  කදද ශේ රශේ ස ෘීධි ාීන පවුල්  වි ා  ප්ර ායය්  දලන් 

ශේ ප්ර බනයට  ් ශව ා ියටිනවා. ස ෘීධි කපනවාද ිරයන 
ප්ර බනය ඔවුන් තුළ න ශබනවා; ශේ ස ෘීධි නලවත  ලශබනවාද 
ිරයන ප්ර බනය  ඔවුන් තුළ න ශබනවා. ඒ විතර්  ශන ශවි.. ගරු 

ඇ න තු ිලද අභියාචනා 5ද000ද 6ද000ද 7ද000 අතර ප්ර ායය්  
සෑ  ප්රාශීය ය ශල්කේ කාර්යා යක   මුීදර අං ශේ න ශබන බව 
ඔබතු ා දන්නවා. එ  ජනතාව සෑ  බදාදා ිසනක  ප්රාශීය ය 
ශල්කේ කාර්යා යට එනවා. ඒ එන්ශන් ශේකට ශ  කද ශවන්ශන් 

ිරයා දලන ගන්නි.. ඒ ිලසා ගරු ඇ න තු ිලද ඩතා පල ලිසලි 
උත්තරය්  අව යි.. ඔබතු ා 2015.11.20 ශවිලදාත් ිර වා; දලන් 
2016ත් අවසානි.. අද ිසන එනේ 2017.02.07 ශවිලදා    

ඔබතු ාශගන් ඩතා ත් වගීරශ න් අ නවාද ශේ සමී් ෂය 
වාර්තාශ  ප්රන ල ය  රටට ිරයන්ශන් කවදාද ? 

761 762 

——————————— 
* පෙෙ ඇමුුෙ පුසනතකාලප  ද තබා ඇත. 
   [இந்த இகணப்பு நூல் நிகல த்திலும் கவக்கப்பட்டுள்ளது] 

   [This annex is also placed in the Library.] 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද එතු ාට  ත්  කර ා ශදන්න ඕනෑද 
ද  තර  ් ෂය්  ස නාධාර ාීනන් ඩන්නා බව. ශේ ද  තර 
 ් ෂය  සඳ ා අපි පිටු 15ිරන් ුතත් ශත රතුරු ප්රිකාව්  

පිශර වා. පිටු 15 ශත රතුරු ප්රිකාව  දන්න ස ෘීධි සංවර්ධන 
ිල ධාරින්ට වි ා  කා ය්  ගත වුයා. ශ  කදද 
ස නාධාර ාීනන්  ් ෂ ද  තර් . -ඒක ශ  ඳට  තක න යා 

ගන්න.- ග්රා  ිල ධාරි ශක ේසාසයක 1ද800ත් - 2ද500ත් අතර 
ගයන්  ියටිනවා. ගරු කථානායකතු ිලද තවත්  ් ෂ අටක 
පිරිස්  අවලශතන් ශේ ස නාධාර ඩල් ා න ශබනවා. ශේ විධියට 
ස නාධාර ඩල් ා ියටි  ල  ශකනාශ   ශගදරට ිණහිල් ා පිටු 

15ිරන් ුතත් ප්රිකාව රාරවන්න ඕනෑ. එ  ප්රිකාව පිරවී  සඳ ා 
වි ා  කා ය්  ගතවුයා. ශේ පිටු 15න් ුතත් ප්රිකා ියයල්   
පරිගයක ගත කරන්නත් ඒ වාශ   වි ා  කා ය්  ගත ශවනවා. 

නමුත්    හිතනවා ශේ  ාසය ඇතුළත ශේ කටුතතු අවසන් 
කරන්න රාළුවන් ශවි. ිරය ා. අපි software  එක්   ද ා 
න ශබනවා. ඊටපන්ව එීර  ෘදුකාංගය  ර ා ශේ අය වර්ගීකරයය 

කරගලනී  ඩතා  ප න් ශවනවා. ඊට පසබශස   ලශබන අයද 
අඩුශවන අයද වලඩිශවන අයද ශන  ලශබන අයද අවලශතන්  ලශබන 
අය ිරයන ඒ ියයවල  ශත රතුරු බ ා ගන්න රාළුවන්. එීර 

පරිගයක  ෘදුකාංගය  ර ා එන පිළිතුර අනුව ශේ ශත්ීේ කටුතතු 
අවසන් ිරී  සඳ ා ප්රාශීය ය ශල්කේතු ාද අන ශර්ක ශල්කේතු ා 
ශ ෝ ශල්කේතුමියද ඒ වාශ   එතලන ියටින  සල න්ේ ස කාර 
අධය් ෂවරයාද මූ සබථාන කළ නාකාරවරයා ශ ෝ 

කළ නාකාරවරියද  ස ාජ ශස වා ිල ධාරිශගන් ස න්විත 
කමිටුව්  පත් කර ා න ශබනවා.  

 
ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ශබ ශ    සබතුන ි.. ඔබතු ා ිරයන කකාරයට  ාසයක 

කා යිරන් පන්ව ශේ කාරයය ියීධ ශවනවා ිරයන අද සි. 
පාර්ලිශේන්තුවට  තුවන්ශන්.  

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  ඊළඟ අතුරු ප්ර බනය ශ යි..  
126ද000කට කසන්න පිරිස්  දලනට වලඩිහිටි ර් නාශ  
ශප ශර ත්තු ශල්ඛ්නශේ ියටිනවා. ශේ ශප ශර ත්තු ශල්ඛ්නශේ 

ියටින ජනතාව ශවනුශවන් ගනු  බන පියවර කු ් ද?  

 
ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

එය ිරියශස ත් ශේ ප්ර බනයට අදාළ නල ල.  ලබලි.ද ඔබතු ාශ  
තරුය  න්ත්රීක  ස කා බ ා    ඒකට උත්තර ශදනවා. ඔබතු ා 
ඩිසරිපත් කළ ගයන වලරැිසි.. 1.1ද000 ක පිරිස්   ලි.සබතුව  
ඩන්නවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් නලවත සමී් ෂය කරශගන යනවා. 
ශ  කදද ශේවා කා ය්  න සබශස  න ුකුම  ලි.සබතු. ස  රවිට ශේ 
අය දලන් නලතුවත් ඇන . ඒ වාශ   අතුරු ප්ර ායයට මුදල් 
 බාගලනී  සඳ ා අපි මුදල් අ ාතයාං යත් ස ඟ කටුතතු 
කරශගන යනවා.  

 
ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතු ිලද තුන්වන අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 

ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ශේ ස ෘීධි වලමසට න  ංකාශ  
සෑ  ප්රාශීය ය ශල්කේ ශක ේසාසයක  රියාත් ක කරනවා. 
ප්රාශීය ය ශල්කේ ශක ේසාස  ේටමින් රියාත් ක කරන ශේ 
වලමසට ශන් ප්රධාන වගිරවුතත්තා ප්රාශීය ය ශල්කේතු ා. 

එතශක ට ඔබතු ාශ  ිලශයෝජය අ ාතය  ර්වින් ියල්වාද- [බාධා 
ිරී ් ] ගරු කථානායකතු ිලද  ට වලරදුයා. ශ  කදද  ට  ත්  
ශවන්ශන්  ඒ කාරයය.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද ප්ර බනය අ න්න. 

 
ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ාශ  ිලශයෝජය අ ාතය ගරු රන්ජන් 

රා නායක  ලන තු ා ඩතා  අසභය වචනශයන් ිසවු පිටිය 
ප්රාශීය ය ශල්කේතුමියට බලන්නා. 

ඒ ප්රාශීය ය ශල්කේතුමිය ඩතා ප්රබ  කේපනයක ජීවත් 
ශවනවා ිරය ා අපි දන්නවා. ඇයශ  දරුවන්ට පාසල් යන්න බලරි 
 ේට ්  ඇන  වුයාද ගරු කථානායකතු ිල. මුළු රශේ  ප්රාශීය ය 
ශල්කේවරු ඒ සේබන්ධශයන් කේපනයකි. ඩන්ශන්.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද ප්ර බනය අ න්න. 
 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු ඇ න තු ිලද    අ න ප්ර බනය ත ි. ඔබතු ා දරන 

අද ස ශ  ක් ද ිරයන එක. ත න්ශ  ිලශයෝජය අ ාතයවරයා 

අසභය වචනශයන් ශේ රශේ රාජය ිල ධාරිශයකුට බලන්නා.  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රි. ප්ර බනය අ න්න. 
 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒකට ගනු  බන පියවර කු ් ද  ා ඒ සේබන්ධශයන් 

ඔබතු ා දරන  තය කු ් ද? 
 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ිලද ඇ න තු ා පිළිතුරු 

දුන්නාට පන්ව    ඔබතු ාට අවසබථාව ශදන්නේ. 
 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද    පිළිතුරු ශදන්ශන් එතු ාශ  
නවකක   ා තරුයක  ගලන හිත ාි.. ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශේ 
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ප්රාශීය ය ශල්කේවරු  ා ිසසාපන වරු බලියල් රාජප් ෂ හිටරා 

ඇ න තු ා බල්ශ ෝ වාශ  එළියට ඇද ා දලේ ාද ශේ 
වයාපාරශයන්. බල්ශ ෝ වාශ  එළියට ඇද ා දලේ ා! ස ෘීධි 
වයාපාරශයන් කප ා දලේ ා! [බාධා ිරී ් ] ගරු 
කථානායකතු ිලද රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ාි.ද 

  ි. ඒ ප්රාශීය ය ශල්කේවරුන් කපන් ගත්තා.  

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ිලද ඔබතු ාශ  point of 
Order එක ශ  ක් ද? [බාධා ිරී ් ] දලන් ශේ ගලන අපි කථා 

කර ා ඩවරි.. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராம நா க்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඒ ප්රාශීය ය ශල්කේවරියට කථා කරරා 
එකට එතුමිය කේපනශයන් ඩන්නවා ිරය ා ශ තු ා පල ලිසලි 

කළා. ශ  රකේ කරරා අය  ල  ශව ාශ   ඩන්ශන් කේපනශයන් 
ත ි.. [බාධා ිරී ් ] දරුවන්ට ඩසබශකෝශල් යන්න බලරිද 
ශ  රකේ කරරා ිලසි..  

 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ඒ සේබන්ධශයන් ශේ රජය දරන  තය ශ  ක් ද? 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගලන දලන් ගරු ඇ න තු ා පල ලිසලි කළා ශන්. [බාධා 
ිරී ් ] 

 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
රාජය ිල ධාරිශයකුට- [බාධා ිරී ් ] ඒකි.    අ න්ශන්. 

 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද එළියට එන්නද    ිරය ා ශදන්නේ.    
 ශ   තය ිරයන්නේ. [බාධා ිරී ් ] ශ තලනට ශ  ක් ද 
ඒශ්  න ශබන අදාළක ?  ඩශගන ගන්නද පාර්ලිශේන්තුශ  ප්ර බන 

අ න්න. [බාධා ිරී ් ] අදාළ නලන  ප්ර බන අ න ශග න් බූරුවා. 
 

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා ිරී ් ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වචනය  ලන්සාඩ් වාර්තාශවන් ඩවත් කරන්න. 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ිරිය  අදාළ ක ්  නලන ව බූරු-  
 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා ිරී ් ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද වාඩි ශවන්න. 
 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 න්ත්රීවරශය්  විධියට    අ රා ප්ර බනයට ඔබතු ා උත්තර 

ශදන්න. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටද ගරු ම සබ අ  ේශපරු   ලන තු ා. 
 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ප්ර බනයට අදාළ නලන  ශීවල් අ න්න අි.න ය්  නල ල. 
 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කථානායකතු ිලද    අ න්ශන් එතු ා දරන  තය 

ශ  ක් ද ිරය ාි.. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා  තය ිර වා ශන්. එතු ා එතු ාශ   තය ිර වා. [බාධා 
ිරී ් ] මීළඟටද ගරු ම සබ අ  ේශපරු   ලන තු ා. [බාධා 
ිරී ් ]  

 

ගරු කර්. එම්. පද්ෙ උදයශ්ාන්ත ගුයපස කර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  ஆர். எம். பத்ம உத சாந்த குணநசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
 තක තබා ගන්නද තමුන්නාන්ශස  කවුරු වුයත්- 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතු ා නල ල. මීළඟටද ගරු ුකීධික පන රය  න්ත්රීතු ා. 
 

ගරු එසන.බ. ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநா க்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ශග න් බූරුවා. 
 

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු න් ා ඒ වාශ  අනව ය වචන පාවිච්චි කරන්න 
එපා.  

මීළඟටද ගරු ුකීධික පන රය  න්ත්රීතු ා. 
 

ගරු ෙන්ත්රීවරපය්  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ගරු කථානායකතු ිලද අ ශ ෝක ප්රියන්ත  න්ත්රීතු ාශ  

ප්ර බනය -1. වන ප්ර බනය- ඇහුශ  නල ල. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද    ඒ ප්ර බනය ඊළඟට ගන්නේ. 

 

උම ිලෂබපාදනය  විසබතර  
உளுந்து உற்பத்தி : விபரம் 

BLACK GRAM PRODUCTION: DETAILS   
537/’16 

15. ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
    (மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

       (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 කෘෂිකර්  අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය- (2   

(අ  (i) වර්ෂ 2015 වනවිට   ර ී  ංකාශ  උම වගා කරනු 
 ලබූ භූමි ප ර ායය ශක ප යද;    

 (ii) 2010 ියට 2015 ද් වා වසර ප  තුළ උම 
ිලෂබපාදනයද වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ිරශ ෝග රෑේ ශක ප යද; 

 (iii) රජය විියන් ශග වීන්ශගන් සෘජුව  උම මි ර් 
ගන්ශන්ද; 

 (iv) එශස  නේද පන් ිණය වසර ප  තුළ රජය විියන් මි ර් 
ගත් උම ප ර ායයද වර්ෂය අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශක ප යද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක  (i) උම ිලෂබපාදනය ඩ ළ නලංවී ට රජය පියවර 
ගන්ශන්ද; 

  (ii) එශස  නේද එ  පියවර කවශර්ද; 

 යන්නත් එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 
 

(அ) (i )  2015ஆம் ஆண்டளவில் இலங்கக ில் உளுந்து 

ப ிர்தசய் ப்பட்ட நிலப்பரப்பு எவ்வளவு; 

 (ii) 2010 ததாடக்கம் 2015 வகர ான ஐந்து வருட 

காலப்பகுதி ில் உளுந்து உற்பத்தி ஆண்டு 

வாாி ாக தவவ்நவறாக எத்தகன கிநலாகிராம்; 

 (iii ) அரசாங்கம் விவசா ிகளிடமிருந்து நநரடி ாக 

உளுந்கதக் தகாள்வனவு தசய்கின்றதா; 

 ( i v ) ஆதமனில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 

அரசாங்கத்தினால் தகாள்வனவு தசய் ப்பட்ட 

உளுந்தளவு ஆண்டுவாாி ாக தவவ்நவறாக 

எவ்வளவு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  உளுந்து உற்பத்திக  அதிகாிக்கச் தசய்  

அரசாங்கம் நடவடிக்கக நமற்தகாள்ளுமா; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நடவடிக்கககள்  ாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்நறல், ஏன்? 

 
asked the Minster of Agriculture:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the extent of land in which black gram has 

been grown in Sri Lanka by the year  
2015; 

 (ii) the black gram production in each year 

during the five years from the year 2010 up 
to 2015 separately, in kilograms; 

 (iii) whether the Government directly 

purchases black gram from farmers; and 

 (iv) if so, the  quantity of black gram 

purchased by the Government in each year 
during the last five years separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken by the 

Government to enhance black gram 
production; and 

 (ii) if so, the aforesaid steps; 

(c) If not, why? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා 
එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ශදනවා. 

(අ  (i) ශ ් ටයාර 12ද.05ිර. (ශ ් ටයාර 
ශද ශළ සබද සබ තුන්ියය ප ිර.  

 (ii) 2010 ර් ිර. ග්රෑේ  ද  1ද000ිර.                               
(ිර. ග්රෑේ මිලියන  .    

  2011 ර් ිර. ග්රෑේ 5ද782ද000ිර.                                           
(ිර. ග්රෑේ මිලියන 5.78  

  2012 ර් ිර. ග්රෑේ 10ද180ද000ිර.  

   (ිර. ග්රෑේ මිලියන 10.18  

  2013 ර් ිර. ග්රෑේ  ද172ද000ිර.  

  (ිර. ග්රෑේ මිලියන  .17  

  2014 ර් ිර. ග්රෑේ  ද657ද000ිර.  

  (ිර. ග්රෑේ මිලියන  .66  

  2015 ර් ිර. ග්රෑේ 11ද 01ද000ිර.  

  (ිර. ග්රෑේ මිලියන 11. 0  

 (iii)  නලත. 

 (iv)  අදාළ ශන ශ . 

(ක  (i) ඔ . 
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 (ii) ක ාර ිලෂබපාදන ජාන ක වලමසට න 2016-2018 
යටශත් ප්රමුඛ්ත්වය ිසය ුතතු ශභෝගය්  ශ ස උම 
 මනාශගන ඇන  අතරද 2018 වන විට ශ ් ටයාර 
12ද600්  වගා ිරී ටත්ද එ ලින් ශ ට්රි්  ශට න් 
12ද000ක (12ද000ද000kg) ිලෂබපාදනය්   බා 
ගලනී ටත් සල න්ේ කර ඇත. 

  නව ප්රශී ව  උම වගාව ප්රචලිත ිරී   ා . වන 
කන්නශේ උම වගාව ප්රචලිත ිරී  සඳ ා ියයයට 
50ක දායකත්වය්  යටශත් ඩ ළ 
ගුයාත් කභාවශයන් ුතතු බීජ  බා ර් . 

  ඩ ළ ගුයාත් කභාවශයන් ුතත් බීජ ශග වීන් අතර 
ජනප්රිය ිරීශේ අරමුශයන් සබවයං බීජ 
ිලෂබපාදනයට ියයයට 50ක දායකත්වය යටශත් 
මූලික බීජ ශග වීන් ශවත  බාර් . 

  යාන්ත්රීකරයය  ර ා වගාශ  ිලෂබපාදන පිරිවලය 
අඩු ිරීශේ අරමුකවන් ශග වි සංවිධාන සඳ ා 
ස නදායී පදන   ත යන්ත්ර  බාර් කදර්  
පලවලත්වී . 

  නව තා් ෂයය පිළිබඳ ශග වීන් දලනුවත් ිරී ට 
ශග වීන් සඳ ා රාහුුම වලමසට න් පලවලත්වී . 

  ඩිසරි ශවශළඳ ිණවින්ේ  ර ා උම කශ්රිත ිලෂබපාදන 
සකසන ස ාගේ  ා ශග වීන් ඍජුව සේබන්ධ කර 
අශළවිකරය ප න්කේ ඇන  ිරී . 

  අගය එකතු කරන  ද ිලෂබපාදන ිසරිගලන්වී   ා 
ශග වීන් විියන්  පා නය කරන අගය එකතු 
ිරීශේ ිලෂබපාදන  ධයසබථාන පිහිටුවී . 

  ඩ ළ අසබවනු  බාශදනද ශරෝග  ා පළිශබෝධව ට 
ඔශර ත්තු ශදන ප්රශදද පර්ශේෂය තුළින්  මනා 
ගලනී . 

(ඇ  අදාළ ශන ශ . 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ුකීධික පන රය  න්ත්රීතු ිලද ඩ්  ිලන් අතුරු ප්ර බන 
අ න්න. අපි දලන් ශග ම්  ප්ර ාද ශව ා ඩන්ශන්. 

 
ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

   ඩ්  නට අ නවා. ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  

පළමුවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. ගරු රාජය ඇ න තු ිලද  ංකාශ  
උම ිලෂබපාදනය කරන ශග වීන් ඩතා අඩු ප්ර ායය්  ඩන්ශන්. 
ඔබතු ා සඳ න් කරරා කාරයාව ට අ තරවද උම ිලෂබපාදනය 

කරන ශග වීන්ට ස නදායී ්ර යට යය මුදල්  බා ර්ශේර් 
ඇත්තට  ඔබතු ා ඔය සඳ න් කරරා කකාරශේ ස නදායී යය 
මුද ්   ලශබන්ශන් නල ල. ඒ ිලසා මුදල් අ ාතයාං යත් ස ඟ 
ඒකාබීධව උම වලිල -අඩු ප්ර ායය්  ිලෂබපාදනය කරන නමුත් 

ස ාජ ය වටිනාක  වලඩි- ිලෂබපාදන ශභෝග ශවනුශවන් බලංකු 
 ර ා විශ  ෂ යය ්ර ය්   මන්වා ශදන  වලම පිළිශවළකට 
යන්න අ ාතයාං යට රාළුවන්ද ිරයා    දලන ගන්න කල ලන ි.. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඒ සේබන්ධශයන් අවධානය ශය මු 
කරන්නේ. 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි..  
 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතු ිලද  ශ  ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ශ යි.. 
ගරු රාජය ඇ න තු ිලද ඔබතු ා සඳ න් කළාද උම ශග වීන් 

සේබන්ධශයන් බ පාන ිලයං තත්ත්වය පිළිබඳව. එවලිල ිලයං 
තත්ත්වය්  තුළර් ිලයත ව ශයන්  ිලයං ස නාධාර  බා ශදන්න 
ියදුශවන තත්ත්වය්  ිලර් ායය ශවනවා. ඒ ිලසා එවලිල 

අවසබථාවකර් බීජද යය වාශ   ශවනත් කධාරද අනුග්ර  ස  
උපකරය  බා ර්ශේ වලම පිළිශවළකට යෑ  සඳ ා දලන්   
අ ාතයාං ය සූදානේ ශව ාද ඩන්ශන්? 

 

ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කථානායකතු ිලද දලනට  සූදානේ ශව ා න ශබනවා. ශේ 
ශවනශක ටත් ශග විජන ශස වා  ධයසබථානව  ඩන්නා ිල ධාරින් 
දලනුවත් කර න ශබනවා.  

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය අ න්න. 

 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතු ිලද    තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය ගරු රාජය 
අ ාතයතු ාට ශන ශවි.ද ඔබතු ාටි. ශය මු කරන්ශන්. එය 
ප්ර බනය්  ශන ශවි.. ගරු කථානායකතු ිලද ඔබතු ා සභාව 

කරේභශේර්  සජීවි විකා ය පිළිබඳව සඳ න් කළා.    මීට 
කලිනුත් අවසබථා ිරහිපයකර්  ශේ ගලන සඳ න් කළා. ගරු 
කථානායකතු ිලද ඔබතු ාශ ත්ද  ශ ත් ඒ වාශ   අශන්  ගරු 

 න්ත්රීවරුන් ශබ ශ ෝ ශදශනකුශ ත් කර් ෂක ිල ධාරින් ස  
රියලදුරු   ත්වරුන් ියටි න්ශන් පාර්ලිශේන්තු පරිරයට ඇතුළු 
ශවන සබථානශේ ජයන්න රාර පිවින්ශේි.. ඔබතු ාශ  කර් ෂක 

ිල ධාරින් නේ ශග ම්  ශ  ාවට ියටින්ශන් ශේ සබථානශේ ි..  
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද    ශේ ගලන ශවන   මු ශව ා කථා 
කරන්නේ. 

 

ගරු ුකද්ධික පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතු ිලද    ිරයා ියටින්ශන් එ  සබථානයට 
ශපර න ුකුම පරිිස  පාර්ලිශේන්තු විවාද සේබන්ධ සජීවී විකා ය 
 බා ශදන්න ිරයාි.. අවුරුීදකට වලඩි කා ය්  න සබශස  එය 

නලවන  ාි. න ශබන්ශන්. ඒ ිලසා ඒ ගලන අවධානය ශය මු කරන්න 
ිරයා    ඔබතු ාශගන් ඩල් ා ියටිනවා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කුරුයෑගල හා පුත්තලෙ ිසසනත්රි් ක: තැලසීමියා 
පර ගීන් 

குருநாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்கள் : 

ததலசீமி ா நநா ாளர் 
KURUNEGALA AND PUTTALAM DISTRICTS:  THALASSEMIA 

PATIENTS 

1100/’16 

13. ගරු අපශ් ක ප්රියන්ත ෙහතා 
      (மாண்புமிகு அநசாக்க பிாி ந்த) 

      (The Hon. Ashoka Priyantha) 

ශසෞඛ්යද ශපෝෂය  ා ශීය ය ෛවදය අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ 
ප්ර බනය - (1    

(අ  (i) ශේ වනවිට කුරුයෑග   ා රාත්ත   ිසසබ්රි් කව  
ියටින තල සීමියා ශරෝගීන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (ii) එ  ශරෝගීන් පිසංචිව ියටින ප්රාශීය ය ශල්කේ 
ශක ේසාස කවශර්ද; 

 (iii) තල සීමියා ශරෝගයට ශග දුරු ගවන්ට ප්රන කාර 
ිරී  සඳ ා   යාගාරය්   ා ජාන බලංකුව්  
වයඹ පළාත තුළ පිහිටා න ශබ්ද;  

 (iv) එ  ශරෝගීන්ට ප්රන කාර  ා අශනකුත් ප න්කේ 
 බාර් ට අ ාතයාං ය ගන්නා පියවර කවශර්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 
 

சுகாராரம், நபாசகண மற்றும் சுநதச மருத்துவ அகமச் 

சகரக் நகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்நபாது குருநாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங் 

களிலுள்ள ததலசீமி ா நநா ாளர்களின் 

எண்ணிக்கக  ாது என்பகதயும்; 

 (ii) நமற்படி நநா ாளர்கள் வசித்து வருகின்ற 

பிரநதச தச லாளர் பிாிவுகள்  ாகவ என்ப 

கதயும்; 

 (iii) ததலசீமி ா நநாய்க்கு ஆளானவர்களுக்கு 

சிகிச்கச அளிப்பதற்கான சத்திரசிகிச்கசக்கூட 

தமான்றும் மரபணு வங்கித ான்றும் வடநமல் 

மாகாணத்தில் தாபிக்கப்பட்டுள்ளதா என்ப 

கதயும்; 

 (iv) நமற்படி நநா ாளர்களுக்கான சிகிச்கச மற்றும் 

ஏகன  வசதிககளப் தபற்றுக்தகாடுக்க 

அகமச்சு நமற்தகாள்ளும் நடவடிக்கக  ாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minster of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine:  

 

(a) Will he inform this House, - 

 (i) the number of  Thalassemia patients found 
in the districts of Kurunegala and Puttalam 
by now; 

 (ii) the Divisional Secretary's Divisions in 
which those patients reside; 

 (iii) whether an operating theatre and a gene 
bank are located in the North Western 
Province to treat the patients suffering from 
Thalassemia; and 

 (iv) what steps will be taken by the Ministry to 
provide treatments and other facilities for those 
patients? 

(b) If not, why?  

 

ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා (පසෞඛය  පප ෂය හා පද්ීයය 
වවදය නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், நபாசகண 

மற்றும் சுநதச மருத்துவ பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
Sir, on behalf of the Minister of Health, Nutrition and 

Indigenous Medicine, I answer the Question.  

(a)  (i)  Kurunegala  - 1,040  

  Puttalam     - 09  

 (ii)  No information is available about the 
Divisional Secretary's Divisions where the 
patients are living and 

  document regarding that is being prepared.  

 (iii)  No.  

 (iv)  

 Facilities have been provided for 

bone marrow transplant in 

Apeksha Hospital, Maharagama.  

 Action is being taken to commence 

a unit for bone marrow transplant 

at the Kandy Teaching Hospital 

and Lady Ridgeway Children 

Hospital, Colombo.  

 Present treatments are being 

continued.  

 Blood transfusion of the relevant 

patients and giving medicines 

required to precipitation of excess 

iron is continued.  

(b)  Does not arise.  

 
ගරු අපශ් ක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநசாக்க பிாி ந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කථානායකතු ිලද එ  ප්ර බනයට පිළිතුරු  බා ර්  
සේබන්ධව    ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ාට සබතුන වන්ත ශවනවා. 
නමුත් ශේ  ලබී න ශබන සංඛ්යා ශල්ඛ්න පිළිබඳව නේ අපට 

සෑහී කට පත් ශවන්න බල ල.  ට හිශතන විධියට වයඹ පළාත් 
සභාශ  ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය්  න ශබන ිලසා ශර් ය 
අ ාතයාං යත්  ලිස ත් ශව ා ශේ පිළිබඳව විධි ත් සමී් ෂයය්  

පවත්වනවා නේ ශ  ඳි.. රාත්ත   ිසසබ්රි් කශේ ශරෝගීන් 
නවශදශනකු ියටිනවා. ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද ප්රාශීය ය 
ශල්කේ ශක ේසාස  ේටමින් එය ඩිසරිපත් කරන්න බලරි නේද 
සංඛ්යාශල්ඛ්න  බා ගත්ශත් ශක ශ   ද ිරයන ප්ර බනය අපට  තු 

ශවනවා. ශකශස  ශවතත්ද ක ්  නල ලද    අතුරු ප්ර බනය්  
ශන ශවි.ද ශයෝජනාව්  ඩිසරිපත් කරනවා. වයඹ පළාත් සභාශ  
ශසෞඛ්ය අ ාතයාං යත් එ් ක  ලිස ත් ශව ාද ශර් ය 

අ ාතයාං ය එ් කත් එකතු ශව ා ශ   ශරෝගීන්  මනාශගන 
්ර වත් වලම පිළිශවළ්   දන්න ිරයා  ා ශයෝජනා කරනවා.  

771 772 



2017 ශපබරවාරි 07  

ගරු කථානායකතු ිලද "රශජ්  වුයත් ශ ශම්  වුශය ත් 

වලම්  නල ල" ිරයා පරය ිරය න්  න ශබනවා. ගරු ිලශයෝජය 
ඇ න තු ිලද ශේ පිළිබඳව කාරුකවක අවධානය ශය මු කරන්නය 
ිරයා එ  ප්රශී ශේ ශබ ශ ෝ පිරිසබ  ා ට දලනුේර්ේ කර 
න ශබනවා.  

ශදවලිල අතුරු ප්ර බනය ඇසී ට    අශේ ගරු (ෛවදය  
නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ාට අවසබථාව  බා ශදනවා.  

 
ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඩිසරිපත් කර න ශබන සංඛ්යාශල්ඛ්න 
ශකශස  ශවතත්ද කුරුයෑග  ිසසබ්රි් කශයන් ත ි. වලඩි  
තල සීමියා ශරෝගීන් සංඛ්යාව්  වාර්තා වී න ශබන්ශන්. ඒ ිලසා මීට 
අවුරුදු තුනකට කලින් වයඹ පළාත් සභාව ශයෝජනාව්  සේ ත 

කර ගත්තාද ඒ වාශ   වයඹ පළාත් සභාශ  ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය 
මුදල් ශවන් කළාද කුරුයෑග  ශරෝ   කශ්රිතව තල සීමියා 
ශරෝගීන් සඳ ා ප්රන කාර කරන  ධයසබථානය්   දන්න.  

  නුවර ස  LRH  එශ්  ශේ විධියට තල සීමියා ප්රන කාර 
ඒකක  දන එක ශ  ඳි.. නමුත්ද ශේ තල සීමියා ශරෝගීන් බහු ව 
ඩන්න කුරුයෑග  ිසසබ්රි් කශේද -වයඹ පළාතට අදාළ- ඒ 

ජනතාවට ප න්ශවන් යන්න එන්න රාළුවන් විධිශේ 
 ධයසබථානය්  ශග මනඟන්න කටුතතු ශන කරන්ශන් ඇි.? ඒ 
සඳ ා පළාත් සභාශවන් ශවන් කරන  ද මුද ට ශ  කද වුශණ් 

ිරය ාත්    දලනගන්නට කල ලන ි.. 

 
ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

කුරුයෑග  ශරෝ    ධය  රජයට අි.න  ශරෝ  ් . පළාත් 
සභාද  ධය  රජයට මුදල් ශදනවාය ිරයන එක  ට ශත්ශරන්ශන් 

නල ල. අපි තල සීමියා ශරෝ  ්   දන්න ත ි.  පන් ිණය බජට් 

එශකන්  ල ලසබන  කර ා න ශබන්ශන්. ඒ ිලසා ඔබතු ාට අව ය 
නේ ශේ සේබන්ධශයන් කථා කර ා අපට සබථානය්   දා ගන්න 
රාළුවන්. ඒක ප්ර බනය්  ශන ශවි.. 

 

ගරු අපශ් ක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநசாக்க பிாி ந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කථානායකතු ිලද තුන්වලිල අතුරු ප්ර බනය    අ නවා.  

අශේ  න්ත්රීතු ා ිර වා වාශ ද පළාත් සභා  න්ත්රීවරශය්  
විධියට    වයඹ පළාත් සභාශ  ඩන්න අවසබථාශ  ශේ පිළිබඳව 

යේ ිරිය වලම පිළිශවළ්  රියාත් ක කළා. පළාත් සභාශවන් 
ශරෝ  ්  ඩිසකරන්නට ඩල්ීස ්  කළා ිරය ාවත් අ ාතයාං ශේ 
දලනුවත්වී ් වත් නලන ද? 

 

ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒ සේබන්ධශයන් ඔබතු ා ප්ර බනය්  අ  ාත් නල ලද  ට ඒ 
සේබන්ධශයන් ශේ අවසබථාශ ර්  බා ශදන්නට උත්තරයකුත් 
නල ල. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක  ලන තු ා. ශේ සභාවට ඩිසරිපත් කරරා 

ලිය න ගලන ඔබතු ාට පල ලිසලි ිරී ්  කරන්න අව යි. ිර වා. 
ඒ ිලසා ඩතා ශකටිශයන් පල ලිසලි කරන්න. 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake ) 

ශබ ශ    සබතුන ි.ද ගරු කථානායකතු ිල. 

කළුගල් කමාද කළුගල් Colombo Port City එකට supply 
කරන්නට     ශ  මිත්රයන්ට වයාපාරය්  කරන්නට ඩල්ීස ්  

කළා ිරය ා ඩන්ිසක අනුරුීධ ගරු පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රීතු ා 
ඩතා  සාවදය ප්රකා ය්  කළාද ගරු කථානායකතු ිල. සභාගත 
කරන  ද ලිපිය ශේ අවසබථාශ   ා සතුව න ශබනවා.  ා එය ශය මු 

කර න ශබන්ශන් කබීර්  ාෂිේ ඇ න තු ාට. ශකෝපිවත්තද 
දඹුවාකන්ද කළුගල් කලණීශේ පරිරයට ප්රශ    ාර්ගය්   බා 
ගලනී ට ඩල් ා න ශබන බව ඒ ලිපිශේ ශබ ශ    පල ලිසලිව 
සඳ න්ව න ශබනවා. ඒ අනුව ශ තලන ිරිය  අිලිය ඩල්ීස ්  

කර ා නල ල. ඔහු ිර වා    ශේ වයාපාරයට සේබන්ධි.ද    
ඩල්  ා න ශබනවා ිරය ා. ශ හි  ශ  න  නල ල. ඒ ිලසා    ඒ 
අභිශයෝගය භාර ගන්නවා.  එතු ා ිර ව ශ ස ද පාර්ලිශේන්තු 

 න්ත්රී ධුරශයන් ඩල් ා අසබ ශවන්න ිරය ා    එතු ාශගන් 
ඩල් ා ියටිනවා. එතු ා ඒ ප්රකා ය කළා. 

ඒ වාශ      ශ තලනර් ජනතාවට පල ලිසලි කරන්න ඕනෑද 

ශේ වයාපාරශේ ඩන්ශන් ඔහුශ   වද පියාද සශ ෝදරයා ස  
''ශබ රළු ඩන්ිසක''  

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

යන අන්වර්ථ නා ශයන්  මන්වා ශදන ඒ පසබ ශ  රා 
 

[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිරයන එක.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. 

ශදවන වටය.  

 
වීරවිල සහ පය ධාකණ්ඩිය පග වීන්: පප පහ ර 

සහනාධාාරය  
வீரவில மற்றும் ந ாதகண்டி  விவசா ிகள் : 

உரமானி ம் 
FARMERS OF WEERAWILA AND YODAKANDIYA: FERTILIZER 

SUBSIDY 
     899/'16 

7.  ගරු චෙල් රාජප් ෂ ෙහතා 
      (மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 
      (The Hon. Chamal Rajapaksa) 

  කෘෂිකර්  අ ාතයතු ාශගන් ඇසූ ප්ර බනය- (.   

(අ  (i)  ේබන්ශත ට ිසසබ්රි් කශේද වීරවි  ස  
ශයෝධකණ්ඩිය ශග විජන ශස වා  ධයසබථාන 
බ ප්රශී   ලින් ශප ශ  ර ස නාධාරය සඳ ා 
ඩල්වලේකර ඇන  ශග වීන් සංඛ්යාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන්  ශක ප යද; 

 (ii) එ  ශග වීන් අතරින් ශප ශ  ර ස නාධාර මුදල් 
 බාදුන් ශග වීන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (iii) ශප ශ  ර ස නාධාර මුදල්  බාර් ට ිලයමිත 
ශග වීන් සංඛ්යාව ශක ප යද; 

 (iv) ශප ශ  ර ස නාධාර මුදල් ශන  ලුකුම ශග වීන් 
සඳ ා මුදල්  බාර් ට ිලයමිත ිසනය කවශර්ද; 

 යන්න එතු ා ශ   සභාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ක  ශන  එශස  නේද ඒ  න්ද? 

 
கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் நகட்ட வினா: 

(அ) (i) அம்பாந்நதாட்கட மாவட்டத்தில் வீரவில 

மற்றும் ந ாதகண்டி  கமநல நசகவ 

நிகல ங்களின் ஆளுககப் பிரநதசங்களிலிருந்து 

உரமானி த்திற்கு விண்ணப்பித்துள்ள விவசா ி 

களின் எண்ணிக்கக தவவ்நவறாக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (ii) இவ்விவசா ிகளில் உரமானி  நிதித்ததாகக 

வைங்கப்பட்டுள்ள விவசா ிகளின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனத ன்பகதயும்; 

 (iii) உரமானி  நிதித்ததாகக வைங்கப்படவுள்ள 

விவசா ிகளின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

த ன்பகதயும்; 

 (iv) உரமானி  நிதித்ததாகக கிகடக்காத விவசா ி 

களுக்கு நிதி வைங்குவதற்கு உத்நதசமாயுள்ள 

திகதி  ாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்நறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Agriculture:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the number of farmers who 
applied for fertilizer subsidy payments 
through Agrarian Services Centre Areas of 
Weerawila and Yodakandiya of 
Hambantota District; 

 (ii) out of aforesaid farmers, the number of 
farmers who were provided with fertilizer 
subsidy payments;  

 (iii) the number of farmers to whom the 
fertilizer subsidy payments are to be made; 
and 

 (iv) the date on which the fertilizer subsidy 
payments are to be provided to the farmers 
who did not receive the same? 

(b) If not, why? 

 

ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද කෘෂිකර්  අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා 

එ  ප්ර බනයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 

* සභාපම්සය ෙත තබන ලද ිළිතුරර: 
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශයෝධකණ්ඩිය  - 3,375 

  වීරවි   - 5,234 

 (ii) ශයෝධකණ්ඩිය  - 3,371 

  වීරවි   - 5,194 

 (iii) ශයෝධකණ්ඩිය - 04  

  (ශේ වන විටත් මුදල් ශන  ලුකුම බවට වාර්තා  ග  

  වීරවි   - 40 (ශේ වන විටත් මුදල් ශන  ලුකුම බවට               
වාර්තා  ග  

 (iv) 2017.02.28 ිසනට ශපර. 

(ක  අදාළ ශන ශ . 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර බන අංක 14 -1218/'16 - (2 ද ගරු ම සබ අ  ේශපරු  
  තා. 

 
ගරු එසන. සී.  මුුරකුොරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගරු කථානායකතු ිලද ගරු ම සබ අ  ේශපරු   න්ත්රීතු ා 
ශවනුශවන්  ා එ  ප්ර බනය අ නවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතු ිලද පළාත් සභා  ා පළාත් පා න 

අ ාතයතු ා ශවනුශවන්  ා එ  ප්ර බනයට පිළිතුර ර්  සඳ ා සන  
ශදක්  කල් ඩල් නවා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර ිසනකදී ඩිසරිපත් කිරීෙ  නිපය ග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகள ிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටද සබථාවර ිලශයෝග 2. (2  යටශත් ප්ර බනයද ගරු ිසශන්ෂබ 
ගුයවර්ධන  ලන තු ා. 

 
පපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීපෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

I 

විශ්නවවිදයාල ියසුන් ෙර්දනය  
பல்ககலக்கைக மாணவர்கள் மீதான அடக்குமுகற 

SUPPRESSION OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතු ිලද සබථාවර ිලශයෝග 2.(2  යටශත්  ා 
ශ   ප්ර බනය ශය මු කරන්ශන් උසසබ අධයාපන  ා   ා  ාර්ග 
ගරු අ ාතයතු ා ශවතටි.. 

775 776 

[ගරු ච ල් රාජප් ෂ   තා] 



2017 ශපබරවාරි 07  

ශ්රී  ංකාශ  උසසබ අධයාපන ් ශෂ ත්රය වන ශ්රී  ංකා 

වි බවවිදයා  තුළ ශේ වන විට වි ා  ශන සන්න්න්තාව් ද ශී න 
පවත්වා ශගන යා ට ශන  ලිර තත්ත්වය්  උීගත වී ඇත. ත  
අද සබ ිරයාපාන්නටද ිලරාුතදද අවිහිංසාවාර් පාග ිලන් ග න් කළ 
ද සබ ගයන් වි බවවිදයා  ශිෂය ශිෂයාවන්ට එශරහිව පන් ිණය 

සන ශේ සෑ  ිසනක  ශක ළඹ නගරශේ  ා අශනකුත් පළාත්ව ද 
ශප ලිසබ  ර්දනය ිසයත් කරමින් කමළු ගෑසබද අධිපීමන ජ  ප්ර ාර - 
water cannon attacks - බලටන් ශප වල ප්ර ාරයන් එල්  ිරීශේ 

රජශේ රියා  ාර්ගය නලවලත්වී ට කටුතතු ශන ිරී  ිලසා තවත් 
් ශෂ ත්රයන් රජශේ ශේ කටුතතු ශ ළා දිරමින්ද ඇන වී න ශබන 
තත්ත්වය විසඳී ට කටුතතු කළ ුතතුව ඇත. 

 

01. ශ්රී  ංකාශ  වි බවවිදයා  ශිෂයයන් ිලද සබ අධයාපනය  ා 
ිලද සබ ශසෞඛ්ය ශස වය කර් ෂා කර ගිලමින් 
ෛවදයවරුන් බිහි ිරී  පිළිබඳව ලියා පිසංචිය  ා විෂය 
කර් ගුයාත් කභාවයන් පිළිබඳ  ඟ ශපන්වන ශ්රී  ංකා 
ෛවදය සභාව - Sri Lanka Medical Council - ශන තකා 
කටුතතු කරන සි.ටේ - SAITM - කයතනය බිහි ිරී  
නවතන ශ සට සා කාමී විශරෝධයන් පෑශේ 
රියා ාර්ගයන් ගලනී ට වි බවවිදයා  ශිෂයයන්ට අි.න ය්  
නලී ද? 

02. ශ   ශිෂයයන්ශ  රියාවලියට විරුීධව කලින් සඳ න් 
කළ  ර්දනයන් රියාත් ක ිරී  ශ ළා දිරන ශ සත්ද 
නවතන ශ සත් ශ්රී  ංකා ෛවදය සංග ය - GMOA - ශ්රී 
 ංකා වි බවවිදයා යන්හි ෛවදය පීසව    ාචාර්යවරුන් 
 ා කචාර්යවරුන්ද ජාන ක වි බවවිදයා  කචාර්යවරුන්ශ  
සංග ය - NUTA - ශසෞඛ්ය ශස වශේ වෘත්ීතය සමින  බ  
 ණ්ම යද වි බවවිදයා  ශිෂය සංවිධානද රටරාරා විවිධ 
සංවිධාන  ා ියන් දරුවන්ශ  ශද ාපියන් කරන ඩල්ීස ට 
සවන්ර් වි බවවිදයා  ශිෂයයන්ශ  අි.ීතන්  ා 
ප්රජාතන්ත්රවාර් අි.න වාියකේ  ා රජයට කරුුම ීර ට ඇන  
අි.න ය  ර්දනය ිරීශේ  ෘග පිළිශවත නවත්වන්ශන්ද?  
එශස  ශන වන්ශන් නේ ඒ ඇි.? 

03. ශේ පිළිබඳව උීශ ෝෂයය ිරී  සේබන්ධශයන් අත් 
අමංගුවට ශගන ඇන  අන්තර් වි බවවිදයා  කලඳවුේකරු 
 හිරු වීරශස කර  ා අශනකුත් ියන් දරුවන් ිලද සබ ිරී ට 
කටුතතු කරනවාද?  

 ගරු කථානායකතු ිලද ගරු ඇ න තු ා දන්නවාද ශේ වන 
විට  ාතර වි බවවිදයා ය ව න්න ියීධ වුයාය ිරය ා. 
තවත් වි බවවිදයා  ගයනාවක සේපූර්ය වර්ජන 
තත්ත්වය්  ඇන  ශව ා න ශබනවා. ශසෞඛ්ය ් ශෂ ත්රයට 
බ පාන බරපතළ ප්ර බනය ගලන ෛවදය පීසව  
  ාචාර්යවරුන්ද කචාර්යවරුන් අත්වලල් බලඳශගන 
කණ්ඩුවට ිරයාපාන ශදයට කණ්ඩුව සවන් ශදන්ශන් 
නලත්ශත් ඇි.? ශේ  ර්දනය ිසයත් කරන්ශන් ඇි.? ශේ 
රියා ාර්ග නවතන ශ සටත්ද සාකච්ඡා  ාර්ගයට අවීතර්ය 
වන ශ සටත් ශේ අවසබථාශ ර් අපි ඩතා ඕනෑකමින් ඩල් ා 
ියටිනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතු ා එයට පිළිතුරු ශදන්ශන් කවදාද? 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශේ ප්ර බනයට  ා ිරහිප වතාව්  
පාර්ලිශේන්තුශ ර් උත්තර ර් ා න ශබනවා. ශේ සි.ටේ එක පටන් 
ගත්ශත් කවුද? විප් ෂශේ ියටින ඔබතු න් ා පටන් ගත්ශත්. 

අහිංසක විධියට - 

ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න ශකෝ. 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අහිංසක විධියට කථා කරනවා.  

 

ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න. 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්තරය ත ි. ශදන්ශන්. ශප ඩ්ම්  අ ශගන ඩන්න. සි.ටේ 

එක  ලදුශ  ශේ ශග ල්ශ ෝ. [බාධා ිරීේ] එතශක ට  හින්ද 
රාජප් ෂ  ලන තු ා ජනාධිපන ද එසබ.බී. ිසසානායක  ලන තු ා ඇ න . 
- [බාධා ිරීේ] I will answer. 

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග න්ශන් ශ  කද? ඒකට උත්තරය ශදන්න.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. Hon. Minister, you give the reply. 
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අය  ාචාර විධියට  ට උත්තර - [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Leader of the House reply.  

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යන්ශන ශක ශ දද  ල්ශ  ශප ල් ශන්.  [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද පාර්ලිශේන්තුව නීන   දන තලන. අපට 
උසාවි ීතන්දුව්  ශවනසබ කරන්න බල ල. 

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උසාවි ීතන්දුව කමන්න ශන ශවි. අ න්ශන්.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේක දන්ශන් නල ල.  

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ා දන්නවා.  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උසාවි ීතන්දුව්  ශවනසබ කරන්න රාළුවන්ද? 

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතු ා ශේ පලත්ශත් ඩන්න කා ශේ කරරා ඒවා  තක නලන  
ිලසාි.ද - [බාධා ිරීේ] ඔබතු ා ශපළපාළි ිණයාද උතුරු ශක ළඹ 
ශපෞීගලික ෛවදය විදයා ය ජනසතු කරන්න ිරය ා. 
 
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ා කවදාවත් ිණශේ නල ලද ඔය වාශ  බංශක ශ  ත් වලමව ට. 

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතු ා ිණශේ නලීද? ඔබතු ාට  තක නලීද? 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ා ිණශේ නල ල.  
 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ගරු ඇ න තු ිලද ශිෂයි.න් අත් අමංගුවට ගලනී  

සේබන්ධශයන් ඔබතු ා පිළිතුර්  ශදන්න. [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ යාට පිසබන් 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
  ලිස ා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා පිළිතුරු ශදන්න. [බාධා ිරීේ] 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ යාට පිසබන් 

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ලිස ා. [බාධා ිරීේ] පිසබන්.  

 
[මූලාසනප  අය පරිිස ඩවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර ිසසානායක  න්ත්රීතු ා ශ  ක් ද ිරයන්ශන්? 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ට උත්තර ශදන්න ඕනෑද ගරු කථානායකතු ිල.  

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ිරයන්ශන් දලන් ිල බචිත - 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ප්ර බනයට උත්තර ශදන්න එපාද? එශ   නේ  ා යනවා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා පිළිතුරු ශදන්න. 

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ප්ර බනය ඇහුශ   ශගන්.  ට උත්තර ශදන්න ඩම ශදන්ශන් 
නලත්නේ  ා යනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. ගරු ඇ න තු ා පිළිතුරු ශදන්න. 
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ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද දලන් ශේ අය බබ්ුක වාශ  කථා 
කරනවා. ශේ කයතනය පටන් ගත්ශත් පන් ිණය රජය කා ශේ. 
ශනවිල් ප්රනාන්දු   ත් යාට රුපියල් මිලියන 600්  දුන්නාද 

ශරෝ    දන්න. [බාධා ිරීේ] අපි කල ලන  වුයා ශ ෝ අකල ලන  
වුයා ශ ෝ උසාවි ීතන්දුව්  ර් ා න ශබන්ශන්. ශේක ශවනසබ 
කරන්න අපට බල ල; පාර්ලිශේන්තුවටත් බල ල. ළ ි.න් පාරට 

ඇද ා දලේ ාය ිරය ා උසාවි ීතන්දුව ශවනසබ ශවනවාද?  

 
ගරු ිසපන්ෂන ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திநனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළ ි.න්ට ග න්ශන් ඇි.? ළ ි.න් අත් අමංගුවට ගන්ශන් 
ඇි.?  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ා ිරයන්නේද ග න්ශන් ඇි. ිරය ා. ළ ි.න්ට ශපළපාළි 
යන්න එපාය ිරය ා උසාවි ිලශයෝගය්  න ුකයා. [බාධා ිරීේ] ඒ 

ිලශයෝගය කම කර ා ත ි. ශපළපාළි ිණශේ. අිල්  එකද  ේජා 
නලතුව රුපියල් මිලියන 600්  ර් ා ශේ කයතනය පටන් ශගනද 
ශේ කයතනය අවුරුදු 5්  කර් ෂා කළා. කාශ ෝ ශස න්ශස කා 

 ලන තු ාට ෛවදය සභාශ  සභාපන ක  දුන්ශන් සි.ටේ එකට 
කල ලන  වුුම ිලසා. [බාධා ිරීේ] Prof. Carlo Fonseka was given 
the Chairmanship of the Sri Lanka Medical Council because 

he agreed to the SAITM.  හින්ද රාජප් ෂ  ලන තු ා කාශ ෝ 
ශස න්ශස කා   ත් යාට එන්න ිරය ාද "   සි.ටේ එක 
 දනවා. ඔබතු ා කල ලන  ශවන්න ඕනෑ"ි. ිරය ා ත ි. ෛවදය 

සභාශ  සභාපන ක  දුන්ශන්. ශ  නවාද ශේ කථා කරන්ශන්?  
[බාධා ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. 
 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතු ිලද ළ ි. පාශර් ඇවිීදා ිරය ා උසාවි 

ීතන්දුව ශවනසබ ශවන්ශන් නල ල. ඒ ීතන්දුව පාර්ලිශේන්තුවට 
ශවනසබ කරන්නත් බල ල. ඔබතු ාට ශවනසබ කරන්නත් බල ලද 
 ටත්  බල ල. උසාවි ීතන්දුව උසාවිශයන්  ශවනසබ   කරගන්න  
ඕනෑ. [බාධා ිරීේ]  ඒකට  නඩුව්  දාන්න; අභියාචනය්  

ඩිසරිපත් කරන්න. [බාධා ිරීේ] ශර ෂබසාධිකරයයට අභියාචනය්  
ඩිසරිපත් කරන්න. ඒක ත ි. ්ර ය. ළ ි.  පාශර් ඇවිීදා  ිරය ා 
උසාවි ීතන්දුව ශවනසබ ශවන්ශන් නල ල. [බාධා ිරීේ] එච්චර 

එක්  ශත්ශරන්ශන් නලීද? 
 

ගරු (වවදය  රපම්ෂන පිකරය ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) ரநமஷ் பதிரண) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකතු ිලද ගරු ඇ න තු ා පාර්ලිශේන්තුව 

ශන  ඟ යවන ප්රකා ය්  කළා. එුරො කිේවා  ෙහාචාර්ය කාපල  

පස න්පස කා ෙැිකුරො  වවදය සභාපේ සභාපික ුරරය දුන්පන් 

පම්ක  අනුෙිකය ගන්නයි කියලා. ගරු ඇ න තු ිලද එතු ා එදා  

අශේ කණ්ඩුව කා ශේත් ෛවදය සභාශ  අනු න ය ශේකට 
දුන්ශන් නල ල. අද ශවනතුරු ර් ාත් නල ල. එ  ිලසා  ඒ ප්රකා ය 
සේපූර්ය  අසතයය්  ප්රකා ය් .  

ෛවදය අධයාපනය සඳ ා  කයතනය්  පටන් ගන්න ඕනෑ 
මූලික න්දුන්කේ  ශදක්  න ශබනවා. පළමුවලන්නද වි බවවිදයා ය්  
සබථාපනය කරන්න අනු න ය්  අව යි..  ඒ ගලසේ ිලශ දනයත් 
නල ල. ශදවලන්නද ඒ සඳ ා ෛවදය සභාශ  අනු න ය අව යි..  

ඒකත් නල ල.  ඒ ිලසා ඒ කරුුම ශදක  සේපූර්ය නල ල.  අශේ 
කණ්ඩුව බ  ත්කාරශයන් තර්ජනය කර ා ශේවා කරන්න 
ිර ශ  නල ලද කවදාවත්. ශේ ෛවදය විදයා යට SLMC 

approval එක අදටත් නල ල. ගරු ඇ න තු ිලද SLMC approval  
එක අද ශවනතුරු   ාචාර්ය කාශ ෝ ශස න්ශස කා  ලන තු ා  
දුන්ශන් නල ල.  අශේ කණ්ඩුව කා ශේ දුන්ශන්ත් නල ල; අද  

ර් ාත් නල ල. [බාධා ිරීේ] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි දලන් ශේ වාදය නවත්වන්න  ඕනෑ.  

 
ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශ හි ප්රමින ය ගලනද ළ ි. ඇතුළත් කර ගන්නා ්ර ශ දය 
ගලනද ෛනන ක තත්ත්වය ගලන උසා විශේ ිසන අට්  සාකච්ඡා 
කර ා ත ි. ශේ ීතන්දුවට කශ . 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කු ාර ිසසානායක  න්ත්රීතු ිලද ශේ  කාරයය  
විවාදය්  කර ගන්න  ට ඩම ශදන්න බල ල. ගරු ඇ න තු ා 

පිළිතුරු දුන්නා. ඒ ිලසා දලන් ශේ කාරයය අවසාන කරන්න.  

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු  ඇ න තු ිලද නඩුව ශේකි..  ශිෂයාව්  නඩුව්  දලේ ාද 

ඇය උපාධිය්  අරශගන න ශබනවාද ඒ ිලසා ෛවදයවරිය්  
 ලටියට කටුතතු කරන්නට ඩම ශදන්න ිරය ා. ඒ නඩුශ   චූිසතයා 

බවට පත් ශව ා හිටිශේ ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය.  ගරු  
කථානායකතු ිලද නමුත් එතලන නඩුව්  න ුකශණ් නල ල. ශ  කදද 
විත්න කරුවන් ඒ ඩල්ීස ට එකඟි.;    පලමිකවලිකරුවාත්  එකඟි.. 

එ  ිලසා ශ තලනර් තමුන්නාන්ශස  ාශ  වංක වුව නාව්  ඩටු 
කර ගලනී  ශවනුශවන්  අධිකරයය උපශයෝිණ  කර ගත්තා. ඒක 
ත ි. ඇත්තට  ියීධ වුශණ්.  ශසෞඛ්ය අ ාතයවරයාට ිල බචිත 

ව ශයන් ෛවදය සභාව-[බාධා ිරී ් ] ඔබතු ා ශප ඩ්ම්  
ඩන්න. ෛවදය සභාව විියන් ෛවදය සභාශ  සා ාජිකයන්  තර 
ශදශනකුශගන්  ා ෛවදය ් ශෂ ත්රශේ ඩතා  වලදගත්   ත්වරුන් 

 ය ශදශනකුශගන් ස න්විත  ද ශදශනකුශගන් ුතත් කමි ටුව්  
පත් කළා. ඒ  කමිටුව විියන් ිලර්ශී ය්  දුන්නාද SAITM 
කයතනය ිරියශස ත්  ෛවදය සභාශ  ලියාපිසංචි කළ ුතතු 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කයතනය්  ශන වන  බව.  එක ඩතා  පල ලිසලිව න ුකයා.  එය 
ෛවදය සභාශ  අනු ලන යට  ්  කළා. ෛවදය සභාශ  
ියයවලශදනා විියන් ඒ කමිටු වාර්තාව අනු ලන යට  ්  කර ා 

ශසෞඛ්ය අ ාතයවරයා ශවත ඩිසරිපත් කළා. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද දලන් කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

   කථාව අවසන් කරනවාද ගරු කථානායකතු ිල.  ට 
විනාඩිය්  ශදන්න.  

එ  කමිටු වාර්තාව ශසෞඛ්ය අ ාතයවරයා ශවත යල වා. 
ශසෞඛ්ය අ ාතයවරයාට න ුකශණ්ද එ  යවන  ද ීතරයය අනුව 
කටුතතු කරන්නි..  ලබලි.ද ශසෞඛ්ය අ ාතයවරයා ත න්ශ  

ඥයනාීතන් එ  කයතනශේ ඩශගන ගලනී  ශ  තු ශක ටශගනද ත  
රාතාශ  බිරිඳ එ  කයතනශේ  ඩශගන ගලනී  ශ  තු ශක ටශගන 
ඒක ප ා කළා. ප ා කළාට පසබශස  ඒ කාරයය අධිකරයය ශවත 

ිණයා. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද දලන් ගරු සභානායකතු ා පිළිතුරු ශදන්න. 
 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක අධිකරයය ශවත ිණයත්ද ශදපාර් බවය  එකි.. ගරු 

කථානායකතු ිලද එතලන වුශණ් කණ්ඩුශ  වංක වුව නාව 
ඩටුකර ගලනී  ශවනුශවන් ඒක අි.න් කරගත්තා. ඒකි. තත්ත්වය. 

 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශේ හිතවත් මිත්ර අනුර ිසසානායක  ලන තු ා ඒ නඩුව න ුකුම 

දවශස  උසාවියට ිණයා නේද-    එතු ාට  ත්  කරන්න කල ලන ි. 
ෛවදය සභාවද GMOA එකද- 

 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

GMOA එක අි.න් කළා. 
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශප ඩ්ම්  ඩන්නශකෝ. ගරු කථානායකතු ිලද ෛවදය 
සභාවි.ද GMOA එකි.ද තව වෘත්ීතය සමින  8කුි. නඩුවට ඇතුළු 
ශවන්න  ලදුවා. ඒත් අධිකරයය ිර වාද ඒ අයට අි.න ය්  නල ල 
ිරය ා. ඒ ශග ල් න්ට අි.න ය්  නල ල ිර වා. ශේ ශග ල්ශ ෝ 

ශක න්  අල් ාශගන කෑ ග නවා. 
 

ගරු බන්දුල ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now we will close that. ගරු බන්දු  ගුයවර්ධන 
 න්ත්රීතු ා.  ට ශේක විවාදය්  කරගන්න අවසබථාව ශදන්න 
බල ල. දලනට ත් ශව ාව  සවස තුන පහුශව ා. ශේ පිළිබඳව 

ශවන   විවාදය්  කරන්න. 

 

ගරු බන්දුල ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතු ිලද ගරු සභානායකතු ා ිර වාද  හින්ද 
රාජප් ෂ රජය විියන් SAITM කයතනයට රුපියල්  ් ෂ 600්  
ර් ා න ශබනවා ිරය ා. 

 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතු ිලද    ශේ පිළිබඳව මීට ශපර ිර වා. 
ෛවදය සභාවි.ද GMOA එකි. ස ඟ වෘත්ීතය සමින  8්  එ  
නඩුවට ඇතුළුශවන්න  ලදුවා. උසාවිය ිර වාද නඩුවට 

ඇතුළුශවන්න ඒ අයට ිරිය  අි.න ය්  නල ල ිරය ා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශේ ගලන සාකච්ඡා කර ා ීතරයය්  ගිලමු. අද ප් ෂ 
නායකශයෝ මුය ගලශ නවාශන්. එතශක ට ීතරයය්  ගන්න 

රාළුවන්. 

 

ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේ සඳ ා අපි විවාදය්  ඩල් නවා. 

 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විවාදයකටද we agree. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු බන්දු  ගුයවර්ධන  න්ත්රීතු ා. 
 

ගරු බන්දුල ගුයවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු සභානායකතු ා ිර වාද  හින්ද රාජප් ෂ රජය ශේ සඳ ා 
රුපියල්  ් ෂ 600්  ර් ා න ශබනවා ිරය ා. රජය ඒ විධියට 
සල්ලි ර් ා නල ල.   ජන බලංකුශවන් යය මුද ්  ත ි. ර් ා 
න ශබන්ශන්.  

ශදවලිල කාරයය ත ි.ද ජනාධිපන තු ා හිටරා ශසෞඛ්ය ඇ න  
ශ සත්ද අශේ ර ශේ වර්ත ාන ජනාධිපතුත ා  ලටියටත්ද- 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක  රි. දලන්  රි.  

ගරු වි ල් වීරවං   න්ත්රීතු ා. 

783 784 

[ගරු අනුර ිසසානායක   තා] 
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ගරු විෙල් වීරවසශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතු ිලද ශ තලන න ශබන ප්ර බනය ශේකි.. 
රජශේ වි බවවිදයා වලින් ෛවදය උපාධිය ගන්නා දරුවාි.ද ඔය 
ිරයන ශපෞීගලික වි බවවිදයා ශයන් ෛවදය උපාධිය  බාගන්නා 

දරුවාි. එක ස ාන තත්ත්වකට ත ි. පත්කර ා න ශබන්ශන්. 
MBBS (SAITM) ිරය ා උපාධිය්  ඒ ළ ි.න්ට දුන්නා ද ිලද සබ 
අධයාපනය  ලින් රජශේ වි බවවිදයා ශයන් MBBS උපාධිය 

 බාශගන එන දරුශවෝ වි ා  අර්ුකදයකට මුහුයපානවා. ඔය 
ිරයන SAITM වි බවවිදයා යට ශවනත් රටවල්ව  න ශබන 
අනු ත කරරා වි බවවිදයා යක ප්රමින ය න ශබනවා නේද ඒ වාශ  ද 
පිට රට ිණහිල් ා ඩශගන ගන්නා දරුශවෝ  ංකාවට ඇවිල් ා Act 

16 ිරයන විභාගය කර ා නේ ශේ රශේ රැිරයා  සඳ ා එන්ශන්ද ඒ 
්ර යට ශේ වි බවවිදයා යත් පවත්වාශගන යනවා නේ ශ තලන 
ිරිය  ගලටු ්  ඇන ශවන්ශන් නල ල. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.ද ශ  ඳි.. අපි ශේ ගලන ඩිසරිශේර් සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු විෙල් වීරවසශ් ෙහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එශ   නලතුව තමුන්නාන්ශස  ා රජශේ වි බවවිදය ව  
උපාධියි.ද SAITM උපාධියි. ස ාන කර ා ිලද සබ අධයාපනය 

තුළින් උමට එන දරුශවෝ යටපත් කරන්න  දනවා. ඒ සඳ ා දරන 
වෑය ්  ශේක. කරුයාකර ා ඒක ශවනසබ කරන්න. 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත්  න්ත්රීතු ා  ශ  ක් ද 
ඔබතු ාශ  ප්ර බනය? 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද අද 10වන ප්ර බනයට පිළිතුරු ශදන 

අවසබථාශ   ශ  න  සඳ න් වුය ිලසා ශේ කරුය ිරයන්න 

ඕනෑ.    ශේ ලිපිය මීට ශපර සභාගත කළා. ශ   ලිපිය ඩිසරිපත් 
කරරා රාීග යාට වමා ඔබතු ාශ  ුකීධි  ේට  ශග ම්  ඩ ළි. 
ිරය ා    හිතනවා.   

ශේ ලිපිශේ ිරය ා න ශබන්ශන්ද "    ලන වරය ස ශේර් 
අපශ  ජයග්ර යය ශවනුශවන් දලඩි කලපවීශ න් කටුතතු කළ 
රාීග යන් සඳ ා ශේ  ාර්ගයද ශේ කවලගල් කලඩීශේ වයාපාරය 

කරශගන යෑ  සඳ ා අවසර ශදන්න" ිරයන එකි.. ඒ සඳ ා 
කටුතතු කරන්න ිරයන එකි.. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 ාර්ගය  සඳ ා. 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එක රාීග ශයකුශගන්  ් ෂ 10 ගයශන් අරගත් ලිඛිත 

සා් ෂි අප ළඟ න ශබනවා. ඒ ිලසා වලශඩ් පටන් ගන්න කලින් ඒක 
නවත්වනවාද නලීද ිරයන එක  ට අ න්න ඕනෑ. [බාධා ිරීේ]
රුපියල්  ් ෂ 140් .  ් ෂ 140්  අරගත්තු තලන්ද- [බාධා ිරීේ] 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Order, please! We need to go ahead now. [බාධා ිරීේ] 

Give me a minute. ශේ ගලන අපි ශ ශත්  ශව ාව්  වාද කළා. 
ශේ ලිපිය ලිය ා න ශබන්ශන් කබීර්  ාෂීේ ඇ න තු ාට. ශේශකන් 
ඩල් ා න ශබන්ශන්ද පාර්   දන්න අවසබථාව  බාශදන්න 
ිරය ාි.. ඩන න්ද අශන්  කටුතතු සේබන්ධශයන් වාද විවාද 
කරන්න. 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු කථානායකතු ිලද- 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා වාඩිශවන්න. 
 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ක් ද point of Order එක? 

 

ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද ඔබතු ා ඔය ලිපිය ිරයවන්න. 

"කවලගල් කර් ාන්තශේ ශයර්  සඳ ා" ිරය ා ත ි. සඳ න් 
ශවන්ශන්. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ ද  රි. 

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතු ා ඔය ලිපිය ිරයවන්න. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ිරයවනවාද ිරයවනවා. ිරයවන්න ිරය ා ඔබතු ා ිරයන්න 

අව ය නල ල.    ිරයවන්න දන්නවා.    අකුරු ඔ් ශකෝ  
දන්නවා  න්ත්රීතු ා.  ට ිරයවන්න දලනු ්  න ශබනවා. [බාධා 
ිරීේ]  ට ඒකට ඔබතු ාශ  orders ගන්න අව ය නල ල.    
ඒක ිරයවන්නේ. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 න්ත්රීතු ාද    එක සලරය්  එ  ලිපිය ිරශය වා.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු කථානායකතු ිලද - 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුීධ ශ  රත්  න්්රිතු ා.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ගරු කථානායකතු ිලද "කළු ගල්  කර් ාන්තශේ ශයර්  
සඳ ා"  ිරයන ශක ටස ඔය ලිපිශේ  නලීද?  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න ශබනවාද න ශබනවා.    නල ලි.  ිරය ා ිර ශ  නල ල. දලන් 
ශ තු ා එය ිරශය වාද ගරු  න්ත්රීතු ිල.  

 
ගරු ඩන්ිසක අනුරුද්ධා පහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த நஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ශබ ශ    සබතුන ි..  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මීළඟටද ගරු ම  සබ ශීවානන්ද   න්ත්රීතු ා . 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
We will stop this now. We have discussed this 

enough. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, he mentioned my name. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I will give you time. Let the Hon. Douglas Devananda  

start his speech. Now it is 3.30 p.m. Hon. Douglas 
Devananda, you go ahead.-[Interruption.] Order, please!   

II 
 

පඩල්සන   ප්රාපද්ීයය පර හපල් පවිකන ගැ ලුවල  
විසඳුම්  

தநடுந்தீவு பிரநதச கவத்தி சாகல ின் 

குகறபாடுககள நிவர்த்தித்தல் 
 SOLUTIONS TO PROBLEMS IN DELFT DIVISIONAL HOSPITAL 

 
ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ சபாநா கர் அவர்கநள! சுகாதாரம், நபாசகண 

மற்றும் சுநதச மருத்துவ அகமச்சர் மாண்புமிகு ( கவத்தி  

கலாநிதி)  ராஜித நசனாரத்ன அவர்களிடம் நகள்வி நகட்க 

அனுமதித்ததற்கு நன்றி.- 

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I am on a point of Order. -[Interruption.] 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Wait. Let him continue. Now the point of Order has 

become a joke. - [Interruption.] Points of Order are being 
raised from this side and that side. Let us uphold the 
dignity of this House. What is the meaning of this?  

ශදපලත්ශත්  අයටි.    ිරයන්ශන්. ගරු ම  සබ ශීවානන්දා 
 න්ත්රීතු ා කථා කරන්න. 

 

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வடக்கு மாகாணத்தில்,  ாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில், 

 ாழ்ப்பாண நகாிலிருந்து தகர மார்க்கமாக சுமார் 36 

கிநலாமீற்றர், மற்றும் 8 கடல் கமல் தூரத்தில் அகமந்துள்ள 

தநடுந்தீவில் 1,390 குடும்பங்ககளச் நசர்ந்த சுமார் 4,559 நபர் 

தற்நபாது வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவர்ககளத் தவிர, ஏகன  

ததாைிற்றுகறகள் சார்ந்தும் சுற்றுலாப் ப ணிகளாகவும் 

வருககதருநவார் பலரும் அன்றாடம் தங்கிப்நபாகும் 

இடமாகவும் இது காணப்படுகிறது. இவ்வளவு மக்கள் 

ததாககக க் தகாண்ட இத்தீவில் மருத்துவத் நதகவக  

ஈடுதசய்யும் வகக ில் ஒநரத ாரு கவத்தி சாகலந   

அகம ப்தபற்றுள்ளது. பிரநதச கவத்தி சாகல ான இது , 

தற்நபாது மிகவும் தரம் குகறந்த நிகல ிநலந  

காணப்படுகின்றது. 

 ாழ்ப்பாண நகரத்திலிருந்து மிகுந்த ததாகலவில் தகர 

மற்றும் கடல் வைிப் நபாக்குவரத்துக்தகாண்ட தனித்த தீவாக 

தநடுந்தீவு இருப்பதால், இங்குள்ள கவத்தி சாகல ில் 

நிலவும் குகறபாடுகள் மற்றும் நதகவகள் பூர்த்தி தசய் ப்பட 

நவண்டி துடன், விநசட வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட 

நவண்டும். சுமார் 70 வருடங்களுக்கு முன்பதாக 

அகமக்கப்பட்ட மகப்நபற்று விடுதி, ஆண் நநா ாளர் விடுதி , 

தபண் நநா ாளர் விடுதி உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் பலத்த 

நசதங்களுக்கு உள்ளாகி ிருப்பதாலும் நபாதி  விடுதி 

வசதிகள் இன்கம ாலும் நநா ாளிககளத் தங்ககவத்துப் 

பராமாிக்க இ லாத நிகல ஏற்பட்டுள்ளநதாடு, நநா ாளர், 
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தாதி ர், கவத்தி ர் நபான்நறாருக்கான அகறகள், மலசலகூட 

வசதிகள் என்பன இன்கம ால்  இவர்கள் பாாி  சிரமங்ககள 

எதிர்தகாள்வதாகவும் ததாி வருகிறது. தற்நபாது இந்த 

கவத்தி சாகல ில் மகப்நபற்று விடுதி, அவசர சிகிச்கசப் 

பிாிவு, மருத்துவ உபகரணத் ததாகுதிகள், குருதிப் பாிநசாதகன 

நமற்தகாள்வதற்கான வசதி, பிணவகற வசதி, மருந்தக வசதி, 

ஆய்வுகூட வசதி, விசர்நாய்க் கடிக்கான தடுப்பூசி மருந்துகள், 

ததாற்றுநநாய்களுக்கான மருந்துகள் நபான்ற வசதிகள் மற்றும் 

குடிநீர் வசதிகள் என்பன தசய்து தகாடுக்கப்பட 

நவண்டியுள்ளது.  

நமலும்,  தநடுந்தீவில் சுத்தமானதும் நிரந்தரமானதுமான 

குடிநீர் வசதிகள் தற்நபாது தசய்துதகாடுக்கப்பட்டுள்ளதால், 

குைாய் மூலமாக இதகனப் தபறுவதற்கான நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பட நவண்டும்.  

அத்துடன், இரண்டு கவத்தி ர்கள் பணி ாற்றநவண்டி  

நிகல ில் தற்நபாது ஒரு கவத்தி ர் மாத்திரநம பணி ாற்றி 

வருவதாகவும் இரண்டு தாதி உத்திந ாகத்தர்கள் 

பணி ாற்றநவண்டி  நிகல ில் தற்நபாது ஒரு தாதி 

உத்திந ாத்தர் மாத்திரம், அதுவும் ஒப்பந்த அடிப்பகட ில், 

பணி ாற்றி வருவதாகவும்  ததாி வருகின்றது.  

நமற்படி கவத்தி சாகல வடக்கு மாகாண சகப ின் கீழ் 

இ க்கப்தபற்றாலும் அதன் நதகவககள மாகாண சகப 

நமற்தகாள்ளத் தவறியுள்ளதால், வடக்கு மாகாண சகபக்கு 

வைிகாட்டி ாகவும் உதவி ாகவும் மத்தி  சுகாதார அகமச்சு 

தச ற்பட்டு, தநடுந்தீவு பிரநதச கவத்தி சாகல ின் 

குகறபாடுககள நிவர்த்தி தசய்வதற்கும் நதகவககளப் பூர்த்தி 

தசய்வதற்கும் உாி  நடவடிக்ககககள விகரவாக எடுத்து 

உதவ முடியுமா? 

நமற்படி எனது நகள்விக்கான பதிகலயும் 

எடுக்கப்படக்கூடி  நடவடிக்கக ததாடர்பான விளக்கத்கதயும் 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களின் சார்பாக பிரதி அகமச்சர் 

அவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்நறன்.  

 
ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා (පසෞඛය  පප ෂය හා පද්ීයය 
වවදය නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம் - சுகாதாரம், நபாசகண 

மற்றும் சுநதச மருத்துவ பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine) 
தகௌரவ உறுப்பினர் டக்ளஸ் நதவானந்தா அவர்களால் 

 ாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் தநடுந்தீவு பிரநதச கவத்தி சாகல 

சம்பந்தமாக எழுப்பப்பட்ட வினாவுக்கான பதிகலக் 

கூறலாதமன்று நிகனக்கின்நறன். தநடுந்தீவு பிரநதச 

கவத்தி சாகல ானது மாகாண சகபக்கு உட்பட்டதாகவும் C 

தரத்திலும் காணப்படுகின்றது. இவ்கவத்தி சாகல ில் 

கவத்தி  அதிகாாிகளுக்கான அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி 2 

ஆகும். தற்நபாது இங்கு ஒரு நிரந்தர கவத்தி  அதிகாாியும் 

ஒப்பந்த அடிப்பகட ில் ஒரு கவத்தி  அதிகாாியும் 

பணி ாற்றி வருகின்றனர். அத்துடன், தாதிமாருக்கான 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆளணி 2 ஆகும். தற்நபாது இங்கு 

ஒநரத ாரு தாதி, அதுவும் ஒப்பந்த அடிப்பகட ில், 

பணி ாற்றி வருகின்றார். எதிர்வரும் ஏப்பிரல் மாதமளவில் 

நதகவ ான தாதிமாகர நி மிக்க முடியுதமன நாங்கள் 

எதிர்பார்க்கின்நறாம்.  

அது மட்டுமல்ல, தற்நபாது இந்த கவத்தி சாகல ில் 

GFATM திட்டத்தின் கீழ் புதி  தவளிநநா ாளர் பிாிவுக்கான 

கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இக்கட்டிடம் அடுத்த 

இரண்டு மாத காலப்பகுதிக்குள் மக்கள் பாவகனக்காக திறந்து 

கவக்கப்படுதமன்பகதக் கூற விரும்புகின்நறன். 

இக்கட்டிடத்தில் தவளிநநா ாளர் பிாிவு, அவசர சிகிச்கசப் 

பிாிவு, மருந்தகம், ஆய்வுகூடம் நபான்ற பிாிவுகள் 

உள்ளடக்கப்படும்.  

இவ்கவத்தி சாகல ில் துகண மருத்துவ 

உத்திந ாகத்தர்களுக்கான தங்குவிடுதி இரண்டு 

வருடங்களுக்கு முன்நப நிர்மாணிக்கப்பட்டுவிட்டது. கவத்தி  

அதிகாாிகளுக்கான தங்குவிடுதிக  இவ்வருடத்திற்குள் 

திருத்துவதற்கான நடவடிக்கக நமற்தகாள்ளப் 

படுதமன்பகதயும் கூற விரும்புகின்நறன். இந்த 

கவத்தி சாகல ில் நநா ாளர் விடுதிககள அகமப்பதற்கான 

முன்தமாைிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கான நிதி 

கிகடத்ததும் நநா ாளர் விடுதிககள அகமப்பதற்கான 

நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்படும். தற்நபாதுள்ள 

நநா ாளர் விடுதிகள் மிகவும் பகைகம வாய்ந்தகம ால் 

அவற்கறத் திருத்துவது உசிதமானதல்ல. எனநவ, புதி  

விடுதிககள அகமப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டு வருகின்றது.  

இவ்கவத்தி சாகல ில் அவசர சிகிச்கசப் பிாிவுக்கும் 

ஏகன  பிாிவுகளுக்கும் நதகவ ான மருத்துவ 

உபகரணங்ககள மிக விகரவில் வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரத்தப் பாிநசாதகன தசய்வதற்கான 

மருத்துவ உபகரணங்கள் இவ்வருடத்திற்குள் வைங்கப்படும். 

விசர் நாய்க்கடிக்கான தடுப்பூசி மருந்துகளும் ததாற்று 

நநாய்களுக்கான மருந்துகளும் ஏற்தகனநவ 

வைங்கப்பட்டுள்ளன. நமலும்,  நீர் வைங்கல் மற்றும் 

வடிகாலகமப்புச் சகப ின் உதவியுடன் ஏற்தகனநவ 

இவ்கவத்தி சாகலக்கான குடிநீர் வசதியும் 

தசய் ப்பட்டுள்ளது. தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கநள, அடுத்த 

மாதம் நாம் இருவரும் அந்த கவத்தி சாகலக்கு விஜ ம் 

தசய்து அங்குள்ள பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துக்தகாள்ளலாதமன 

நான் நிகனக்கின்நறன். 

  

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அங்குள்ள பிரச்சிகனககளத் தீர்க்க எந்த நடவடிக்ககயும் 

எடுக்கப்படுவதாகத் ததாி வில்கல. குறிப்பாக, அங்கு 

கவத்தி ர்கள் இல்லாத குகற தீர்க்கப்படுவது உடனடித் 

நதகவ ாக இருக்கின்றது. கவத்தி ர்கள் இல்லாதபடி ினால் 

- 
 

ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
அங்கு மட்டுமல்ல. நாட்டில் கவத்தி ர்கள் தட்டுப்பாடு 

என்பது மிகவும் பிரச்சிகன ாக இருக்கின்றது. 

கிராமப்புறங்களில் நிகற  கவத்தி சாகலகள் 

மூடப்பட்டுள்ள நிகல ில் இருப்பகதயும் நாங்கள் கூறிகவக்க 

விரும்புகின்நறாம். உங்களுகட  இந்த விட ம் சம்பந்தமாக 

நநற்று நான் உாி  அதிகாாிக க் கூப்பிட்டு எப்படி ாவது 

இந்த வருடத்திற்குள் ஒரு கவத்தி கர ாவது அங்கு தகாடுக்க 

நவண்டுதமன்று நகட்டுக் தகாண்நடன். அவரும் தருவதாகக் 

கூறி ிருக்கிறார். ஆகநவ, எப்படி ாவது இந்த வருடம் அங்கு 

இரண்டு நிரந்தர கவத்தி ர்ககள அங்கு நி மிப்பதற்கான 

ஏற்பாடுககளச் தசய்நவாம்.  

 

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஏகன  குகறபாடுககளத் தீர்க்கச் சற்றுக் காலம் 

எடுத்தாலும் பரவா ில்கல. ஆனால், எவ்வளவு விகரவாக 
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கவத்தி ர்ககள நி மிக்க முடியுநமா, அவ்வளவு விகரவாக 

கவத்தி ர்ககள நி மிக்குமாறு நகட்டுக்தகாள்கின்நறன்.   

 

ගරු සයිසාල් කාියම් ෙහතා  
(மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 
இந்த வருடத்திற்குள் கவத்தி ர்ககள நி மிப்பதற்கான 

அனுமதிக  Public Service Commission இடம் நாங்கள் 

நகாாி ிருக்கிநறாம். அங்கிருந்து அனுமதி கிகடத்தவுடன் 

மார்ச் மாதத்திற்குள்  கவத்தி ர்ககளக் தகாடுப்பதற்குத் 

தீர்மானித்திருக்கிநறாம். நாங்கள் அடுத்த மாதம் அதுபற்றிக் 

கலந்துகர ாடுநவாம்.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Thank you. ගරු සි.සර් මුසබතාපා ඇ න තු ා.  You can 

make the Ministerial Statement now. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, may I be heard? 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I will give you time after this. 

 
 

ඌව පළාත් ප්රධාාන අොතයවරයා ගත් 
අත්තපන ෙිකක ්රියාොර්ග: පළාත් සභා හා 

පළාත් පාලන අොතයුරොපේ ප්රකාශ්ය 
ஊவா மாகாண முதலகமச்சாின் 

தன்னிச்கச ான நடவடிக்கககள்: மாகாண 

சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சாின் 

கூற்று 
ARBITRARY ACTIONS BY CHIEF MINISTER OF UVA 

PROVINCE: STATEMENT BY MINISTER OF PROVINCIAL 
COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT  

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா - மாகாண சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථානායකතු ිලද 2016 ශන වලේබර්  ස 25 වන ිසන 
සබථාවර ිලශයෝග 2.(2  යටශත්ද ගරු අනුර ිසසානායක  න්ත්රීතු ා 
 විියන් ශ   ගරු සභාවට ඩිසරිපත් කළ ප්ර බනව ට පිළිතුරු 

ව ශයන්  ා අද ශ   ප්රකා ය කරනවා. 

01. 2016 වර්ෂශේ අය වලය ඇසබතශේන්තුශවන් ශවන් කර 
ඇන  වලමසට න් සඳ ා ප්රන පාදන යටශත්ද ියදු කරන  ද වයාපෘන  

ශවනුශවන් මුදල්  බා ශදන ශ ස භාණ්මාගාරශයන් වරින් වර 
ඩල් ා ියටි නමුත්ද ඒ සඳ ා ප්ර ායවත් මුද ්  භාණ්මාගාරශයන් 
ශන  ලුකුම බලවින්ද සබථාවර තලන්පත් ව ශයන් පවන න ඌව 

පළාත් සභාශ  අරමුදලින් ශගවීේ ිරී ට ගරු ප්රධාන අ ාතයතු ා 

විියන් උපශදසබ ශදන  ද අතරද ඒ සඳ ා භාණ්මාගාරය විියන් 
ිලකුත් කරන  ද අංක BD/GPS/155/09/19  ා 2016.11.2. 
ිසනලන  ලිපිශයන් ද උපශදසබ  බා ර් ඇත.  එශ ත් ප්ර ායවත් මුදල් 
පළාත් සභා අරමුදශල් ශන න බූ බලවින්ද පළාත් සභා අරමුදලින් 

මුදල්  බා ශන ගන්නා  ර්. 2016 වර්ෂය සඳ ා  ලබිය ුතතු 
ප්රා ධන ප්රන පාදන මුද  රුපියල් .ද211ද.00.00ිර. ඊට අදාළව 
2016.12..1 ද් වා  ලුකුම මුද  රුපියල් 1ද515ද000.00ිර. එ  

ප්ර ායය  ලබිය ුතතු මුදලින් ියයයට 47ක ප්ර ායය්  බවද සඳ න් 
කරමි. ශේ ිලසා ඌව පළාත් සභාශ  මූ ය පරිපා නයට  ා 
කළ නාකරයයට බාධාව්  ශන  ග බවත්ද මූ ය ය පාඩුව්  ශ ෝ 

මූ ය අවභාවිතය්  ියදු වී ශන  ලන  බවත් සඳ න් කරමි. 

02. පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රී ගරු අනුර කු ාර ිසසානායක 
  තා විියන් ඩිසරිපත් කරන  ද කරුුම අනුවද 2016.11.21 වන 

ිසන ඌව පළාත් සභා රැසබවීශේර් ගරු ස න්ත විදයාරත්න 
 න්ත්රීතු ා පළාත් සභා අරමුදල් තත්ත්වය පිළිබඳව ගරු ප්රධාන 
අ ාතයතු ාශගන් වි සී ්  කරන  ද අතරද ඒ අවසබථාශ ර් ගරු 
ප්රධාන අ ාතයතු ා  ා  න්ත්රීතු ා අතර අද සබ හුව ාරු වී ්  ියදු 

වී ඇත.  

ශේ පිළිබඳව ගරු ප්රධාන අ ාතයතු ා ගරු 
කණ්ඩුකාරතු ාශගන් ඩල්ීස ්  කර ඇන  අතරද ඒ අනුව ගරු 

කණ්ඩුකාරතු ා විියන් 2016.11.21 ිසනලන  1/8/1/4 අංක දරන 
ලිපිශයන් ිලශයෝජය ප්රධාන ශල්කේ (මූ ය  ශ ස කටුතතු කළ 
එේ.ඊ. න්මිත්රා ියල්වා   ත්මිය ඌව පළාත් සභාශ  අය වලය 

අධය් ෂ තනතුරට පත් කර ඇන  අතරද අය වලය අධය් ෂ ධුරශේ 
කටුතතු කළ 1 ශර කවශේ ගයකාධිකාී කර්.ටී.එසබ.එල්. ජයියං  
  තා ිලශයෝජය ප්රධාන ශල්කේ (මූ ය  ශ ස පත් කර ඇත. 

ශේ තත්ත්වය පිළිබඳ පළාත් සභාශ  ශල්කේවරුද ිලශයෝජය 
ප්රධාන ශල්කේවරුද ගරු කණ්ඩුකාරතු ා ස ඟ කරුුම පල ලිසලි 
කර ගලනී  සඳ ා සාකච්ඡාව්  ියදු කර ඇත. 

ඊට අ තරවද ගරු අනුර කු ාර ිසසානායක  න්ත්රීතු ා 
පාර්ලිශේන්තු සබථාවර ිලශයෝග 2.(2  යටශත් ශේ පිළිබඳව 
2016.11.25 වන ිසන වි සා ියටි අතරද ඒ පිළිබඳව  ාශ  ලිපි 

අංක PL/6/3/LHP/8/P/2  ා 2016.11.26 වන ිසන ගරු ඌව 

පළාත් කණ්ඩුකාරතු ාශගන්  ා වි සා ියටින  ර්. ඒ ලිපිය ගරු 

සභාශ  සභාගත* ිරී ට කල ලත්ශතමි. 

ඌව පළාත් ගරු කණ්ඩුකාරතු ාද ඌව පළාශත් ගරු ප්රධාන 
අ ාතයතු ාද ප්රධාන ශල්කේ ස  ියයවල පළාත් ශල්කේවරුන් 

ස ඟ සාකච්ඡා ිරීශ න් පන්ව ඌව පළාත් ගරු 
කණ්ඩුකාරතු ාශ  1/8/1/4  ා 2016.11.28 ිසනලන  ලිපිශයන් 
එේ.ඊ. න්මිත්රා ියල්වා   ත්මිය 2016.11.2  ිසන ිලශයෝජය ප්රධාන 

ශල්කේ (මූ ය  තනතුශර් වලම භාරශගන ඇන  අතරද 1 ශර කවශේ 
ගයකාධිකාී කර්.ටී.එසබ.එල්. ජයියං    තා නලවත අය වලය 
අධය් ෂ තනතුරට පත් කර ඇත. 

03. පළාත් සභාශ  ගරු  න්ත්රීවරුන් ශපෞීගලික විශී  

සංචාරයන් සඳ ා සූදානේ කර ඇන  බව  ා ශවත වාර්තා වී ඇත. 
එය පළාත් සභාශ  ිල  කාර්යය්  ශන වන බලවින්ද ඒ පිළිබඳව 
කරුුම ඩිසරිපත් ිරී ට බ ාශප ශර ත්තු ශන ශවමි. 

791 792 

[ගරු ම  සබ ශීවානන්දා   තා] 

————————— 
*  පුසනතකාලප  තබා ඇත. 
*  நூனிகல த்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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04. අංක 2 පිළිතුරට අනුව ිලශයෝජය ප්රධාන ශල්කේ (මූ ය  

තනතුශර් එේ.ඊ. න්මිත්රා ියල්වා   ත්මිය නලවත පත් කර ඇන  
බලවින් ඒ සේබන්ධශයන් රියා ාර්ග ගලනීශේ අව යතාව්  නලත. 

05. ඌව පළාත් සභාශ  එදා  තු වී ඇන  තත්ත්වය අද වන 
විට සේපූර්යශයන් ශවනසබ වී ඇන  බව ඩ ත පිළිතුශරන් සනාථ 

වන බලවින් ඩිසරි රියා ාර්ග ගලනී ට අව යතාව්  පලන 
ශන නලින බව සඳ න් කරමි. 

  
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේක විවාදය්  කර ගන්න බල ල. පල ලිසලි ිරී ් දද 
ශ  ක් ද ඔබතු ාට කරන්න න ශබන්ශන්? 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

   ප්ර බනය  තු කශළ  ශේ කාරයය ගලනි.. පළාත් සභාශ  

සබථාවර ිණුමේ ිලද සබ කර ා ඩිසිරීේ ශක න්ත්රාත්කරුවන් සඳ ා 
මුදල්  බා ර් ා න ශබනවා. ඒ ශක න්ත්රාත්කරුවන්ට මුදල්  බා 
දුන්නාට පන්ව ශක න්ත්රාත්කරුවන්ශගන් මුදල් එකතු කර ා ශේ 

ශග ල් න් පිට රට සවාරිය්  ිණහිල් ා න ශබනවා. ගරු 
කථානායකතු ිලද  න්ත්රීවරු ඔ් ශකෝ  එකතු ශව ා ශපෞීගලික 
සවාරි යන්ශන් නල ල ශන්. පවුශල් අය එ් ක යන්න රාළුවන්; 
හිතවතුන් එ් ක යන්න රාළුවන්. නමුත්ද ශේ  න්ත්රීවරු කණ්මාය  

එකතු ශව ාද ශේ මුදල් ිලද සබ කරරා එශකන් commission එක්  
අරශගන විශදසබ සංචාරය්  යනවා.  

ගරු කථානායකතු ිලද ශේක ත ි. ශ තලන ඇත්තට  ියදු 

වුශණ්. ශේ ිලද සබ ිරී  පිළිබඳ කරුුම ඩිසරිපත් කරරා ිලසා ත ි. 
න්මිත්රා ිරයන   ත්මිය එ  තනතුශරන් ප  කශළ . දලන් 
අ ාතයතු ා ිරයනවාද නලවත එ  තනතුශර් පිහිටුව ා ිරය ා. 

ශබ ශ    ශ  ඳි.ද පන්ව  රි එශ   කරරා එක.  ලබලි.ද ගරු 
කථානායකතු ිලද පළාත් සභාවක ියදු ශවන යේ අ්රමිකතාවකට 
එශරහි ශවනවා නේද ඒක ශ ළිදර  කරනවා නේ එ  

ිල ධාරිතුමියශගන් පළිගලනී  සාධාරය නල ල. පාර්ලිශේන්තුශ ර් 
අපි ඒ ගලන වි න්වාට පන්ව ත ි. නලවත එ  තනතුර  බා ර් ා 
න ශබන්ශන්. ඔබතු ා මුලින් සඳ න් කළ පරිිස ඌව පළාත් සභාශ  
  ා ාතයවරයාශ  අත්තශනෝ න ක  ලිස ත් වී   ර ා එ  

ිල ධාරින්ටත් වි ා  අමන්ශත්ේටේව ට මුහුය ශදන්න ියදු 
ශව ා න ශබනවා. ඒ වාශ   මූ ය පා නය අවිධි ත්  ග 
තත්ත්වය්  ිලර් ායය ශව ා න ශබනවා. ඔබතු ා ිර වාද 

පී් ෂයය්  කරනවා ිරය ා. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇ න තු ා ශප ශර න්දු වුයා ශන්. ඊළඟ පාර්ලිශේන්තු 
වාරශේර් අපි ඒ සඳ ා අවසබථාව ශදමු. ශ  ඳි.. ගරු 
සභානායකතු ිලද ඔබතු ා ප්රකා ය්  කරනවාද? 

ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගරු කථානායකතු ිලද රාජය ිල ධාරින්ශ  පරිපා නය 
කණ්ඩුකාරවරයා ශවති. පලවරි ා න ශබන්ශන්. ඒ සේබන්ධශයන් 
 ට ගත  ලිර රියා ාර්ගය්  නල ල. ශේ මුදල් ිලද සබ ිරී  තුළින් 

මුද ්   බාශගන ඒක විශී  සංචාරයකට ගත්තා ිරය ා ශ තු ා 
ිරයනවා නේ ඒ සේබන්ධශයන් ඔබතු ා ෛනන ක රියා ාර්ග 
ගන්න.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කණ්ඩුකාරතු ාට බ ය න ශබනවා ශන්. 

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

කණ්ඩුකාරතු ාට බ ය න ශබනවා.  ලබලි.ද  ට 

කණ්ඩුකාරතු ාශ  බ යට ඇලිලි ගලසී ්  කරන්න බල ලද ගරු 
කථානායකතු ිල. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ාට එතු ාට refer කරන්න රාළුවන් ශන්. 

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ශ තු ාශ  සබථාවර ිලශයෝග 2.(2  යටශත් ප්රකා ශයන් 

පසබශස  ත ි.    කණ්ඩුකාරතු ාට ලිපියිරන් දලනුවත් කශළ ද 
ශ තු ා ශ ශ   ප්ර බනය්  අ  ා න ශබනවා ිරය ා. ඊට පසබශස  
ත ි. අර පත්වී  ිලියයාකාරව එතු ා  රිගසබස ා න ශබන්ශන්.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා ඒක කණ්ඩුකාරතු ාට යල ශව ත් එතු ාට රාළුවන් ඒ 

ගලන පී් ෂයය්  කරන්න.  

 
ගරු සයිසර් මුසනතාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு கபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

   කණ්ඩුකාරතු ාට ශ තු ාශ  ශචෝදනා ටික ශය මු 
කරන්නේද ගරු කථානායකතු ිල.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ  ඳි.. 

 
ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 
නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්ජන් රා නායක ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද පරය ියීධිය 
සේබන්ධශයන් නලවතත් ිරයන්න අව ය නල ල. ශවන ශදය්  
න ශබනවා නේ    අවසබථාව ශදන්නේ. දලන් ශව ාවත් ඩ්  ව ා 

ිණහිල් ාි. න ශබන්ශන්.  

 

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ස ාශවන්න.  "ශබ රළු ඩන්ිසක" යන අන්වර්ථ නා ශයන් 
ශපනී ියටින රාීග ශය්  - [බාධා ිරීේ] 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ කථාව නවත්වනවා; that is enough. ගරු ිල ල් 
ියරිපා  ද ියල්වා ඇ න තු ා. [බාධා ිරීේ]  

 
ගරු නිෙල් ියරිපාල ද ියල්වා ෙහතා (ප්රවාහන  හා ියවිල් 

ගුවන් පස වා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - நபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமானச் நசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ශ ශත්  න ුකුම සේප්රදාය අනුව Questions for Oral 
Answersව ට න ුකශණ් පලයි.. ඒ පලශයන් ප්ර බන අ  ා ඩවර 
නලත්නේ අශන්  දවසට දානවා. අද පලය ශදක  ාරකට වලඩි 

කා ය්  වලය ශව ා න ශබනවා.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පලය ශදක්  ගත ශව ා න ශබනවාද අනව ය ශ  තින්  ත. දලන් 
ඒ කථා ඩවරි.. [බාධා ිරී ් ] ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද දලන් 

අපි ඒ කථාව ශ තලිලන් නවත්වමු. 

 

ගරු නිෙල් ියරිපාල ද ියල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එශ   වුයා  විවාදය්  කරන්න අපට අවසබථාව්  
 ලශබන්ශන් නල ල. 

 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද ශව ාව්  නල ල කථා කරන්න. ගරු ිලශයෝජය 
ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ශචෝදනා කරනවා. ඊට පසබශස  අශන්  
පලත්ශතන් points of Order එනවා.    ශගෞරවශයන් ඩල් ා 
ියටිනවාද දලන් ප්රධාන කටුතතුව ට යමු ිරය ා. කරුයාකර ා 

ප්රධාන කටුතතුව ට යමු.  
 

ගරු ල් ෂනෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ප්රධාන කටුතතුව ට යමු. 
 

ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභානායකතු ාත් ිරයනවාද ප්රධාන කටුතතුව ට යමු ිරය ා.  

ගරු රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநா க்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, please give me one minute.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේක අවසානය්  ශවන්ශන් නල ලද ගරු ිලශයෝජය 

ඇ න තු ා.    අවසබථාව දුන්නා. ඔබතු ා පටන් ගත්තු - [බාධා 
ිරීේ] ප්රධාන කටුතතු. ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් ිලශයෝග. 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද ඩතා ත් වලදගත් ප්රකා ය්  කරන්න 
 ට අවසබථාව ශදන්න. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒක ශ ට ගිලමුද? ශ  කදද දලනට ත් පර් කු ශව ා.  

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ට ශප ඩි ශව ාව්  ශදන්නද ගරු කථානායකතු ිල.  

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතු ා උශ  ී ිර වාද ශප ඩි පල ලිසලි ිරී ්  කරන්න 
අව යි. ිරය ා. 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතු ිලද    ශේ කාරයය ිරයන්ශන් බරපතළ 
තත්ත්වය්   තු විය  ලිර ිලසා. අද රාවත් පත් ඔ් ශකෝශ   

වාර්තා ශව ා න ශබනවාද "ශවඩි ප්ර ාරශයන් SAITM ශ  ් කා 
නූශ න් ශබ්ශරි.. SAITM ප්රධාන විධායක ිල ධාරියාට ශවඩි 
ප්ර ාරය් " ිරය ා. SAITM එශ්  කර් ෂාවට ශපනී ියටිනවා 
වාශ   SAITM එකට එශරහිව වි ා  ජනතා උීශ ෝෂයය්  

න ශබන ශව ාවක එ  SAITM එශ්  යේ ප්රධාන ිල ධාරිශයකුට 
ශවඩි තලබී ්  ියදු ශව ා න ශබ් නේ ඒ පිළිබඳව විවිධාකාරශයන් 
අර්ථ ගලන්වීේ ඒශේ ඩමකම්  න ශබනවා. "ශ යට 

විරුීධවන්නන් විියන් කරන  ීද් " ිරය ා අර්ථ කථනය 
කරන්න රාළුවන්.    දල් කාද ස  ර අ ාතයවරු ශේ වන විටත් 
එවලිල ප්රකා  කර ා න ුකයා.  ා එන ශක ට ශර්ඩි ශයෝ එශකන් 

අ න්න  ලුකයාද "ශේ විරුීධ කණ්මායේ විියන් කරන 
කමාකේපල්කාී වලම" ිරය ා. ශ හි ඩන  ාසය්   ත්  කරශගන 
යන කථාව්  න ශබනවා. ඒ ිලසා ගරු කථානායකතු ිලද ශේක 

බරපතළි.. එතු ා ශක ශ   ද ෛවදයවරශයකුශ  lable එක 
පාවිච්චි කශළ  ිරයන එක ශවන  කාරයය් .  එතු ා ලියාපිසංචි 
ෛවදයවරශය්  ශන ශවි.. රුියයාශ  ිණහිල් ාද විභාග fail ශව ාද 

ඒක ශවන කථාව් .    ඒශ්  පලටශ න්ශන් නල ල.  

නමුත්  ා ගරු අග්රා ාතයතු ාශගන් දලනගන්න කල ලන ි.ද ඒ 

පිළිබඳව විධි ත් පී් ෂයය්  කර ා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 
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වාර්තාව්  ඩ්  ිලන්  ඩිසරිපත් කරනවාද ිරයා. එශස  

ශන වුයශ  ත් ඒ පිළිබඳව විවිධ අර්ථකථන ශග ම නඟමින් 

ශවනත් ශී පා න වයාපාරව ටද යේ යේ සංවිධානව ට එශරහිව 

අව ාදද ශග තන  ද ප්රවෘත්න  ිලර් ායය ිරීශේ  ලිරයාව්  

 ලශබනවා. ඒ ිලසා ඒ පිළිබඳව විධි ත් පී් ෂයය්  ශක ට 

ඩ්  ිලන්  ශේ පාර්ලිශේන්තුවට කරුුම ඩිසරිපත් කරන්න ිරයා 

ත ි.  ා ඩල් ා ියටින්ශන්.  

 
ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

ගරු කථානායකතු ිලද ඒ ියීධිය ගලන ශප ීසියය දලන් විභාග 

කරශගන යනවා. අපිත් දලනගන්න කල ලන ි.ද එ  ියීධියට ශ  තුව 

කු ් ද ිරයා. ශවඩි තලබී ්  ියදු වුයා ිරයන ශදය මිස ශවනත් 

ිරිය  කරුය්  ඇත්ත ව ශයන්  අපි දන්ශන් නල ල. 

විශ  ෂශයන්  අනුර කු ාර ිසසානායක  න්ත්රීතු ා ිර වාද ඒ 

ියීධියි. SAITM ියීධියි. ිලසා පල ලිසලි ිරී ්  වුව නාි. ිරයා. 

ශප ලිසබ වාර්තාව  ලුකයා  අපි එය ශේ සභාවට- [බාධා ිරී ් ] 

 
ගරු අනුර ිසසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநா க்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පාර්ලිශේන්තුශ  රැසබවීේ පලවලත්ශවන ශේ සන ය ඇතුළත එය 

ශදන්න රාළුවන් නේ ශ  ඳි..     

 
ගරු රනිල් වි්රෙියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 ා අ න්නේ.  ා දන්ශන් නල ල ඒ සේබන්ධශයන් ප්රගන ය 

ශ  ක් ද ිරයා. ශප ීසියය ඒ ගලන විභාග කරනවා ිරයා 

දලනගත්තා. රාළුවන් නේ එය ශේ සන ශේ ශදන්න ිරයන්නේ. 

එශ   නලත්නේද ශප ීසියශේ න ශබන වාර්තාව අනුව ඒ 

සේබන්ධශයන් රටට ශකශස  ශ ෝ දලනුේ ර්ශේ  ාර්ගය්  අපි ඇන  

කරමු. 

 
ගරු කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟටද අද ිසන නයාය පත්රශේ විෂයය අංක 1ද ශ ෝටර් වා න 

පනත යටශත් ිලශයෝග. එය ඩිසරිපත් කරන්ශන්ද ගරු ිල ල් 

ියරිපා  ද ියල්වා අ ාතයතු ා.  

 

Order, please! ශේ අවසබථාශ ර් ගරු ිලශයෝජය කාරක 

සභාපන තු ා මූ ාසනයට පලමිශයනවා ඇන .  

 
අනුරරුව ගරු කථානායකුරො මූලාසනපයන් ඩවත් වූපයන්, 

නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො [ගරු පසල්වම් අවඩ් කලනාදන් 

ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநா கர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலநவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் [மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்]  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

පෙ  ර් වාහන පනත: නිපය ග  
நமாட்டார் வாகனச் சட்டம் : 

ஒழுங்குவிதிகள்  
MOTOR TRAFFIC ACT: REGULATIONS  

 
[අ.භා. ...6] 

 

ගරු නිෙල් ියරිපාල ද ියල්වා ෙහතා (ප්රවාහන හා ියවිල් 

ගුවන් පස වා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - நபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமானச் நசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද  ා ප ත සඳ න් 
ශයෝජනාව ඩිසරිපත් කරනවා   

"(20. වලිල අධිකාරය  ග  ශ ෝටර් වා න පනශත් 164 වගන්න ය 

ස ඟ ිරයවිය ුතතුද එීර පනශත් 2.7 වගන්න ය යටශත් ශ ෝටර් වා න 

(ස කුුමද සංඥයනාද සංශ් ත  ා  ාර්ග  කුුම ිරීේ  සේබන්ධශයන් 

ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් ශස වා අ ාතයවරයා විියන් සාදන  දුවද 2015 

ශන වලේබර් 12 ිසනලන  අංක 1 40/21 දරන අන  විශ  ෂ ගලසේ පත්රශේ පළ 

කරනු  ලබද  2017.01.0  ිසන ඩිසරිපත් කරන  ද ිලශයෝග අනු ත කළ 

ුතතු ය."  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද එීර ිලශයෝග ඩිසරිපත් 

කරමින් ඒ පිළිබඳ පන් බි  ශේ ගරු සභාව ශවත දලනුේ ර් ට  ා 
කල ලන ි.. ශ ෝටර් වා න පනත  ලින් ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුව ශවත පලවී ඇන  ප්රධාන කාර්යයන් ගයනාව්  

න ශබනවා. වා න පා නය ිරී ද සංවිධානය ිරී   ා ඒකාබීධ 
ිරී ද  ගීන්  ා බඩු ප්රවා නය ිලයා නය ිරී  යනු ඒවාි.. 
ප්රවා නයට සේබන්ධ ප්රධාන ප්රභවයන් වන වා නයද රියලදුරු  ා 

 ාර්ග ශ ෝටර් වා න පනත  ලින් ිලයා නය කර බ  ් න  
සංර් ෂයය වන කාර්ය් ෂ ද පරිසර හිතකාමි න රසර ප්රවා න 
පීධන ය්  ඇන  ිරී ට අව ය පියවර ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුව ගත ුතතුි.. ඒ අනුව  ාර්ග කර් ෂාව ස සා 

 ාර්ගය පාවිච්චි කරන ියයවල ශදනාශ  විනය පවත්වාශගන යෑ ට 
මූලික පන් බි  සකසබ ිරී ද අව ය ප්රන පාදන සල සී  ශ ෝටර් රථ 
ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව ශවත පලවී ඇන  රාජකාරිවලින් 

එක් .  

2015 වර්ෂශේ ශ්රී  ංකාශ   ිසිය අනතුරුවලින් 2ද801 
ශදශනකු මිය ශග සබ ඇන  අතරද ශප ලිසබ ශදපාර්තශේන්තුවට 

වාර්තා වී ඇන  අනතුරු ප්ර ායය .8ද5.0්  වනවා. දලනට කර ඇන  
සමී් ෂයය අනුව සෑ  වසරක   ිසිය අනතුරු  ් ෂ ප කට 
අධික ප්ර ායය්  ියදු වන අතරද එ  අනතුරුව ට අදාළව ර් ෂය 

ස ාගේ වන්ිස ශගවී  ිලසා ස  ර අනතුරු වාර්තා වන්ශන් නල ල. 
 ිසිය අනතුරුවලින් ියදු වන ජීවිත අහිමි වීේ  ා රාීග යන් 
කබාධිත තත්ත්වයන්ට පත් වීේ ිලසා ඔවුන්ශ  පවුල්ව  කදායේ 

 ාර්ගව ට ප්රධාන ව ශයන්  බ පෑේ ියදු වනවා. ශේ අනතුරු 
කර්ථික  ා ස ාජයීය ගලටවලව්  බවට පත් වී න ශබනවා. ඊට 
අ තරවද ශ   අනතුරු ශ  තුශවන් අ තර ශක ටසබ ශ්රී  ංකාවට 
කනයනය කළ ුතතු අතරද අ තර ශක ටසබ මි ර් ගලනී  ිලසා 

විශී  විිල ය ශ රටට අහිමි වනවා. 

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද රථ වා න ිලිය පරිිස 
කළ නාකරයය කර  ාර්ගශේ න්ර් ෂිතතාව ත වුරු ිරී  

ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුවට පලවී ඇන  ප්රධාන 
කාර්යය්  බව    ප්රකා  කළා. තවද ශ්රී  ංකාව වියනා 
සේමුන යට එකඟ වී ඇන  ශ ි.න් නීන  ීන  සකසබ ිරීශේර් එ  

ජාතයන්තර ප්රමිීතන්ට අනුූල ව කටුතතු කරන්න ඕනෑ. එශ න්  

797 798 



පාර්ලිශේන්තුව 

එ් සත් ජාන න්ශ    ා  ණ්ම ය විියන් අනතුරු වලළල් වීශේ 
ද කය ශ ස 2011 ියට 2020 ද් වා කා ය ප්රඥයනේන ය්  ශ ස 
සේ ත කර ඇන  ශ ි.න් එ  ද කය තුළ  ිසිය අනතුරු 

වලළල් වීශේ ්ර ශ දය්  සකසබ කර රියාත් ක ිරී  අතයාව ය 
ශව ා න ශබනවා.  

ඩ ත සඳ න් කරුුම ියයල්  සල ිරල් ට ශගන ශ ෝටර්  

රථවා න පනශත් 164 වගන්න ය ස ග ිරයවිය  ුතතු  එ  පනශත් 
2.7 වගන්න  යටශත් ඇන  ප්රන පාදනව ට අනුව ශ ෝටර් වා න  
(ස කුුමද සංඥයනාද සංශ් ත   ා  ාර්ග  කුුම ිරීේ  සඳ ා 

ජාතයන්තර  ප්රමිීතන්ට අනුව  ා ශ්රී  ංකාව එකඟ වී ඇන  
සේමුීතන්ට අනුූල ව ිලශයෝග ශේ ගලසේ  පත්රශේ  පළ කර  
න ශබනවා.  

ඇත්ත ව ශයන්  ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද 1 87 
 ාර්තු 1. වන ිසනලන  අංක 444/18 දරන අන විශ  ෂ ගලසේ පත්රශේ 
පළ කරන  ද ශ ෝටර්  රථවා න සංඥයනා ිලශයෝග  න ුකයා. එදා 
පටන් ශේ ද් වා ශේ ිලශයෝගව   සංශ ෝධනය වී ්  ශව ා 

නල ල.  නමුත් ශේ පිළිබඳව මීට අදාළ පර් බවයන්  රාශිය්   ස ඟ 
ර්ර්  ශ ස සාකච්ඡා කරද ජාතයන්තර ප්රමිීතන් පිළිබඳවත් 
අවශබෝධය්   බා ශගන ඒ ප්රමිීතන්  ා ිලයා නයන් අනුවි. ශේ 

ගලසේ  පත්රය   සකසබ කර න ශබන්ශන්. ශ   ගලසේ පත්රය 
බලවලශව ත්  ඩතා පල ලිසලිව ශේනවාද  ඩතා ශ  ඳ කාර්ය භාරය්  ඒ 
අය ඩටු කර න ශබන බව.  කාීසන අව යතාවයන් අනුව බ න විට 

1 87 වර්ෂයට වමා ශවනසබ තත්ත්වය්  දලන් න ශබන්ශන්. 
 ංකාශ  highways න ශබනවා. ඒ වාශ    ාර්ගව  වි ා   
තදබදය්  න ශබනවා.  ශේ ියයල්   සල ිරල් ට අර ශගන  ගී 

ජනතාවශ  කර් ෂාව සල සී  සඳ ා  අව ය ප්රමිීතන් අනුවි. 
ශේවා සකසබ කර න ශබන්ශන්.  ශ හි න ශබන විශ  ෂත්වය්  ත ි.  
වා නයක රාරාරය ද්රවය - විශ  ෂශයන් ගෑසබ වාශ  ශීවල්- 

ශගනයනවා නේ ඒ පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවී ්  ශපන්වන්නට එ  
වා නශේ දලන්වී ්  න බීශේ නීන ය්  න ුකශණ් නල ල. ශේ ිලශයෝග 
යටශත් එයත් ඒකට ඇතුළත් කර න ශබනවා.  එවලිල ද්රවය ශගන 
යන වා නව   තර පලත්ශත්   ඒ පිළිබඳව warning එක් ද 

දලන්වී ්  අිලවාර්යශයන්  තලබිය ුතතුය ිරයා ඇතුළත් කර 
න ශබනවා.  ාර්ග පිළිබඳ ශේ සංශ ෝධිත ස කුුම  අපිට ඩතා ත්  
වලදගත් ශවනවා. නමුත්  ශ ි.න් අපට ප්රන ල ය්   බා ගන්නට 

රාළුවන් වන්ශන් ශේ අදාළ ියයවල ශදනා දලනුවත් ිරීශ න් 
ප යි.. 

 ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද  අප විශ  ෂශයන් 

රියලදුරන්  ශේ පිළිබඳව දලනුවත් කරන්නට  ඕනෑ. පිසකයන් ශේ 
පිළිබඳව දලනුවත් කරන්නට  ඕනෑ. ජනතාව ශේ පිළිබඳව දලනුවත් 
කරන්නට  ඕනෑ. එ  ිලසා ශේ  පිළිබඳව ියයවල ශදනා දලනුවත් 

කරන්නට අපි   රියා ාර්ග රාශිය්   ගන්නට ඕනෑ.  විශ  ෂශයන්   
 ාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියද  ප්රාශීය ය සභාද  පළාත් සභා   නව 
 ාර්ග ිලර් ායය ිරීශේර්   ාර්ග ස කුුම  භාවිත ිරී   පිළිබඳව 
ඔවුන් ශය මු ිරී  ස   උනන්දු ිරී  ඩතා ත්  වලදගත් ශවනවා. 

නලත්නේ ගලසේ පත්රශේ ප ය්  ශේවා න බි ා ප්රශයෝජනය්    
ශවන්ශන් නල ල. එ  ිලසා ඒ පිළිබඳවත් ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුව ඒ අදාළ කයතන ස ඟ ඩතා ිරේටු 

සේබන්ධතාවයිරන් ුතතුව වලමකටුතතු කරමින් ශේ ගලසේ පත්රශේ 
සඳ න් කාරයා  ිලිය  ශ ස රියාත් ක ිරී  සඳ ා ඒ කටුතතු 
අධී් ෂයය ිරී කුත් කරන බව ප්රකා  කරන්නට කල න ි..   

විශ  ෂශයන්  දලන් අපි රියලදුරු බ පත්ර - licences -  බා 
ගලනී  සඳ ා පලමිශයන අයට  ාර්ග ස කුුම පිළිබඳව විභාගය්  
පවත්වනවා. ඒ විභාගශේර් ශේ  ාර්ග ස කුුම පිළිබඳව ඔවුන්ශ  

දලනු  අපි උරගා බ නවා. 1 87 ගලසේ පත්රශේ න ුකුම  ාර්ග 

ස කුුම ත ි. ශේ වනතුරු න ුකශණ්. නමුත් දලන් 
අිලවාර්යශයන්  ශේ අවලත්  ාර්ග ස කුුම පිළිබඳ දලනු ්  
රියලදුරු බ පත්ර  බා ගන්නා අය විියන්  බා ගත ුතතුි.. රියලදුරු 
බ පත්ර  බා ගත් අයට කපන් විභාගය්  පවත්වන්න  ්ර ය්  

නල ල. නමුත් අපි ඒ අවලත්  ාර්ග ස කුුම පිළිබඳව ජනතාව 
දලනුවත් කරන්න ඕනෑ. ජනතාවට ශ   කාරයයත් අපි ශේ 
අවසබථාශ ර් දන්වන්න කල න ි.. නව රියලදුරු බ පත්ර  බා 

ගලනීශේර් ශේ  ාර්ග සංඥයනා පිළිබඳව  ග දලනු  වමාත් රාළුල් 
ශවන්න ඕනෑ. එදා න ුකුම  ාර්ග ස කුුම ප්ර ායයට වමා වලඩි 
 ාර්ග ස කුුම ප්ර ායය්  අද වනශක ට න ශබනවා. ඒ පිළිබඳවත් 

ජනතාව දලනුවත් කරන්න ඕනෑ. ශේ සේබන්ධශයන් වි ා  
වගීර ්  රියලදුරු පාසල්ව ට පලවරි ා න ශබනවා. ශ  කදද 
රියලදුරු පාසල්වලින් ත ි. ශබ ශ ෝ අය licences ගන්න එන්ශන්.  

රියලදුරු පාසල් ිලයා නය සඳ ා අපි 2015.11.02 ිසනලන  
ගලසේ පත්රය  ලින් එ  ිලශයෝග ප්රකා යට පත් කළා. රියලදුරු 
පාසල්ව  ගුයාත් කභාවයද රියලදුරු උපශී කවරුන් ව ශයන් 
ශතෝරා ගලනීශේර් ඔවුන්ට න බිය ුතතු දලනු  වාශ  ශීවල් පිළිබඳව 

අපි වලඩි අවධානය්  ශය මු කළා. ඒ තුළින් ශ ය රියාත් ක 
ිරී  වමාත් ප න් ශවනවා.  

විශ  ෂශයන්  රියලදුරු උපශී කවරුන් ව ශයන් ශතෝරා 

ගලනීශේ  විභාගය නලවතත් අපි ගලසේ කර ා න ශබනවා.  ාර්තු 
 ස අග භාගශේර් එ  විභාගය පලවලත්වී ට ිලයමිති.. 

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ඔබතු ාට 

විශ  ෂශයන්   ා ශේ කාරයයත් ිරයන්නට ඕනෑ. බ න්නද දලන් 
අශේ රශේ රථ වා න ශක ප ය ප්ර ායයිරන් වලඩිශව ා 
න ශබනවාද ිරය ා. 200  වර්ෂශේර් මිලියන ..5්  ප ය  ග රථ 

වා න ප්ර ායයද ශේ වනශක ට මිලියන 6.8්  ශව ා න ශබනවා. 
ශ ෝටර් කාර් 200 ර් න ුකශණ් .87ද210ි.; දලන් 721ද2 0්  
න ශබනවා. Three wheelers 200  වර්ෂශේර් 44.ද8 5්  න ුකයා; 

දලන්  මිලියන 1.1්  න ශබනවා. Motorcycles 2009 වර්ෂශේර්  
මිලියන 1.8්  න ුකයා; දලන්  මිලියන ..7්  න ශබනවා. බසබ 200  
වර්ෂශේර්  81ද78 ්  න ුකයා;  දලන් වනශක ට 104ද.61්  
න ශබනවා. 200 ර් ශ  රි 271ද2.0්  න ුකයාද දලන් .24ද555්  

න ශබනවා. ශේ විධියට ස සබත වා න ප්ර ායය 200  ඩඳ ා 2017 
වනශක ට ශදගුයය්  බවට පත් ශව ා න ශබනවා. ශ ය අශේ 
 ාර්ග පීධන ශේ න ශබන තදබදය වලඩි වී  ශපන්වී ට න ශබන 

ඩතා  ශ  ඳ සාධකය් . ශේ අනුව අශේ  ාර්ග සංවර්ධනය 
ශවන්න ඕනෑ;  ාර්ග රාලල් ශවන්න ඕනෑ. වලඩි වන ශ ෝටර් රථ 
ප්ර ායය අනුව  ාර්ගව  වා න ධාවනය කරන අයශ  දලනු ද 

ඔවුන්ශ  රියාකාරිත්වයද ඔවුන්ශ  සංවරය ිරයන ශීවල් ඩතා  
ඩ ළ  ේට කට  ශගන ක ුතතුි..  

 ශබ  ශ ෝ විට දලන් අපි අශේ ශදපාර්තශේන්තුව  ලින් විවෘත 

ලිය ිරයවිලි  ත ධාවනය  ග වා න සඳ ා දම ඩවත් කර 
ලියාපිසංචියට ස න කා ය්   බා ර් ා න ශබනවාද ශීය ය 
ශවශළඳ ශප ශළ  සංසරයය වන ලියාපිසංචි ශන  ග යතුරු පලිස 
ලියාපිසංචිය සඳ ා ස න කා ය්   බා ර් ා න ශබනවා.  

 ාර්ග පී් ෂය වලඩි කර ා න ශබනවාද දලනුවත් ිරීශේ 
වලමසට න් වලඩි  කර ා න ශබනවාද  ගී ප්රවා නශේ ශයශදන 
රියලදුරන්ට රාහුුමව  බා ර් ා න ශබනවා. ජාන ක රූපවාහිිලය  ා 

එ් ව "පරිසබසමින් ිණහින් එන්න" වලමසට න රියාත් ක කර ා 
න ශබනවා. "ියරස" රූපවාහිිලය  ා එ් ව "අනතුරු වළ් වමු" 
වලමසට න රියාත් ක කර ා න ශබනවා. විශ  ෂශයන්   ාර්ග 

කර් ෂාව සඳ ා  ග ජාන ක සභාව  ලින් අදත් ශක ළඹ කනන්ද 
විදයා ශේ කු රත්න  ා ාශ ර් පාසල් ියන්න් ශවනුශවන් දලනුවත් 

799 800 

[ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා   තා] 
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ිරීශේ වලමසට න්  පලවලත් ගවා. දලනට සන  ශදකකට කලින් මුළු 

යාපනය ිසසබ්රි් කය රාරා  දලවලන්ත වලමසට න් රාශිය්  
පලවලත් ගවා.  

අකුස තා  කුුම ්ර ය - demerit point system එක- 
රියාත් ක ිරී ද දම සංශ ෝධනය ශගන ඒ ද රාහුුම වන 

රියලදුරන්ට රාහුුම ධාවන පථ කරේභ ිරී ද කර් ෂිත හිසබ වලන්ේ - 
helmets - සඳ ා ජාතයන්තර ප්රමිීතන්  ා ශ්රී  ංකා ප්රමිීතන්ට 
අනුූල ව ශරගු ාිය ප්රකා යට පත් ිරී ද ්රිශරෝද රථ කර් ෂා 

විධිවිධාන  ා ිලශයෝග ප්රකා යට පත් ිරී ද ්රිශරෝද රථ රියලදුරන් 
සඳ ා  ගී ප්රවා න රාහුුමව  බා ර්  වලිල කරුුම කාරයා 
රාශිය්  අප ඩිසරි කා ශේර් ියදු ිරී ට බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. 

දලනට අප ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානයත් ස ඟ එකතු ශව ා 
 ාර්ග අනතුරු පිළිබඳව විදයාත් ක විග්ර ය්  කර ාද ඒ තුළින් 
 ාර්ග අනතුරු අව  කරගලනී  සඳ ා ගත ුතතු පියවර ගන්න 

වලමකටුතතු රාශිය්  කරනවා. විශ  ෂශයන්  ජනතාව ස  
රියලදුරන් දලනුවත් ිරීශේ වලමසට න් රාශිය්  රියාත් ක ිරී ට 
අප බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. දලනට ත් ඒ කටුතතු ියයල්  
කරශගන යනවා.  

 ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ශ   ගරු සභාශ  
අිලකුත් කාර්යයන් සඳ ා අද වි ා  කා ය්  ගත වුුම ිලසා    
ර්ර්  ව ශයන් කථා කරන්ශන් නල ල. අවසාන ව ශයන්  ා ශ   

කාරයය ිරයන්න කල ලන ි.. ශ   ගලසේ පත්රය අශේ Sectoral 
Oversight Committee එකට ඩිසරිපත් කර ාද එහිර් ශේ ගලන ර්ර්  
ව ශයන් සාකච්ඡා කර ාද ශේ පිළිබඳව උනන්දුව්  ද් වන 

පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රීවරු ියයවලශදනාට  ත න්ශ  අද සබ ප්රකා  
කරන්න අප අවසබථාව  බාදුන්නා.  ට  ලබී න ශබන ශත රතුරු 
අනුවි.  ා ශ ය ිරයන්ශන්. සෑ  පාර්ලිශේන්තු  න්ත්රීවරශය්   

එ  කමිටුශ ර් ඩතා  ප්ර ංසාත් කව ශේ කරුුම පිළිබඳව කථා 
කළා. එය අපට වි ා   ් න ය් . තවදුරටත් ශේ පිළිබඳව අශේ 
ගරු  න්ත්රීතු න් ාශ  අද සබ න ශබනවා නේ ඒවාත් එකතු 

කරශගන ශ   ිලශයෝග රියාත් ක ිරී  සඳ ා වලමකටුතතු 
කරන්න  ා බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  

ශබ ශ    සබතුන ි..  

 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தி ம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද  ගරු ඇ න තු ාශ  දලන 
ගලනී  පිකවස  ට ශප ඩි කාරයය්  ඩිසරිපත් කරන්න න ශබනවා. 

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔබතු ා ඩිසරිපත් කරන්ශන් point of Order එක් ද?    

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

  ශප ඩි කාරයය්  සේබන්ධශයන් ගරු ඇ න තු ාශගන් 
පිළිතුර්  දලනගන්නි.  ට ඕනෑද ගරු ිලශයෝජය කාරක 
සභාපන තු ිල.  

ගරු ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ිර වාද ලියා පිසංචි ශන කළ 

වා නව ට යේ ස න කා ය්   බාර් න ශබනවා ිරයා. ශප ඩි 
උදා රයය්  සහිතව  ශ  කාරයය ඩිසරිපත් කරන්නේ. අද 
අශේ රටට අ බවබ  250ට වලඩි යතුරුපලිස ශගන්වනවා. ක්රීමාවට 
ළලිස දරුශවෝ ත ි. ඒවා පරි රයය කරන්ශන්. ඒ අය 

ශගන්වන්ශන් අ බවබ  500ද 750ද 1ද000  ේටශේ යතුරුපලිස. ඒ 
අය එ  යතුරුපලිසවලින් කටුකුරුන්ශී න ශබන camp එකට 
trainingව ට යන ශක ට  ඟිස ශප ීසියශයන් නවත්වනවා. ගරු 

ඇ න තු ිලද ඒ පිළිබඳව ඔබතු ාශ  අවධානය ශය මු කර ා ඒවා 
ලියා පිසංචි ිරී ට යේ වලම පිළිශවළ්  ශය දනවාද?  

 
ගරු නිෙල් ියරිපාල ද ියල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඒ සඳ ා අප ්ර ශ දය්  සකසබ කරනවා.  ලබලි.ද ඒවාි.න් 
පාශර් යන්න බල ල. ඒඅයට track එශ්  යන්න රාළුවන්.   

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒවා ලියා පිසංචි ිරී ට අනු ලන ය  බාශදන්න ඔබතු ා 
කටුතතු කරනවාද?  

 
ගරු නිෙල් ියරිපාල ද ියල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔ .  ලබලි.ද ඒ sports සඳ ා ප යි..    පාශර් යන්න බල ල.  

 

ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ශබ ශ    සබතුන ි.ද ගරු ඇ න තු ිල.  

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, தகளரவ சிறீதரன் அவர்கள்! உங்களுக்கு 15 

நிமிடங்கள் இருக்கின்றன. 

 
ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
எனக்கு 30 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இன்கறக்கு விவாதம் lateஆகத் ததாடங்கி தால், 

உறுப்பினர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நநரம் குகறக்கப் 

பட்டிருக்கிறது.  

 

[பி.ப. 3.51] 

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கநள, 

இன்கற  தினம் தகளரவ அகமச்சர் அவர்களால் 

தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற நமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 

கீைான ஒழுங்குவிதிகள் ததாடர்பான விவாதத்திநல கலந்து 
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පාර්ලිශේන්තුව 

தகாள்வகத ிட்டு மகிழ்ச்சி கடகின்நறன். இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் பத்திாிககச் தசய்திககள நமற்நகாள் 

காட்டி, இந்த நாட்டிநல SAITM ததாடர்பாக இடம்தபறுகின்ற 

பல முக்கி  விட ங்ககளப் பல உறுப்பினர்கள் 

முன்கவக்கின்றார்கள். ஆனால், இநத நாட்டிநல வடக்கு 

மாகாணத்திலுள்ள முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தின் நகப்பாப்பிலவு 

என்ற கிராமத்திநல, பிலவு மக்கள் தங்களுகட  தசாந்த 

நிலத்தில் இருப்பதற்காக கடந்த 2017 ஜனவாி 31ஆம் திகதி 

முதல் இன்றுவகர  எட்டு நாட்களாக உணவுத் தவிர்ப்புப் 

நபாராட்டத்திநல ஈடுபட்டுக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். 

அவர்ககளத் திரும்பிப் பார்ப்பதற்கு இந்த நாட்டிநல ஒரு 

தகலவர்கூட இல்லாத நிகல! அல்லது "இந்த நாடு 

ஒற்றுகம ான நாடு; பிாிக்கப்படாத நாடு; தமிைர்கள் 

பிாிப்பகத விரும்பவில்கல" என்தறல்லாம் நபார் முரசு 

தகாட்டுகின்ற சிங்களத் தகலவர்களில்  ாராவது இதுவகர 

அந்த மக்களுக்காக ஒரு வார்த்கத நபசி தாகநவா நாங்கள் 

அறி வில்கல. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தற்தபாழுது விரக்தி ின் 

உச்ச நிகலக்குச் தசன்றிருக்கிறார்கள். இன்கற  தினம் 

தாங்கள் தற்தகாகல தசய்துதகாள்ளப்நபாவதாகக்கூட 

அறிவித்திருக்கிறார்கள்.  

இலங்கக அரசாங்கம் வடக்கு, கிைக்குக்கு இராணுவத்கத 

அனுப்பி யுத்தத்கத நடத்தி தன்மூலம் அங்குள்ள மக்ககள 

அங்கிருந்து இடம்தப ர கவத்தது. அவர்கள் தங்களது 

தசாத்துக்ககள எல்லாம் இைந்த நிகல ில் முகாம்களில் 

வாழ்ந்து, திரும்பவும் தங்களது தசாந்த நிலங்களுக்குச் 

தசன்றதபாழுது அங்கு அவர்களுகட  நிலங்கள் 

ககப்பற்றப்பட்டிருந்தன. இன்றுவகர அந்த மக்களுகட  

தசாந்த நிலங்கள் அவர்களுக்கு வைங்கப்படவில்கல. அவர்கள் 

அகதிகளாக உறவினர் வீடுகளிலும் நண்பர்கள் வீடுகளிலும் 

வாழ்ந்துதகாண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுகட  அகதி 

வாழ்க்ககக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி கவக்கக்கூடி  வகக ில், 

அவர்களுகட  தசாந்த நிலங்ககள விடுவிப்பதற்கு இந்த 

அரசாங்கம் இன்னமும் த ாராக இல்கல. 2009ஆம் ஆண்டு 

யுத்தம் முடிவகடந்ததற்குப் பிற்பாடு வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் கிட்டத்தட்ட 40 வீதமான நிலப்பகுதிக  

இலங்கக ிலுள்ள பகடப் பிாிவுகள் தம்வசம் 

கவத்திருக்கின்றன.  

இதிநல முக்கி மாக வடக்கு மாகாணத்தில் மட்டும் 56,000 

ஏக்கர் காணிகள் இப்தபாழுதும் இராணுவம், கடற்பகட, 

விமானப்பகட ஆகி  முப்பகட ினாின் வசமிருப்பகதப் 

புள்ளிவிபரங்கள் தவளிக்காட்டி ிருக்கின்றன.  இந்த நிகல ில் 

நகப்பாப்பிலவு மக்கள் தங்களுகட  தசாந்த நிலங்களுக்குச் 

தசல்வது எப்தபாழுது? இந்த அரசாங்கத்தினால் அவர்கள் 

வாழ்வதற்கான உாிகம எப்தபாழுது வைங்கப்படும்? இந்த 

மக்கள் தமது தசாந்த நிலங்களுக்குச் தசல்வதற்காகத் 

தங்களுகட  உ ிகரப் பண மாக கவத்து, எட்டு நாட்களாக 

உணகவத் தவிர்த்துப் நபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு 

மனிதனுகட  வாழ்விற்கு உணவு, உகட, உகறயுள் ஆகி  

மூன்றும் இன்றி கம ாதகவ ாகும். எனநவ, உகறயுள் 

என்ற வீடு இருக்கின்ற நிலத்கத அவர்களிடம் வைங்காமல், 

தவறுமநன வா ளவில் சமாதானம் நபசுவதிலும் இந்த 

நாட்டிநல நல்லாட்சியும் மக்களிடம் நல்தலண்ணமும் 

இருப்பதாகச் தசால்லிக்தகாள்வதிலும் எந்த நி ா மும் 

இருப்பதாக எனக்குத் ததாி வில்கல. இந்த மக்களுக்கு 

ஆதரவாகப் புதுக்குடி ிருப்பு மக்களும் கடந்த 6 நாட்களாக 

உண்ணாவிரதமிருந்து வருகின்றார்கள். பல்நவறுபட்ட 

இடங்களில் இருக்கின்ற பல சமூக அகமப்புக்கள்கூட இந்த 

மக்களுக்கு அவற்றின் ஆதரகவ  வைங்கிவருகின்றன. 

அரசாங்கம் நகப்பாப்பிலவு மக்கள் அவர்களுகட  தசாந்த 

இடங்களில் தசன்று குடிந றுவதற்கு, அவர்களுகட  

காணிகளுக்குப் நபாவதற்கு அனுமதிக்காமல் தடுப்பதற்கான 

காரணம் என்ன? ஏன், அவர்ககளத் தடுக்கநவண்டும்?  

ஒரு மனிதனுகட  வாழும் உாிகம, நில உாிகம, 

நபசுகின்ற உாிகம நபான்ற உாிகமகதளல்லாம் இந்த 

நாட்டில் இருப்பதாகச் சட்டத்திலும்  ாப்பிலும் 

அரசி லகமப்பிலும் தசால்லப்படுகின்றது. இங்கு ஜனாதிபதி, 

பிரதமர் முதற்தகாண்டு ஒவ்தவாரு பாராளுமன்ற 

உறுப்பினரும் சம உாிகம பற்றியும் நாட்டினுகட  ஒற்றுகம 

பற்றியும் நபசுகிறார்கள். ஆனால், இந்த நாட்டிநல இருக்கின்ற 

ஒரு மக்கள் கூட்டத்தினர் தங்களுகட  தசாந்த நிலத்தில் வாை 

முடி ாதவாறு அகதிகளாகவும் அபகலகளாகவும் 

வாழ்வாதாரம் அற்றவர்களாகவும் வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கின்றார்கள் என்ற தசய்திக  ஏன், உங்களால் 

உணர்ந்துதகாள்ள முடி வில்கல?  ஏன், அதற்தகாரு 

தீர்வுகாண முடி ாமலிருக்கின்றது?   

இவ்வளவு காலமாக - 30 ஆண்டுகள் - இந்த மண்ணிநல 

ஒரு யுத்தம் நடந்திருக்கின்றது. தமிைர்கள் 

ஒடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 1954ஆம் ஆண்டு அல்கல, 

கந்தளா ில் 150 தமிழ் விவசா ிகள் தபாலிசாாின் 

முன்னிகல ில் தவட்டிப் படுதகாகல தசய் ப்பட்டதுதான் 

இந்த நாட்டின் படுதகாகலக் கலாசாரத்தின் ஆரம்பமாகும். 

2009ஆம் ஆண்டிநல 1,46,000க்கு நமற்பட்டவர்கள் 

காணாமலாக்கப்பட்டும் தகால்லப்பட்டுமிருக்கின்றார்கள். 

இதுவகர இந்த நாட்டிநல கிட்டத்தட்ட 3 இலட்சம் நபர்  

காணாமலாக்கப்பட்டும் தகால்லப்பட்டுமிருக்கின்றார்கள். 

தமிைர்கள் அவர்களுகட  தசாந்த நிலத்தில்   

இனப்படுதகாகல தசய் ப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தற்நபாகத  

சூைலில், தங்களுகட  தசாந்த நிலத்திற்குப் நபாகமுடி ாத 

நிகல ில் இருக்கின்றார்கள். இலங்கக அரசிநல மிகவும் 

திராணியுடன் அல்லது நம்பிக்ககயுடன், இரக்கத்துடன் 

நபசுகின்ற சிங்களத் தகலவர்ககளக் காணமுடி ாமல் 

இருப்பகத ிட்டு நாங்கள் மிக நவதகன கடகின்நறாம். 

முக்கி மாக அந்த மக்கள் தங்களுகட  தசாந்த மண்ணிநல 

சுதந்திரமாக எப்தபாழுது வாழ்நவாம்? என்ற 

நகள்விக த்தான் முன்கவக்கின்றார்கள். எனநவ, இந்த 

நாட்டிநல நீண்டகாலமாகச் சமாதானத்தின் வலிகம பற்றியும் 

நல்லிணக்கம் பற்றியும் நபசப்படுகின்றது; இந்த நாட்டிநல 

உள்ள பிரச்சிகனக்கு ஏநதா ஒரு வகக ில் தீர்வு 

வரப்நபாவதாகப் நபசப்படுகின்றது; ஆனால், தசாந்த 

நிலத்திற்காகப் நபாராடுகின்ற மக்கள் தங்களுகட  

நிலத்திநல நபாய்ச் சுதந்திரக் காற்கறச் சுவாசிக்கின்ற நாகள 

எப்தபாழுது உங்களால் உருவாக்கிக் தகாடுக்க முடியும்? 

என்பகத இந்தச் சகப ிநல இருக்கின்ற ஒவ்தவாரு 

தகலவகரயும் பார்த்து நான் நகட்க விரும்புகின்நறன். 

ஆகநவ, த வுதசய்து இன்று உ ிருக்காகப் 

நபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்த மக்கள் தங்களுகட  

தசாந்த நிலத்தில் நிம்மதி ாக வாழ்வதற்கு உடனடி ாக 

நடவடிக்கக எடுங்கள்! என்று இந்தச் சகப ினூடாக இந்த 

நாட்டின் நமதகு ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் மாண்புமிகு 

பிரதமர் அவர்களிடமும் அகனத்துச் சிங்களத் 

தகலவர்களிடமும் நான் நகட்டுக்தகாள்கின்நறன்.  இது 

மிகவும் அபா கரமான ஒரு நிகலகம! தங்களுகட  தசாந்த 

நிலத்திற்காக உ ிகரயும் தகாடுக்கத் த ாராகப் 

நபாராடிக்தகாண்டிருக்கின்ற அந்த மக்களுக்கு ஒரு தீர்வு 

கிகடப்பதற்கு நீங்கள் முதலிநல ஒரு முடிகவ எடுங்கள்! 

என்பகதத்தான் எனக்குக் கிகடத்த இந்தச் சந்தர்ப்பத்திநல 

நான் முதலாவதாகப் பதிவு தசய்கின்நறன்.   

803 804 
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இதகனவிட, அண்கம  நாட்களிநல ஒரு தசய்தி 

தவளிவந்துதகாண்டிருக்கின்றது. அது, எங்களுகட  கட்சி ின் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் நபச்சாளருமான தகளரவ எம்.ஏ. 

சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான தகாகல மு ற்சி ததாடர்பான 

தசய்தி ாகும். சுமந்திரன் அவர்கள் மீதான தகாகல மு ற்சி 

இந்த நாட்டிநல  ாரால் நமற்தகாள்ளப்படத் த ாராக 

இருந்தது?  ார் அதற்கான மு ற்சிககள நமற்தகாண்டார்கள்? 

1,50,000க்கு நமற்பட்ட பகட ினர் கிைக்கிலும் வடக்கிலும் 

குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். ஓர் இராணுவ வகலப் 

பின்னலுக்குள் இந்த நாடு இருக்கின்றது. தபாலிசார் எந்த 

நநரமும் கண்காணிி்ப்பில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அத்துடன், 

விமானப் பகட ினரும் கடற்பகட ினரும் 

கண்காணிக்கின்றார்கள். இதகனவிட இராணுவத்தினருகட  

துகணப்பகட ான - Civil Security Department - CSD 

இகனச் நசர்ந்தவர்களும் இந்த நாட்டிநல இருக்கின்றார்கள்.  

நாங்கள் எங்கு தசன்றாலும், எவகரச் சந்திக்கச் தசன்றாலும் 

இராணுவ, தபாலிஸ் புலனாய்வாளர்கள் எம்கமப் 

பின்ததாடர்ந்த வண்ணநம இருக்கின்றார்கள்.   

இவ்வாறான ஒரு சூைலிநல எவ்வாறு அந்த இடத்துக்கு 

'கிகளநமார்' தகாண்டுவரப்பட்டது? ஏன், சுமந்திரன்மீது 

இலக்கு கவக்கப்பட்டது? அதற்கான காரணம் என்ன? ஏன், 

இதுவகர இந்த அரசாங்கம் அதற்கான விளக்கத்கதச் 

தசால்லவில்கல? முன்னாள் நபாராளிகள்மீது இந்தக் 

குற்றங்கள் சுமத்தப்படுகின்றகமக்கான காரணங்கள் என்ன? 

இந்த நாட்டிநல ப ங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்கதத் 

ததாடர்ந்தும் கவத்திருப்பதற்கு இந்த அரசாங்கம் நிகனக் 

கின்றதா? அல்லது விரும்புகின்றதா? அல்லது இந்த நாட்டிநல 

தமிைர்கள் வாழ்கின்ற அந்த இடங்களில் - வடக்கு, கிைக்கு 

மாகாணங்களில் மக்களின் கககளுக்கு விலங்கிடாமல், 

அவர்ககளச் சிகறச்சாகலகளில் அகடக்காமல், விலங்கிடப் 

படாத ககதிகளாக ஒரு திறந்ததவளிச் சிகறச்சாகல ில் 

கவத்திருப்பதற்காக 1,50,000 பகட ினகரத் ததாடர்ந்தும் 

அங்கு கவத்திருக்க நவண்டுதமன்று இராணுவமும் 

இராணுவப் புலனாய்வுப் பிாிவும் அரசாங்கமும் ஒரு நாடகத்கத 

ஆரம்பித்திருக்கின்றனவா? இதனுகட  உண்கமத் தன்கம 

என்ன?  

அதகனவிட, "காணாமற்நபான, பாதிக்கப்பட்ட, அைிக்கப் 

பட்ட மக்கள் சார்பில் உண்கமக க் கண்டறிவதற்காக 

இலங்கக ிநல நாங்கள் ஒரு காாி ால ம் திறந்து நீதி 

வைங்குநவாம்" என்று, 2015ஆம் ஆண்டிநல தஜனீவாவிநல 

எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு அகமச்சர் மங்கள சமரவீர 

அவர்களால் அங்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு இன்று இரண்டு 

ஆண்டுகள் நிகறவகடகின்றன. இந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 

இந்த நாட்டிநல எங்நக ாவது தமிைர்கள்மீதான நபார்க் 

குற்றங்கள் விசாாிக்கப்பட்டதா? அல்லது அவர்களுக்கு 

இதுவகர நீதி கிகடத்ததா? இப்தபாழுது இலங்ககமீது 

சர்வநதசத்தின் அழுத்தங்கள் அதிகாித்திருக்கின்றன. 

அண்கம ில்கூட ஐக்கி  நாடுகள் மனித உாிகமகள் 

நபரகவ ின் ஆகண ாளர் அல் ஹுகசன் அவர்கள் எமது 

நாட்டின் பிரதம அகமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்ககளச் 

சந்தித்ததபாழுது, "நீங்கள் இதிநல சாி ான முன்நனற்றத்கதக் 

காட்டவில்கல" என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இவ்வாறான 

அழுத்தங்கள் அதிகாிக்கப்படுகின்றதபாழுது இவற்கறத் 

திகசதிருப்புவதற்காக இப்படி ானததாரு நாடகச் 

தச ற்பாட்கட அரசாங்கம் ஆரம்பித்திருக்கின்றதா? என்ற 

சந்நதகம் எங்களுகட  தமிழ் மக்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

தஜனீவாவிலிருந்து வருகின்ற அழுத்தங்ககளக் குகறப்பதற் 

காக, "புலிகள் மீண்டும் வந்துவிட்டார்கள்; ஆயுதங்ககள 

கவத்திருக்கின்றார்கள்; புலிகள்தான் இந்த நடவடிக்கககளில் 

ஈடுபடுகின்றார்கள்; ஆகநவ, நாங்கள் இராணுவத்கத அந்த 

இடத்திலிருந்து அகற்ற முடி ாது; ததாடர்ந்தும் அந்த 

இடத்திநல கவத்திருக்க நவண்டி  நிகலகம இருக்கிறது; 

நாங்கள் தமிைர்ககள விலங்கிடப்படாத ககதிகளாக ஒரு 

திறந்ததவளிச் சிகறச்சாகல ில் ததாடர்ந்தும் அகடத்து 

கவத்திருப்நபாம்" என்ற தசய்திக த்தான் அங்கு நீங்கள் 

தசால்ல விரும்புகின்றீர்களா? அதுதான் இந்த விட த்தின் 

உட்தபாருளா? ஆகநவ, இலங்கக ின் தபாறுப்புவாய்ந்த 

அரசாங்கம் இதில் தபாறுப்புடன் நடந்துதகாள்ள நவண்டும்.  

இன்று தகளரவ உறுப்பினர் சுமந்திரன்மீது தாக்குதல் 

நடத்துவதற்கு எத்தனிக்கப்பட்டதாகக் கூறி, சம்பந்தப்பட்டவர் 

கதளன்று சில நபாராளிகள் ககது தசய் ப்பட்டிருக் 

கின்றார்கள். இவ்வாறு இன்னுமின்னும் எத்தகன 

நபாராளிகள் இவ்வாறு ககது தசய் ப்படுவார்கநளா 

ததாி ாது. ஆனால், இந்த நாட்டிநல புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட 

12 ஆ ிரம் நபாராளிகள் விடுவிக்கப்பட்டதாகப் 

நபசப்படுகின்றது. இதிநல எத்தகன நபாராளிகளுக்கு 

நவகலவாய்ப்புக் கிகடத்திருக்கின்றது? எத்தகன நபர் இந்த 

நாட்டிநல நவகல தசய்து தகாண்டிருக்கின்றார்கள்? எத்தகன 

நபர் சுதந்திரமாக வாை முடிகின்றது? ஓர் அச்சுறுத்தலுக்குள், 

ஒரு ப ந்த சூைலுக்குள் எந்த நநரமும் அவர்ககள 

கவத்திருப்பதற்கு அரசாங்கம் முகனகின்றதா? இதற்குப் 

பின்னால் பல தசய்திகள் இருக்கின்றன. ஆகநவ, அரசாங்கம் 

இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு தீர்க்கமான முடிகவ, ஒரு 

ததளிவான பதிகல  முன்கவக்க நவண்டும். குறிப்பாக 

தமிைர்ககளக் குைப்புகின்ற இந்த விட ங்களில் அரசாங்கம் 

ஒரு ததளிவான நிகலகமக க் தகாண்டுவர நவண்டும். 

இன்று நீதிமன்றங்கள்கூடச் சாி ான தீர்ப்கப வைங்குதமன்று 

நான் நம்பவில்கல. இலங்கக ிநல இருக்கின்ற 

நீதிமன்றங்கள் நீதி ானகவ ா? தகாகல தசய் ப்பட்ட 

தகளரவ ரவிராஜ் சம்பந்தப்பட்ட வைக்கில் வைங்கப்பட்ட 

தீர்ப்பு என்ன நீதிக த் தந்தது? குமாரபுரம் படுதகாகல ிநல 

வைங்கப்பட்ட தீர்ப்பு என்ன நீதிக த் தந்தது?  

இகதவிட, 2011ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 7ஆம் திகதி 

நான் பாராளுமன்ற அமர்வுக்காக வருகின்றதபாழுது 

அனுராதபுரம் உடுக்குளம பகுதி ிநல கவத்து, முன்னாள் 

பாதுகாப்புச் தச லாளர் நகாத்தாப  ராஜபக்ஷ அவர்களு 

கட  உத்தரவுக்கிணங்க அவருகட  ஒட்டுக்குழுக்களால் 

என்மீது துப்பாக்கி ால் சுடப்பட்டது; என்னுகட  வாகனம் 

தாக்கப்பட்டது. ஆனால், அனுராதபுரம் நீதிமன்றநமா அல்லது 

தநாச்சி ாகமவில் இருக்கின்ற தபாலிஸ் நிகல நமா 

இன்னமும் குற்றவாளிககளக் கண்டுபிடிக்கவில்கல. ஏன்? 

என்ன காரணம்? இதற்கு நீதிமன்றங்கள் தீர்கவத் தருமா? 

இதற்குப் பின்னரும் 2013ஆம் ஆண்டு ஜனவாி மாதம் 

இராணுவத்தினரும் தபாலிஸாரும் என்னுகட  காாி ால த் 

திற்குள் புகுந்து அங்கு 'கிகளநமார்' குண்டுககளயும் C-4 

குண்டுககளயும் கவத்துவிட்டு, அவர்கநள அவற்றிகன 

எடுத்தார்கள். அதற்காக என்னுகட  உதவி ாளர்கள் 

இரண்டு நபகரக் ககது தசய்தார்கள்; தாம் தசய்தது பிகை 

என்று பிறகு நீதிமன்றத்திநல ஏற்றுக்தகாண்டார்கள். அதன் 

பின்னர், ககது தசய் ப்பட்டவர்கள் பிகை தசய் வில்கல 

என்று  விடுதகல தசய் ப்பட்டார்கள். அப்படி ானால் 

இன்றும் ஒரு 'கிகளநமார் ' நாடகத்கத இந்தப் புலானாய்வுத் 

துகற ினர் ஏன்,  தசய்  முடி ாது? ஏதனனில் இவ்வாறான 

சம்பவங்கள் இதற்கு முன்னரும் நடந்திருக்கின்றன.  

நமலும், 2012ஆம் ஆண்டு என்னுகட  காாி ால த்தில் 

நகடதபற்ற ஒரு கூட்டத்தில் எமது கட்சிக ச் நசர்ந்த தகளரவ 

உறுப்பினர்களான மாகவ நசனாதிராஜா, சுமந்திரன், 
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சரவணபவன் ஆகிந ார் இருக்கக்கூடி தாக அங்கு சிங்கக் 

தகாடிந ாடு வந்தவர்கள் என்னுகட  காாி ால ம்மீது 

தாக்குதல் நடத்தினார்கள்; கல் எறிந்தார்கள். ஆனால், 

அரசாங்கம் அவர்ககள இன்னமும் ககது தசய் வில்கல. 

இன்று இந்த நாட்டிநல என்ன நடக்கின்றது? இன்று 

தமிைர்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் அதற்கு ஒரு நீதி! 

சிங்களவர்களுக்கு ஒன்று நடந்தால் அதற்கு இன்தனாரு நீதி! 

இதுதான் நீதி வைங்கும் முகற ா? ஆகநவ, தகளரவ 

சுமந்திரன் ததாடர்பில் பின்னணி ில் இருக்கின்ற தசய்திக  

உடனடி ாக இந்த அரசாங்கம் தவளிக்தகாண்டுவர 

நவண்டும்.  

மிகமிக முக்கி மாக Civil Security Department - CSD 

இநல முன்னாள் நபாராளிகளுக்கு நவகல தருவததனவும் 

அதன் கீழுள்ள முன்பள்ளிகளில் கற்பிக்கும் ஆசிாி ர்களுக்கு 

30,000 ரூபாய் சம்பளம் தருவததனவும் கூறி, அவர்ககள 

நி மித்து இவ்வளவு காலமும் சம்பளமும் தகாடுத்தார்கள். 

அவர்களில் பல நபருக்கு கட்டா ப்படுத்தி 10 இலட்சம் ரூபாய் 

வகர கடனும் வைங்கினார்கள். இப்தபாழுது, முன்பள்ளி 

ஆசிாி ர்களுக்கு கட்டா  இராணுவப் ப ிற்சி வைங்கப் 

படுகிறது. அங்கு ஆண்களும் தபண்களும் ஒன்றாகநவ 

இராணுவப் ப ிற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அதுமாத்திர 

மன்றி, முன்னாள் நபாராளிகள் தமாட்கட அடிக்கப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். இகவத ல்லாம் இந்த நாட்டிநல நடந்து 

தகாண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறு ஒருபுறம் நடந்து 

தகாண்டிருக்க, நாங்கள் சமாதானம் பற்றியும் இந்த நாட்டின் 

ஒற்றுகம பற்றியும் நபசுகிநறாம்; இந்த நாட்டிநல நீதி 

கிகடக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிநறாம். இது 

சாத்தி ப்படக்கூடி  விட மா? ஆகநவதான் நான் இந்த உ ர் 

சகப ிநல நகட்கிநறன். இந்த நாட்டிநல சிங்கள, தமிழ் மக்கள் 

ஒற்றுகம ாக வாைநவண்டும் என்பதற்காக எங்களால் 

எவ்வளவுதூரம் விட்டுக்தகாடுப்புக்ககளச் தசய் முடியுநமா, 

அந்தளவுக்கு நாங்கள்  விட்டுக்தகாடுத்திருக்கிநறாம். நாங்கள் 

எங்களால் இ லுமான அளவுக்கு இறங்கி வந்திருக்கிநறாம். 

ஆனால், அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றவர்கள் சமாதானம் பற்றி  

எண்ணங்ககளக் தகாண்டிருப்பதாகத் ததாி வில்கல. 

அவர்கள் தங்களுகட  கட்சிககள வளர்ப்பதிலும் தங்கள் 

பிரதிநிதிகளுக்கூடாக எங்களுகட  மக்களிகடந  

பிாிவிகனககள ஏற்படுத்துவதிலும்தான் கவனம் 

தசலுத்துகிறார்கள்.  

நநற்றுமுன் தினம், வட மாகாண முதலகமச்சர் 

விக்நனஸ்வரன் ஐ ா அவர்கள், சுமந்திரனுகட  தகாகல 

மு ற்சி ததாடர்பாகவும் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு ததாடர்பாகவும் 

நபசி  விட த்கத ிட்டு இன்று சுமந்திரன் அவர்கநள 

தவளி ிட்ட அறிக்ககக ப் பத்திாிகககள் பிரசுாிக்கின்றன. 

கட்சிக்குள்நள பிரச்சிகனககள வளர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் 

மூட்டிவிட்டிருக்கிற ஒரு விட மாக ஏன் நாங்கள் இதகனப் 

பார்க்கக்கூடாது? தமிைர்ககள அரசி ல் ாீதி ாகச் சிகதத்துச் 

சின்னாபின்னப்படுத்துகின்ற, அவர்களுகட  தமிழ்த் நதசி க் 

கூட்டகமப்பு என்ற கூட்கட உகடக்கின்ற ஒரு மு ற்சி ாக 

இதகன ஏன் அரசாங்கம் தசய்திருக்கக்கூடாது? இவ்வாறான 

சூைல் இந்த நாட்டில் அதிகாித்திருக்கின்றது. ஆகநவ, 

அரசாங்கம் இந்த விட த்தில் ஒரு ததளிவான விளக்கத்கத 

நாட்டு மக்களுக்கு அளிக்க நவண்டும். இது மிகமிக 

முக்கி மானது. இல்கலந ல், ததாடர்ந்தும் தமிைர்கள் 

ஏமாற்றப்படுவார்கள்.  

அரசி லகமப்பு மாற்றத்துக்காக நாங்கள் சர்வசன 

வாக்தகடுப்புக்குச் தசல்லவிருக்கிநறாம்; நல்லது. சிங்கள 

மக்கள் தங்களுகட  முடிகவ அறிவிக்கட்டும்! நாட்டிநல 

இருக்கின்ற தமிழ் நபசுகின்ற மக்கள் தங்களுகட  முடிகவ 

அறிவிக்கட்டும்! வடக்கிலும் கிைக்கிலும் வாழுகின்ற 

தமிைர்களிடம் சிங்கள மக்கநளாடு இகணந்து வாை முடியுமா, 

முடி ாதா? அல்லது தமிழ் மக்கநளாடு நசாி்ந்து வாைக்கூடி  

தகுதிக  அவர்கள் இப்தபாழுதும் தகாண்டிருக்கிறார்களா 

என்பதற்கான ஒரு சர்வசன வாக்தகடுப்கப நடத்த நீங்கள் 

த ாரா? நடத்துங்கள்! அவ்வாறு நடத்தினால் இந்தப் 

பிரச்சிகனகளுக்கு எங்களால் இலகுவாகத் தீர்வு காண 

முடியும். 2014ஆம் ஆண்டிநல உலகத்துக்கு நாகாிகத்கதக் 

கற்றுக்தகாடுக்கின்ற பிாித்தானி  அரசாங்கம் ஸ்தகாட்லாந்து 

நாடு தனி ாக பிாிந்து தசல்ல நவண்டுமா, இல்கல ா 

என்பதற்கான நதாி்ததலான்கற நடத்தி து. பத்து வீத 

வாக்குககள அவர்கள் குகறவாகப் தபற்றதால் அந்தத் 

நதாி்தலிநல  நதாற்றுப்நபானார்கள்.  

 

ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
உங்களுகட  நநரம் முடிவகடந்துவிட்டது. நமலதிக 

நநரம் நதகவத ன்றால் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஐந்து 

நிமிடங்ககள நீங்கள் எடுத்துக்தகாள்ளுங்கள்! 

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தாராளமாக எடுத்துக்தகாள்கிநறன்; உங்களுகட  

தபருமனகதப் பாராட்டுகின்நறன்.  

2014ஆம் ஆண்டிநல ஸ்தகாட்லாந்து மக்கள் பிாித்தானி ா 

விலிருந்து பிாிந்து தசல்லும் தங்களுகட  உாிகமக்கான 

வாக்தகடுப்பிநல பங்கு தகாண்டாலும் அதிநல அவர்கள் 

நதால்விக த் தழுவினார்கள். பின்னர் ஐநராப்பி  

யூனி னிலிருந்து பிாித்தானி ா பிாிந்து தசல்ல நவண்டுமா, 

இல்கல ா என்பதற்கான நதாி்தல் நடந்தது. இப்தபாழுது 

பிாித்தானி ா அதிலிருந்து பிாிந்து தசன்றிருக்கிறது. 

பிாித்தானி  மக்கள் பிாிந்துதசல்வதற்காக வாக்களித்தார்கள். 

இந்த விட த்திநல அந்த நாட்டின் பிரதமருக்கு பதவி 

விலகிச்தசல்ல நநாிட்டது. இப்தபாழுது திரும்பவும் 

பிாித்தானி ாவில் இருக்கின்ற ஸ்தகாட்லாந்து நதசத்து மக்கள் 

தங்களுகட  தனித்துவத்கதப் நபணும் வகக ில் தாங்கள் 

தனி ாகப் பிாிந்து தசல்ல விரும்புவதாகக் குறிப்பிட்டு ஒரு 

நதாி்தலுக்குத் த ாராகிறார்கள். அங்கிருக்கின்ற பச்கசக் 

கட்சியும் ஆட்சி தசய்கின்ற கட்சியும் தாங்கள் பிாிந்து 

தசல்வதற்கான உாித்கத முன்கவத்திருக்கின்றன.  

அநதநபால 70 ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணிநல 

அடக்குமுகறககளயும் யுத்தங்ககளயும் சந்தித்த தமிைர்கள், 

சிங்கள மக்கநளாடு நசாி்ந்து வாைலாமா, இல்கல ா 

என்பதற்கான ஒரு வாக்தகடுப்கப நடத்த இந்த அரசாங்கம் 

முதலிநல முன்வர நவண்டும். தமிைர்கள் இந்த மண்ணிநல 

தங்களுகட  இரத்தத்கதயும் சகதககளயும் இைந்தவர்கள்; 

தகாத்துக்தகாத்தாகப் படுதகாகல தசய் ப்பட்டவர்கள்; இந்த 

மண்ணிநல அவர்கள் சாகடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எனநவ, 

அந்த வாக்தகடுப்கப நீங்கள் நடத்துங்கள்! அவ்வாறு 

நடத்தினால்தான் இந்த நாட்டிலிருக்கின்ற பல்நவறு 

பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வுகாண முடியும். இவ்வாறு  

தசான்னால் தமிைர்கள் 'இனவாதிகள்'! 'ஈைத்துக் காந்தி’ என்று 

தசால்லப்பட்ட தந்கத தசல்வநா கம் அவர்ககளக்கூட ஒரு 

காலத்திநல துநராகி ாகப் பார்த்தார்கள்; அவகர 

ஏற்றுக்தகாள்ள மறுத்தார்கள். அவருகட  காலத்திநல 

தசய் ப்பட்ட பண்டா- தசல்வா ஒப்பந்தம்,  டட்லி - தசல்வா 

807 808 

[ගරු එසබ. ශ්රීතරන්   තා] 
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ஒப்பந்தம் என்பன கிைித்ததறி ப்பட்டன. அந்தக் காலத்தில் 

தீர்க்க முடி ாதுநபான பிரச்சிகனகள் பிரபாகரன் காலத்திநல 

வளர்ந்தன. தகலவர் பிரபாகரன் காலத்தில்கூட எத்தகனந ா 

விட்டுக்தகாடுப்புகளுக்கு அவர்கள் த ாரா ிருந்தார்கள். 

அப்தபாழுதும் அதகன ஏற்று நடப்பதற்கு இந்த நாட்டின் 

அரசாங்கம் த ாராக இருக்கவில்கல. மாறிமாறி ஆட்சிக்கு 

வந்த அரசாங்கங்கள் த ார் நிகலக க் தகாண்டிருக்க 

வில்கல. அதகனப் 'ப ங்கரவாதம்' என்றார்கள். இப்தபாழுது 

தமிைர்களுகட  உாிகம பற்றி வலியுறுத்திப் நபசினால், 

'தீவிரவாதம்' என்றும் "நாட்கடப் பிாிக்கப்நபாகிறார்கள்" 

என்றும் "ஒற்றுகமக க் குகலக்கிறார்கள்" என்றும் 

தசால்கின்றார்கள். ஆனால், உண்கம ில் இந்த நாட்கட  ார் 

பிாிக்கிறார்கள்? இந்த நாட்கட  ார் குட்டிச்சுவராக் 

குகிறார்கள்? அண்கம ில் முக்கி மான ஓர் அகமச்சரான 

தகளரவ த ாசிறி ஜ நசகர அவர்கள், இந்த உ ர்ந்த 

சகப ிநல, "வடக்கிலிருக்கின்ற முதலகமச்சகர விரட்டி டிக்க 

நவண்டும்" என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது ஓர் அகமச்சர் 

தசால்லக்கூடி  வார்த்கதகளா?  சட்டத்தரணி ான அவர்கூட 

முதலகமச்சராக இருந்தவர். தன்னுகட  இனம் சார்ந்த 

கருத்துக்ககள முன்கவக்கும் ஒரு முதலகமச்சகரப் பார்த்து 

அவர் இவ்வாறான கருத்துக்ககள முன்கவப்பது நி ா மா? 

நநாி்கமக  விரும்புகின்ற, நல்லாட்சிக  விரும்புகின்ற நல்ல 

மனிதர்கள் முன்கவக்கின்ற கருத்துகளா இகவ?  

வடக்கு, கிைக்கு என்பது தமிைர்களுகட  பூர்வீக நிலம். 

அது அவர்களுகட  வரலாற்று நிலம். அவர்கள் 

சாித்திரபூர்வமாக, வரலாற்றுாீதி ாக வாழ்ந்த நிலம். வடக்கு, 

கிைக்கு இகணவகதக் கனவிலும் காணக்கூடாததன்று 

அகமச்சர்கள் குரல் தகாடுக்கும்நபாது, நீங்கள் இந்த நாட்டில் 

சமாதானம் பற்றி என்ன நபசப் நபாகின்றீர்கள்?  இந்த 

நாட்டில் நல்லிணக்கம் பற்றி என்ன நபசப் நபாகின்றீர்கள்?  

முதலிநல இந்த நாட்டிநல இருக்கின்ற தகலவர்களாகி  

நீங்கள் உங்களுகட  மனங்ககளத் திருத்துங்கள்! 

நீதி ின்பால் அவற்கறக் தகாண்டுதசல்லுங்கள்! நீதிக்காக 

உங்களுகட  குரல்ககள முன்கவயுங்கள்! பாதிக்கப்பட்ட 

வர்கள் தமிைர்கள். தங்களுகட  உண்கம ான பாதிப்புக் 

களிலிருந்து அவர்கள் விடுதகல தபற விரும்புகின்றார்கள். நீதி 

நதகவ ாக இருப்பது தமிைர்களுக்கு. ஆகநவ, அடித்தவநன 

நீதி வைங்குவகதவிட, அகதப் பார்த்துக்தகாண்டிருந்த 

அல்லது அவற்கற விசாரகண தசய் க்கூடி  நீதிவான்ககள 

உருவாக்கி நீதிக  நிகலநாட்டுங்கள்! என்று நகட்டு, 

நிகறவுதசய்கின்நறன்.  

 

 
 [අ.භා. 4.10] 

 

ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ශ ෝටර් වා න පනත 
 යටශත් ිලශයෝග ඩිසරිපත් කරන ශේ අවසබථාශ ර් ශේ 
සේබන්ධ ශයන් විෂය භාර ගරු අ ාතයතු ා අද සබ ප්රකා  කළා. 

එතු ාශ  අද ස අනුව ශේ ිලශයෝග පලනවීශ න් බ ාශප ශර ත්තු 
වන්ශන්  නීන ගරුක රියදුරන් බිහි කරද ශේ රශේ වන රථ වා න 
අනතුරු වළ් වා ගලනී ි.. 

දලන් ශේ ගරු සභාශ   ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් ශස වා 

ිලශයෝජය ඇ න තු ාත් ඩන්නවා. ශේ ිලශයෝග පලනවී  පිළිබඳව 
අශේ ප්රසාදය පළ කරනවා. ශේවා විය ුතතු ශීවල්. ශ  කදද 
විශ  ෂශයන්  අද රථ වා න අනතුරු සේබන්ධශයන් ඩතා  

ශේදනීය තත්ත්වය්  න ශබන්ශන් ිරය ා අපි දන්න ිලසා.  

රූපවාහිිලශේ ප්රවෘත්න  බලවලවා  අපට ශපශනනවාද රථ වා න 

අනතුරු ිලසා ජීවිත ීරය්  අපට අහිමි වනවාද ිරය ා.  ඒ ිලසා 
ශේ කණ්ඩුව දලන් ත  වගීර ්  ඩටු කරනවා. 

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද  පන් ිණය වසර ශදක 
ඇතුළත වා න කනයනය අඩු ිරී ට ශ  තුව්  වුශණ්ද ප්රධාන 

කාරයය බවට පත් කර ගත්ශත්ද ශේ රශේ න ශබන වා න 
සංඛ්යාව වලඩි  ිලසාය ිරය ා ශේ කණ්ඩුව ිර වා. න ශබන වා න 
ප්ර ායය වලඩි ිලසා වා න කනයනය අඩු කරන්න ඕනෑය ිර වා. 

රශේ න ශබන වා න සංඛ්යාව වලඩි ිලසා වා න කනයනය අඩු 
කරන්න ශ  ක් ද රජය ගත්ත රියා  ාර්ගය? ඒ සඳ ා රජය 
ගත්ත රියා  ාර්ගය ත ි.ද කනයනය කරන වා නව  බදු වලඩි 

ිරී .     රි ශන්ද ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිල? ඒ බදු වලඩි 
කශළ ත් එශස  ශ ශස  ගයනිරන් ශන ශවි..  දරා ගන්න රාළුවන් 
විධියට ශන ශවි. ඒ බදු වලඩි කශළ . බදු වලඩි කළා  වා න 

ශගන්වීශේර්  සී ාව්  පලනවුයා. ගරු ිලශයෝජය කාරක 
සභාපන තු ිලද බදු වලඩි කශළ  ශක ශ   ද? 

උදා රයය්   ලටියට ගත්ශත ත්ද  ංකාවට ශගන්වන 
Toyota Land Cruiser ිරයන ශපට්රල් වා නයකට  ංකාශවන් බදු 

ග නවාද රුපියල් ශදශකෝටි  ලත්තෑ ය  ් ෂය් . ඊ ළඟටද  
Toyota Camry Hybrid petrol car එක්  ශගන්වන ශක ට බදු 
ග නවාද රුපියල් එ් ශකෝටි විිය තර  ් ෂය් . එශ   ත ි. බදු 

වලඩි වලඩි කශළ . ඒ අනුව රජය එක පලත්තිරන් ිරයන්ශන් වා න 
තදබදය ිලසා කනයනය කරන වා නව  බදු වලඩි කළා ිරය ාි..  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ස  ර වා න සඳ ා බදු 

වලඩි ශව ා න ශබන ප්ර ායය    ිරයන්නේ. ස  ර වා නව ට 
ියයයට 85් ව න ුකුම බීද ියයයට  7්  ද් වා වලඩි ශවනවා. 
ියයයට .00් ව න ුකුම බීද ියයයට .45්  ද් වා වලඩි ශවනවා. ඒ 

ප්රන  තය්  ව ශයන් ගත්තා .  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද රශේ න ශබන වා න 
සංඛ්යාව වලඩිි.ද එ  ිලසා  බදු වලඩි කර ා වා න ශගන්වන එක 

අව  කරන්න ඕනෑය ිරය ා ිරයන ග න්ද පන් ිණය සන ශේ 
එ් තරා කලබිනේ ප්රිකාව්  ිලකුත් වනවා. ඒ කලබිනේ ප්රිකාශ  
ශ  නවාද න ශබන්ශන්? ඒ කලබිනේ ප්රිකාශ  න ශබන්ශන් 
එ් තරා ස ාග ්  සේබන්ධශයන්. ඒ ස ාගශේ න  ත ි.ද 

Vehicles Lanka (Pvt) Limited. ඔබතු ා ශේ සේබන්ධශයන් 
දන්නවා. Vehicles Lanka (Pvt) Limited ිරයන ස ාග ට වා න 
ශක ටසබ ශගන්වන්න අවසර  බා ශදන්න යනවා. ගරු ිලශයෝජය 

කාරක සභාපන තු ිලද වා න ශක ටසබ ිරය ා ිරයන්ශන්ද ශදකට 
කපරා වා න;  තරට කපරා වා න; අටට කපරා වා න. වා නශේ 
කඳ ශවන ද බම ශවන ද ඔළුව ශවන  කර් ව ශයන් වා නව  

body parts ශගන්වන්න ශේ ස ාග ට අවසර ශදන්න යනවා. 

ශේ සඳ ා අශේ  ංකා  රජශයන් බදු ග න්ශන් ියයයට .0ි.. 
සා ානය බදු  අය ිරී  ියයයට .0ි..  එශ   ියයයට .0්   ග න 

බීශදනුත් ියයයට 70ක බදු ස නය්  ශ   ස ාග ට ශදනවා. 
ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද රටට කදරය කරන ශකශන්  
 ලටියට ඔබතු ා ශේ කාරයය ලියාගන්න.   

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා (ප්රවාහන හා ියවිල් ගුවන් 

පස වා නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க - நபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் நசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

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

   දලන් ඔබතු ාට බාධා කරන්ශන් නල ල.  ශ  කථාශ  ර් 
ඒකට උත්තර ශදන්නේ.  

809 810 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔ ද ඔබතු ා උත්තර ශදන්න. ශබ ශ    ශ  ඳි..   

සා ානයශයන් ියයයට .0ක බීද්  ග න්ශන්. ඒශකනුත් 
ියයයට 70්  බදු ස නය ශ ස ශදනවාද Vehicles Lanka (Pvt) 

Ltd එශ්  අි.න කරු  ර්ෂ ද ියල්වාට.  ට එ  රාීග යා ගලන 
ප්ර බනය්  නල ල.   ට එය අදාළ නල ල.  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ියයයට 10..5 ියට ....5 

වනතුරු අිලවාර්යශයන්  බදු වලඩි කළා. බදු වලඩි කර ා ශේ 
ස ාග ට ිරයනවාද වසර තුන්  ඇතුළත body parts ශගන්ව ාද 
වා න 2ද250්  එක සබ කර ා  ද ාද ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුවට ඩිසරිපත් කර ඒවා ලියා පිසංචි කරන්න ිරය ා. 

ගරු ිලශයෝජය අ ාතයතු ිලද ඩසබසර ා පලත්ත -මුහුය පලත්ත- 
 ලරාුම වා න ජපානශේ න ශබනවා; පිටුපස  ලරාුම වා නත් 
ජපානශේ න ශබනවා. මුහුය පලත්ත  ලරාුම වා නශේ පිටුපස 

ශ  ඳට න ශබනවා නේද එ  වා නය  ලිසන් කප ා ඒ ශ  ඳ 
ශක ටස ගන්නවා. පිටුපස  ලරාුම වා නශේ එ  ශක ටස කප ා 
පලත්තකට ද  ා එහි මුහුය ශක ටස ගන්නවා. එ  ශක ටසබ ශදක 

ශගනලත් එ  වා නය එක සබ කරනවා.  එතශක ට එ  වා නශේ 
න ශබන්ශන් වා න ශදකකට අි.න  ශක ටසබද ගරු ිලශයෝජය කාරක 
සභාපන තු ිල.  ජපන් රශේ ප්රමින ශයන් ුතතුව ිලෂබපාදනය කරන 

වා නශේ බඳ  ලීශදන් කප ා චලියයත් එ් ක  ංකාවට ශගනලත්ද 
එ  ශක ටසබ ශදක එකට එකතු කරනවා.  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ශක ටසබ එකට එකතු 
කළාට පන්ව ගයන්  ද ා බ න්න.  අ තර ශක ටසබ ශගන්වන්න 

ියයයට .0ි.. ඒශකන් ියයයට 70්  බදු ස නය  ලශබනවා. කෑලි 
ශදක එකතු කරනවා.    

   මුලින් ිරයරා Land Cruiser වා නය්  නේ එකතු කළාට 

පසබශස   ංකාවට අය විය ුතතු බදු මුද  රුපියල් ශදශකෝටි 
 ලත්තෑ ය  ් ෂයි..  බදු මුද  රුපියල් ශදශකෝටි  ලත්තෑ ය 
 ් ෂය්  ශවන ශක ට  ජපානශයන් ඔය කෑලි ශදක ගන්න 

 ංකාශ  මුදලින් උපරි  රුපියල්  ් ෂ 15්  ශවි..  ඒ  ලරාුම 
වා න. රුපියල්  ් ෂ 15ට කෑලි ශගනලල් ා එකතු කළාට පසබශස  
ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්ත ශේන්තුව ඒකට "made in Sri 

Lanka"  ිරය ා  රි ද  ා Cabinet Paper එශකන් අනු ලන ය 
 ලුකයා  ශේ වා නය  ංකාශ  ශකනකුට විකුයනවා රුපියල් 
 ් ෂ .50න් ඩ ළ මි කට. රුපියල්  ් ෂ .50ි.ද .40ි.ද .20ි. 

වශ  මි කට විකුයනවා. එක පලත්තිරන් රශේ කදාය  ගලන 
හිතන ශක ට; අශන්  පලත්ශතන්  රශේ රථ වා න තදබදය ගලන 
හිතන ශක ටද ශේ වාශ  ිලශයෝග ශගනලල් ා  එක රාීග යකු 
සේබන්ධශයන්  විතර්  ශේ විධියට කලබිනේ ප්රිකා ශගන ඒ ට 

න ශබන වුව නාව ශ  ක් ද ිරයන ප්ර බනාර්ථය අප ඩිසරිශේ 
න ශබනවා; රට ඩිසරිශේ න ශබනවා.  

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා 
( மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க )  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 
නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister. 

ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒ කා ය ඔබතු ාශ  ශව ාශවන්  ට ඕනෑ. නලත්නේ 
ඔබතු ා උත්තර ශදන්න.  

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශේකට නඩු ීතන්දුව්  න ශබනවා. ඒ නඩු ීතන්දුව අනුව ත ි. 

ශේක රියාත් ක ශව ා න ශබන්ශන්. ඒ ිලසා ශේ ගලන  
විශ  ෂශයන්  ශ ෝටර් රථ කනයනකරුවන්ශ  වි ා  ප්ර බනය්  
න ශබන බව    දන්නවා. ඒක ඔබතු ාත් දන්නවා.  ඒ ිලසා ශේ 
ගලන භය ශවන්න ඕනෑ නල ල.    හිතන විධියට  ඒ නඩු ීතන්දුව 

 ත ත ි. ඒක රියාත් ක වන්ශන්. ඊට පසබශස  තවත් නඩු ීතන්දු 
ශදක්  න ශබනවා. ඔ් ශක   ඒ  ත රියාත් ක ශවනවා.  

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ා ිර ව ශී  ලන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් ශවනවා. ඒක ශ  ඳි.. ශ  කදද ස  රවිට ිලශයෝජය 
ඇ න වරයා දන්ශන්ත් නල ල; ඇ න වරයා දන්ශන්ත් නල ලද 
Cabinet Paper එක එනවා. ශේ අවුරුදු ශදක ඇතුළත ය පා න 

කණ්ඩුශවන් එශ   ශීවල් ියීධ වුයා. [බාධා ිරී ් ]   ඔබතු ා 
සීභාවශයන් ශේක ිරයන්ශන්.    ඒක පිළිගන්නවා. ඩන රි ටිකි. 
   ශේ  ිරයන්න  දන්ශන්. ඔබතු ා සීභාවශයන් ිරයන්ශන්. 

 ලබලි.ද ඔබතු ාවත් ඇ න තු ාවත් දන්ශන් නලන ව ශේ විධිශේ 
Cabinet Paper එනවා.  

තමුන්නාන්ශස  ාශ  මුදල් ඇ න තු ා අපට ශ  ඳි.ද 
ඔබතු න් ාට ශ  ඳ නල ල. එතු ා ඩන්න එක විප් ෂශේ අපට 

ශ  ඳි..  එතු ා ඩන්න තර ට අපට රශේ මිිලසබන්න්ශ  පූර්ය 
කශිර්වාදය  ලශබනවා. නමුත් ඔබතු න් ාට ශ  ඳ නල ල. ඒ ිලසා 
ත ි.    ිරයන්ශන් ඔබතු ාද ඔබතු ා ශවනුශවන් කථා කරන්න. 

මුදල් ඇ න තු ා ශවනුශවන් කථා කශළ ත් ඔබතු ාට ග ට යන්න 
බලරි ශවි.. ඒකි. ඇත්ත තත්ත්වය. ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද 
ශේ වාශ  වලම  ය පා න කණ්ඩුවට ගල ශපනවාද ිරයන එකි. 

   අ න්ශන්. තමුන්නාන්ශස  ිරයරා එක  රි. අධිකරය න න්දුවට 
පි.න් ගසා එක රාීග යකුට  වා න ජාවාර  සඳ ා ඩම  බා 
ශදන්න කලබිනේ අනු ලන ය්  ගන්නි. යන්න දන්ශන්. ශේ ියීධිය 

අද ඊශේ ියීධිය්  ශන ශවි.. තමුන්නාන්ශස  දන්නවාද පන් ිණය 
දවසක - [බාධා ිරී ් ] ශප ඩ්ම්  ඩන්න. කවුරු කළත් ශේවා 
වලරැිසි..  

අශේ කණ්ඩුව  රි වලරැිස කර ා න ුකයා නේද පරිසන්න ශ  තුව 
ඒක ශවන්න ඇන .    ඒක පිළිගන්නවා. වලරැිස කරරා කණ්ඩුව්  
නේ න ුකශණ්ද  ඒ කණ්ඩුව යව ාද ය පා න කණ්ඩුව ඇවිල් ා 
ශේ වාශ  අමු අමුශ  ශ  රකේ කරන්ශන් ශ  කටද? ගරු 

ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද තමුන්නාන්ශස  ශ  ඳ ශකශන් . 
තමුන්නාන්ශස  ා ශේවා ගලන ශකළින් කථා කරන්න.  
තමුන්නාන්ශස  ඒවාට සේබන්ධි. ිරය ා    ිරයන්ශන් නල ල. 

ගරු ිලශරෝෂන් ශපශර්රා ිලශයෝජය ඇ න තු න් ා  සේබන්ධි. 
ිරය ා    ිරයන්ශන් නල ල. ශ තු න් ා ඒවා බ නවා. ඒකි. 
   අ න්ශන්.  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද   පන් ිණය දවසක 
පානදුශර් දූෂය  ර්දන Unit එශකන්  ශේ ිරයන Vehicle Lanka 
(Pvt.) Ltd ිරයන ස ාගශේ මිනුවන්ශග ම න ශබන yard එකට 

ිණහිල් ා වා න 54්  අත්අමංගුවට ගත්තා. වා න 54් . දලන් 
ශ ශ   Cabinet Paper එක  ලශදනවා. කලබිනේ ප්රිකාව ශ ශ   
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 ලශදන ශක ට අශන්  පලත්ශතන් වා න ටික ශගනලල් ා ඩවරි.. 

එතශක ට ශේවා ශර්ගුශවන් කශ  ශක ශ   ද? කලබිනේ ප්රිකාව 
තව   ලිස ා නල ලද බාශගට  ලශදනවා. ඒ අතර ඔහුට ිරයනවාද 
"අශේ කලබිනේ ප්රිකාව අනු ත ශවනවාද බය නලන ව වා න 
ශගන්වන්න" ිරය ා. 
 

ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාට තව විනාඩි ප ක කා ය්  
න ශබනවා.  

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

අර අශන්  ශව ාවත් දලේ ාද? 
 

ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ඔ ද දලේ ා.  

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔබතු ාට ශබ ශ    සබතුන ි..   

එ  කලබිනේ ප්රිකාව  ලශදන අතශර් ශේ විධියට  වා න ටික 

ශගන්වනවාද ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිල.  ශේ වා න 
ටික  ශගනාවාට පසබශස  ශ  ක් ද ියීධ වන්ශන්?  ගරු ිලශයෝජය 
කාරක සභාපන තුිලද ඔබතු ා හිතන්න ශේ වා නව  ප්රමින ය 
ශක ශ    ශවි.ද ිරය ා. ශේ වා න පාශර් යන ශක ට ශ  න 

වාශ  තත්ත්වය්  උදා ශවන්න රාළුවන්ද? ගරු ිල ල් ියරිපා  ද 
ියල්වා ඇ න තු ාත්ද ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං  ිලශයෝජය 
ඇ න තු ාත් ශන ශයකුත් ිලශයෝග පනවාද ගලසේ ිලශ දන ද  ාද 

රශේ මිිලන්න්ට නීන   ද ාද ශබෝඩ් ග  ාද ක  ඩර කපන්න එපා 
ිරය ා නීන   ද ා දුන්නත්ද    ිර ව විධියට කෑලි ශදක ඒ 
පලත්තට ශේ පලත්තට සවි කර ා යන වා නවලින් ශ  න වාශ  

තත්ත්වය්  ඇන  ශවි.ද? එක පලත්තිරන් අනතුරු බහු  
තත්ත්වය්  උදා ශවනවා.  

අශන්  පලත්ශතන් ශේ රටට  ලශබන්න න ශබන බදු මුදල් 

රුපියල් බිලියන ගයනාව්  පාඩු ශවනවා. ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං  
ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද  ශේ ිරයන විධියට වා න 2ද250්  එ්  සබ 
ිරී  සඳ ා වා න අ තර ශක ටසබ  ංකාවට ශගන්ව ා ශ   

වයාපාරය කරේභ ශකරුශව ත්ද තමුන්නාන්ශස  ාශ  කණ්ඩුවට 
 ලශබන්න න ශබන   ශ්රී  ංකාශ  මුදලින්  රියට  රුපියල් බිලියන 
40්  පාඩු ශවනවා.  

අශන්  කාරයය නේද අද තමුන්නාන්ශස  ා ශේ ග න ගලසේ 

ිලශ දනව  රියාත් කභාවය ශ  ක් ද? ඒද එක පලත්ත් . 
අශන්  පලත්ත ත ි.ද ශේ රටට වා න කනයනය කරන 
ස ාගේව  ඩන්න වයාපාරිකයන් මුදල් ඇ න තු ාත් ස ඟ කථා 

කරන්ශන් නලීද? ශේ රටට වා න කනයනය කරන ශ්රී  ාංීරය 
වයාපාරිකයන්ශ  ස ාගේ වි ා  ප්ර ායය්  න ශබනවා. ඒ 
වයාපාරිකයන් ියං   ශවන්න රාළුවන්; මුසබලිේ ශවන්න රාළුවන්; 

ද්රවිම ශවන්න රාළුවන්.  ඒ ිරිය  වයාපාරිකයකු ශගන්ව ා "අපි 
ශ වලිල ශදය්  කරන්න යනවා" ිරය ා ඒ අයව දලනුවත් ිරී ්  
කළාද? නල ලද ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිල. එවලිල 

දලනුවත් ිරී ්  කශළ  නල ල.  

ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 

නැඟී ියනාප ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Deputy Minister. 
 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔබතු ා කථා කරනවා ශන්. එතශක ටද ඔබතු ාශ  පිළිතුර 
   අ ශගන ඩන්නේ. දලන්  ට කථා කරන්න ඩම ශදන්න. 
ඔබතු ා අ ශගන ඩන්න. 

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශ ෝටර් රථ කනයනය කරන වයාපාරිකයන්  මුදල් 

අ ාතයාං යත් ස ඟ අද සාකච්ඡාව්  න ුකයා. එතු න් ා 
ඩල්ීස ්  කළා.  අපි ඒ පිළිබඳව ස කා බ ා  ඩිසරිශේ ර් ඒ 
සේබන්ධශයන් රියා කරනවා. අද කලබිනේ  ණ්ම ය එය අනු ත 

කශළ  නල ල. 

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔබතු න් ාශ  අ ාතයාං ශේද න ුකශණ්?  

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

නල ලද නල ල. අග්රා ාතය කාර්යා ශේ න ුකශණ්.  

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඔබතු න් ා ස ඟ ශන් ඒ අය සාකච්ඡා කශළ ? 

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අද සාකච්ඡා කශළ . 

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒක ත ි.. ඔබතු න් ා එ් ක සාකච්ඡා කළා නේද ඒ ගලන 
වි බවාසය්  තබන්න රාළුවන් ිරය ා    හිතනවා. නමුත්ද ියදු වී 
න ශබන්ශන් එ  විෂයට අදාළ මුදල් අ ාතයාං ශේ- 

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මුදල් අ ාතයාං ශේ ිල ධාරින් ස ඟ ත ි. සාකච්ඡා කශළ .  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ිල ධාරින් ශන ශවි. ීතන්දු ගන්ශන්. එ  වා න 2ද250ට 
ගයන්  ද ා බ න්න ශකෝ. ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ිලද ඔබතු ා 
දන්ශන් නල ල. ශේ ගයන්  ද ා බ න්න. [බාධා ිරීේ] ඔ ද ඔ . 

වා න 2ද250් .  මුදල් අ ාතයාං ශයන් ලිුතේ යවනවාද අල් ා 
ගත් වා න ටික  ිලද සබ කරන්න ිරය ා.  ඒකි. ඇත්ත තත්ත්වය.  
නමුත්ද ප්ර බනය ශව ා න ශබන්ශන් ශේකි..   ශේ වා න 2ද250 

එක සබ ිරී  සඳ ා එක රාීග ශයකුට  බා ර්  ය  පා න 
කණ්ඩුශ  ප්රන පත්න ව ට එකඟද? එදාද අපි  ඔය පලත්ශත් වාඩි 
ශව ා ඩන්නශක ටද ශේ පලත්ශත් ඩඳශගන තමුන්නාන්ශස  ා  
ඇහුශ  ශ  ක් ද?  "ශකෝද ශේවාට ශටන්මර් පටිපාටිය්  

න ශබනවාද? විවෘතව ශේවා එළියට ශදනවාද?" ිරය ාි..  ශකෝද  
ඒවා දලන් න ශබනවාද?  ඒවා නල ල. ඒවා රියාත් ක ශව ා නල ල.  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද ශේ වා න 2ද250 

එක සබ ිරී  එ්  රාීග ශයකුට විතර්   බා ර්ශ න්ද  ංකාශ  
මීට කලින් ශන  ග විධිශේ  වලම පිළිශවළ්  රියාත් ක ශවනවා. 
ශ ය රියාත් ක ිරීශ න්  ඇන  වන තත්ත්වය ශ  ක් ද? ඒද එක 

පලත්තිරන්. ශේ වා න ශක ටසබ ශගන්වී  සේබන්ධශයන් 
ශන ශයකුත්  කතන්දර ිරයි..  "ශේ වා න 2ද250 එක සබ ිරී  
සඳ ා ශ  කු කර් ාන්ත ා ාව්   ලශදනවා;   කර් ාන්ත ා ාශ  

රැිරයා ශ ච්චර්  බිහි ශවනවා;  ශ  ඳ රැිරයා ශවශළඳ ශප ළ්  
බිහි ශවනවා;  මිිලසබන් ිසුතුම ශවනවා; ඊට පන්ව වා න අඩුවට 
ගන්න රාළුවන් ශවනවා" ිරය ා ිරයි.. අපි වා න අඩුවට ගන්නවා 
ිරය ා ගන්න ශවන්ශන් ශදකට කපරා කෑලිද? ඒ රටව   තරට 

කපරාවා  ංකාවට ශගනලල් ා එකතු කර ා ගන්න ද ඕනෑ?  ඊට 
පන්ව උේපලන්ශන් බ නශක ටද ඒ උේපලන්ශන් අේ ා 
එ් ශකශන්  තාත්තා ශවන එ් ශකශන් . ඒවා  ංකාවට 

ශගනාවාට පන්ව එක තාත්ති.ද එක අේ ි. ිරය ා කපන් 
උේපලන්නය්  ශදන්න ිරයන එකද ිරයන්ශන්? ගරු ිලශයෝජය 
කාරක සභාපන තු ිලද ශේක   ා ජවාර ් . ශේ ජාවාර  ඩිසරියට 

රියාත් ක කශළ ත් ඇන  වන්ශන් ශේ රශේ විනා යි.. රශේ 
කර්ථිකය කමා වලටී ට ශ  තු ශේවාි.. ශේ රශේ කර්ථිකය කමා 
වලටී ට ප්රධාන සාධකය වුශණ්    බලංකුශ  බලමේකර  වංචාවි..  

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාට  ලුකුම කා ය අවසානි..  

 
ගරු පර හිත අපේගුයවර්ධාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு நராஹித அநபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද  ට තව විනාඩිය්    බා 
ශදන්න. ඔබතු ා  ශ  මිත්රයා. ඔබතු ා  ට ශබ ශ    හිතවත්. 

 ට  රි  කදශරි.. ඒ ිලසා  ට තව විනාඩිය්  ශදන්න.  

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද බලමේකර ශ  රක  
ිලසා රුපියල් 50ටද රුපියල් 55ට න ුකුම ස ල් ිරශ ෝ රෑේ එක 

රුපියල් 1.5ට මි  ඩ ළ ිණයා. ශප ල් ශගඩිය රුපියල් .0 ඩඳ ාද 
රුපියල් 75්  ද් වා මි  ඩ ළ ිණයා. අද අපිට ශේ ශගවන්න ියදු 
ශව ා න ශබන්ශන්ද බලමේකර වංචාශවන් ියදු  ග රුපියල් බිලියන 
ගයනක පාඩුවි.. බලමේකර වංචාශවන් නලන  වුුම රුපියල් 

බිලියන ගයනක පාඩුව  ා ස ාන වි ා  පාඩුව්  ත ි. ශේ ියදු 
ශවන්ශන්.   මුදල් අ ාතයාං ශේ   ා ගශ   ඩඳ ා ඩන රි ගසබ ටික 
ද් වා ශේ ශ  රක ට  ල ලසබන  ශව ා ඩන්නවා. ශේ ගනු-ශදනු 

කථා වුශණ් ශක ශ  ද? ශේවා ශක ශ   ඩඳන් කථා කරගත් ඒවාද? 
ශේ වන විට ශ   ගනු-ශදනුශ  ශක ටස්  කර ා අවසානි..  

ගනු-ශදනු  ර ා ශේ කරන්න යන්ශන් ශ  ක් ද? අිලිය 

වා න  ංකාවට ඇවිල් ාද එක පලත්තිරන්  ංකාව විනා  කරන 
තත්ත්වයට පරිවර්තනය ශවනවාද ගරු ිලශයෝජය කාරක 
සභාපන තු ිල. ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා ඇ න තු ිලද අපි ශේ 
කාරයය තමුන්නාන්ශස ශ  අවධානයට ශය මු කරවනවා. 

තමුන්නාන්ශස  ශේ අනුකමිටුශ ත් ඩන්නවා. ශේ කලබිනේ 
ප්රිකාව රියාත් ක වුශය ත්ද රශේ කර්ථිකය එක පලත්තිරන් 
කලශමනවා. අශන්  පලත්ශතන් අනතුරු බහු  ශවනවා. අශන්  

පලත්ශතන් රට විනා  ශව ා ශ  ර  ගඩි ඇන ශවන තත්ත්වයකට 
පත් ශවනවා. 

 ුකීධි ත් ඇ න වරු ීරප ශදශන්  ශ තලන ඩන්නවා. 

තමුන්නාන්ශස  ා ග ට යන්න ඕනෑ ය  පා න කණ්ඩුශ  ඩන්න 
මිිලසබන්  ලටියට ශේවාට විරුීධව නලඟී ියටින්න. ශේවාට කථා 
කරන්න තමුන්නාන්ශස  ාට අව ය කරන ියයවල ලිපි ශල්ඛ්න ටික 

අපි ශදන්න  ෑසබන ි. ිරයන එක  ත්  කරමින්ද  ට කා ය 
 බාර්  ගලන ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ාටත් 
ශබ ශ   ත්  සබතුන වන්ත ශවමින්  ශ  කථාව අවසන් කරනවා. 

 
ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශබ ශ    සබතුන ි..  The next speaker is the Hon. Niroshan 

Perera.  You have ten minutes.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Lucky Jayawardana to the Chair?  

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාපර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹாநர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare )  
I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do now 

take the Chair. 

 
ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
 

 

විියන් සනථිර කරන ලදී 
ஆநமாதித்தார். 

Seconded. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නිපය ජය කාරක සභාපිකුරො මූලාසනපයන් 

ඩවත් වුපයන්  ගරු ලකී ජයවර්ධාන ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலநவ, மாண்புமிகு லக்கி ஜ வர்தன 

அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 
 

     Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇ න තු ා කථා කරන්න. 

815 816 



2017 ශපබරවාරි 07  

[අ.භා. 4.28] 
 

ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා (ජාිකක ප්රිකපත්ික හා 
කර්ථික ක යුුර රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா - நதசி  தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් 
ිලශයෝග පිළිබඳ විවාදයට එ් වී ට  ලිරවී  ගලන ියයවල ශදනාට  

 ා සබතුන වන්ත ශවනවා. විශ  ෂශයන්  ශ ෝටර් වා න පනත 
යටශත් ිලශයෝග ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව තුළින් 
රියාත් ක කරමින් ඩතා  කාර්ය් ෂ ද කර් ෂාකාී ප්රවා න 
පීධන ය්  අශේ රශේ ඇන  ිරී  සඳ ා අපි ියයවල ශදනා  

කලපශවන්න ඕනෑ ිරයන අද ස ඩිසරිපත් කරමින්  ශ  කථාව 
කරේභ කරනවා.  

විශ  ෂශයන්  2016 වර්ෂශේර්  ිසිය අනතුරුවලින් අශේ රශේ 

ඩතා  වටිනා ජීවිත 2ද801්  නලන  ශව ා න ශබනවා. ඒ ිරයන්ශන්ද 
2016 වර්ෂශේර් ිසනකට ජීවිත 7කට වමා ශ ෝටර් රථ 
අනතුරුවලින් නලන  ශව ා න ශබනවා. ඒ වාශ  ද ශප ීසියයට 

දන්වන අනතුරු ප ය්  දවසකට 105කට වමා වලඩිි..    දන්න 
විධියට ශප ීසියයට දන්වන්ශන් නලන ව ර් ෂය ස ාගේවලින් 
පියවන අනතුරු 1ද.70කට වමා ශේ රශේ ියීධ ශවනවා.    

හිතන්ශන් ශේක පාර්ලිශේන්තුශ  අවධානය ශය මු කළ ුතතු 
ප්ර බනය්  ිරය ාි..  

අපට ිලද ස  ලබි ා දලන් අවුරුදු 6 ්  ශවනවා. අපි  ලිස 

කදායේ  බන රට්   ලටියට ශ ච්චර කා ය්  න සබශස  තව  
අශේ රශේ  ාර්ග පිළිබඳ ප්ර බනය විසඳන්න අපට බලරි ශව ා 
න ශබනවා. විශ  ෂශයන්   අපට ශේක බ පාන්ශන් කර්ථික 
ව ශයන් ප ය්  ශන ශවි.. කර්ථික ව ශයන් අපි අශන්  

රටවල් එ් ක තරග කරනවා. අපට ඩතා  කාර්ය් ෂ  ස  
කර් ෂාකාී  ාර්ග පීධන ය්  නලත්නේද අශේ කර්ථිකයට ඒක 
වි ා  ව ශයන් බ පානවා ිරය ාද ශේ සභාශ  ියයවල  

 න්ත්රීවරුන් පිළිගන්නවා. ඒ වාශ   ත ි.ද රිය අනතුරු ිලසා 
ස ාජශේ ඇන  ශව ා න ශබන ප්ර බනය. රිය අනතුරුවලින් 
වර්ෂයකට අශේ රශේ  රය 2ද801්  ියීධ ශවනවා. ඒ ිරයන්ශන්ද 

රිය අනතුරුවලින් දවසකට  රය 7්  ශේ රශේ ියීධ ශවනවා. 
ශ ය ගරු සභාශ  අවධානය ශය මු කළ ුතතු ප්ර බනය් . අපි ශේ 
සේබන්ධශයන් සී ාවන් පනව ාද නීන  - ීන  ශගනලල් ා ඒවා 

රියාත් ක කරන්ශන් ශක ශ   ද ිරය ා ්ර ශ දය්  සකසබ 
කරන්න ඕනෑ. ශ  කදද අපටත් වමා ශන ිසුතුම රටවල්ව  
කාර්ය් ෂ ද කර් ෂක  ාර්ග පීධන  න ශබනවා. ඒ රටවල්ව  
විනීත රියදුරන් ඩන්නවා. ඒ තුළින් අපි සංවර්ධනය ශව ා 

ස ාජය්  ව ශයන් ඩසබසර ට යන්ශන් ශක ශ   ද ිරය ා අපි 
ශ  ඳින් හිත ා බ න්න ඕනෑ. රිය අනතුරු ිලසා  රය ප ය්  
ශන ශවි.ද කබාධිත වී  ිලසාද තුවා  වී රැීරර් ෂා විනා  ශව ා 

රැීරර් ෂා කරගන්න බලරිවී  ිලසා ශේ තුළින් ජීවන වියද ට 
ඇන වන්ශන් වි ා   ාිලය් . ඒ සේබන්ධශයන් අපි ියයවල ශදනා  
ශේ අවසබථාශ ර් ශ  ඳින් ියතා බ ා ඒවාට පිළියේ ශයර්  සඳ ා 

අශේ රශේ කන කාව්  ඇන  කරගත ුතතුි. ිරයන අද ස    
ඩිසරිපත් කරනවා.  

ශේ ප්ර බනය අපට විශී  කු න්ත්රයය්  ිරය ා ිරයන්න 

බල ල. නලත්නේද ිලද සබ අධයාපනය්  නලන  හින්දා අශේ රශේ ශේ 
තත්ත්වය ඇන  වුයාය ිරය ා ිරයන්න බල ල.  

"අශේ රශේ ජනතාවට අකුරු ිරයන්න බල ලද අශේ ජනතාව 

කග -ද   අද න්ශන් නල ලද අවුරුදු 2ද500ක ඩන  ාසය්  අපට 

නල ල." කිස ව ශයන් ිරය ා අපට ශේ ප්ර බනශයන් පලන ා යන්න 

බල ල. ශේ ප්ර බනය ඇන  ශව ා න ශබන්ශන් ශේ රට ඇතුළත ි.. 
ශේ ප්ර බනය ඇන  ශව ා න ශබන්ශන් ශේ රශේ ජීවත් ශවන ජනතාව 
ස  ඒ සේබන්ධ කයතන  රි  ලටියට ත න්ශ  වග ීර  ඩටු 
ශන කළ හින්දාි. ිරය ා    විශ  ෂශයන් ිරයන්න කල ලන ි..  

ඕනෑ  රටක ශප දු  ාර්ග පීධන ශේ යේ ිරිය වා නය්  
එළවනවා නේ රියදුරු බ පත්රය්  ගන්න ඕනෑ. ශවනත් රටවල් 
රියදුරු බ පත්රය ශදන්න ඩසබශසල් ා ඒ රියදුරාව ශ  ඳට පී් ෂා 

කර බ නවා. ඒ රියදුරා විනීතව ඒ න ශබන නීන -ීන ව ට 
අනුූල ව ඒ  ාර්ග පීධන ශේ ධාවනය කරනවාද ිරය ා බ නවා. 
අහිංසක ජනතාවශ  ජීවිත බිල් ට ගන්ශන් නලතුවද ජනතාව 

කබාධිත තත්ත්වයට පත් කරන්ශන් නලතුවද රශේ කර්ථිකයට 
ප ර්  ග න්ශන් නලතුවද වා න තදබදය වලඩි කරන්ශන් නලතුව 
ශේ  ාර්ගව  යන්න රාළුවන්ද ිරය ා බ ා ත ි. ඒ රියදුරු 

බ පත්රය ශදන්ශන්. ඒක ඩතා වි ා  වග ීර ් .  

වලරැිස විධියට රියදුරු බ පත්ර ශදන ිලසා ත ි. අද අශේ රශේ 
විනය්  නලන  රියදුරන් අන න් වි ා  ව ශයන් රිය අනතුරු 
සංඛ්යාව්  ඇන  ශවන්ශන්. පන් ිණය කා ශේ ශේ රියදුරු බ පත්ර 

ශදන සබථානව  දූෂය  ා වංචා වි ා  ව ශයන් ියදු වුයා. ඒ 
වාශ   රියදුරු පාසල්ව  ගුයාත් කභාවය පිළිබඳව අපට 
ියතන්න ශවනවා. පංගුව්  රියදුරු පාසල් ත න් රාහුුම කරන 

රියදුරන්ව ස ත් කර ා රියදුරු බ පත්රය්   බා ගලනී  සඳ ා 
විවිධ උප්ර  ශය දනවා. ඔවුන් එශ ස ත න්ශ  වග ීර  පල ලර 
 ලර ාද රාහුුම ශවන්න එන අයශගන් මුදල් අරශගන ඒ විධියට 

කටුතතු කර ඔවුන් රියදුරන් ශ ස   ා  ාර්ගව ට දා ා න ශබන 
එශ්  ප්රන විපාක අද අපි ියයවල ශදනාට  දිරන්න න ශබනවා.  

අපි තව පලත්තිරන් බ න්න ඕනෑද ශප ීසියය ගලන. ශ්රී  ංකා 

ශප ීසියයට ත ි. ශේ රශේ න ශබන නීන -ීන  රියාත් ක ිරී  
සඳ ා බ ය  බා ර් ා න ශබන්ශන්. ශප ීසියයට ත ි. ශේ වග ීර  
 බා ර් ා න ශබන්ශන්. ඒ රියදුරන් නීන -ීන  උල් ං නය කරනවා 

නේ ඒ ශග ල් න්ට විරුීධව දම ග  ාද ඒ ශග ල් න් යේ ිරිය 
නීන යකට යටත් කර ා ඒ  ාර්ග  රි  ලටි කර් ෂාකාීව න යා 
ගන්න ශප ීසියයට වග ීර ්  ර් ා න ශබනවා. අද ශවන ශක ට 
සබවාධීන ශප ලිසබ ශක මිස ්  යටශත් ශප ීසියය රියාත් ක 

ශවනවා. ඩන න් කාටවත් ිරයන්න බල ලද "ශප ලිසබ ශස වයට ඇලිලි 
ගලහුවා. ඒක  රියට රියාත් ක ශවන්ශන් නල ල." ිරය ා.  

අපි ශප ලිසබපන තු ාශගන් අ නවාද "අද ශේ රශේ රිය අනතුරු 

සංඛ්යාව අඩු ශව ා න ශබනවාදද අද ශේ රශේ  ාර්ග තදබදය අඩු 
ශව ා න ශබනවාද?" ිරය ා. ශප ලිසබ ිල ධාරින් පාශර් ඩන්නවා 
අපි දලක ා න ශබනවා. ශේ පාර්ලිශේන්තු පාශර්ත් ඩන්නවා. 

රියදුරන් නීන ය කමනවා. නමුත්ද ඔවුන්ට විරුීධව ිරිය  
රියා ාර්ගය්  ගන්ශන් නල ල. ිලකේ අ ක බ ාශගන ඩන්නවා. 
රියදුරන් ඕනෑ තරේ නීන ය උල් ං නය කරනවා. නීන ය 

රියාත් ක ිරීශේ වග ීර  පල ලර  ලී  තුළින් අශේ කර්ථිකයටද 
අශේ ස ාජයට වි ා  ප ර්  වලිස ා න ශබනවා. අවුරුදු 
ගයනාව්   ශේ ගලන කථා කළත් අද ශවන ශක ටත් ශප ලිසබ 
ශදපාර්තශේන්තුවට ශේ පිළිබඳව පියවර්  ගන්නට බලරි ශව ා 

න බී  ගලන අපි කනගාටු ශවනවා. 

 විශ  ෂශයන්  ශේක ජාන ක ප්ර බනය්   ලටියට ස කන්න 
ඕනෑ. අධිශ ගීව යන වා න විතර්  ශන ශවි.ද අශේ රශේ 

ජනතාවශ  කර් ෂාවට න ශබන නීන -ීන  උල් ං නය කරන 
රියදුරන්ව අල් ාශගන ඒ අයට දම ගලසී  ස  ඒ ශග ල් න් 
නීන යට යටත් ිරී  ශප ලිසබ ශදපාර්තශේන්තුශ  වග ීර ්  බව 

විශ  ෂශයන්  අපි ශේ අවසබථාශ ර්  ත්  කර ා ශදනවා.  

817 818 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇ න තු ිලද ඔබතු ාශ  කා ය අවසානි.. 

 

ගරු නිපර ෂන් පපපර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிநராஷன் தபநரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 ට මිිලත්තුවක කා ය්  ශදන්න.  

අශේ රශේ යේ ිරිය ප්ර බනය්  න ශබනවා නේද ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ත ි. ඒකට වග ිරයන්න ඕනෑ. පාර්ලිශේන්තුශ  
වග ීර  ත ි. ප්ර බනය ශ  ඳින්  මනා ශගන ඒක නලන  ිරී ට 
ශ ෝ අව  ිරී ට අව ය නීන -ීන  ශගශනන එක. පන් ිණය 
කා ශේ දම මුදල් වලඩි කරන්න ිරය ා අපි කථා කළා. නමුත්ද අද 

ශවන කල් ඒ ගලන ිරිය  රියා  ාර්ගය්  අරශගන නල ල.  

අපි  ජනතාවට යේ ිරිය කර් ෂාව්  ර්  සඳ ා ඒ නීන  - ීන  
කමන රියලදුරන් ට යේ ිරිය සාධාරය දමය්  ග  ා  ශේ නීන යට 

යටත් කර  කර් ෂා සහිතව අශේ  ාර්ග පීධන ය නලවත සකසබ  
කර   අපි ඩිසරියට යන්නට ඕනෑය  ිරයමින්  ශ  කථාව අවසන් 
කරනවා.  

  
[பி.ப. 4.38] 

 

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கநள, உலக 

சுகாதார ஸ்தாபனம் கடந்த வருடம் தவளி ிட்டிருந்த ஓர் 

அறிக்கக ில் உலகில் 12.5 இலட்சம் நபர் ஒவ்தவாரு 

வருடமும் வீதி விபத்துகளில் பலி ாவதாகவும் இதன்படி 

பார்க்கும்நபாது நாதளான்றுக்கு 3,472 நபர் பலி ாவதாகவும் 

இவர்களில் அதிகமாநனார் 19 வ துக்கும் 29 வ துக்கும் 

இகடப்பட்நடார் என்றும் மரணங்கள் நிகழ்வதற்குாி  

காரணங்களில் வீதி விபத்துகள் 9வது இடத்கத வகிப்பதாகவும் 

2030ஆம் ஆண்டளவில் இது 7வது இடத்கதப் பிடித்துவிடும் 

என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. நமலும், குகறந்த மற்றும் 

நடுத்தர வருமானத்கதக்தகாண்ட நாடுகளில் வீதி விபத்து 

மரணங்கள் 90 வீதம் நிகழ்வதாகவும் நபாக்குவரத்திற்குாி  

அவசி மான உட்கட்டுமானங்கள் அபிவிருத்திக் தகாள்கக 

மாற்றங்கள் மற்றும் நவகக்கட்டுப்பாட்டு முகறகமகள் என்பன 

சிறப்பாக இல்லாகமந  இதற்குக் காரணதமன்றும் அதில் 

ததாிவிக்கப்பட்டது. 

எமது நாட்டில் ஏற்பட்டு வருகின்ற வீதி விபத்துக்ககளப் 

பாரக்கின்றநபாது தற்நபாது அது ஒரு நதசி ப் பிரச்சிகன ாக 

உருதவடுத்திருப்பகதந  அவதானிக்கக்கூடி தாக 

இருக்கின்றது. இதன்படி வருடதமான்றுக்கு சுமார் 60,000 வீதி 

விபத்துகள் எமது நாட்டில் ஏற்படுவதாகவும் இவற்றில் 3,000 

க்கும் அதிகமான மக்கள் மரணமகடவதாகவும் தபாதுவான 

புள்ளிவிபரங்கள் ததாிவிக்கின்றன. இந்த வகக ில் கடந்த 10 

வருடங்களில் வீதி விபத்துகள் காரணமாக எமது நாட்டில் 

25,000க்கும் அதிகமான மக்கள் மரணமகடந்துள்ளனர் என்றும் 

50,000க்கும் அதிகமாநனார் படுகா ங்களுக்கு 

உட்பட்டுள்ளனர் என்றும் ததாி வருகிறது. இவ்வாறான 

விபத்துகள் காரணமாக எமது சமூகத்துக்குப் ப னுள்ள பலகர 

நாம் இைக்கின்ற அநதநநரம் இப்படி ான மரணங்களால் 

பாதிக்கப்படுகின்ற குடும்பங்களின் நிகலகமகளும் 

பாாி ததாரு பிரச்சிகன ாகநவ உருதவடுக்கின்றது. எனநவ, 

நதசி ப் பிரச்சிகன ாக உருதவடுத்திருக்கும் 

இப்பிரச்சிகனக க் குகறத்துக்தகாள்ளும் வகக ில் உாி  

தச ற்பாடுககள உடனடி ாகவும் உறுதி ாகவும் 

முன்தனடுக்க நவண்டி து அத்தி ாவசி மாகும் என்பகத 

நான் இங்கு வலியுறுத்திக் கூறவிரும்புகின்நறன். 

வீதி விபத்துககளத் தடுப்பது ததாடர்பில் உறுதி ான 

நகடமுகறககளச் தச ற்படுத்துவதில் நபாக்குவரத்துப் 

தபாலிஸாாின் தபாறுப்புகள் பாாி கவ ாகும். இந்த 

வகக ில் பார்க்கின்றநபாது குற்றங்ககள இகைக்கும் 

வகர ில் மகறந்துநின்று பார்த்துக்தகாண்டிருந்துவிட்டுப் 

பின்னர் அவர்ககளப் பிடித்துத் தண்டகனகளுக்கு 

உட்படுத்துவகதவிட, குற்றங்கள் நிகழும் முன்பதாக 

அவற்கறத் தடுக்கத்தக்க வைிவககககள ஆராய்ந்து அவற்கற 

முன்தனடுப்பநத சிறந்த தச ற்பாடாக இருக்கும் என்பகத 

இங்கு அவதானத்துக்குக் தகாண்டுவர விரும்புகின்நறன். 

அதாவது தபாலிசார் மகறந்திருக்கின்ற நிகல ில் சாரதிகள் 

அசட்கடப்நபாக்கிற்கு உட்படுவதனால் விபத்துக்கள் 

ஏற்படக்கூடி  அபா மும் உண்டு. எனநவ, தபாலிசார் 

நநரடி ான பார்கவ ில் வாகன சாரதிகளுக்குத் 

ததாி க்கூடி வகக ில் வீதிகளில் பணி ாற்றுகின்றநபாது 

அவர்கள் விைிப்பகட க்கூடி  சாத்தி ங்கநள ஏராளமாகும். 

அதுநபால், வீதிகளில் நவகத்கதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் 

பல்நவறு நடவடிக்கககள் முன்தனடுக்கப்பட 

நவண்டியுள்ளன. 

எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகர ில் தபரும்பாலும் 

அதிகாகல நவகளகளில் வாகன விபத்துகள் இடம்தபறுவது 

அதிகாித்துக் காணப்படும் ஒரு நிகலகம காணப்படுகின்றது. 

இதகனத் தடுப்பதற்கு ஏதுவாக நபாக்குவரத்துப் 

தபாலிஸாாின் நசகவக க் குறிப்பாகப் பிரதான வீதிகளில் 

இரவு 12.00 மணி முதல் அதிகாகல 6.00 மணிவகர பரவலாக 

விஸ்தாிப்பதற்கும் நவகத் தகடககளயும் கண்காணிப்பு 

உபகரணங்ககளயும் அவ்வீதிகளில் நமலும் வலுவுள்ளதாக 

அகமப்பதற்கும் உாி  நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட 

நவண்டுதமனக் நகட்டுக்தகாள்கின்நறன். 

அநதநநரம், தகுதி ற்ற சாரதிககள இனங்காண்பதற்கான 

நசாதகன நடவடிக்ககககளப் பரவலாக முன்தனடுத்தல், 

விபத்துக்களிலிருந்து தவிர்த்துக்தகாள்ளும் வகக ிலான 

விைிப்புணர்கவ மக்கள் மத்தி ில் ஏற்படுத்தல், 

தகுதி ானவர்களுக்கு மாத்திரம் சாரதி அனுமதிப்பத்திரங்ககள 

வைங்குதல், குடிநபாகத ில் வாகனங்ககளச் தசலுத்து 

நவாகரப் பிடிப்பதற்கு விநசட நவகலத்திட்டதமான்கற 

வலுவுள்ளதாக முன்தனடுத்தல், வீதி ஒழுங்குவிதிககள 

மீறுகின்ற சாரதிகள் மற்றும் பாதசாாிகளுக்கு எதிராகச் சட்ட 

நடவடிக்ககககள நகடமுகறப்படுத்துதல், கட்டாக்காலி 

விலங்குகள் மற்றும் வளர்ப்பின விலங்குகள் பாகதகளில் 

ஊடுருவுதகலத் தடுப்பது ததாடர்பில் உள்ளூராட்சி 

மன்றங்களின் ஊடாக நடவடிக்கக எடுத்தல் நபான்ற 

விட ங்கள் இங்கு முக்கி த்துவம் தபறுகின்றன. 

வீதி விபத்துகள் காரணமாகப் பலி ாகின்றவர்களின் 

ததாககக்குச் சமாந்தரமான ததாகக ினர் அங்கவீனமாக்கப் 

படுகின்றனர். இவ்வாறு அங்கவீனமாநனார் ததாடர்பில் 

இதுவகர ில் ஒழுங்கான கணக்தகடுப்புகள் எமது நாட்டில் 

நமற்தகாள்ளப்படவில்கல என்நற கருதுகின்நறன். அந்த 

வகக ில் எமது நாட்கடப் தபாறுத்தவகர ில் மனித 

உகைப்புத் ததாடர்பில் வருடாந்தம் ஏற்படுகின்ற நட்டமானது 

சுமார் 200 மில்லி னுக்கு அதிகமானதாகும் என்றும் 

ததாி வருகின்றது. 

819 820 
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வீதி விபத்துககளக் கூடி வகர ில் குகறப்பதற்குச் 

சர்வநதச ாீதி ில் இனங்காணப்பட்டுள்ள ஒரு விட த்கதயும் 

இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்நறன். அதாவது ‘உகைப்பி கல’ 

அவர்கள் ப ன்படுத்துவதால் இந்த வீதி விபத்துகள் 

கூடுமானவகர தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாகநவ அறி  முடிகின்றது. 

மக்களது உடலின் உ ரம், பருமன், கக கால்களின் நீளம், 

கண்களின் காட்சிகாண் பலம்,  சுகம, பார நவகலகள் 

தசய் க்கூடி  தகுதி நபான்றகவ ததாடர்பில் நதசி  

மட்டத்தில் ஆய்வுகள் நமற்தகாள்ளப்பட்டு நாட்டு மக்களின் 

உடல் - உள திறன் இந்தளவுதான் என்தறாரு தீர்மானத்துக்கு 

வருதநல ‘உகைப்பி ல்’ எனப்படுகின்றது. இதனடிப்பகட ில் 

அந்த மக்களால் ப ன்படுத்தக்கூடி வாறு த ாாிப்புகள் 

நமற்தகாள்ளப்படுவநதாடு, அகவ அந்த மக்களால் 

ப ன்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றன. அந்த வகக ில் ஜப்பான் 

நாட்டில் த ாாிக்கப்படுகின்ற மினி வாகனங்ககள 

ஜப்பானி ர்கள் இலகுவாகப் ப ன்படுத்தக்கூடி தாக 

உள்ளது. எனநவ, நமற்படி உகைப்பி ல் ததாடர்பில் நாம் 

ததளிவுககளப் தபற்றிருந்தால் எமது நாட்டு மக்களின் 

பாவகனக்கு ஏற்ப வாகனங்ககளத் த ாாிக்கச்தசய்து 

அவற்கறப் தபற்றுக்தகாண்டு ப ன்பாட்டுக்கு விடக்கூடி  

ஒரு நிகலக  ஏற்படுத்த முடியும். அந்த வகக ில், எமது 

நாட்டு மக்களிகடந  வாகனப் ப ன்பாடுகள் ததாடர்பிலும் 

விைிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவகத ஒரு நதசி  

நவகலத்திட்டமாகச் தசய்   நவண்டி  அவசி ம் 

இருக்கின்றது.  

சுமார் 60 வருடங்களுக்கு முன்பதாக, பிாித்தானி  நாட்டில் 

" 'தஹன்டன்' வாகனக் கட்டுப்பாட்டு முகறகம" என்ற ஒரு 

திட்டம் தகாண்டுவரப்பட்டு இன்றும் அது நகடமுகற ில் 

இருப்பதாகவும் மனித திறன்ககள விருத்தி தசய்வநத இதன் 

இலக்கு என்றும் இதனடிப்பகட ில் அந்த நாட்டு மக்களுக்குப் 

பாடசாகல தசல்லும் வ திலிருந்நத பாகதககளப் 

ப ன்படுத்துவது ததாடர்பிலான அறிவு, புாிந்துணர்வு 

நபான்றகவ  வைங்கப்படுகின்றன என்றும் ததாி வருகின்றது. 

இந்த முகறகம வீதி விபத்துக்ககளக் குகறப்பதற்கு 

வலுவுள்ளததாரு திட்டமாக இருப்பதால், இது குறித்து உாி  

அவதானத்கதச் தசலுத்தி அதகன எமது நாட்டிலும் 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுக்க நவண்டும் என 

இச்சந்தர்ப்பத்திநல நகட்டுக் தகாள்கின்நறன். நன்றி.  

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க) 

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද පල ලිසලි ිරී ්  කරන්නට 

අවසර ඩල් නවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිලශයෝජය අ ාතයතු ා. 

 
ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද අනතුර්  වුයා  ඒ රාීග යාට වන්ිස  බා 
ර්ශේ වලම පිළිශවළ්  අපි රියාත් ක කරනවා.  ාර්ග අනතුරු 
පිළිබඳ ජාන ක සභාශවන් ඒක දලනටත් රියාත් ක ශවනවා.  ඒ 

වාශ   පාසල් දරුවන් දලනුවත් ිරී ත්  ාර්ග අනතුරු පිළිබඳ 
ජාන ක සභාව  ලින් අපි ියීධ කරනවා.  

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ඒ විතර්   ිස. දලන්  accident  එක්  වුයා  ඒ අය 

ශරෝ  කට ශගිලයන්න එතලන ඩන්න අය භය ශවනවාද  courts  

එශ   යන්නට ශවි. ිරයා. ඒ සඳ ාත් අපි விநசட சட்டம் 

ශ න්නට ඕනෑ.  
 

ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ පිළිබඳව ිලයා නය ිරී  සඳ ා අපි දලන් වලම පිළිශවළ්  
සකසබ කර න ශබනවා. ඩිසරිශේර් එය රියාත් ක කරනවා.  

 

ගරු ඩේලසන පද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் நதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

ශබ ශ    සබතුන ි.. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟටද ගරු ියියර ජයශක ඩි  න්ත්රීතු ා.  

 
[අ.භා. 4.45] 
 

ගරු ියියර ජයපක ඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜ தகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් 
ිලශයෝග ඩිසරිපත්  කර ඇන  ශේ අවසබථාශ  ශේ ිලයා නය 
රියලදුරන්  විනයානුූල  ිරී  සඳ ා ගන්නා  ග පියවර නේ අපි එය 

අන  ි.න් අගය කරනවා. ඒ සඳ ා උත්සා ය්  දරනවාද  ලබලි. 
  ා පතරංග ජාතකය වාශ  ශ හි න ශබන සංඥයනාද ිලශයෝගද 
ශරගු ාිය ිස ා බලවලවා  ශේ රශේ  නුෂයශයකුට වා නය්  පදවා 

ශගන පාශර් යා  පිළිබඳ ප්ර බනය්   තු ශවනවාය ිරයන සලකය 
 ට  තු ශවනවා. එශ    ට ියශතන්ශන් ශේ ිලසාි.. සර  ගලමි 
ව ශර් කාන්තාවන් සේබන්ධශයන්  ලට  තර  ායේ ිරයා ශදය්  

න ශබනවා. ශේ  ලට  තර  ායේ අනුව විවිධ විධියට කාන්තාවන් 
වර්ග කර න ශබනවා. උම බ ාශගන ිණශය ත්  ාය ් . බි  
බ ාශගන ිණශය ත් ඒකත්  ාය ් . ශ ගශයන්  ීරය ගසබස  

ගසබසා ිණශය ත් ඒකත්  ාය ් . ශේ ශ ෝටර් රථ වා න පනත 
යටශත් ඩිසරිපත් කර න ශබන ිලශයෝග  වි බශල්ෂයය කරීර් පාශර් 
ිණයත්ද ශ මින් ිණයත්ද ශ ගශයන් ිණයත්ද ඩසබසර ිරී ට ඩම 
ශන දුන්නත්ද ඩම දුන්නත් ශේ ියයල්  දමව ට යටත්ශවනද  නීන  

ශරගු ාියව ට ය ටත්ශවන  කකාරයට ශේ සංශ ෝධන ඩිසරිපත් 
ශව ා න ශබනවා.   

මූ ාසනාරුඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ය විනයානුූල  රියලදුරන් 

බිහි ිරී  සඳ ා ගන්නා රියා ාර්ගයන් නේ අප සතුටු ශවනවා. 
 ලබලි. ශේ තුළින් උත්සා  කරන්ශන් තවදුරටත් රියලදුරන් දම 
මුදල්ව ට යටත් ිරරි  නේද  එය රාජය කදාය  වලඩි ිරී  සඳ ා 

ශේ රශේ සා ානය ජනතාව  නලවත වතාව්  සූරා කෑ  සඳ ා 
ගන්නා  ග රියා ාර්ගය් ය ිරයන සලකය අපට  තු ශවනවා.  එක 
පලත්තිරන් ශ ෝටර් රථවා න සඳ ා  ග අව  දමය රුපියල් ියයශේ 

ියට රුපියල් 2ද500 ද් වා වලඩි ිරී ට අය වලය ශල්ඛ්නය්   ලින් 
අනු ත කර න ශබන අවසබථාවක ශේ ීතරයය  රියලදුරන්ටත්ද ශේ 
රශේ වා නය්  පදවන ඕනෑ  ශකශනකුටත් බරපතළ ප්ර බන ඇන  
කරනවා.   ාර්ග අනතුරු අව  ිරී  සඳ ා විනයානුූල  

රියා ාර්ගය්  ඇන  ිරී ට රජයට ගත ලිර විකල්ප රියා ාර්ග 
අපි ශයෝජනා කරනවාද මු ාසනාරූඪ ගරු  න්්රිතු ිල.   
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඕනෑ  රියලදුශරකුට රියලදුරු බ පත්රය්   බා ශදනවා. ශේ 
රියලදුරු බ පත්රයට යේ  ාර්ග නීන ය්  කම කශළ ත්ද ශදන  කුුම  
- points - ප්ර ායය්   න ශබනවා. පළමුශවිල අවසබථාශ  අනතුර්  

වුශය ත්ද  ාර්ග නීන ය්  කම කශළ ත් ියයයට 10ක  කුුම 
ප්ර ායය අඩු  කළා ද ඊට පසබශස  අනතුරු ිරහිපය්  ශ ෝ නීන  
කමශවන ශක ට ඔහුශ  රියලදුරු බ පත්රය අශ ෝිය ශවි. ිරයන 

ප්ර බනයත් එ් ක  ඔහු  ලිරතා් දුරට විනයානුූල  ශවනවා. නමුත් 
අද එවලිල රියා ාර්ග ගලනී   ශවනුවට ශ යට විසමේ ශස යන්නට 
යන්ශන් දමමුදල් අය ිරීශ නුි.. 

ඒ ිලසා අද රජයටද අශේ රශේ ඩන  ාසශේ දලවලන්ත  කර්ථික 
අර්ුකදශයන් ශග ම එන්නට බලරිව දඟ න පය අිසන කණ්ඩුවටද  
ියීධ ශව ා න ශබනවාද සල්ලි නලන  ප්ර බනයට විසම ්  ව ශයන් 

ශ වලිල රියා ාර්ග ගන්නට.  

පන් ිණය වසශර් ඍජු විශී  කශයෝජන ියයයට 54ිරන් අඩු 
ශව ා ිරය ා    බලංකුව අද ප්රකා  කර ා න ශබනවා.  ංකාශ  
කර්ථිකශේ කශයෝජන ියයයට 54ිරන් කමාශගන වලශටනවා. 

2015 වර්ෂයට සාශේ් ෂවි.ද ියයයට 54ිරන් අඩු ශවන්ශන්. 2014 
වර්ෂයට සාශේ් ෂව එය ියයයට 70්  ශවනවා. රශේ විශී  
කශයෝජන ියයල්  කමා වලටි ා. රුපිය  අවප්ර ායය ශව ාද රශේ 

බඩු මි  දලවලන්ත ශ ස ඩ ළ යනවා. කර්ථික ව ශයන් කර ිරයා 
ගන්න ශදය්  නලන ව ජනතාව ශපශළනවා. එශස  ශපශළන 
ජනතාවශගන් තව තවත් දම මුදල් අය ිරීශේ රියා ාර්ගව ට 

ිලයා න සකසබ ිරීශේ උත්සා ය්  දරනවා නේ එය ඩතා  
කනගාටුදායකද බරපතළ කරුය්  බව අපි ප්රකා  කරනවා. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් 

ශ ෝටර් වා න ලියා පිසංචි ිරීශ න් රජයට  බා ගත  ලිර 
කදායේද මුදල් අ ාතයවරයා ගන්නා ඇතලේ රියා ාර්ගවලින් 
වංචිලක ශ ස අහිමි කර ා න ශබනවා.  

ශ න්නද රාවත් පතක ශ ශස  පළ ශවනවා. 

 "රජයට ශකෝටි 400ක පාඩුව් . සලප වා න 800ක ශර්ගු 
පී් ෂය නවීත"  

ශකෝද ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව? ශකෝද ප්රවා න 

අ ාතයාං ය? ශ න්න වංචා. ශකෝ ශේවාට පී් ෂය? ශකෝ 
FCID එක? ශකෝ නීන ය? ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුයවර්ධන 
 න්ත්රීතු ා මීට ශපර ශේවා ගලන පල ලිසලි කළා.  

තවත් රාවත් පතක ශ ශස  පළශවනවා   

"වා න ජාවාරේකරුවන්ට ස න ශදන්න රවිශගන් තවත් 
කලබිනේ ප්රිකාව් " 

ගරු ිලශයෝජය අ ාතයතු ා ිර වාද ශේ සඳ ා ඩම ශදන්ශන් 
නල ලි. ිරය ා. අපි බ මුද ඔබතු ාද ිසනන්ශන් ිරය ා. අපි සතුටු 
ශවනවාද ඔබතු ා ිසනනවා නේ. ඔබතු ා අවංක ිලශයෝජය 

ඇ න වරශය් . අපි සතුටුි.ද ඔබතු ා ිසනනවා නේ. අපි බ මුද 
කවුද ිසනන්ශන් ිරය ා. වා න එක සබ ිරීශේ ජාවාරශේ ධන 
කුශ රි.න්ට අන වි ා  බදු ස න  බාර් ට ස  ශ ෝටර් රථවා න 
ලියා පිසංචි ිරී  සඳ ා න ශබන ියයවල ශරගු ාිය යටපත් කරමින් 

කලබිනේ ප්රිකාව්  ශගන ඒශේ උත්සා ය්  දරන කකාරය්  
අපට ශපශනනවා.  

ශේ ිලයා න ඔසබශස  රජය උත්සා  කරන්ශන් අවංක 

විනයානුූල  රියලදුරන් බිහි ිරී  නේද  ාර්ග අනතුරු වලළල් වී  
නේ එය අපට සතුට් . අපි දන්නවාද ශේ කණ්ඩුවට එවලිල 
උත්සා ය්  ඇත්ශත් නල ල ිරය ා. ශේ කණ්ඩුව ජාවාරේ 

කරමින්ද මුදල් ඇ න වරයාශ  ඍජු  ලිස ත්වී   ත ත  

ශපෞීගලික හිතවතුන්ට අසීමිත බදු ස න  බා ශදමින්ද  සා ානය 
මිිලසා  ාර්ගයක යීර් ියදු වන අනතුරු සඳ ා වි ා  දම අය ිරීේ 
කරනවා. ශේ ිලශයෝග යටශත් පාපලිසකරුවන්ට පවා ඩතා වි ා  
ිලයා න සංඛ්යාව්  ිලය  කර ා න ශබනවා අපි දල් කා. අශේ 

ප්රවා න පීධන ශේ වි ා  තදබදය්  න ශබනවා. ශේ  ාර්ග 
අනතුරුව ට ශේ වා න තදබදය බ පා ා න ශබනවා. එය අව  
ිරී  සඳ ා රජය්  ව ශයන් රියා ාර්ග ගන්න ඕනෑ. නව  ාර්ග 

සකසබ කරන්න ඕනෑද න ශබන පාරවල් රාළුල් කරන්න ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද ඔබතු ාට  බා ර් න බූ කා ය අවසානි.. 

 
ගරු ියියර ජයපක ඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜ தகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

විනාඩි 1.්  න ශබනවාද මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිල. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 8ි. ඔබතු ාට න ශබන්ශන්. 

 
ගරු ියියර ජයපක ඩි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர ஜ தகாடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

   අවසන් කරන්නේද මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිල.  

වා න තදබදය අඩු ිරීශේ එවලිල වලම පිළිශවළ්  රජයට 
නල ල. එවලිල වලම පිළිශවළ්  සකසබ කරන්ශන් නලන ව ශේ රශේ 

සා ානය ජනයාද දුේපත් ජනයාද වා නය්  පදවන ජනයා පීමාවට 
පත් ිරීශේ රියා ාර්ගය සඳ ා ත ි. ශේ රජය ග න් කරන්ශන් 
ිරය ා    ප්රකා  කරනවා. ශබ ශ    සබතුන ි..  

 
[අ.භා. 4.54] 

 
ගරු සන්ිසත් සෙරියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ   විවාදයට එ් වී ට 

අවසබථාව  බාර්  සේබන්ධශයන්    ඔබතු ාට සබතුන වන්ත 
ශවනවා. අද ිසන විවාදයට ගලශනන ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් 
ිලශයෝග අශේ රටටත්ද ජනතාවටත්ද ශ ෝටර් රථ 

අි.න කරුවන්ටත්ද අශනකුත් වා න අි.න කරුවන්ටත් ඩතා 
වලදගත් ස  කාශ ෝචිත සංශ ෝධන බව ප්රකා  කරන්නට රාළුවන්. 
ඒ  න්දද පන් ිණය කණ්ඩුව කා ශේ රියලදුරන් වා න පලද ග  ලටි 

අපි දල් කා.  

ශී පා නඥයනයන් වා නව  ිණය  ලටි අපි දල් කා. ඒ කා ශේ 
වා න ශපෝලි ට ශ ගශයන් ිණශේ. අහිංසක දරුවන්  ේපා ශගන 
යනවා;  රා ශගන යනවා.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අපට  තකි. 201. වර්ෂශේර් 
රඹු් කන කස නශේ අහිංසක දරුවන් ශදශදශන්  ද ේ පාසල් 
ඩවර ශව ා එන ශක ට බසබ රථයකට යට ශව ා  ලරුයා. අේ ා 

ශබ්රුයා. දරුවන් ශදන්නා නලන  වුයා. එදා ඒ බ ය ත් 
ශී පා නඥයනයාශ  වචනයටද බ ධාරින්ශ  වචනයටද එශ   
නලත්නේ    ඇ න වරයාශ  වචනයට අර රියලදුරාව 

823 824 

[ගරු ියියර ජයශක ඩි   තා] 



2017 ශපබරවාරි 07  

ශ  ශ  ත් වත් ශප ීසියශේ තබන්ශන් නලතුව ශගදර යල වා. එදා 

අශේ රශේ නීන ය්  න ුකශණ් නල ල. නමුත්ද අද අපි නීන  සේපාදනය 
කර ාද නීන  ශගශනන ශක ට විප් ෂශේ ඩන්න අයට ඇඟට 
අ ාරුව්  දලශනනවා. ශ  කදද පන් ිණය කා ශේ ඒ අය කටුතතු 
කශළ  නීතයනුූල ව ශන ශවි.; සෑ ශදනා  නීන  පීධන  කම ාද 

ඒ අයට අව ය විධියට කටුතතු කළ බව අපි දන්නවා.  

 ාර්ග නීන  කම කළා  රියලදුරු බ පත්රයට වන බ පෑ  
පිළිබඳව  ට ශපර කථා කළ ගරු  න්ත්රීතු ා සඳ න් කළා. 

ජාතයන්තර රටවල් විියන් අනුග නය කරන නීන ය ගත්තා ද ඒ 
රටවල්  කුුම ප්ර ායය්  ශදනවා වාශ  ද නීන ය්  උල් ං නය 
කළා නේ අිලවාර්යශයන්  දම ශක ළය්   බා ශදනවා. නීන ය 

උල් ං නය කර න ශබන කකාරය අනුව දම ශක ළය්  
 ලශබනවා. ඒ වාශ   එ  දම මුදල් අය කරනවා. එශ   
නලත්නේ උසාවි යන්න වනවා. නීන  උල් ං නය ිරී  නලන  

කරන්න එ  පියවර ගන්නවා.    හිතන  ලටියට ජාතයන්තරශේ 
න ශබන ඒ  ාර්ග නීන  වියනා සේමුන ය අනුව එන ශදය් . 
ශ ෝකශේ සෑ  රට්   එ  නීන   අනුග නය කරනවා. ඒක 
ශවනසබ කරන්න බල ල. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුශ  වගීරේ ස  ුතතුකේ ශ  නවාද ිරය ා අප 
දන්නවා. ඒවා ත ි.ද වා න පා නය ිරී ද එ  කටුතතු 

සංවිධානය ිරී ද ඒකාබීධ ිරී   ා බඩු ප්රවා නය ිලයා නය 
ිරී  ස   ගීන් ප්රවා නය ිලයා නය ිරී . ශ   කර්තවය ඩටු 
කරන ශක ට ශදපාර්තශේන්තුවට ප්ර බන රාශියකට මුහුය ශදන්න 

ියදු වන බවත් අප දන්නවා.  ංකා ව ගත්තා ද අද අශේ රශේ 
විවිධාකාර වා න න ශබනවා. ඒ වාශ   විවිධාකාර රියලදුශරෝත් 
ියටිනවා. එ  රියලදුරන් වා න විවිධාකාර විධියට පදවනවා.  

විශ  ෂශයන්  ශපෞීගලික බසබ රථ ගත්තා  එ  බසබ රථ 
ධාවනය වන  ලටි අප දිරනවා. ඒ කා ශේ අනුරාධරාරශේ බසබ රථ 
ටික්  ිස වා. ඒ ගුයශස කර ාශ  බසබ. ඒ බසබ රථ තිලකර 

දුවන්ශන් ශර්සබ; ශර්සබ පිසන්ශන්. ඒ බසබව ට ශය දන ඩීසල්ව ට 
ශපට්රල් ීසටරය්  දා ාි. දුවන්ශන්. ශ  කදද ශ ගශයන් යන්න. 
ශ ගශයන් යන ශක ට එක රාීග ශය් වත් ිස ා බ න්ශන් නල ල. 
 ගීන් යට වනවාද ිරය ා බ න්ශන් නල ල. නීන ය උල් ං නය 

කර ා යන්ශන්. ඒ වාශ  අ්රමිකතා වි ා  ව ශයන් ියදු වුයා.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අද අශේ රශේ  ාර්ග අනතුරු 
ිලසා දවසකට අටශදශන්  ප ය නලන  වනවා. එතශක ට 

අවුරුීදකට .8ද5.0්  ප ය  ාර්ග අනතුරු ිලසා මිය යනවා. ඒ 
ිරයන්ශන්ද අවුරුීදකට වා න අනතුරු .8ද000්  විතර 
ප්ර ායය්  ියදු වනවා. ශ වලිල වි ා  ප්ර බනය්  රශේ න ශබනවා. 

ශ තලනර් රජශේ වගීර  ත ි.ද අව ය නීන  සේපාදනය ිරී . 
අ ාතයාං ය  ර ා ගරු ඇ න තු ාත්ද ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ාත් 
ඇතුළු ියයවලශදනා ඩටු කරන්ශන් එ  වගීර . නලන ව විප් ෂය 

ිරයන  ලටියට රශේ මුදල් නලන  ප්ර බනයවත්ද කර්ථිකය කමා 
වලටීශේ ප්ර බනයවත් ිලසා ශන ශවි.. අනතුරු වලළල් වී  සඳ ා 
නීන ය්  සේපාදනය කරන්න ඕනෑ. නීන  සේපාදනය කළාට 
ප ය්   ිස. නීන ය්  න ශබනවා ිරයන එක මිිලසබන්න්ට 

දලශනන්න ඕනෑ. දමය්  ගලහුශව ත් ප යි. මිිලසබන් දන්ශන් 
නීන ය්  න ශබනවා; එ  නීන ය රියාත් ක වනවා ිරය ා. වරදට 
දමය්  අය කරන්ශන් නලතුව ිලකේ යවරාවා  නලවතත් එ  නීන ය 

උල් ං නය කරනවා. අද ශක ච්චර නීන  සේපාදනය කර ා 
න ුකයත් අපි පාරට බලසබසා   දිරනවාද ීර ශදශන්   ාර්ග නීන  
උල් ං නය කරනවාද ිරය ා. 

 ාර්ග නීන  උල් ං නය ගලන කථා කරන ශක ට 
විශ  ෂශයන්  පළාත් සභා සේබන්ධව අවධානය ශය මු කළ 

ුතතුි..  ාර්ග නීන  වි ා  ව ශයන් උල් ං නය වන්ශන්ද එශ   

නලත්නේ අ්රමිතා ියදු වන්ශන් පළාත් සභාව ි.. සබරගමුව 
පළාත් සභාව ගත්තා ද අ්රමිකතා වි ා  ප්ර ායය්  ියදු ශව ා 
න ශබනවා.    ශේ වාර්තාව ගත්ශත් විගයකාධිපන  
ශදපාර්තශේන්තුශවන්.    ශේ වාර්තාශ  ස  ර ශක ටසබ 

ිරයවන්න කල ලන ි.. විශ  ෂශයන්  සබරගමුව  ාර්ගසබථ  ගී 
ප්රවා න අධිකාරිශයන් නීන ය උල් ං නය කරන වලම ීරපය්  ියදු 
ශව ා න ශබනවා. එක්  ත ි.  බ පත්ර - licences - නලන ව බසබරථ 

5්  ධාවනය කර ා න ශබනවා. ශේ ියයවල ශී වන්ශන්    
ඇ න වරයා යටශත්.  

එ  වාර්තාශ  සඳ න් ශක ටස්     ිරයවන්නේ. 

"සබරගමුව  ාර්ගසබථ  ගී ප්රවා න අධිකාරිශයන්  ාර්ග ප්රවා න 
බ පත්ර  බාගත ුතතු බසබ රථ 5 ්  සඳ ා ිරියදු බ පත්රය්   බා 
ගලනී ිරන් ශත රව  ා වාර්ෂිකව අවලත් ිරී ිරන්  ා  ාියකව 

ශ    බ පත්ර ගලනී ිරන් ශත රව ධාවනය ිරීශ න් 2010 
වර්ෂශේ ියට 2015 ශදසලේබර් .1 ිසන ද් වා ගයනය කළ විට 
මිලියනයකට වමා පාඩුව්  ියදුවී න බිකව."  

ශ න්න පළාත් සභාව  නීන ය රියාත් ක කරන  ලටි. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අශේ ඇ න තු ාටද ිලශයෝජය 
ඇ න තු ාට  ා ශේ අවසබථාශ  ප්රකා  කර ියටිනවාද 
  කණ්ඩුවට -එ්  ශක ටසකට- ප ය්  ශන ශවි.ද සෑ  

කයතනයක ද පළාත් පා න කයතනයක ශ ෝ ශ වා පළාත් 
සභාවක ශ ෝ ශ වා ඒ ියයවල තලන  නීන ය ිරයන එක  රියට 
රියාත් ක විය ුතතුි. ිරයන කාරයය.   

   ඇ න තු ාශගන් ඩල් ා ියටින අිල්  ශී ත ි. 
දරුවන්ශ  කර් ෂාව.  සෑ  විට  අපි බ න්ශන් දරුවන්ශ  
අනාගතය  ද ා දරුවන්ට රට භාරශදන්නි.. අද ඒ ශී 

කරනශක ට අපි දිරන ශදය්  ත ි. ශේ න ශබන පරිසරය. දරුවන් 
පාරට  බල ල ා  පාස ට යනතුරු න ශබන අනතුරු අපි 
තමුන්නාන්ශස  ා ියයවල ශදනා  දන්නවා.  දරුශව්  පාසල් යන්න 

පාරට බලසබසා  ඒ දරුවා පාසල් ිණහින්  නලවතත් ශද ාපියන් ළඟට 
එනතුරු ශද ාපියන්ට ඒ ළ යාශ  කර් ෂාව සේබන්ධශයන් 
ිරිය  ස න කය්  නල ල. ඒ  න්දද අද  ාර්ගව  ියදුශවන අනතුරු 
ිලසාි.. දරුවන් වි ා  පිරිස්   ාර්ග අනතුරුව ට මුහුය පානවා. 

දරුවන් ප ය්  ශන ශවි.ද ශද ාපියනුත්  ාර්ග අනතුරුව ට 
මුහුය පානවා. එ  ිලසා ඒවා අව   කර ා ියයවල ශදනාට  
කර් ෂාකාීව  ාර්ගව  යන්න රාළුවන් වන විධියට නීන  

සංශ ෝධන ශගශනනවා වාශ  ද කරුයාකර ඒ සංශ ෝධන 
 රියට රියාත් ක ිරී  සඳ ාත් කටුතතු කරන්න ිරයා  ා ශේ 
ඇ න වරුන්ශගන් ඩල් ා ියටිමින්  ාශ  වචන සබවල්පය අවසන් 

කරනවා. ශබ ශ    සබතුන ි.. 

[අ.භා. 5.02] 

 
ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

 මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අශේ රශේ ජනතාවශ  ජීවිත 

කර් ෂා ිරී  සේබන්ධශයන් අදාළ වන නීන  ස   ාර්ග 
ස කුුමද සංඥයනා පිළිබඳව ත ි. අපි ශේ සාකච්ඡාව කරන්ශන්. ශේ 
 ාර්ග නීන ද ස කුුමද සංඥයනා ියයල්  වුව නා කරන්ශන් 

ජනතාවශ  ජීවිත කර් ෂා කරන්නි.. එශ   නලන ව පාර 
ශදපලත්ශත්  සබසනට ශබෝඩ් හිටව ා පරිසරය අ ංකාර කරන්න 
ශන ශවි.. ශේ නීන  පීධන ය ශකශස  න ුකයත් අද ශවනශක ට 

අශේ රශේ ජනතාවශ  ජීවිත බිලිගන්නා  ාරකය්  බවට ශේ 
 ාර්ග අනතුරු පත්ශව ා න ශබනවා. ශ ෝක ශසෞඛ්ය සංවිධානශේ 
2014 වාර්තාවන් අනුව අශේ රශේ  ාර්ග අනතුරු ිලසා ියදු ග 

825 826 



පාර්ලිශේන්තුව 

 රය සංඛ්යාව 2ද77.්  වන අතරද 2015 වර්ෂශේර්  එය 2ද801 
ද් වා වර්ධනය ශව ා න ශබනවා. ඒ අනුව රශේ ියදුවන මුළු 
 රයවලින් ියයයට 2.1 ්  ප ය  ාර්ග අනතුරු ිලසා ියදුවන 

 රය වනවා. අපි ශේ සංඛ්යාව අශේ රශේ ප්රචණ්ම රියාවලින් 
ියදුවන  රය සංඛ්යාව ස ඟ සංසන්දනය කශළ ත්  2015 
අවුරුීශී ප්රචණ්ම රියා ශ  තුශවන්  වාර්තාශව ා න ශබන  රය 

සංඛ්යාව 1ද765ි.. අධික රුධිර පීමනය ිලසා   රයයට 
ශග දුරුශව ා න ශබන සංඛ්යාව 2ද7..ි.. ඒ අනුව බලවලවා  අධික 
රුධිර පීමනයට වමාද ප්රචණ්ම රියාව ට වමා  ාරකය්  බවට ශේ 

 ාර්ග අනතුරු පත්වී න ශබනවා. 2015 වසර ගත්ශත ත්ද ශ ෝටර් 
සි.කල් ිලසා ියදු ග  රය 1ද0.5් ; ත්රීශරෝද රථ ිලසා ියදු ග  රය 
.6.් ; ශ  රි ිලසා ියදු ග  රය ..8් ; රාීගලික බසබ රථ ිලසා 

ියදු ග  රය 220්   ලටියට වාර්තා ශව ා න ශබනවා. 

ශේ අනතුරුවලින් වලඩි  ප්ර ායය්  ියදු ශව ා න ශබන්ශන් 
බසබනාහිර පළාශත්. එය 750්  ශ ස වාර්තා ශව ා න ශබනවා. 
වයඹ පළාශත් අනතුරු 404් . දකුුම පළාශත් අනතුරු ..2් . ශේ 

විධියට ිසනකට දළ ව ශයන් ියයයට 7.6ක ප ය  රය 
ප්ර ායය්   ාර්ග අනතුරු ිලසා ියදු වන රට්  අශේ රට.  අශේ 
රශේ ශක තලනක ශ ෝ පලය තුනකට වර්  ඒ ිරයන්ශන්ද අපි ශේ 

සාකච්ඡා කරන ශ  ශ  ශත්ර් පවා  ිසිය අනතුරු ිලසාද  ාර්ග 
අනතුරු ිලසා ජීවිතය්  නලන  ශවනවා. ශප ීසියය කරරා වි ර් න 
අනුවද ශේ  රයව ට සේබන්ධ රියලදුරන්ශගන් ියයයට 2.ට 

රියලදුරු බ පත්ර නල ල. ඒ ිරයන්ශන්ද ශේ  ාර්ග රිය අනතුරුව ට 
සේබන්ධ රියලදුරන් අතරින් ියයයට 2.කට රියලදුරු බ පත්ර නල ල. 
බ පත්ර නලන  වලඩි  ප්ර ායය්  ශ ෝටර් සි.කල් පිසන අය.  එනේද 

ියයයට 4 ් .   ාර්ග අනතුරුව ට සේබන්ධ රියලදුරන් ියයයට 
14්  ශ  රි රථ රියලදුරන්;  ියයයට 11්  වෑන් රථ රියලදුරන්. ශේ 
කකාරයට සංඛ්යාශල්ඛ්නවලින්  ශපන්නුේ කරනවාද  

අනතුරුව ට සේබන්ධ රියලදුරන්  තරශදනකු ගත්ශත ත් එි.න් 
එ් ශකනකුට රියලදුරු බ පත්රය්  නල ල ිරයන එක.  

තත්ත්වය ශ ශ   වුයත් අපි පාරට බල ල ා බලවලශව ත් 
 න්ිසය්   න්ිසය්  ගාශන්ද වංගුව්  වංගුව්  ගාශන් ශප ීසියශයන් 

ඩන්නවා.  එක වංගුව්  පන් කරශගන ටික දුර්  යන ශක ට 
කශයත් ශප ීසියශේ   ත්වරු ඩන්නවාද දම ග න්න බ ාශගන. 
දලන් ශේ රථ වා න ශප ීසියශේ කාර්යභාරය කු ් ද?  ඔවුන්ශ  

රාජකාරිය ශවනුශවන් ඔවුන්ට ශේ රශේ ජනතාවශ  බදු 
මුදල්වලින් වලටුේ ශගවනවා.  ඔවුන් ඩන්ශන් බදු අයකලමිවරුන් 
වාශ  දම අය කරන්නදද එශ   නලත්නේ ජනතාවශ  ජීවිත 

කර් ෂා කරන්නද? පන් ිණය කා ය්  රාරාවට බ යට පත් වුුම 
කණ්ඩුද ඒවාශේ කලබිනේ  ණ්ම  විියන් ගත්ත ීතන්දු  ීතරය 
අනුව ඒ ශප ලිසබ ිල ධාරින්ට බ  කර න ශබන්ශන් ජනතාවශ  

ජීවිත කර් ෂා ිරී  ශවනුවටද  ලංිණ ා ඩඳ ා දම ග න්නි.. ඒ 
ශප ීසියශේ   ත්වරු රියලදුරන්ට ශපශනන්න හිටිශය ත් ත ි. රථ 
වා න අනතුරු අව  ශවන්ශන්; ශ ගය සී ා ශවන්ශන්; නීන යට 
අනුව රථය ධාවනය කරන්ශන්;  විනයානුූල ව පාශර් ග න් 

කරන්ශන්.   

අපි දලක  න ශබනවාද ශ ෝකශේ ස  ර  රටව  ශප ලිසබ 
ිල ධාරියාශ   රූපයට ස ාන ඩිජිටල් ශස ශටෝ එක්  ඈතට 

ශපශනන්න න ශබනවා. එය ශපන්නුේ කරන්ශන් රියලදුරා යේ 
විනයකට යටත් කරන්නි..  ලබලි.ද අශේ රශේ රථ වා න 
ශප ීසියශේද එශ   නලත්නේ ශේ දම ග න්න බ ාශගන ඩන්න 

ශප ීසියශේ   ත්වරුන්ට භාර ර් ා න ශබන්ශන්   ලංිණ ා ඩඳ ා 
පාරට පිලන්නි.. ස  ර ශව ාවට භය හිශතනවා ඒ අය යන 
වා නයට   ලේශපි.ද ිරය ා. ඩන න්ද එශ   ඩඳ ාත් රථ වා න 

අනතුරු අඩු කර ගන්න අපි අස ත් ශව ා න ශබනවා.  එශ   නේ 

ශේක බරපතළ තත්ත්වය් . ඒ ිලසා අපි අවධානය ශය මු කරන්න 

ඕනෑ ශේ ියයවල පීධන ද   රාජය යන්ත්රයය ශ ශ ය විය ුතත්ශත් 
ජනතාවශ  ජීවිත කර් ෂා ිරී ට විනාද භාණ්මාගාරය පිරවී ට 
ශන ශවි. ිරයන කාරයයට.  

දලන් ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුවට  ල  දා  

ශචෝදනා එල්  ශවනවා. ශබ ශ ෝ රූපවාහිනී නාලිකා  ල  දා  ඒ 
අවට සලරිසර ා කු ්  ශ ෝ වරද්  ශ  යා ගන්නවා.  එශ   
වරද්  ශ  යා ගන්න ඩතා  ප න් තලන්  ත ි. ශ ෝටර් රථ 

ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව ිරයන්ශන්. එ  ශදපාර්තශේන්තුව 
අල් සබ ගු ාව්   ලටියට ත ි. රශේ ජනතාව අතර  ප්රියීධියට 
පත් ශව ා න ශබන්ශන්.  

 ා අශත්  න ශබනවාද රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ කාරක සභාවට 
විගයකාධිපන වරයා විියන් ඩිසරිපත් කරන  ද වාර්තාව. ඒ අනුවද 
 2016 ජනවාරි  ාසශේර් විගයකාධිපන  ශදපාර්තශේන්තුව ඩල් ා 

ියටියා ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුශවන් ලිපිශග නු 
ප්ර ායය් . ඒවා ශ  යා ශගන යනශක ට ලිපිශග නු 5 7්   
අසබථාන ගත ශව ා න ශබනවා. ඒ අවසබථාශ ර් ඩල් ා ියටිශේත් 
ිලයලිසය් .  ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං  ිලශයෝජය අ ාතයතු ා ඒක 

දන්නවා.  ිලයලිසය්  ත ි. ඩල් ා ියටිශේ. ඒ ිලයලිසශේ ලිපිශග නු 
5 7්  අසබථානගත ශව ා න ශබනවා. ශේවා වලසබසට ශතමි ාද 
කාශවෝ කා ාද මීශයෝ කා ා විනා  ශවන ඒවා ශන ශවි.. ඒ 

සේබන්ධශයන් පී් ෂය කර ා වාර්තාව්  ඩිසරිපත් කරන්න 
ිරය ා පාර්ලිශේන්තුශ  රජශේ ිණුමේ පිළිබඳ කාරක සභාව 
ිලශයෝග කළා.   

 ලබලි. අවසානශේර් ිරයනවාද ඒ විගයනයට ඩල් ා න බූ 
ලිපිශග නු 5 7න් 21්  ප යි. ඩිසරිපත් කරගන්න රාළුවන් වුශණ් 
ිරය ා. තව ත් ඒ ලිපි ශග නු කර් ෂා කරගන්න ්ර ශ දය්  

නල ල. ලිපි ශග නු කර් ෂා ිරී  සඳ ා ්ර ශ ද  දන්න ශ  න 
තරේ උත්සා  කළත්ද  දන්න ශදන්ශන්ත් නල ල. එශ  ත් 
ප්ර බනය්  ශ තලන න ශබනවා.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුශ  කටුතතු විධි ත් ිරීශේ අරමුකවන් ඒ කටුතතු 
පරිගයක ජා ගත ිරී  සඳ ා 200  අවුරුීශී ියට 2015 ද් වා 
 ග වසර 6 තුළ ශවන් කර න ශබනවාද රුපියල් මිලියන 740ක 

ප්රන පාදන. එ  වසර 6 තුළ ඒ කටුතතු පරිගයක ජා ගත ිරී  
සඳ ා රුපියල් මිලියන 740ක ප්රන පාදන ශවන් කර න ශබනවා. 
නමුත් තව ත් ඒ පරිගයක පීධන ශේ දුර්ව තා  ඟ  රවන්නද 

වලරැිසද වංචාද අ්රමිකතා වළ් වන්නද වලරැිස අනාවරය  කරගන්න 
රාළුවන් විධියට  ඒ තා් ෂයය පාවිච්චි කරගන්ශන් නල ල. තව ත් 
අර පරය ්ර යට යන්න ත ි. කල ලන . ශ තරේ මුද ්  ශවන් 

කර න ශබීර්ත් පලරැකව ්ර යට  යන්න ත ි. වලඩිරාර කල ලත්ත 
න ශබන්ශන්.  

 විගයන වාර්තාවලින් ශ ළිදරවු කර න ශබනවාද අත් ට්රල් ටර් 

ශගශනනවාය ිරය ා ශර්ගුශ  සට න් කර ාද ප්රාශමෝද BMW කිස 
වා න කනයනය කරරා අවසබථා ගලන. වා න එක සබ ිරී ට මුවා 
ශව ාද කණ්ඩුවට බදු ශගවන්ශන් නලන ව කරරා වංචා පිළිබඳව 
විගයන වාර්තාශවන් ිසිණන් ිසගට  ශ ළිදර  කර න ශබනවා. ශේ 

එකකටවත් ගත්  රි  න් රියා  ාර්ගය්  පිළිබඳව වාර්තා ශව ා 
නල ල. ඒ ිලසා ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව තුළ ියදු 
වන වංචාද දූෂය වළ් වන්ශන් නලන ව ශේ රියාවලියට ඩසබසර ට 

යන්න බල ල.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ා ශේ ගලන කල්පනා 
කර බ න්න. න්දුන්කේ නලන  -ඇසබ ශපශනන්ශන් නලන ද කන් 

ඇසීශේ දුර්ව තාව්  න ශබනද සබනාුත පීධන ශේ දුර්ව ක ්  

827 828 

[ගරු (ෛවදය  නලින්ද ජයන සබස   තා] 
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න ශබන- ශකශනකු පගාව්  ර් ා රියලදුරු බ පත්රය්  අරශගන 

වා නය්  පාශර් ධාවනය කරවන ශක ට ඔහු අන න් ියීධ වන 
 රයයට වග ිරයන්ශන් කවුද?     කලින් සඳ න් කළාද වා න 
අනතුරුව ට ශ  තු වන රියලදුරන් 1/4කට රියලදුරු බ පත්ර නල ල 
ිරය ා. බ පත්ර න ශබන අයටත් ඒ රියලදුරු බ පත් ිලකුත් ිරීශේර් 

ියදු  ග බරපත  අ්රමිකතා න ශබනවා. එශ   ශකශනකුට  ි.සන් 
එක දුන්නාට පන්ව ශ  කද ශවන්ශන්? රජශේ කයතනයිරන් 
රියලදුරු බ පත්රය්  ිලකුත් කරනවාය ිරයන්ශන්ද වගීර ් . එය 

ිලකේ  ිලකේ කාඩ් එක්  ශදන එක්  ශන ශවි.. එයද ජීවිත 
රාශිය්  පිළිබඳ වගීර ් . ඒ වගීර  ගන්ශන් කවුද? නුන්දුසබසන්ට 
රියලදුරු බ පත්ර  බා දුන් තලනට දඬුවේ කරන්ශන් නලන වද 

එතලනට විනය රියා  ාර්ග ගන්ශන් නලන ව ශක ශ   ද එතලන 
ිලවලරැිස කරන්ශන්?  

උසාවි ිලශයෝග දුන්නා ිරය ාද උසාවි ීතන්දු දුන්නා ිරය ා 

ෛවදයවරුන්  දන්න බල ල. උසාවියට එශ   ිලශයෝග කරන්න 
ශ  ක් ද න ශබන අි.න ය? ශේ රශේ ෛවදය සභා  ද ා 
න ශබන්ශන්ද ෛවදය අධයාපනය පිළිබඳ ිලයා නය කරන්නි.. 
න්දුන්කේ නලන ද රාහුුමව්  නලන  අය ෛවදයවරුන්  ලටියට පත් 

ශව ා ශරෝගීන්ට ප්රන කාර කරන්න කවාට පන්ව ඒ ශරෝගීන් 
සේබන්ධ වගීර  න ශබන්ශන් කාටද? ඔවුන් ශද සබතර නළාව 
දාශගන ඇවිල් ා ශ ඩුන් බ ි.; මුදල්  ේබ කරි.; ඒවාශයන් 

ත න්ශ  වත් ශප ශ  සත්කේ තර කර ගිලි..  ලබලි.ද ශේ රශේ 
ජනතාවශ  ජීවිත පිළිබඳ වගීර  න ශබන්ශන් රජයටි.. ඒ ිලසාි. 
ශ ෝකශේ රජයන් ඒ කටුතතු ිලයා නය සඳ ා කයතන පිහිටුවා 

න ශබන්ශන්.    

ෛවදයවරුන්  ා සේබන්ධ ෛවදය සභාව ශවන්න රාළුවන්; 
රථ වා න  ා සේබන්ධ ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව 

ශවන්න රාළුවන්. ඒ ිලසා ඒ කයතන පිළිබඳව දලඩි ිලයා නය්  
ිරී ද වගීරේස ගතව කටුතතු ිරී  රජශේ කාර්ය භාරය් . ඒ 
මිස ඒවා බිඳ ශ ළන එක ශන ශවි. රජය කරන්න ඕනෑ.  

ප්රවා න ිලශයෝජය අ ාතයතු ිලද තවත් කාරයය්  ශකශරහි 
 ා ශේ ශව ාශ  ඔබතු ාශ  අවධානය ශය මු කරවන්න 
කල ලන ි.. විෂය  භාර අ ාතයතු ාත් ශ තලන ියටියා නේ ශ  ඳි.. 
පන් ිණය  සන  අන්ත රාවත් පත්ව ද -ශබ ශ ෝ රාවත් පත්ව - වාර්තා 

කර න ශබනවාද වා න ජාවාර කට කලබිනේ අනු ලන ය ගලනී ්  
පිළිබඳව. අ ාතයතු ා ශේ අවසබථාශ  නලතත්ද ිලශයෝජය 
අ ාතයතු ා ශ ෝ ශේකට උත්තර  ශදි. ිරය ා  ා හිතනවා. අශේ 

රශේ වි ා  ජාවාර ්  න ශබනවා වා න අ තර ශක ටසබ 
ශගන්වී ද වා න එක සබ ිරී  සේබන්ධශයන්. වා න එක සබ 
ිරීශේ නීන  විශරෝධි ජාවාර  පිළිබඳව ඔත්තුව්   ලබි ා ත ි. 

එ්  ශව ාවක විශ  ෂ කාර්ය බ කාය ශක ළඹ ඩඳ ා මීගමුවට 
ිණහින් ඒ කා ශේ ියටි පළාත් සභා ඇ න වරයකු ඇතුළු ඔහුශ  
මිතුරන්ශ  ශගවල් වට කශළ .   

ඒක ශී පා න රැකවරය සහිතව ියදු  ග ජාවාර ් . එශ   
වා න ශක ටසබ කනයනය කරන ස ාග ්  ත ි. 'ශවහිකල්සබ 
 ංකා රාීගලික ස ාග '.  එ  ස ාග  විියන් රජයට බදු 
ශගවන්ශන් නලන ව ශගන්වන  ද වා න අ තර ශක ටසබ 

කන්ශේනර් අට්  ශර්ගුශ  න ුකයා. එහි අි.න කරුවා එ  වා න 
අ තර ශක ටසබ කන්ශේනර් ිලද සබ කර ගලනී  සඳ ා ිසිණන් 
ිසගට  අභියාචනාධිකරයයට ිණයා; ශර ෂබසාධිකරයයට ිණයා. 

 ලබලි. අභියාචනාධිකරයයත්ද ශර ෂබසාධිකරයයත් පල ලිසලි ීතන්දු 
 බා ර් ා න ශබනවාද බදු ශගවී ිරන් ශත රව වා න ශක ටසබ 
එක සබ කරන්නද කනයනය කරන්න ඔහුට අි.න ය්  නල ල 

ිරය ා. එශස  න බියර් 2017 ජනවාරි  ා සශේ 24 වනදා මුදල් 
අ ාතයාං ශේ ශල්කේතු ා ශර්ගු අධය් ෂ ජනරාල්වරයාට 
ලිපියිරන් දලනුේ ර් න ශබනවාද ඒ කන්ශේනර් අට ිලද සබ කරන්න 

ිරය ා. අධිකරය ීතන්දුවත් වලරිස විධියට අර්ථ කථනය කර ාද 

කලබිනේ අනු කාරක සභාශ  ීතන්දුව්  ගත්තාය ිරය ා ඔහු ශර්ගු 
අධය් ෂ ජනරාල්වරයාට ිලශයෝග කර ා න ශබනවාද ඒ වා න 
කන්ශේනර් ිලද සබ කරන්න ිරය ා.  ත න් කල ලන  කල ලන  
කකාරයට ශ ශ   අධිකරය ීතන්දු අර්ථ ිලරූපයය කර ගන්න 

මුදල් අ ාතයාං යට ශ ෝ කණ්ඩුවට න ශබන අි.න ය ශ  ක් ද 
ිරය ාි.    අ න්ශන්. ත න්ට ශ  ක්   රි කර ගන්න ඕනෑ 
වන විට ඔවුන් අධිකරයය ත ි. දලන් ත න්ශ  කමතුරාව බවට 

පත් කරශගන න ශබන්ශන්.  

   කලින් ිර වා වාශ  SAITM කයතනය සේබන්ධශයනුත් 
වුශණ් ශේක  ත ි.. ශසෞඛ්ය අ ාතයාං ය අධිකරයශයන් පිට 

ියදු  ග එකඟතාව ිලසා ත ි. අධිකරයයට අර විධිශේ ීතන්දුව්  
ශදන්න බ  කශළ . ඒ වාශ   ශ තලනර්ත් අධිකරය ීතන්දුව 
විකෘන  කර ාද  ප්රවා න ඇ න වරයාත් ියටින කලබිනේ අනු කාරක 

සභාශ  ර් ගත් ීතන්දුව්  මුදල් අ ාතයාං ශයන් භාවිත කරනවාද 
ඒ කන්ශේනර් ිලද සබ කර ගන්න.  තක තබා ගන්නද වා න 
2ද250් . ඒ බදු ස නය ත න්ට උරු  ශවනවා නේද ඒ බදු මුද  
ශගවන්න වුව නා ශවන්ශන් නලත්නේද ඒ  ලශබන  ාභශයන් 

ශක ටස්  මුදල් ඇ න වරයාට ශ ෝ ශවනයේ ඇ න වරශයකුට 
ශදන්න ඒ වා න කනයනකරුවන් පලිරශළන්ශන් නල ල.  

පන් ිණය අවුරුදු ශදක ඇතුළතර් මුදල් අ ාතයාං ය සේබන්ධ 

ශව ා ියදු වුුම පළමුවන  ගඩිය ශ ය ශන ශවි.. ප්රාශමෝ රථ 
ශගන්වනශක ට ියදු වුුම වංචා ගලන ශේ පාර්ලිශේන්තුශ ර් 
ශ ළිදර  කළා. ඔහු අභිශයෝග කළාද රාළුවන් නේ 

පාර්ලිශේන්තුශ ර් ිරයන්න ිරය ා. පාර්ලිශේන්තුශ ර්ත් ිර වා; 
ඩන් පිටතර්ත් ිර වා. ශේ රශේ ජනතාවශ  බදු මුදල් ත න්ශ  
වයාපාරික හිතවතුන්ට අවභාවිත කරන්නද නාසබන  කරන්න ඩම 

ර් ා ශේ ය පා න කණ්ඩුවත් බ ා ශගන ඩන්නවා ශන්. ගත්ත 
රියා ාර්ගය්  නල ල ශන්. වංචාවද දූෂයය නලන  කරනවා ිරය ාද 
ඒ ශවනුශවන්  ් ෂ  ලටශදකක ජනවර ්  අරශගන පත් වුුම 

ජනාධිපන වරයා ත න් මූලිකත්වය ගන්නා කලබිනේ  ණ්ම ය 
 ර ා ශේ ීතන්දු ීතරය ගන්නශක ට ඒවාට එශරහිව ගත් 
රියා ාර්ගය ශ  ක් ද ිරය ාි. අපි අ න්ශන්. ප්රවා න  ා ියවිල් 
ගුවන් ශස වා ඇ න වරයා කථා කර ා ඩවර නේද  අඩු තරශේ 

ිලශයෝජය ඇ න වරයාශ  කථාශ ර්වත් ශේකට උත්තරය්  ශදි. 
ිරය ා අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. අපට අංක එශ්  වගීර ්  
න ශබනවා. එක පලත්තිරන් ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 

ශදපාර්තශේන්තුවටත් වගීර ්  න ශබනවාද රථ වා න ස  වා න 
අ තර ශක ටසබ කනයනය ිරීශේර් ියදුවන වංචා පිළිබඳව ශස යා 
බ න්න.  

ඊළඟටද    කලින් සඳ න් කළා වාශ  අශේ රශේ පලය 
තුනකට වර්  ජීවිතය්  නලන  ශවනවා. ශේ රශේ වටිනා ජීවිත -
තරුය ජීවිතද ියන් ජීවිත- නලන  ශවනවා. ඒ ිලසා ඒ පිළිබඳව මීට 

වමා වලඩි අවධානය්  ශය මු ිරීශේ වගීර  රජය භාර ගන්නට 
ඕනෑ.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාට තව විනාඩි ශදකක කා ය්  
න ශබනවා. 

 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ සඳ ා දලනුවත් ිරීශේ වලමසට න් වුව නා ශවි.ද 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිල. ඒ සඳ ා ස  ර නීන  ය 

රියා ාර්ග ගන්න ශවි..  ලබලි. නීන  රියාත් ක කළ ුතත්ශත් දම 

829 830 



පාර්ලිශේන්තුව 

ග  ා භාණ්මාගාරය රාරවන්න ශන ශවි.ද ජනතාවශ  ජීවිත 
කර් ෂා ිරී  ශවනුශවනුි.. ශේ පිළිබඳව ගලඹුරින්  හිතන්න ශේ 
ඇ න වරුන්ටත්ද ඒ වාශ   ප්රවා න ් ශෂ ත්රයට සේබන්ධ 

ිල ධාරි   ත්වරුන්ටත් අවශබෝධය ප ළ ශ වා! ිරයා ප්රාර්ථනා 
කරමින්  ා ිල ඬ ශවනවාද ශබ ශ    සබතුන ි.. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟටද ගරු (  ාචාර්ය  කශු  ාරියං    තා. 

[අ.භා. 5.20] 
 

ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් ශස වා 

අ ාතයාං යට අදාළව ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් ිල ශයෝග 
සේබන්ධව කථා කරන අද ිසනශේ ඔබතු ා මූ ාසනශේ ියටින  
ශ  ශ  තක  ටත් ඒ ගලන වචන සබවල්පය්  කථා කරන්නට 
අවසබථාව  ලබී  ගලන  ා සන්ශතෝෂ ශවනවා. රටට ඩතා  වලදගත් 
 ග ිලයා න ්ර ශ දය්  පිළිබඳවි. අද ිසන විවාදයට ගලශනන්ශන්.  
 ාර්ග කර් ෂාව සේබන්ධශයන් පාර්ලිශේන්තුශ  ර්ත් අපි ිලතර 
කථා කරනවා. පාර්ලිශේන්තුව තුළ විවාද කරන අතර ද කංශික 
අධී් ෂය කාරක සභා ්ර ය යටශත්ත් අපි  ාර්ග කර් ෂාව 
සේබන්ධශයන් විශ  ෂ සාකච්ඡා ය වලමසට න් පවත්වනවා. ඒ 
වාශ   ප් ෂ-විප් ෂ  න්ත්රීවරුන්  ලටියටත් අපි ිලතර ශේ ගලන 
අද සබ ප්රකා  කරනවා. ශ  කදද ශේ රශේ  ාර්ග කර් ෂාව එශ   
නලත්නේ රථ වා න සේබන්ධශයන් න ශබන ිලයා නයන් 
සේබන්ධශයන් ඩතා  වලදගත් ීතන්දු-ීතරය ගත ුතතු විවිධ අවසබථා 
අපි දලක න ශබනවා.  

පන් ිණය කා ශේර් ශ ෝ ටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව 
විියන්  ගී කර් ෂාව සඳ ා අංක ව ශයන් ිරයනවා නේ  වලදගත් 
පියවර ද ය්  ප ය අරශගන න ශබනවා. ිරිය  කා යක ගත්ශත් 
නලන  ඩතා  වලදගත් පියවර  ලටියට  අපට අපට එ  කා  
වකවානුව තුළ ඒවා අර්ථ ද් වන්න රාළුවන්. රියලදුරු පාසල් 
ිලයා නයද රියලදුරු උපශී කයන් ව ශයන් ශතෝරා ගලනීශේ 
විභාගය ්ර ානුූල  ිරී ද විවෘත ලියිරයවිලි -open papers-  ත 
ධාවනය  ග වා න සඳ ා දම ඩවත් කර ලියා පිසංචිවී  සඳ ා 
කා ය්   බා ර් ද ශීය ය ශවශළඳ ශප ළ තුළ සංසරයය වන 
ලියා පිසංචි ශන  ග යතුරුපලිස ලියා පිසංචිය සඳ ා කා ය්   බා 
ර් ද ශ ශත්  ගලසේ ශන  ග  ාර්ග සංඥයනා ගලසේ ිරී ද - ඒ 
ිරයන්ශන්  ාර්ග සංඥයනා පීධන ය නවීකරයය කරනවා විතර්  
ශන ශවි.ද අවලත් ශ ෝකයට ගලළශපන කකාරශයන් තා් ෂයයත් 
සේබන්ධ  කරශගන ඩිසරියට යෑ  - ඒ  වාශ    ාර්ග පී් ෂය 
වලඩි ිරී ද දලනුවත් ිරීශේ වලමසට න් වලඩි ිරී ද  ගී 
ප්රවා නශේර් රියලදුරන්ට න්විශ  ෂී රාහුුමව්   බා ර්  වලිල රියා 
 ාර්ග ශගන න ශබනවා.   ඒ වාශ    ජාන ක රූපවාහිිලය  ලින් 
විකා ය වන  "පරිසබසමින් ිණහින් එන්න" ිරයන වලමසට න අපි 
දිරනවා. ඇත්තට  එය ඩතා  කකර්ෂණීය වලමසට න් .  
"තාත්ශත් පරිසබසමින් ිණහින්න එන්න" ිරය ා රාංචි ළ ි. 
ිරයනශක ට අපට  ල  ශඟන්ශන් ශ  ක් ද?  එවලිල කකල්ප ය 
ශවනස්  ඇන  කරනද එශ   නලත්නේ ස ාජශේ දල්   ශවනසබ 
කරන වලමසට න් අපි කණ්ඩුව  ලටියට රියාත් ක කරනවා. 
ජාන ක රූපවාහිිලය විතර්  ශන ශවි.ද ියරස රූපවාහිිලය  ලිනුත් 
විශ  ෂ වලමසට න්  විකා ය කරනවාද " ග අනතුරු වළකමු" 
ිරය ා. රාජය  ාධය වාශ   ියරස රූපවාහිිලය වලිල ශපෞීගලික 
 ාධය කයතනත් ශේ සඳ ා රියාත් කවී ට අශේ රජයත් එ් ක 
එකතු ශව ා න ශබනවා.  

ඩිසරිශේර් රියාත් ක වන වලමසට න් යටශත් අකුස තා 

 කුුම ්ර ය්  -demerit point system එක් - රියාත් ක 
ශවනවා. අකුස තා  කුුම ්ර ය ිරයන්ශන් රියලදුශරකු වලරැීද්  
කළා ද එ  වලරැීදට අදාළව යේ  කුුම ප්ර ායය්   database 
එක  ර ාද ඒ ිරයන්ශන්  ලියා පිසංචි ශව ා න ශබන රියලදුරු 

බ පත්රශේ අංකය  ර ා අඩුවී ි.. එශස   කුුම අඩු ශවමින් වලඩි 
 වලඩිශයන් දම අය කර න ශබනවා නේ එ  රියලදුරා වා න ධාවනය 
කරන්න න්දුන්දද නලීද ිරයන කාරයය අවසානශේ ර් ීතරයය 

ශවනවා. ඒ ිලසා ශේ කාරයය සේබන්ධශයන් දම සංශ ෝධනය්  
අව යි..  

පන් ිණය කා ශේ විවිධ  ාධයවලින්ද ඒ වාශ   විශ  ෂශයන්  

Facebook  ර ා   ංකාශ  ියදු වන  ාර්ග අනතුරු සේබන්ධව 
  ජනතාව විියන්  දලනුවත් ිරීේ ියදු කරන්න පටන් ශගන 
න ශබන කකාරය අපි දල් කා. එය ඩතා ශ  ඳ ප්රවයතාව් . 

ශ ෝකශේ න ශබන ිසුතුම වුුම ්ර ත් එ් ක ස ාජජා ා ශවබ් 
අමවි වලිල ්ර   ර ා ශ වලිල වලමසට න් රියාත් ක කරන්න 
රාළුවන්. රියලදුශරකු කරන වලරැීද්  ජංග  දුරකථනයිරන් record 
කර ා එවශල්   upload කර ා "ශ න්න ශේ වාශ  ශීවල් ියදු 

ශවනවාද ශේ ගලන අපි කථා කළ ුතතුි."  ිරයන පකවවුමය ශදන්න  
අපට රාළුවන්. ශ ෝ ටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව  ශ වලිල 
ශීවල් පවා අධයයනය කරමින්   ාර්ග කර් ෂාව සේබන්ධශයන් 

විශ  ෂ උනන්දුවිරන් කටුතතු කරන බව අපි දිරනවා. 
පාර්ලිශේන්තුශ  කංශික අධී් ෂය කාරක සභාව ට පලමිශයන 
  ත් -  ත්මීන්  ිරයන්ශන්ද  ස ාජ ජා ා ශවබ් අමවි  ර ා 

දිරන එවලිල ියීධීන් සේබන්ධශයන් පවා රියාත් ක ශවන 
තලනකට අද රට ඇවිල් ා න ශබනවා ිරයාි.. ශේක ත ි. විය 
ුතත්ශත්ත්.  

අද අන්තර් ජා ය  ර ා ශ ෝකය  එක  තලනකටද එක 
නගරයකට බීධ ශව ා න ශබන අවසබථාවක එශස   රියාකාර 
ප්රමින ගත ිරී ්  තුළින් ස  ර ශ  ාවට ශේ  ාර්ග අනතුරු 

අව  කරශගනද කර් ෂාව සේබන්ධශයන් ියදුශවන වලරැිස අපට 
ඩ්  ිලන්  දා ගන්න රාළුවන් ශවි.. ඒ වාශ   රාහුුම වන 
රියලදුරන්ට රාහුුම ිරීශේ ධාවන පථ කරේභ කරනවා. ශේක 
න්විශ  ෂී ශදය් . ශ  කදද ශ ෝකශේ ිසුතුම රටව  නේ රියලදුරු 

බ පත්රය්   බා ර්ශේර් වා න ධාවනය ිරීශේ  ලිරයාව නලන  
රාීග යකු එකවර   රියලදුරකු ව ශයන් පාරට ද න්ශන් නල ල. 
Driver training track එක්  ර් ා එ  track එශ්  වා න ධාවනය 

කරන්න ර් ා ත ි. ඔවුන් පාරට ද න්ශන්. ශේ ්ර ය  රියාකාරව 
අනුග නය කරන්න රාළුවන් නේ අර “paper driving” ිරයන 
concept එක නලන ශව ා ඇත්තට  වා න ධාවනය කරන්න 

රාළුවන් රියලදුරන් බිහි  ශ වි. ඩිසරිශේර් රියදුරන් රාහුුම ිරීශේ 
ධාවන පථ කරේභ කරන්න අපි කල්පනා කරනවා. 

ඊළඟටද කර් ෂක හිසබවලන් . කර් ෂක හිසබවලන්  සේබන්ධව 

ජාතයන්තර ප්රමිීතන්  ා ශ්රී  ංකා ප්රමිීතන්ට අනුූල ව ශරගු ාිය 
ප්රකා යට පත් ිරී  ඩතා ත් වලදගත්. ශේ ශරගු ාිය ප්රකා යට 
පත් ිරී  තුළද ශ ෝකශේ  අශනකුත් රටව  ශක ශ   ද 
කර් ෂිත හිසබවලන්ේ පලළඳශගන යන්ශන්ද ශේ ිරයන කකාරශයන් 

ඩිසරියට යන්ශන් ශක ශ   ද ිරයන එක දලනගන්න අපට 
 ලිරයාව්   ලශබනවා.  

අද  ංකාශ  ්රිශරෝද රථ ද   ් ෂයකට වලඩි ප්ර ායය්   

න ශබනවා. ඒ ිලසා ශේ ගලනත් අපි අවධානය ශය මු කර ාද 
්රිශරෝද රථ කර් ෂය විධිවිධාන  ා ිලශයෝග ප්රකා යට පත් 
ිරී ට සල න්ේ කර ා න ශබනවා. ඒ වාශ  ද ්රිශරෝද රථ 

රියලදුරන් සඳ ා  ගී ප්රවා න රාහුුමව  බා ශදන්නටත් කටුතතු 
කරනවා.  රියාකාරව  ගීන් ප්රවා නය කරන්ශන් ශක ශ   දද 
කදර් වත් රියලදුශර්  ශවන්ශන් ශක ශ   ද යන්න 

831 832 

[ගරු (ෛවදය  නලින්ද ජයන සබස   තා] 



2017 ශපබරවාරි 07  

සේබන්ධශයන් දලනුවත් ිරී ටත් කටුතතු කරන අතරද ්රිශරෝද 

රථ රියලදුරන්ට වෘත්ීතය වටිනාක ්  ඇන  කරන්නත් රියා 
කරනවා. 

අශේ නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ා සඳ න් කළ කාරයයට 
  ත් එකඟ ශවනවා. ශ  කදද අපි අවලත් systems  දන්නද අවලත් 
ශීවල් implement කරන්නද අවලන න් ශීවල් ශගශනන්න  ලදුවත්ද 
තා් ෂයය ශගශනන්න  ලදුවත්ද ශේ කාර්යය පසබසට ඇද ා පරය 
්ර යට යන්න  දන ස  ර අය ඩන්නවා. ශ  කදද පරය ්ර යත් 
එ් ක හුව ාරු වන මුදල් ප්ර ායය වලඩිි.. එශ   කටුතතු කරන 
අය ිල ධාරි පල ලන්න ය තුළත් ඩන්නවා. ශේ සෑ  තලන  
ඩන්නවා.  

ශේ ශ  ශ  ශත් ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ා සභාශ  නල ල. 
ගරු ඇ න තු ාටත්ද ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ාටත්  ත්  
කරන්නට ඕනෑද විශ  ෂශයන් ද ශ ෝටර් වා න ලියා පිසංචිය 
සඳ ා අවලන න් number plates  දන ශක ට; රථ වා න අංක  බා 
ගන්න ශක ට RFID එක අව යි. ිරයන කාරයය. ශේ ගලන 
පාර්ලිශේන්තුශ  කංශික අධී් ෂය කාරක සභාශ ර්ත් අපි 
පල ලිසලිව  ශයෝජනා කළා. RFID ිරයන්ශන්ද "Radio-
Frequency Identification." වා නය ශක තලනද න ශබන්ශන් 
ිරයන එක ශර්ඩිශයෝ තරංග  ර ා  මනා ගලනීශේ ්ර ශ දය්  
ශ ෝකශේ න ශබනවා. ශ න්න ශේ ්ර ශ දය ශේ රටටත් අව යි.. 
ශේ RFID එක  මන්වාර්  තුළ  ිසියශේ වා නය්   ාර්ග නීන  
කම ා ශක ශ    රි ිණශය ත්ද නලත්නේ කවුරු  රි ශස රකේ 
කර ා ශක ශ    රි තලනකට වා නය්  ිණහිල් ා දලේශ  ත්ද 
 ාර්ග නීන  කම කරනවාට අ තරව විවිධ දූෂය කටුතතු ියීධ 
ශවනවා නේද ශේ ියයවල ශීවල් track කරන්නද නලත්නේ ශස යා 
බ න්න  ලිරයාව  ලශබනවා. ශක තලනද ශේ වා නය 
න ශබන්ශන්ද ඒ වා නය න ශබන තලන ශක ශ   ද  මනා ගන්ශන් 
ිරයන ශේ ියයවල  ශීවල් කරන්න ශ ෝකශේ ිසුතුම වුුම ්ර ශ ද 
න ශබනවා. එය  රි ප න් ්ර ශ දය් . තා් ෂයය අනුව ිසුතුම 
වුුම ස කුය්  එහි න ශබන්ශන්. එය න්විශ  ෂී උපාංගය් . ශ ය 
සබටිකර් එක්  විධියට වා නශේ අ වන්න රාළුවන්. නලත්නේ 
වා නශේ අංකය  න ශබන ඒ ත ඩුවට ශේ උපාංගය embed 
කරන්න රාළුවන්; ශේ RFID එක ඒ ත ඩුවට ඇතුළු කරන්න 
රාළුවන්. ශ වලිල කකාරයට RFID එක්  න බී  තුළින්  ලශබන 
වාිය ප්ර ායය අනන්ති.ද අප්ර ායි..  ාර්ග නීන  කම කරන අයට 
දම ශක ළ යවන ්ර ශ දය්  අනාගතශේ අපි CCTV කල රා 
පීධන ය  ර ා  දනවා නේද ශේ කකාරශේ RFID එක්  
න ශබනවා නේද   ාර්ග නීන  කම කළ වා නය ශක තලනද 
න ශබන්ශන් ිරය ා ඩ්  ිලන්  මනා ගන්න රාළුවන්. ශ වලිල 
්ර ශ ද අශේ ර ටට අව යි.. ඒ ිලසා ගරු ඇ න තු ාට ස  ගරු 
ිලශයෝජය ඇ න තු ාට ශේ කාරයය ශගෞරවශයන් ඩිසරිපත් 
කරනවා. 

අපට කරංචි  ලටියටද පන් ිණය කා ශේ ශේ සඳ ා  ශටන්මර් 
open කර න ශබනවා; ශේ ශටන්මර් එක අරශගන න ශබනවා. 
නමුත් ශේ ශටන්මර් එශ්  ්ර ශ දය තුළ RFID එක ගන්ශන් 
නලන ව පලරකව ්ර ශ දයට යන්න ත ි.  ල ලසබන  ශවන්ශන්. ඒ 
ිලසා අපි ඩල් ා ියටිනවාද ශේක ව ා  නවත්වා RFID එකට යා 
ුතතු ි. ිරය ා.  නලවත ශේ number plates සඳ ා වන tender එක 
අවුරුදු ප ිරන් ත ි. එන්ශන්. අවුරුදු ප ිරන් එය එන විට 
ශ ෝකය ිසුතුම ශව ා න ශබන පීධන  එ් ක අපි නලවත පරය 
තලනට යනවා. ඒ ිලසා නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ා ිර ව 
කාරයයට    එකඟ ශවනවා. අපි ශක තරේ ිසුතුම වුයත් තව  
බ න්ශන් පරය තලනට යන්න; පරය system එක ගන්න. ශේක 
කරන්න එපා.  RFID එකට වර්ත ානශේ වියදේ කරන න්ළු මුද  
අනාගතය ශවනුශවන් ශේ රටට වි ා  මුද ්  ඩන රි ිරී ්  
ශවනවා. ශේ ්ර ශ දය තුළද වා න track කර ා නවීන 
තා් ෂයයත් එ් ක ඩිසරියට යන්න අපට  ලිරයාව්   ලශබනවා. 
Track කරනවා විතර්  ශන ශවි..  

උදා රයය්  විධියට ගත්ශත ත්ද උශී පාන්දර අපි  ාර්ගශේ 

යන ශක ට ශක තලනද වා න වලඩිශයන්  න ශබන්ශන්ද 
ශක තලනද අඩුශවන්  න ශබන්ශන්ද පාරවල් ටික  න්රුවන්න 
ඕනෑ ශක ශ   ද යන කාරයාව ර් ශප ීසියයට ස  ශේ 
කයතනව  සෑ  ශදනාට  ියයවල ප න්කේ  ලශබනවා. ඒ යටශත් 

 ාර්ග පීධන ය නවීකරයය කරනවා විතර්  ශන ශවි.ද 
තා් ෂයය භාවිත කර ාද ිලියයාකාරශයන් traffic management 
එක කරන්න රාළුවන් ශවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු න්ට  ලබී ඇන  කා ය අවසානි.. 
 

ගරු (ෙහාචාර්ය  කශු ොරියසහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (நபராசிாி ர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඒ ිලසා ශේ ශටන්මරශේර්  ා සඳ න් කළ කරුුම ස කා 

බ න්නය ිරයා නලවතත්  ා ගරු ඇ න තු ාශගනුත්ද ිලශයෝජය 
ඇ න තු ාශගනුත් ඩල් ා ියටිනවා. ශේ ශටන්මරශේර් RFID එක 

ඇතුළත් කරන්න; ශේ තා් ෂයය ඇතුළත් කරන්න. ශේ 
තා් ෂයය ඇතුළත් කශළ ත් අපට රාළුවන් වනවාද අනාගතශේ 
න ශබන අවලත් තා් ෂය ිසුතුමවත් එ් ක රට එකතු කරන්න.  ට 

කථා ිරී ට කා ය  බා දුන්නාට සබතුන ි..   

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සබතුන ි.. මීළඟටද ගරු චාල්සබ ිලර්  නාදන්  න්ත්රීතු ා. 

 
 

[பி.ப. 5.29] 
 

ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கநள, 

இலங்கக நாட்டில் விபத்துக்களால் ஏற்படுகின்ற உ ிர் 

இைப்புக்ககளத் தடுப்பதற்காக, குகறப்பதற்காகப் 

நபாக்குவரத்து அகமச்சினால் நமாட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் 

கீழ் ஒழுங்குவிதிகள் தகாண்டுவரப்படுகின்றகமக  நான் 

வரநவற்கின்நறன். இந்த அகமச்சினால் மனித உ ிர்ககளப் 

பாதுகாக்கின்ற விதத்தில் இவ்வாறான ஒழுங்குவிதிகள் 

தகாண்டுவரப்படுகின்ற சமநநரத்தில், எங்களுகட  மக்களின் 

உ ிர்கள் தகால்லப்படுகின்ற, அல்லது அவர்கள் சித்திர 

வகதக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மன ாீதி ாகக் தகால்லப்படுகின்ற 

நிகழ்வுகளும் இந்த நாட்டில் நகடதபற்றுக் தகாண்டிருக் 

கின்றன. அந்த வகக ில் இந்த நாட்டில் தங்களுகட  

நிலங்களுக்காக தம் உ ிர்ககளப் பண ம் கவத்து மனிதர்கள் 

நபாராடுகின்ற நிகலகமயும் இருக்கின்றது.  

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் நகப்பாப்பிலவு என்ற 

இடத்திலுள்ள இராணுவ முகாம் அகமந்திருக்கும் 

பகுதி ானது, 524 ஏக்கர் நிலப்பரப்கபக் தகாண்டது. அந்த 

524 ஏக்கர் நிலமும் அப்பிரநதசத்து மக்களுகட  தசாந்தக் 

காணிகள். அவர்கள் அந்தப் பிரநதசங்களில் ஏற்தகனநவ 

வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள்; விவசா ம் தசய்திருக்கின்றார்கள். 

அந்த நிலங்களுக்குாி  உறுதிப்பத்திரங்கள் அந்த மக்களிடம் 

தற்தபாழுதும் இருக்கின்றன. அப்படி ிருந்தும் அந்த 

மக்களுகட  நிலங்ககள இராணுவம் ஆக்கிரமித்து 

கவத்திருக்கின்றது. பிலவுக்குடி ிருப்புக் கிராமத்தில் வாழ்ந்த 

84 குடும்பங்ககளச் நசர்ந்தவர்கள் தற்தபாழுது தங்களுகட  

833 834 



පාර්ලිශේන්තුව 

நிலங்ககளப் தபற்றுக்தகாள்வதற்கான நபாராட்டத்தில் 

ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அந்தப் நபாராட்டம் 8 நாட்களாகத் 

ததாடர்ந்துதகாண்டிருக்கின்றது. இன்று இந்த நாட்டில் 

நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஆட்சி ில் இருக்கின்றநபாது இந்த 

நாட்டிற்கு உாித்துகட  மக்கள் தங்களுகட  தசாந்த 

நிலங்களுக்காகப் நபாராடுகின்ற நிகலகம இருக்கின்றது. 

இந்தப் பிரச்சிகனக த்  தீர்த்துகவப்பது  ார்? நமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் இந்த மக்களுகட  பிரச்சிகன ில் 

நநரடி ாகத் தகல ிட்டு அதகனத் தீர்த்துகவக்க நவண்டும். 

ஏதனன்றால், இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்கள்தான் அதன் 

பாதுகாப்பு அகமச்சராகவும் இருக்கின்றார். பாதுகாப்பு 

அகமச்சின்கீழ் இருக்கின்ற இந்த இராணுவம் அந்த மக்களுக்கு 

உாித்தான நிலங்ககள அவர்களிடம் தகாடுப்பதில் என்ன 

சிரமம் இருக்கின்றது? 

அந்த மக்கள் இன்று நபாராட்டம் நடத்துகின்ற இடத்திற்கு 

நான் நநரடி ாகச் தசன்று பார்த்நதன். அவர்கள் இராணுவ 

முகாமுக்கு முன்பாகக் தகாட்டிலகமத்து, அதிலிருந்துதகாண்டு 

நபாராட்டம் நடத்துகிறார்கள். அதன் சுற்றுப்புறம் மனித 

நடமாட்டமற்ற பிரநதசமாகும். அவர்களது நபாராட்டத்தின் 

நபாது  அவர்களுக்கு ஏதாவது இைப்பு அல்லது விபாீதம்  

நடந்தால்,   அவர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு ஏதாவது முடிதவடுத் 

தால் அதற்கு இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்கநள 

தபாறுப்நபற்க நவண்டும்.   

நமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுகட  தசாந்த 

இடத்திற்குச் தசன்று அந்தக் கிராம மக்களுடன் சந்நதாசமாகக் 

கலந்துகர ாடி உறவு தகாண்டாடுவகதப் பற்றி  ஒரு 

தசய்திக  இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு நான் 

பத்திாிகககளில் பார்த்நதன். ஆனால், இந்த நிகல எங்கள் 

பிரநதசங்களில் இல்கல. எங்களுகட  மக்கள் இந்த 

அரசாங்கத்தின்மீது மிகவும் நகாபமகடந்திருக்கிறார்கள். 

நாங்கள் அவர்ககள நநரடி ாகச் தசன்று சந்திக்கின்றநபாது,  

"பகை  அரசாங்கத்கத மாற்றநவண்டுதமன்று நாங்கள் 

வாக்களித்தவர்கள். ஆனால், இன்று எங்களுகட  

நிலத்திற்காக நாங்கள் நபாராடுகின்றநபாது இந்த அரசாங்கம் 

ஏன், தமளனமாக இருக்கிறது? ஏன், இந்த ஜனாதிபதி 

தமளனமாக இருக்கின்றார்?" என்று  இந்த அரசாங்கத்தின் 

மீதிருக்கின்ற நகாபத்கத எங்களிடம் தவளிப்படுத்துகிறார்கள். 

அவர்களிடம் நாங்கள் நநரடி ாகச் தசன்று,  "உங்களுகட  

காணிக  நாங்கள் மீட்டுத் தருநவாம்" என்று உறுதி ாகக் 

கூறமுடி ாமல் இருக்கின்றது. நாங்கள் இங்கு நபசுகின்ற 

விட ங்கள், எங்களுகட  மக்களின் உணர்வுகள்! ஆனால், 

அகவ ஹன்சாட்  பதிவுகளாக மட்டுநம இருக்கின்றன. 

அவ்வாறில்லாமல் எங்களுகட  கருத்துக்ககள இந்த 

அரசாங்கம் தசவிமடுத்து அதன்படி நடக்க நவண்டும்.  

அநதநநரத்தில் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் புதுக்குடி 

 ிருப்பு நகாில் இன்னுதமாரு நபாராட்டம் நகடதபறுகின்றது. 

அந்தப் நபாரரட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் தற்தபாழுது 

புதுக்குடி ிருப்புப் பிரநதச தச லகத்திற்கு முன்பாக 

இருக்கின்ற 19 ஏக்கர் நிலத்கத தங்களுக்கு விடுவிக்குமாறு 

நகாாி அங்கு இன்னுதமாரு நபாராட்டத்கத நடத்துகிறார்கள். 

எனநவ, நமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் நகப்பாப்பிலவு 

மக்களுகட  நபாராட்டம் ததாடர்பாகவும் புதுக்குடி ிருப்புப் 

நபாராட்டம் ததாடர்பாகவும் நநரடி ாக நடவடிக்ககத டுக்க 

நவண்டும். தங்களுகட  தசாந்தக் காணிககளப் தபற்றுக் 

தகாள்வதற்கு நபாராட நவண்டி  சூைல் எங்களுகட  

நாட்டில் இருக்கின்றது. இது இந்த நாட்டிற்கு - இந்த 

அரசாங்கத்திற்கு, குறிப்பாக நமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு  - 

பாதுகாப்பு அகமச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு முக்கி  விட மாகத் 

ததாி வில்கல ா? ஏன், பாதுகாப்பு அகமச்சர் இதில் சாி ான 

முடிவு எடுக்கவில்கல? இந்த அரசாங்கம் உ ிர்ககளப் 

பாதுகாப்பதற்கு சட்டங்ககளக் தகாண்டுவருகின்றது. ஆனால்,   

எங்களுகட  மக்களின் நிலங்ககளக் கடனாகப் 

தபற்றிருக்கின்ற நீங்கள் ஏன், அந்த நிலங்ககள அவர்களுக்குத் 

திருப்பிக் தகாடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள்? இதற்கு  ாராவது 

பதில் தசால்ல முன்வருகிறீர்களா? இல்கல. இப்படி ான ஒரு 

சூழ்நிகல ில்தான் இன்று நாங்கள் வாழ்ந்து தகாண்டிருக் 

கின்நறாம்.  

நமலும், ஒரு தகாகலச் சம்பவத்துடன் ததாடர்புகட 

 வர்கள் எனக்கூறி, 2009ஆம் ஆண்டு ககதுதசய் ப்பட்ட 

முன்னாள் நபாராளிகளில் இரண்டு நபர் ப ங்கரவாதத் 

தடுப்புப் பிாிவினாின் -  TID  விசாரகண ில் இன்னமும் 

இருக்கிறார்கள். இது திட்டமிட்ட ஒரு தகாகலச் சம்பவமா? 

யுத்தம் முடிவகடந்து 8 வருடங்கள் நிகறவகடந்துவிட்ட 

நிகல ிலும் ப ங்கரவாதத் தடுப்புப் பிாிவினர் அந்த 

இருவருகட  விசாரகணக  முடித்துவிட்டு  அவர்ககளச் 

சிகறச்சாகலக்கு அனுப்பாமல், இன்னமும் தங்களுகட  

கட்டுப்பாட்டிநல கவத்திருக்கிறார்கள். இது ஜனநா கமா? 

அல்லது இது நல்லாட்சி ா? அந்த இரண்டு நபரும் 

அண்கம ில் உண்ணாவிரதமிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு 

எந்தவிதமான பதிலும் அரசாங்கத்தால் வைங்கப்படவில்கல; 

இது மிகவும் நவதகனக்குாி து. தங்கநவல் நிமலன், 

கனகரத்தினம் ஆதித்தன் ஆகி  இந்த இருவரும் பூஸா தடுப்பு 

முகாமில் இன்றும் TID விசாரகணப் பிாிவில் 

தடுத்துகவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது இந்த நாட்டுக்கு 

ஏற்புகட தா? இங்கு நாங்கள் புதி நதார் அரசி ல்  ாப்பு 

பற்றிக் ககதத்துக்தகாண்டிருக்கின்நறாம். புதி நதார் அரசி ல் 

 ாப்பு பற்றிக் ககதத்துக்தகாண்டிருக்கின்ற இந்த அரசாங்கம், 

இப்படி ான தச ல்ககள ஏன், கண்டுதகாள்ளாமல் 

இருக்கின்றது? இப்படி இருந்தால், நாங்கள் எப்படி நம்பிக்கக 

யுடன் வாழ்வது? எங்களுகட  மக்களின் தசாந்த நிலங்ககள 

நீங்கள் ஒப்பகடக்கவில்கல. எட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு 

பிடிபட்ட இரண்டு சந்நதக நபர்கள் - அரசி ல் ககதிகள் - 

இன்றும் பூஸா தடுப்பு முகாமில் TID விசாரகணப் பிாிவில் 

தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த இரண்டு நபகரயும் 

பாதுகாப்பதற்கு அங்கு 40 காவல்துகற அதிகாாிகள் 

இருக்கிறார்கள். ஏன், அவர்ககள மகசீன் சிகறச்சாகலக்கு 

மாற்ற முடி ாது? எனநவ, இவற்கறக் கருத்தில்தகாண்டு 

தச ற்பட நவண்டும்.  

நமலும், நபாக்குவரத்து அகமச்சர் அவர்கள் இரண்டு 

வாரங்களுக்கு முன்பு வடக்கிநல வவுனி ாவில் ஒரு பஸ் 

நிகல த்கதத் திறந்துகவத்தார். அவர் அதகனத் 

திறந்துகவத்து உகர ாற்றும்நபாது, "எங்களுகட  வடக்கு 

மாகாண சகப ிலுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அல்லது TNA 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பாகலப் புட்டி ில் விட்டுக் 

தகாடுத்தாலும் குடிக்கத் ததாி ாது" என்று குறிப்பிட்டார். 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்கள் ஒன்கற விளங்கிக் 

தகாள்ளநவண்டும். கடந்த வரவு-தசலவுத் திட்ட விவாதத்தின் 

நபாது, வடக்கு மாகாண சகபக்கு மத்தி  அரசாங்கத்தால் நிதி 

தகாடுக்கப்படவில்கல என்பகத நான் இச்சகப ில் 

சுட்டிக்காட்டிநனன். அதற்கு மாகாண சகபகளுக்குப் 

தபாறுப்பான அகமச்சர் கபசர் முஸ்தபா அவர்கள், "நாங்கள் 

மாகாண சகபக்குப் பணம் தகாடுக்கநவண்டி ிருக்கின்றது" 

என்று தனது உகர ில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்படி 

இருக்கின்றநபாது, நீங்கள் தவறுமநன எழுத்துவடிவில் 

கடிதங்ககள அனுப்பிவிட்டு, அங்கு அபிவிருத்திப் பணிககளச் 
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தசய்வதில்கலத ன்றால், எப்படிச் தசய்வது? எனநவ, 

தகளரவ நபாக்குவரத்து அகமச்சர் அவர்கள் இந்தக் 

கூற்றுக்காக மன்னிப்புக் நகாரநவண்டும்.  

நான் அவாிடம் நமலுதமான்கறச் தசால்லநவண்டும். அந்த 

பஸ் நிகல மானது, மத்தி  அரசாங்கத்தால் திட்டமிட்டு 

அகமக்கப்பட்டது. நீங்கள் அந்த பஸ் நிகல த்கதப் 

தபாருத்தமான ஓர் இடத்தில் அகமத்தீர்களா? இல்கல. 

உண்கம ில், அந்த பஸ் நிகல ம் அகமக்கப்படநவண்டி து 

தற்தபாழுது தபாலிஸ் நிகல ம் இருக்கின்ற இடத்தில்தான். 

தற்தபாழுது, பஸ் நிகல ம் இருக்கின்ற இடத்துக்கு தபாலிஸ் 

நிகல த்கத மாற்றி, தபாலிஸ் நிகல ம் இருக்கின்ற 

இடத்தில்தான் நீங்கள் அந்த பஸ் நிகல த்கத நிறுவி ிருக்க 

நவண்டும். நீங்கள் அப்படி நிறுவாமல் - ஒரு சாி ான 

திட்டமிடல் இல்லாமல் - உங்களுகட  அகமச்சின் நிதி ில் 

பஸ் நிகல த்கதக் கட்டிவிட்டு, இன்று எங்களுகட  

பிரநதசங்களில் தனி ார் பஸ் உாிகம ாளர்ககளயும் 

இலங்ககப் நபாக்குவரத்துச் சகபக யும் நமாதவிட்டு 

நவடிக்கக பார்க்கிறீர்கள். உண்கம ில் இது 

மனநவதகனக்குாி  விட ம். நீங்கள் - நபாக்குவரத்து 

அகமச்சு - சாி ாகத் திட்டமிட்டிருந்தால் அந்த பஸ் நிகல ம் 

அவ்விடத்தில் அகமந்திருக்காது. நபாக்குவரத்து அகமச்சர் 

அவர்கள் தான் தசய்வததல்லாம் சாி என்று நிகனத்து அந்தத் 

திறப்பு விைா நமகட ில் கூறி  விட த்கத நான் 

வன்கம ாகக் கண்டிக்கின்நறன். இதற்காக  அவர் மன்னிப்புக் 

நகார நவண்டும். அல்லது, அவர் தசான்னது சாி ாக 

இருந்தால், எங்களுடன் நநரடி விவாதத்துக்கு வரநவண்டும். 

நாங்கள் கலந்துதகாள்ளாத நமகடகளில் அல்லது 

எங்களுகட  பிரதிநிதிகள் நபசி  பின்பு ககடசி ாகப் நபசும் 

நபாது எங்களுகட  மக்கள் பிரதிநிதிககள அவமதித்துப் 

நபசுவது என்பது, அங்குள்ள மக்ககள அவமதிப்பதாகும். 

எனநவ, த வுதசய்து அகமச்சர் அவர்கள் இப்படி ான 

கருத்துக்கள் ததாிவிப்பகதத் தவிர்க்க நவண்டும். ஏதனனில், 

அவர் ஏற்தகனநவ எதிர்க்கட்சித் தகலவராக இருந்து, 

தற்தபாழுது இந்த அரசாங்கத்தில் முக்கி  அகமச்சராக 

இருக்கின்றார். எனநவ, இவ்வாறு அவர் எழுந்தமானத்தில், 

மக்களுகட  மனங்ககளப் புண்படுத்துகின்ற விதத்தில் 

கருத்துக்ககளச் தசால்லக்கூடாது.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගරු ඩ. චාල්සන නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Give me one more minute. 

பாதுகாப்பு அகமச்சராக இருக்கின்ற நமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்கள்கூட, தனது தசாந்த ஊருக்குச் தசன்று மக்களுடன் 

சந்நதாசமாக இருக்கின்றார். நாங்கள் எங்களுகட  

பிரநதசங்களுக்குச் தசன்றால், எங்களுகட  மக்கள் வீதி ிநல 

இருக்கிறார்கள்; நபாராட்டம் தசய்கிறார்கள். இப்படி 

இருந்தால், நாங்கள் எப்படி சந்நதாசமாக இருப்பது? எனநவ, 

முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் தற்தபாழுது நபாராட்டம் 

நடத்திக்தகாண்டிருக்கின்ற புதுக்குடி ிருப்பு மக்களுகட  

நகாாிக்கக ததாடர்பிலும் நகப்பாப்பிலவு மக்களுகட  

நகாாிக்கக ததாடர்பிலும் நமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

உடனடி ாகக் கவனத்கதச் தசலுத்தி, அவர்களுக்குாி  

நிலங்ககள விகரவாக வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்கநவண்டுதமன்று நகாாிக்கக விடுத்து, வாய்ப்புக்கு நன்றி 

கூறி, விகடதபறுகின்நறன்.  

[අ.භා. 5.42] 

 

ගරු කනන්ද අලුත්ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமநக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශේ රශේ වා න භාවිතය 
පිළිබඳවද රථවා න නීන ය පිළිබඳව අද උශී ියට ශේ ද් වා කරන 
 ද කථා ියයල්     ඩතා සාවධානව අසා ියටියා. ශ   

විවාදශේර් අද සබ ද් වන්න  ටත් අවසබථාව  බාර්  පිළිබඳව    
ඔබතු ාට සබතුන වන්ත ශවනවා. 

විශ  ෂශයන්  ශේ රශේ වා න භාවිතය පිළිබඳව කථා 
ිරීශේර් අශේ රශේ රථවා න පිළිබඳ නීන ය අවලත් කළ ුතතු 
වාශ  ද ප්රවා න ශස වශේ ගලටවල විසඳී  සඳ ා කා ය 
කළ නාකරයය ිරීශේ වලම පිළිශවළ්  ශේ රටට අව ය බව 
ශබ ශ    පල ලිසලිව ශපශනනවා. විශ  ෂශයන්  අද ශක ළඹ 
නගරය ගත්ශත ත්ද වා නයක ශ ගය මිිලත්තු 8කට 
ිරශ ෝමීටරය්  ද් වා සී ාශව ා න ශබනවා. මූ ාසනාරූඪ ගරු 
 න්ත්රීතු ිලද   නුවර නගරයටත් ශේ තත්ත්වය ි. ඇන ශව ා 
න ශබන්ශන්. විශ  ෂශයන්  පන් ිණය කා  පරිච්ශේදශේ නේ 
වා න තදබදය ඇන  ශවන්ශන් එක  ශව ාවකටි..  ලබලි.ද 
ශක ළඹ නගරය වාශ   අපි ජීවත් වන   නුවරද ශේරාශදිලය 
නගරව   අද මුළු දවස රාරා  රථවා න තදබදය දලඩි ශ ස 
පවන නවා. ශේ සඳ ා  ාර්ග පළල් ිරී ද විකල්ප  ාර්ග ශයර්  
ස  ශන ශයකුත් උපාය  ාර්ග අපි රියාත් ක කරනවා.  ලබලි.ද 
ශේ තුළින් අපට තවත් ශදය්  කරන්න රාළුවන් අවසබථාව 
න ශබනවා. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද විශ  ෂශයන්  අද ශ ෝක 
තා් ෂයශේ ිසුතුමවත් ස ඟ ඇන  වී න ශබන විපර්යාසයන් තුළ 
ශ ෝක  ාර්ග නීන  ස   ංකාශ  පවන න නීන  සංසන්දනය කරමින් 
ශේ රශේ  ඩතා ශයෝගය  ග නීන  පීධන ය්  රියාත් ක ිරී   ා 
 ාර්ග පීධන ය්  ශග මනලඟී  සඳ ා ගරු අ ාතයතු ා ස  
ිලශයෝජය අ ාතයතු ා එ් ශව ා ගන්නා  ග උත්සා ය අපි ශේ 
අවසබථාශ  ඩතා අගය ශක ට ස කනවා. ඇත්ශතන්  ශ ෝකශේ 
ශවනත් රටවල් රථවා න තදබදය සඳ ා කා  කළ නාකරයය 
ිරී  ියදුකර න ශබනවා. පාසල් පවත්වන කා යද ඒ වාශ   
ශවනත් රාජකාරිව  ිලරතවන ශ  ාවන්ද කර් ාන්ත ා ාව  
වලම කරන ශව ාවන් ශවනසබ ිරී  තුළින්  ාර්ග තදබදයට යේ 
විසම ්   බාිසය  ලිරව න ශබනවා. ඒ වාශ   ශස වා මුර ්ර යට 
වලම කරන ්ර යට කා ය ශවනසබ කරන්න අපටත් රාළුවන්. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අද ශේ රශේ පවන න  ාර්ග 
තදබදය වාශ   ස  ර රියදුරන්ශ  ශන  නා වා න පලදවී  
ශප ීසියයට පා නය කරගන්න රාළුවන් ශදය්  ශන ශවි.. ගරු 
ඇ න තු ාශ  කථාව තුළ අපි දලකරා ශදය්  ත ි.ද අවුරුීදකට 
 ් ෂ 5කට වමා රිය අනතුරු ියදුශවනවාය ිරයන එක. ඒ වාශ   
දළ ව ශයන් දවසකට 8ශදශන්  මියයනවා. ශේ රශේ 
රියදුරන්ශ  ස   ාර්ග පීධීතන්ව  න ශබන ශන ශයකුත් 
දුර්ව තා ිලසා ඒ ප්රවයතාව ඇන ශව ා න ශබනවා. 

ඇත්ශතන්  අද පාසල් අධයාපනය ගත්තා ද අශප ස 
(සා ානය ශපළ  ද් වා ඩශගන ගන්නා ළ ශයකුට එ  විභාගය 
pass කරගන්න බලරි වුශය ත්ද ඔවුන්ට ශය මුවී  සඳ ා ශවනදා 
ශේ රශේ සාේප්රදාි.ක රැිරයා න ුකයා. ස  ර අය කෘෂි 
කර් ාන්තයට ශය මු ශවනවා. ස  ර අය වඩු කර් ාන්තශේ ශ ෝ 
කාර්මික ් ශෂ ත්රශේ ිලුත් ත ශවනවා. අද ඒ ියයවල ශී කමා 
වලටි ා. රජශයන් ශ  න තරේ ප න්කේ  බාදුන්නත් එ  රැිරයා 
සඳ ා ශය මුවන ප්ර ායය අඩුශව ා න ශබනවා. අපි   ජන 
ිසනය්  පවත්වන ශක ට ත  දරුවන්ට රැිරයා 
බ ාශප ශර ත්තුශවන් කරා ශද  පියන්ද එ  බ ාශප ශර ත්තුව 
ඩෂබට ශන වුුම අවසබථාව ර් "අපි ළ යාට three-wheeler එක්  
අරශගන ශදනවා." ිරය ා ඒ අය  අපට ිරය ා යනවා. 

837 838 



පාර්ලිශේන්තුව 

ත න්  අශත් න ශබන ීරය්   ශ ෝ ර් ාද එශ   නලත්නේ 
කනකර උකසබ කර ා ළ යාට three-wheeler එක්  අරශගන 
ර් ා  න්ිසයට යවනවාද ළ යාශගන් අනාගතය සකසබ ිරී  සඳ ා 

බ ාශප ශර ත්තු තබා ශගන.  ලබලි. ශේශ්  අවසානය ශේ 
ළ ි.න් සදාකාලිකව අසරයයන් බවට පත් වී ි.. ශ  කදද ිලිය 
අධයාපනය්   බා ගන්නට ශන  ලිර වුයා ශ න්   ිලවලරැිස 

රියලදුරු අධයාපනය්   බා ගන්නටත් බලරි වුුම රියලදුරන් 
ඩන්නවා.   අද ස ාජශේ 11ද00ද000කට වලඩි පිරිස්  three-
wheeler  රැිරයාශවන් ජීවත් වනවා.  

විශ  ෂශයන්  රශේ ජනග නය අනුව බ න විට 1/20කටත් 
වලඩි පිරිස්  three-wheeler ර් ෂාව ත ි. කරන්ශන්.  ලබලි. ශේ 
තුළින් ශේ දරුවන්ට ය පත්  ග අනාගතය්  කවදාවත් උදා වන්ශන් 

නල ල. එශස  වන්ශන් ශද වුපියන් දරුවන් ස ාජගත කරන 
කකාරය අනුවි.. ශද වුපියන් අකල ලන  වුයත්ද අකල ලත්ශතන් 
ශ ෝ ඔවුන්ට ශේ ශීවල් කරන්න ියීධ ශව ා න ශබනවා. ශේ රශේ 
පවන න ශන ශයකුත් ප්ර බන ස  කර්ථික ප්ර බන  ත ශේ ළ ි. ශේ 

ර් ෂාවට යනවා.  ලබලි. ඒශකන් ියීධ වන්ශන් ශවනත් ශදය් . 
අපි දිරන විධියටද අපි  බරා අත්දලීරේ තුළින් අපට ශපශනන්න 
න ශබන ප්රධාන කාරයය ත ි.ද three-wheeler එශ්  ඩිසරි වාරිකය 

ශ ෝ වාරික ශදකද තුන ශගවන්න බලරි ශව ා එකතු වන ශක ට ශේ 
ශග ල් න් ශවනත්  ාර්ගවලින් මුදල් ශසවී  සඳ ා උත්න්ක වී . 
ඒ සඳ ා ඕනෑ තරේ තලරැ කරුශවෝ ඩන්නවා. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශේකි. ඇත්ත කථාව.  ා 
හිතන  ලටියට three-wheeler රැිරයාශ  ිලුත් ත ශව ා ස ාජගත 
ශව ා ඩන්න පිරිසබව ට රියලදුරු අධයාපනය වාශ   ශේ ස ාජශේ 

ජීවත් වන විධිය පිළිබඳව යේ යේ කථිකාවන් රජයන් තුළින් අපි 
කළ ුතතුව න ශබනවා. ශන ශයකුත් රජයන්  ාර්ග පීධන  ිසුතුම 
ිරී  සඳ ාද ඒ වාශ   වා න තදබදය අඩු ිරී  සඳ ාද වා න 

අනතුරු ියදුවීශේ ප්රවයතාව අඩු ිරී  සඳ ා ගන්නා  ග 
උත්සා යන් තුළ යේ යේ සාධනීය තත්ත්වයන් ඇන  වුයත්ද වලඩි 
ව ශයන් අපට ියීධ ශව ා න ශබන්ශන් කනගාටුදායක 
ියීධීන්ව ට මුහුය ශදන්නි.. ශ  කදද ිසශනන් ිසන අනතුරු 

සංඛ්යාව  වලඩි වනවා; ශරෝ ල්ගත වන ප්ර ායය වලඩි වනවා; 
ියරගත වන ප්ර ායය වලඩි වනවා; නීන  ප්ර බනව ට ශය මු වන 
ප්ර ායය වලඩි වනවා. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද  ට ශේ අවසබථාව  බා ර්  
පිළිබඳව ඔබතු ාට සබතුන වන්ත ශවමින්  ා ිල ඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සබතුන ි..  

 
ඊළඟටද ගරු  සන්ත අ ිණයවන්න ිලශයෝජය ඇ න තු ා. 

ඔබතු ාට විනාඩි  ක කා ය්  න ශබනවා. 

 
[අ.භා. 5.50] 

 
ගරු ලසන්ත අලිණයවන්න ෙහතා (ෙහානගර හා බසනනාහිර 
සසවර්ධාන නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு லசந்த அலகி வன்ன - மாநகர மற்றும் நமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අද අශේ රශේ ඩතා වලදගත් 

් ශෂ ත්රය්  සේබන්ධශයන් ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් ශස වා 

අ ාතයාං ය  ලින් අදාළ ිලශයෝග පනවන අවසබථාශ ර් ඒ 

සේබන්ධශයන් වචන ිරහිපය්  කථා ිරී ට අවසබථාව  ලබී  
පිළිබඳව  ා සතුටු වනවා.  

1980 ගයන්ව  අශේ රශේ ප්රකා යට පත් කරන  ද  ාර්ග 
නීන  ස  ඒ නීන ව ට අදාළ ස කුුම ිරහිපය්  ත ි. ශේ ිලශයෝග 

තුළින්  සංශ ෝධනය කර ා න ශබන්ශන්. 1 80 ද කය වන විට 
අශේ රශේ වා න මිලියන 1් වත් න ුකශණ් නල ල. අද වන විට 
මිලියන 7කට කසන්න වා න  සංඛ්යාව්  අශේ රශේ න ශබනවා. 

භූමි භාගය ශවනසබ ශවන්ශන් නල ල. නමුත් ජනග නය වර්ධනය 
අනුවත්ද ඒ වාශ   වා න සංඛ්යාව අනුවත් සාශේ් ෂව බ න 
ශක ට ශේ වන විට සල ිරය ුතතු සංඛ්යාව්  වලඩි ශව ා 

න ශබනවා. එ  ිලසා ශ   වලඩි වුුම සංඛ්යාවට අනුව සෑ  
ශදය්   ශවනසබ විය ුතතුව න ශබනවා.  ා හිතන  ලටියට ප්රවා න 
 ා ියවිල් ගුවන් ශස වා අ ාතයාං ය විියන් විශ  ෂශයන්  අශේ 

රශේ  ාර්ග විනය්  ඇන  ිරීශේ  ා ශේ ියදුවන රිය අනතුරු අව  
කර ාද ය පත් ප්රවා න පීධන ය්  ඇන  ිරීශේ අරමුකවන් 
කශ ෝචිතව ශේ ිලශයෝග  මන්වා ර්  ියදු කර ා න ශබනවා. ඒ 
වාශ   ශ හි තවත් පියවරයන් ිරහිපය්  ඩිසරියට තලබිය ුතතුව 

න ශබනවා. විශ  ෂශයන්  ජාතයන්තර අත් දලීරේ පදනේ කර 
ශගන අශේ රශේ 1 80 ගයන්ව  න ුකුම ඒ තත්ත්වයන් ත ි. අද 
ශවනසබ කර ා න ශබන්ශන්. නමුත් ශ ෝකශේ අිල්  රටව  මීටත් 

වමා ඩිසරිශයනුි. අද ශේ සේබන්ධශයන් තත්ත්වය පවන න්ශන්. 
එ  ිලසාද අපි ඒ පිළිබඳවත් තවදුරට අවධානය ශය මු කර ාද 
අව ය කරන සංශ ෝධන කඩිනමින්  මන්වා ර්ද ඒවා නීන ගත 

ිරී  අිලවාර්ශයන්  කළ ුතතුි..  

අශේ රශේ මීට අවුරුදු ිරහිපයකට ශපර යාල්ගේශ ෝදර දුේරිය 
 රසබ  ාර්ගශේ ධාවනය  ග දුේරිශේ බසබ රථය්  ගලටි ා රිය 

අනතුර්  ඇන  වුයා. එහිර්ද 50කට කසන්න මිිලන්න් සංඛ්යාව්  
ජීවිත් ෂයට පත් වුයා. ඒ පිළිබඳ ියයවල  ශදනාශ  අවධානය 
ශය මු වුයා; කථා බ ට  ්  වුයා.  ාර්ග නීන  සේබන්ධශයන් 

රියා ාර්ග ගත ුතතුි. ිරය ා  ාධය කථා කළා; ජනතාව කථා 
කළා. ඒ අනුව පාර්ලිශේන්තුශ  හිටරා අ ාතය ිසවංගත ගරු 
ශජයරාේ ප්රනාන්දුරාල්ශල්  ලන තු ාශ  සභාපන ත්වශයන් 
ශවන   ශත්ීේ කාරක සභාව්  පත් කළා.  

ඊට පන්ව පී. දයාරත්න  ලන තු ාශ  සභාපන ත්වශයන් ශත්ීේ 
කාරක සභාව්  පත් කළා. එ  ශත්ීේ කාරක සභාශවන් 
පාර්ලිශේන්තුව  ර ා ඩතා ත් ශ  ඳ වාර්තාව්  ප්රවා න 

අ ාතයාං යට ඩිසරිපත් කළා. අද වන විටද ශේ ශරගු ාිය සකසබ 
ිරීශේ වලම පිළිශවශළ ර් එ  ශත්ීේ කාරක සභා  වාර්තාශ  
කරුුම සල ිරල් ට අරශගන න ශබනවා. එහි සා ාජිකශය්  

විධියට එ  කාරක සභාව ට ස භාිණ ශව ාද  බා ර්රා අද සබ  ා 
ශයෝජනා  ල් ල  ගලන්වී  පිළිබඳව    සතුටු ශවනවා. 

   ප්රවා න අ ාතයාං ශේ ිලශයෝජය අ ාතයවරයා විධියට 

කටුතතු කරන කා ශේර් රියලදුරු බ පත්ර  බා ර්  සඳ ා demerit 
point system එක  මන්වා දුන්නා; නීන ගත කළා.  අපි  එ  ්ර ය 
අිලවාර්ශයන්  රියාවට නලංවිය ුතතුි.. දලනට එ  ්ර ය  මන්වා 
ර් ා  රියාත් ක ශවන්න න ශබන්ශන් නව බ පත්ර සඳ ා ප යි.. 

නමුත්ද අශේ රශේ ියයවල  රියලදුරු බ පත්ර හිමියන් -පලරකව 
රියලදුරු බ පත්ර ඇන  අයත්- නව driving licence එකද නව සබ ාේ 
කාඩ් රියලදුරු බ පත්රය භාවිත කළ ුතතුි.. ශප ීසිය  ා ශ ෝටර් රථ 

ශදපාර්තශේන්තුශ  ිල ධාරින් ශ   ්ර ය ියයයට 100්  
රියාත් ක ිරී ට ඩතා ත් ඩ්  ිලන් කටුතතු කළ ුතතුව 
න ශබනවා. නීන  පනව ා  දම මුදල් ශක ප ය අය කළත්ද  ඒ 

තුළින් රිය අනතුරු අව  කර ගන්න රාළුවන්ක ්   ලශබන්ශන් 
නල ල. එ  ිලසා ශ ෝකශේ අශන්  රටව  වාශ  නීන  රියාත් ක 
විය ුතතුි..  

839 840 

[ගරු කනන්ද අවලත්ග ශ    තා] 
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විශී  රටව ට ිණයා  අපට ශපශනන ශදය්  ත ි.ද  කු න  

ශ ෝ කකාරයක ශ ෝ  ත්ද්රවයය්  පානය කර වා නය්  පලදවී ට  
එ  රටව  ඩම ශන ර් . ඊට  ශ  තුවද පිට රටව  නීන  මීට වමා 
රියාත් කි.. දමයකට ප ය්  සී ා කර ා නල ල. රියලදුරු 
බ පත්රය  බා ර්ශේර්  කුුම  බා ර්ශේ ්ර ය්  න ශබනවා. යේ 

වලරැීද්  කළා   කුුම කපනවා.  කුුම කප ා  ාස 6කට පන්ව 
ශ ෝ යේ ිරිය සී ාවකට පන්ව රියලදුරු බ පත්රය  බා ශදන ශත්  
එය අව ංගු කරනවා. එශ  ත් නලත්නේද අවුරුීදකට අව ංගු 

කරනවා. ස  ර අවසබථාව ර් සද ට  රියලදුරු බ පත්රය අව ංගු 
කරනවා. එශ ි.න් ශ   ්ර ය මූ ය ය දමයකට වමා 
ප්රාශයෝිණකි. ිරය ා    හිතනවා. ශේ කකාරයට  කුුම 

කලරාවාි.න් පන්වද ඒ අයට නලවතත් රියලදුරු රාහුුම පාස ා ාව ට 
ිණහිල් ා ඒ කපා ගත්  කුුම නලවත  බා ශගන ශ  ඳ රියලදුශර්  
විධියට ශේ රට තුළ ත න්ශ  වා නය පාවිච්චි කරන්න 

රාළුවන්ක ්  න ශබනවා.  

ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් ශස වා අ ාතයතු ාත්ද ිලශයෝජය 
අ ාතයතු ාත් එ  අ ාතයාං ය තුළ වි ා  ශවනස්  ියදු කරන 
බව අපි දන්නවා.  ංග ය තුළ ශස වක අන රි් ත ප්ර බනය න ුකයා. 

ඒ සඳ ාත් සබථිරසාර විසමේ  බා ර් ා න ශබනවා. ශ   
අ ාතයාං ශේ කටුතතු කරන එක ඩතා අප න් බව අපි දන්නවා. 
ශ  කදද අ ාරු අභිශයෝගයන් එහි න ශබන්ශන්. නමුත්ද දලන් ඒ 

අ ාරු අභිශයෝගයන් ජය ගිලමින් න ශබන ශ  ශ  ත් . අපි 
බ ාශප ශර ත්තු වනවාද ශ වලිල නීන -ීන  ශරගු ාිය  මන්වා 

ශදනවා වාශ   ඒවා රියාත් ක කරන්නත්. රියලදුරු බ පත්රය 

 බා ර්ශේර් demerit point system එක සඳ ා නීන  සකසබ කර ා 
අවසානි.. පාර්ලිශේන්තුශවත්  එය නීන ගත ශව ාි. න ශබන්ශන්. 
ප්රාශයෝිණකව අශේ රශේ ියයවල  රියලදුරන්ට ශේ ්ර ය රියාවට 

නලංවී  සඳ ා ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුවත්ද 
ශප ීසියයත් ශේ වනශක ට කටුතතු කරමින් ියටිනවා. ඒකට යේ 
යේ කරුුම කාරයා බ පානවා.  

විශ  ෂශයන්  ශප ීසියව ට පරිගයක  බා ිසය ුතතුි.. ඒ 
පරිගයක යන්ත්රයන් සෑ  ශප ලිසබ ිල ධාරිශයකුට   බා ිසය 
ුතතුව න ශබනවා. ඒ සඳ ා  ග  රාහුුමව්  ඔවුන්ට  බා ිසය ුතතුව 

න ශබනවා. ශේ සඳ ා රියාකාී සල ලසබ ්  සකසබ කර ාද අශේ 
රශේ ියයවල  රියලදුරු බ පත්ර හිමියන්ට  බන අවුරුීශී ජනවාරි 
 ස 01වලිල දා ඩඳ ා ශේ ්ර ය රියාත් ක කශළ ත් ශේ  මන්වා 
ශදන නීන  - ීන  වමා ල දායී  ේට කට රියාත් ක කරන්න 

අිලවාර්යශයන්  රාළුවන්ක ්   ලශබනවා. උසාවියකට ිණහිල් ා 
දමය්  ිලය  ිරී  තුළින් ශ ෝ එශවශල් සබථානීය දම  බා ර්  
තුළින් ප ය්  අපට ශේ රිය අනතුරු සේබන්ධශයන් න ශබන 

තත්ත්වය පා නය කරන්න ශ  න  කකාරයිරන්වත් 
රාළුවන්ක ්   ලශබන්ශන් නල ල. අද අශේ රශේ අධිශ ගී  ාර්ග 
 ද ා න ශබනවා. ශේ සේබන්ධ නීන  ීන ත් අද අවලන න් ඩිසරිපත් 

කර ා න ශබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ාද ඔබතු ාට  ලබී න ශබන කා ය 
අවසානි.. 

 
ගරු ලසන්ත අලිණයවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகி வன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 ා ශේ අවසබථාශ ර් ගරු අ ාතයතු ාශ  අවධානයට ශේ 

කාරයා ශය මු කරනවා. අශේ රශේ ඩතා ශ  ඳ  ාර්ග විනය්  
ඇන  ිරී ට කටුතතු කළ ුතතුි.. අශේ රශේ අවුරුීදකට .ද000කට 
කසන්න රාීග යන් ප්ර ායය්  රිය අනතුරු ිලසා ජීවිත පූජා 

කරනවා. ශේ රිය අනතුරු ිලසා රුපියල් බිලියන 40කට කසන්න 

කර්ථික ය පාඩුව්  අශේ රශේ ියදු වනවා. ශේ පාඩු අව  කර 
ගිලමින් ශ  ඳ ප්රවා න පීධන ය්  අශේ රට තුළ ඇන  කර 
ගලනී ට අ ාතයතු ා ඇතුළු ඒ ියයවල ශදනාට  ් න ය  ලශබ්වා!ි. 
ිරයා  ප්රාර්ථනා කරමින් ඒ සඳ ා ිලශයෝජිතයන් විධියට අශේත් 

ස ශයෝගය ස  දායකත්වය  බා ශදනවාය ිරයන කාරයයත් 
සඳ න් කරමින්  ා ිල ඬ වනවා. සබතුන ි.. 

 
[අ.භා. 5.5 ] 
 

ගරු විපේපාල පහට්නාකරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு விநஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශේ  ි.ශ්රෝශසෝනය  ට හිමි 
එක්  ශන ශවි.. කලිනුත් ශේක ිලවලරැිස කශළ  නල ල. ගරු චතුර 
ශස නාරත්න  න්ත්රීතු ාශ  සබථානශේ ඩඳශගන ත ි.  ා කථා 

කරන්ශන්. එශ   කථා ිරී  ව ංගුද දන්ශන්ත් නල ල.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ප්රවා න  ා ියවිල් ගුවන් 
ශස වා අ ාතය ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා  ලන තු ා ස  

ිල ශයෝජය අ ාතය ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං   ලන තු ා ශ ෝටර් 
වා න පනත යටශත් ඩතා  වලදගත් ිලශයෝග ශගන එන්නට 
කටුතතු ිරී  ගලන  ා ඩතා  සතුටු වනවා. ශ  කදද 1 87  ාර්තු 

1.වලිල ිසන අන විශ  ෂ ගලසේ පත්රශේ පළ කරන  ද ශ ෝටර් 
වා න (සංඥයනා  ිලශයෝග සේබන්ධශයන් පරිච්ඡින්න කරන්නට 
රාළුවන් වුශණ්  රියට  අවුරුදු න  කට පන්වි..  

ගරු  සන්ත අ ිණයවන්න  ලන තු ා ප්රකා  කළා වාශ  එදා 
මිලියනයකවත් වා න ශන න ුකුම අශේ රශේ අද වන ශක ට 
මිලියන අටකට කසන්න වා න ප්ර ායය්  න ශබනවා. ශේ වා න 

 ාර්ගව  ධාවනය  වනශක ට නීන ද ශරගු ාිය අවලත් ශවන්න ඕනෑ.  

ගරු නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ා කථා කරන ශක ට ිර වා 
 ට  තකි.ද ශේ සේබන්ධශයන්  ග ශන ශය්  නීන ද ශරගු ාිය 
 රියට රියාත් ක ශකරුශණ් නල ල ිරය ා. ඒක ත ි. ශේ 

කරන්ශන්. එතු ා ඩන්නවා නේ  ා ඒවාට උත්තර ශදන්න 
 ල ලසබන ි.. එතු න් ා  ල  දා  විශ චනය කරන එක ත ි. 
කරන්ශන්. රජය  ලටියට අපි විවිධ  ග - ශන ශය්  විධිශේ - අඩු 

පාඩුකේ ිලවලරැිස කර ාද අද ිලය  track එකට ගන්න කටුතතු 
කරමින් යනවා. පන් ිණය අවුරුදු 20ක කා  පරිච්ශේදය ගත්ශත ත්ද 
අපි ශී පා නය කරරා ඩන  ාසශේ න ුකුම ශබ  ශ ෝ ශීවල් අද 

ශවනසබ ශවමින් යනවා. 

 ට කලින් ගරු චාල්සබ ිලර්  නාදන්  ලන තු ා කථා කළා. 
නමුත් එතු ා කථා කශළ  ශේ විෂයය සේබන්ධශයන් ශන ශවි.. 

ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා ඇ න තු ාටත් ශචෝදනා කර ාද 
ජනාධිපන තු ාටත්ද අශේ කණ්ඩුවටත් යේ යේ ශචෝදනා කළා.  ා 
ඩතා  වගීරශ න් ශේ කාරයය ිරයන්නට ඕනෑද මූ ාසනාරූඪ 
ගරු  න්ත්රීතු ිල. අපි ශේ කණ්ඩුව  දනශක ට ියං   ශබෞීධ 

ජනතාව වාශ   විශ  ෂශයන්  උතුරු නල ශඟනහිර ද්රවිමද මුසබලිේ 
ස   ලශල් ජනතාව අපට ඡන්දය  බා දුන්නා. ඒ වි බවාසය රැක 
ගිලමින් කණ්ඩුව්   ලටියට අපි  ල  විටක  - ල  

ශ  ශ  තක ද  ල  තත්පරයක - කටුතතු කරමින් යනවා. 
එ් සත් ජාීතන්ශ  සංවිධානයට ිණහිල් ා ශේ රශේ දමිළ 
ජනතාවටද උතුරු නල ශඟනහිර ජනතාවට සාධාරයය ඩෂබට 

කරන්න ඕනෑ ිරය ා අපි ප්රන ඥයනා ර් ා න ශබනවා.  

ඒ සඳ ා  අප රියා ාර්ග ගයනාව්  ගත්තා. නමුත්ද එතු න් ා 
අද අපට ශන ශය්  ශචෝදනා කරනවා. ඩමේ අහිමි වුුම අයට අප 

ඩමේ ශදන්ශන් නල ල වල.  ා දන්නා  ලටියට උතුරු නල ශඟනහිර 

841 842 



පාර්ලිශේන්තුව 

ප්රශී ව  අ් කර 6ද000කට කසන්න ප්ර ායයක ඒ ජනතාව 
නලවත පිසංචි කරවන්න අප කටුතතු කර න ශබනවා. අශේ ඩී.එේ. 
සබවාමිනාදන් ඇ න තු ා දලන් ශේ ගරු සභාශ  ියටියා නේ එතු ා 

එය ට සා් ෂි දරාවි. ඒ  න්ත්රීතු න් ා  තක න යාගන්න ඕනෑද අප 
ශේ කටුතතු කරීිස දකුය ස  උතුර ිරයන ියයල්  ස බරව 
න යාශගන වලම කටුතතු කරන්න ඕනෑ බව.  

අද ඒකාබීධ විප් ෂශේ  න්ත්රීවරු අපට ශචෝදනා කරනවාද 
ශක ටියාට රට ශදනවා වල; ඔ් ශක   වරප්රසාද ශදන්ශන් ඒ අයට 
වල; රට ශදකට කමනවා වල; අපට රට අහිමි කරනවා වල. එශ   

ශචෝදනා කරීිසද ඒ ශචෝදනාව ට  ් ශවමින්ද ඒවාට උත්තර 
ශදමින් ත ි.ද අප උතුරු නල ශඟනහිර ජනතාව ශවනුශවන් යේ යේ 
සාධාරයද ුත් න ස ගත රියා ාර්ග ගත්ශත්. ඊශේ ශපශර්දා 

ිසනයක අශේ ගරු  ංග  ස රවීර ඇ න තු ා ිණහින් විශී  
කටුතතු අ ාතයාං ශේ කාර්යා යකුත් එශ   විවෘත කළ කකාරය 
 ා දල් කා.   

ශන ශය්  විධිශේ සංහිඳියාවන් ඇන  ිරී  සේබන්ධශයන් අද 

ජාතයන්තරශේ විවිධ රටවල් අප පිළිශගන න ශබනවා. ුතශරෝපා 
 වු  ශවන්න රාළුවන්ද ඇශ රිකා එ් සත් ජනපදය ශවන්න 
රාළුවන්ද කලනමාව ශවන්න රාළුවන්ද ඕසබශේලියාව ශවන්න රාළුවන්ද  

එංග න්තය -  ා බ්රිතානයය- ශවන්න රාළුවන්ද ඒ ියයවලශදනා  
 අද අශේ රට අනුග නය කරන රියා ාර්ග පිළිශගන න ශබනවා. 
ශේ රශේ දමිළ ජනතාව ශවනුශවන් අන ගරු ජනාධිපන තු ාත්ද ගරු 

අග්රා ාතයතු ාත් ශේ ශගන යන වයාපාරය පිළිබඳව ඔවුන් 
සෑහී කට පත් ශවනවායද සතුටු ශවනවාය ිරයරා ිලසා ත ි. ඔවුන් 
අද අපට GSP Plus වලිල ශීවල් ශදන්ශන්. ඒ ඔවුන් අශේ රට 

ශවනුශවන් ද රා ිලර්යායකි.. කලින්  ට අවසබථාව න ුකයා නේ 
ඒ ගරු  න්ත්රීතු ා ශේ ගරු සභාශ  නවත්වාශගන    ශේ 
උත්තරය ශදනවා. ශ  කදද එතු න් ා ඇහුවාද ශේවාට උත්තර 

ශදන්ශන් කවුද ිරයා. උත්තර ශදන්න කවුරුවත් ඩන්නවාද ිරයාත් 
ඇහුවා. ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා ඇ න තු ිලද කරුයාකර ා 
ඔබතු ා ඒ කථාව අ  ා දලන් උත්තරය්  ශදන්න. චාල්සබ 
ිලර්  නාදන්  න්ත්රීතු ා බසබ නලවතුේ ශප ළ්  සේබන්ධශයන් 

ඩතා  බරපතළ ශචෝදනාව්  ශගනාවා; ස ාව ගන්න ිර වා. ගරු 
ඇ න තු ිලද ඔබතු ා ඒ කාරයය සේබන්ධව ිරයන්න.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අද අප ශ වලිල අයපනත් 

ශ  න්ශන් ඇි.? ශේ රශේ න ුකුම සදාචාරයද අය පනත් ස  
ශවනත් විවිධ ශීවල් පන් ිණය කා ශේ වල් වලිස ා න ුකයා. ශේ 
න ශබන ශන ශය්  විධිශේ පනත් තුළින් අද ශේ ප්රවා න ් ශෂ ත්රය 

 දරා තර  ඇන ද විනය ගරුක රට්  විධියට ඩිසරියට යන්න රාළුවන් 
නේ. අප කනගාටු ශවනවාද අද අපට එශ   යන්න රාළුවන්ක ්  
නලත්ශත් පන් ිණය කා ශේ ශේ රශේ නීන ය අවනීන ය වුුම ිලසාි..  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද පන් ිණය රජය කා ශේ 
බලවලශව ත් ඇත්නේ  න්ත්රීවරශය් ද ඇ න වරශය්  වා නව  
ිණශේ garage numbersවලින්. අද එ් සත් ජාන ක ප් ෂශේ ියටින 
ිරිය  ශකශන් ද අපට එකතු වුුම ිරියදු ඇ න වරශය් ද 

 න්ත්රීවරශය්  එවලිල වා නව  යනවා ිරයා  ා නේ හිතන්ශන් 
නල ල. එදා ඒ ස  ර වා නව  ශන ේ ර න ුකශයත් නල ල. 
එශ   කා යකුත් න ුකයා. ඒ ිලසා ත ි. නීන ය අවනීන ය ශව ා 

න ුකශණ්. ඒවාට රාජකාරි කරන්නත් බල ල. එශ   තත්ත්වය්  
න ුකයා . එ  ිලසා ශේ සේබන්ධශයන්  ලබෑ ශ ස හිත ා කටුතතු 
කරන්න අද අපට ියීධ ශව ා න ශබනවා. අපට  ේබ වුශණ් උඩු 

යටිකුරු කළ රට් . එවන් රට්  ප්රකෘන  තත්ත්වයට පත් කරන්න 
ශබ ශ    අ ාරුි.. අවුරුදු ශදක්  තුළ අප කළ ශබ ශ ෝ ශීවල් 
ශ  ඳට  ඇන . අද එතු න් ා ඒවා අගය කරන්ශන් නල ල. අවුරුදු 

ගයනාව්  න සබශස  කයපිට  රව ා න ුකුම රට්  නලවත 

ශ  ඳපිට  රවන්න අන ගරු ජනාධිපන තු ාද ගරු අග ලන තු ා 
ඇතුළු අශේ කණ්ඩුශ  ඇ න වරු අද කටුතතු කරනවා.  

අද  ාර්ග සංඥයනා පිළිබඳව ප්ර බනය්  න ශබනවා. ගාල්  ිසසබ්රි්  
සේබන්ධීකරය කමිටුශ  ස  සභාපන වරයා ශ ස    එ්  වර්  

ශස යා බලවලවාද ප්රධාන  ාර්ගශේ එන ශක ට ශේ සංඥයනා රාවරු 
න ශබන්ශන් ශක ශ   ද ිරයා. ගරු ඇ න තු ිලද  ා දල් කා 
අේබ න්ශග ම නගරශේ ියට ගාල් ට එන ශක ට න ශබන්ශන් 

එක ශ ග සංඥයනා රාවරුව්  ප ය්  බව. ඒ ශව ාශ  ශප ීසියශේ 
  ත්වරුන්ශගන්    ඇහුවාද ඔබතු න් ා වා න අල්  ා නඩු 
ද න්ශන් ශක ශ   ද ිරයා. සංඥයනා රාවරු නලන  වුයාට මිිලන්න් 

ඒවා ගලන දලනගන්න ඕනෑය ිරයා ඔවුන් ිර වා. ඇත්තද නීන ය 
ගලන දලනගන්න ඕනෑ ත ි.. එතශක ට විශීශිකශය්  කශව ත් 
ශ  කද වන්ශන් ිරයා    ඇහුවා. අේබ න්ශග ම නගරයට 

ඇතුළු වන තලන විශීශිකයා දන්ශන් නල ල. එයා වා නය  
ශ ගශයන් පදවාශගන එනවා. එතශක ට ඔහු අල් නවා; දම 
ග නවා. එ  ිලසා ශේ සංඥයනා සේබන්ධව විධි ත්භාවය්  
න ශයන්න ඕනෑ. සංඥයනා  මන්වා ශදනවා වාශ  ද  ාර්ගව  ඒ 

ියයවලශීවල් ඩතා  ය පත් කකාරයටද කාටත් සතුටු ශවන්න 
රාළුවන් විධියට න ශයන්න ඕනෑ. එ  ිලසා ශේ සේබන්ධශයන් 
කටුතතු ිරීශේර් අපට සල ිරලි ත් ශවන්න ියීධ ශවනවා.  

 ඊළඟටද  ාර්ග තදබදය ශ න්   ාරක රිය අනතුරු 
පිළිබඳවත් අද අශේ ගරු  න්ත්රීතු න් ා කථා කළා. 2006 වසශර් 
ියට 2ද06 ්  ශ ස න ුකුම රිය අනතුරු සංඛ්යාව 2016 වන විට 

2ද77.්  ද් වා වලඩි ශව ා න ශබනවා. රිය අනතුරුවලින් මිය යන 
සංඛ්යාවත් ඒ විධියට  වලඩි ශව ා න ශබනවා. 2ද2.8් ව න ුකුම 
 රය සංඛ්යාව අද 2ද .4්  ද් වා වලඩි ශව ා න ශබනවා. ශේ 

තත්ත්වය තුළින් පල ලිසලිව ශපශනනවා වාශ   අපට 
අවිවාදශයන් ුතතුව පිළිගන්නත් ියීධ ශවනවාද දවියන් දවස ශේ 
රශේ  ාර්ග අනතුරු වලඩි වන බව. අද ශේ විධියට  ාර්ග අනතුරු 

වලඩිශවන්න ප්රධාන ශ  තුන් රැස්  න ශබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද කා ය අවසානි..  

 

ගරු විපේපාල පහට්නාකරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு விநஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද  ට විනාඩි 20්  න ුකයා ශන්. 
 ශ  කා ය අඩු ිරී  අසාධාරයි..  ට තව විනාඩි ප ් වත් 

ශදන්න.  ට කාරයා ශග ම්  ිරයන්න න ශබනවා.    දලන් ත ි. 
 ාතෘකාවට අදාළව කථා කරන්න පටන් ගත්ශත්. ශේ කණ්ඩුවට 
විරුීධව ඩිසරිපත් වුුම යේ යේ ශචෝදනාව ට උත්තර ශදන්නි. 
 ශ  ශව ාව ගත වුශණ්.  

 
ඊළඟටද අද යතුරුපලිස ගලන බ න්න. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කා ය සීමිති.ද ගරු  න්ත්රීතු ිල. කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු විපේපාල පහට්නාකරච්ික ෙහතා 
(மாண்புமிகு விநஜபால தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශ  ඳි.ද ශබ ශ    සබතුන ි.. 

843 844 

[ගරු විශේපා  ශ ේටිකරච්චි   තා] 
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 ට විනාඩිය්  ශදන්නද  ශ  කථාව අවසන් කරන්න.  ට එක 

පාරට වාඩිශවන්න බල ල. මීට කලින් අවසබථාව ත්  ශ  ශව ාව 
 ට අහිමි වුයා. ඒ පිළිබඳව  ා කනගාටු වනවා.  

වර්ත ානශේ වලඩිශයන්  රිය අනතුරු ියීධ වන්ශන් 
යතුරුපලිස ස  ත්රී වී ර් රථවලින් බව අපි දන්නවා. ඒ ිලසා ඒවා 

සේබන්ධශයන් යේ ිලයා නය්  කරන්න ඕනෑ. ශේ වනශක ට 
අශේ රශේ ත්රී වී ර් රථ  ් ෂ 10්  ප ය න ශබනවා. ඒ ිලසා  ත්රී 
වී ර් රථ කනයනය ිරීශේර් යේ සී ාව්  න ශබන්න ඕනෑ. ඒ 

විතර්  ශන ශවි.. අද රිය අනතුරු  ා සේබන්ධව රියාත් ක වන 
නීන -ීන  ප්ර ායවත් නල ල. ස  ර ශව ාවට කවුරු ශ ෝ 
ශකශන්  වා නයකට  ේපා  ශකශන්   ලරුවාට පසබශස  පලය 

24්  යන්න කලින්ද  රයය ශගදරට ශගශනන්න කලින් අනතුර 
ියදු කරරා රාීග යාට ඇප ශදනවා. එතශක ට ඒ රිය අනතුර  ිලසා 
මිය ිණය ශකනාශ  පවුශල් අයශ   ානියක තත්ත්වය ශ  ක් ද? 

එ  ිලසා ශේ නීන -ීන   දනවා වාශ  ද සංඥයනා  දනවා වාශ   
ශේ ියයවල කටුතතු පිළිබඳව ිලයා නයකුත් අපට න ශබන්න ඕනෑ. 
ඒ වාශ   ශේ නීන  සංග්ර ය තුළ යේ යේ ශවනසබකේ කරන්න 
ඕනෑ. ගරු ඇ න තු ා නීන ඥයනශයකු ිලසා ශේ සේබන්ධශයන් 

ඔබතු ාට ශ  ඳ අත් දලීරේ න ශබනවා. අිලවාර්යශයන්  ශේ නීන  
පීධන ශේ යේ ශවනස්  ියීධ වන්න ඕනෑ. එ  ිලසා ඒ 
සේබන්ධශයන් කටුතතු කරන්න ිරය ා ඩල් ා ියටිමින්ද 

විශ  ෂශයන් මූ ාසනයටත් සබතුන වන්ත ශවමින්  ශ  කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 6.0 ] 
 

ගරු චන්ිසෙ ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமநக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ ෝටර් වා න පනශත් 164 

වගන්න ය ස ඟ ිරයවිය ුතතුද එීර පනශත් 2.7 වගන්න ය යටශත් 
ශ ෝටර් වා න (ස කුුමද සංඥයනාද සංශ් ත  ා  ාර්ග  කුුම ිරීේ  
සේබන්ධශයන්  ග ිලශයෝග පිළිබඳව අද සබ දල් වී ට  ා 

බ ාශප ශර ත්තු වනවා.  

1968 ශන වලේබර් 8වලිල ිසන ස  1  5 ශන වලේබර් .1වලිල 
ිසන අත්සන් කරන  ද වියානා සේමුන ශේ ිලය   ප්රකාරව පිළිගනු 
 ලබූ ස කුුම සේබන්ධශයන් ත ි. අද ශේ ිලශයෝග ඩිසරිපත් 
වන්ශන්. ශේ ිලශයෝග සේබන්ධශයන් අද සබ ප්රකා  කරන ශක ට 
අනතුරු  ලඟවීශේ ස කුුමද ිලයා න ස කුුමද ඒ වාශ   
අනතුරු පිළිබඳව ස කුුම ව ශයන් කරුුම දල් වී ට  ලිරයාව 
න ශබනවා. ශේ ිලශයෝග පලනවීශ න් බ ාශප ශර ත්තු වන්ශන් 
අනතුරු  ලින් ියදුවන ජීවිත  ාිලද ශීපළ  ාිලද කර්ථික ව ශයන් 
ියදුවන පාඩු අව  කර ගලනී ි..  

2006 ියට 2016 ද් වා  ග වර්ෂ 10 ගත්ශත ත් වලඩි  අනතුරු 
ප්ර ායය්  ියදු වී න ශබන්ශන් 2011ර්ි.. එනේද අනතුරු 
 තළිසබද සකට වලඩි ගයන් . අද වනශක ට ශේ ප්ර ායය 
න සබඅටද සබ ගයනකට අඩු ශව ා න ශබනවා. ඒ කා ශේද ුතීධය 
අවසන් වුයාට පසබශස ද උතුශර් විවිධ සබථාන බ න්න ිණය 
අවසබථාව  අනතුරු  වි ා  සංඛ්යාව්   ියදු  ග  බව අපට හිතන්න 
රාළුවන්.  

2011 ියට 2020 ද් වා කා ය "අනතුරු අව  කර ගලනීශේ 
ද කය" ශ ස නේ කර ා න ශබනවා. අද අපි ශේ ්ර ශ ද   සකසබ 
කරන්ශන් ශේ ඩ ් කය සරාරා ගලනීශේ අරමුකවන්.  

2015 ශන වලේබර් 12ශවිල ිසන ශ ෝටර් වා න පනශත් 164 
ස  2.7 වගන්න ව  ප්රන පාදනව ට අනුව ජාතයන්තර ප්රමින ව ට 
 ා ශ්රී  ංකාව එකඟ වී ඇන  ප්රමින ව ට අනුව ත ි. ශේ  ාර්ග 
ස කුුමද සංඥයනා ස  අිලකුත් ශීවල් සකසබ කර ා න ශබන්ශන්.  

විශ  ෂශයන් විප් ෂශේ  න්ත්රීවරු අද කථා කරන ශක ට  

Vehicles Lanka (Pvt) Limited  ස ාග  පිළිබඳව කථා කළා. ඒ 
වාශ   මුදල් අ ාතයාං ශේ අඩු පාඩු පිළිබඳවත් එතු න් ා කථා 
කළා. විශ  ෂශයන්  ඒ උදවියශගන්  ා අ නවාද Vehicles Lanka 
(Pvt) Limited   ස ාග   ලදුශ  ශක ි. කා ශේද ිරය ා.  

මුදල් අ ාතයාං ශේ ප්ර බන වාශ  ද SAITM ප්ර බනය ගලනත් 
විප් ෂශේ  න්ත්රීවරු අද කථා කළා. ඒ උදවියශගන්  ා අ න්න 
කල ලන ි.ද ඒ සේබන්ධශයන් ගලටවල න ශබනවා නේ ඇි.  නීන ය 

රියාත් ක කරන්ශන් නලත්ශත්ද ඇි. නඩුව්  ශන ද න්ශන් 
ිරය ා.  පන් ිණය රජය කා ශේ ශේ රට වලරිස පාශර් ත ි. 
අරශගන ිණශේ. ශ ශ   ත ි.  ල  දා  වරීදා ගන්ශන්. 

උසාවිශයන් ශබ්රා ගන්න ඕනෑ ශී පාර්ලිශේන්තුශවන් ශබ්රා 
ගන්න ශේ අය උත්සා  කරනවා. ශේ උදවිය ඇත්තට  වලරිස 
පාශර් ත ි. පන් ිණය රජය කා ශේ ිණශේ. ඒ ශග ල් න් වලරිස 

පාශර් ිණයා විතර්  ශන ශවි.. රටත් වලරිස පාශර් අරශගන ිණයා.  ඒ 
විධියට රට වලරිස පාශර් අරශගන යෑ  තුළ අපි රට්  විධියට අන්ත 
අසරය වුයා. ශ ෝකශේ අිල්  රටවල් අශේ රට පිළිගන්ශන් 
නලන  තත්ත්වයට පත් වුයා. ඒ වා ශ   ශ ෝකය ඩිසරිශේ අපි 

ශක න් වුයා. දලන් ඒ තත්ත්වය ශවනසබ ශව ා න ශබනවා. 
විශ  ෂශයන්     ශේ කරුය ිරයන්න ඕනෑ. අද වනශක ට ශේ 
රටට ිලවලරිස ිලයමුවන් ශදශදශනකු ඩන්නවා. ඒ ජනාධිපන තු ා 

ස  අග ලන තු ා. එ  ිලසා අද රට ිලවලරිස පාශර් යනවා.  

ඒ ිලසා ත ි. විප් ෂශේ  න්ත්රීවරුන්ට ශේ විධියට කථා 
කරන්න රාළුවන් ශව ා න ශබන්ශන්. පන් ිණය කා ශේ ශේ විධියට 

කථා කළා නේ විවිධ ප්ර බන ඇන   ග බව අපි දන්නවා. එදා න්දු 
වෑන්වලින් ඇවිල් ා අරශගන යනවා. ඒ කා ශේ  ාර්ග නීන  ීන  
ශක ි. තරේ දුරට රියාත් ක වුයාද ිර ශව ත්ද රෑට  ලේශබෝිණිල 

ිස වා. ඒ වාශ   න්දු වෑන් එනවා. ඒ වාශ   කාර් පිටුපියන් 
පන්නා ශගන ිණහිල් ා කාර් එශ්  ඩන්න මිිල ා කාර් එක ඇතුළට 
ද  ා ිණිල න ය ා රාච්ච ා   රනවා. ඒ විධියට ත ි. නීන ය 

රියාත් ක වුශණ්. රටට ිලවලරිස ිලයා න   ලශබන්ශන් නලන  
ශවනශක ට ශේ වාශ  තත්ත්ව ඇන  ශවනවා.  

එදා    ශ  කුවට පාරවල් රාළුල් කර ා  ලදුවා. පාරවල් 
 ද ා ශක මිසබ ගත්තා. ඒ වුයාට ඒ කා ශේ ිරිය  විධියිරන් 

වා න තදබදය අඩු වුයාද ිරය ා    අ න්න කල ලන ි..  කවුරු 
ශ  නවා ිර වත් ඒ කා ශේ නීන ය රියාත් ක වුශණ් නල ල. 
ජනතාව නීන  පිළිපලර්ශ න් බල ලර වුයා. නමුත් අද නීන ය 

රියාත් ක ශවනවා. නීන ය අනුග නය ශන කරන කේටියට අද 
හිශර්ට යන්න ියීධ ශවනවා. අද වා න අවභාවිතය 
සේබන්ධශයන් ර් ෂිත බන්ධනාගාරගතව ියටින එ් තරා 

 න්ත්රීවරශය් ද හිටරා ඇ න වරශය්  කථා කළා සි.ටේ එක ගලන. 
එතු න් ා  රියට කථා කරන්ශන් ියයයට ියයය්   
ශුීධවන්තශයෝ වාශගි.. ඒශග ල් න්ට අ තක  ශව ා න ශබනවාද 

බන්ධනාගාරශේ ඩඳශගන ත ි. පාර්ලිශේන්තුවට එන්ශන් 
ිරය ා. ඒශග ල් න්ට අ තක ශව ා න ශබනවාද  වා න අවභාවිත 
කර ා ත ි. බන්ධනාගාරශේ ඩන්ශන් ිරයන එක. ඒවා 
ඔ් ශක   අ තක කර ා න්දශනෝ වාශ  කථා කරමින් කණ්ඩුව 

වලරිස පාශර් යනවාය ිරය ා ජනතාවට වලරිස  තය්  ශදනවා.   

ඒශග ල්ශ ෝ  ඒ විධියට  අවුරුදු ද යකට වලඩි කා ය්  
ජනතාව ඇන්දුවා. ඒ වාශ  තවදුරටත් ජනතාව අන්දන්න රාළුවන් 

ිරය ා ඒශග ල්ශ ෝ හිතනවා. ජනතාව අන්ද ාද  ේබන්ශත ටර් 
කළා වාශ  ජනතාව පාරට බසබස ාද ජනතාව අසීරුතාවට පත් 
කර ා හිතනවාද බ ය ගන්න රාළුවන් ිරය ා. එශ   හිත ාද 

තව ත් ඒ ශී  කරමින් වලරිස පාශර් යමින්ද වලරිස අද සබ  ා වලරිස 
 ාර්ශගෝපශී   ත ි.  ඒ අය අනුග නය කරන්ශන් ිරයන එක 
   ිරයන්න කල ලන ි.. ශේ උදවිය පන් ිණය කා ශේ රට වලරිස 

845 846 



පාර්ලිශේන්තුව 

පාශර් අරශගන ිණයා. අපි  රි පාශර් අරශගන යන  ශක ට ඒකටත් 
 රසබ කප ා තව ත් වලරිස පාශර් ශගන යන්න  දනවා. ඒ ිලසා 
ශේ උදවිය සේබන්ධශයන් ජනතාව ිලවලරිස ීතන්දුව්  ගත්ශත් 

නලත්නේ සද ට  ශේ රට ිලවලරිස පාශර් ශගන යෑ  අභිශයෝගයට 
 ්  ශවනවාය ිරයන එක    ිරයනවා. ඒ ිලසා ඊළඟ 
 ලන වරයශේර්  ජනතාව ශේ උදවිය ප්රන ් ශෂ ප කරි. ිරයන 

වි බවාසය පළ කරමින්  ා ිල ඬ ශවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං  ිලශයෝජය ඇ න තු ා.  

[අ.භා. 6.15] 

 

ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා (ප්රවාහන හා ියවිල් ගුවන් 
පස වා නිපය ජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க - நபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் நசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

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

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අද අශේ අ ාතයාං ය  ලින් 

ශ ෝටර් වා න පනත යටශත් ශගශනන ිලශයෝග අනු ත කරන 
අවසබථාශ  පිළිතුරු කථාව කරන්න  ලබී  පිළිබඳව  ා සන්ශතෝෂ 
ශවනවා.  

1968 ශන වලේබර් 08වලිල ිසන ස   1  5 ශන වලේබර් .0වලිල 

ිසන වියානා සේමුන ය අත්සන් කළාට පන්ද ඒ ිලශයෝග ප්රකාරවද 
සංඥයනාද ස කුුමද සංශ් තද  ාර්ග  කුුම ිරීේ අශේ රටත් 
පිළිශගන න ශබනවා. ඒ ිලසා 2015 ශන වලේබර් 12වලිල ිසන අංක 

1 40/21 දරන ගලසේ පත්රශේ පළ කර ඇන  ශ ෝටර් වා න පනශත් 
164 වගන්න ය ස ඟ ිරයවිය ුතතුද එීර පනශත් 2.7 වගන්න ය 
යටශත් ත ි.  අද ශේ ිලශයෝග ඩිසරිපත් කර න ශබන්ශන්.  

විශ  ෂශයන්  එ් සත් ජාීතන්ශ  සංග ය විියන් 2010 ියට 
2020 ද් වා  කා ය  ාර්ග අනතුරු වලළල් වීශේ ද කය ශ ස 
ප්රඥයනේන ය්  විධියට පිළිශගන න ශබනවා. ඒ අනුවද  ාර්ග අනතුරු 

වලළල් වී  සඳ ා ශ ෝකශේ අනු ත ්ර ය අනුව අශේ රශේත් 
 ාර්ග ස කුුමද සංඥයනාද සංශ් ත  ා  ාර්ග  කුුම ිරීේ ිරී ට 
ියදු වී  ිලසා ත ි. අද විශ  ෂශයන්  ශේ ිලශයෝග ඩිසරිපත් කර 

න ශබන්ශන්.  

දලනට අශේ රශේ ලියාපිසංචි ශ ෝටර් රථ ප්ර ායය මිලියන 
6.6්  ප ය ශවනවා. සා ානයශයන් දවසකට එි.න් මිලියන 
4.8්  ප ය පාශර් ග න් කරනවා.   

විශ  ෂශයන්   ාර්ග අනතුරු පිළිබඳව ජනතාව දලනුවත් 
ිරී ට ස  යේ ිලයා න  ඇන  ිරී  සඳ ා   ාර්ග අනතුරු පිළිබඳ 
ජාන ක සභාව යනුශවන් කයතනය්  අශේ රශේ පවත්වා ශගන 

යනවා. 

ගරු ිලශයෝජය කාරක සභාපන තු ිලද සා ානයශයන් ශේ රශේ 
වසරකට  ් ෂ 5කට කසන්න අනතුරු ප්ර ායය්  ියීධ වුයත්ද  

40ද000කට වමා අඩු ප්ර ායය්  ත ි. ශප ීසියයට වාර්තා වන්ශන්. 
ඒ ිරයන්ශන් .8ද000්   - 40ද000්  අතර ප්ර ායය් . සා ානය 
ව ශයන්  ාර්ග අනතුරුවලින් දවසකට 7ශදශන්  ප ය මිය 

යනවා. ඒ ිරයන්ශන් වසරකට 2ද800්  .ද000්  අතර ප්ර ායය් .  
ශ ය අිලවාර්යශයන්  වි ා  ප්ර බනය්  බවට පත් ශව ා 

න ශබනවා.    ළඟර් එංග න්තශේ පලවලන  සේශේ නයකට ිණයා. 

එහිර් ිරයලවුයා වසරකට ශ ෝකශේ රාීග යන් මිලියන 50්  
වා න අනතුරුවලින් කබාධිතවීේ ස  මිය යෑේ ියීධ ශවනවා 
ිරය ා. ඒක වි ා  සංඛ්යාව් .  

ඒ ිලසා විශ  ෂශයන්  ශේ සඳ ා අව ය නීන  සකසබ කළ 

ුතතුි.. එ  ිලසා අපි ශේ ගලසේ පත්රශේ සංඥයනා වර්ග .00කට 
කසන්න ප්ර ායය්  අද ගලසේ කර ා න ශබනවා. විශ  ෂශයන්   
ශ ෝකශේ න ශබන ප්රමින යට අනුව ඩිසරිශේ ර් අශේ රශේ  ාර්ගව  

පිසකයන් පාර  ර ා  ාරු වන ක  ඩර ශවනුවට න්දු ඩර්  
දිරන්න  ලශබි.. ඒක ත ි. ශ ෝක ප්රමින ය. ඒ ිලසා ඩිසරිශේ ර් ඒ 
්ර ය අශේ රශටත් ියීධ ශවි.. මීට පසබශස  ක  ඩර ශවනුවට න්දු 

ඩර්  ත ි. න ශබන්ශන්. ඒ වාශ  සංඥයනා ්ර   කුුම ිරීේ 
.00කට කසන්න ප්ර ායය්  අද ශේ ගලසේ පත්රශේ සඳ න් 
ශවනවා.  

අද අශේ  න්ත්රීවරු ීරප ශදශන්   ඔවුන්ශ  ප්ර බන පිළිබඳව 
කථා කළා. ස  ර  න්ත්රීවරු අදට ිලයමිත ශීවල් ගලන කථා 
කරන්ශන් නලන ව ශවන ශවන ශීවල් ගලනත් කථා කළා. ශකශස  
ශවතත්ද ශ ෝට ර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව  ර ා ශ   

වසශර්ර් රියාත් ක කරන්න අපි වි ා  ශයෝජනා ප්ර ායයකුත් 
සල න්ේ කර න ශබනවා. අශේ ගරු ිල ල් ියරිපා  ද ියල්වා 
ඇ න තු ා ශ   අ ාතයාං ය බාර ගත්තාට පන්වද අශේ 

අ ාතයාං ය වි ා  ශවනසකට භාජන ශව ා න ශබනවා. ප්රවා න 
අ ාතයාං යත්ද ියවිල් ගුවන් ශස වා අ ාතයාං යත්ද ගුවන් 
ශත ටුශප ළත් නවීකරයය ශවනවා. ධාවන පථය නවීකරයය 

ශවනවා.  ංකා ග නාග න  ණ්ම ශේ ය ඝ්ර ශවනස්  ියීධ 
ශව ා න ශබනවා.  

පන් ිණය කා ශේ ශස වකයන්ට පඩි  ලුකශණ් නල ල; 

පාරිශතෝෂික මුදල්  ලුකශණ් නල ල; ශස වක අර්ථ සාධක අරමුදල් 
 ලුකශණ් නල ල. දලන් ඒවා ියයල්    බා ශදන වලම පිළිශවළ්  
සකසබ කර ා න ශබනවා. ඒ වාශ   දුේරිය ශදපාර්තශේන්තුශ  

දුේරිය  ාර්ග නවීකරයය ශවනවා. අවලන න් දුේරිය  ාර්ග 
 ලශදනවා.  ංකාවට අපි අවලන න් දුේරිය ශගන්වනවා. ප්රවා න 
් ශෂ ත්රශේ ශ වලිල වි ා  සංවර්ධනය්  එතු ාශ  නායකත්වය 
යටශත් ියදු ශවමින් පවන නවා.  

ශ   ිලශයෝග ඩිසරිපත් කළ අවසබථාශ  ර් ස  ර  න්ත්රීවරු 
ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව පිළිබඳවද  ශ ෝටර් රථ 
ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුශ  ලිපි ශග නු පිළිබඳව ඇහුවා. 

විශ  ෂශයන්  අශේ අ ාතයතු ාශ  නායකත්වය යටශත් අපි  
අවලත් ගබමා සංීරර්යය්   ද ා දලන් එහි රා් ක සකසබ ශවමින් 
න ශබනවා. වලඩි කා ය්  යන්නට ශපරද තව  ාස ීරපයිරන් 

ප ය එ  ලිපි ශග නු රා් කව ට ඇතුළත් කරන්න රාළුවන්. 
අවලත් ගබමා සංීරර්යය ඩිස කළාට පන්ව අසබථානගත ශව ා 
න ශබන ලිපි ශග නුත් අපට ශස යා ගන්න රාළුවන් ශවි. ිරය ා අපි 

හිතනවා. ඒ වාශ   e-motoring වයාපෘන ශේ මූලික වලම කටුතතු 
අපි අවසන් කර ා න ශබනවා.    හිතන විධියට ශේ වසශර්ර් ඒක 
අවසන් කරන්න රාළුවන් ශවි.. 2018 වසශර් ියට e-motoring 
වයාපෘන ය කරේභ කර ා අපට ඒක රියාත් ක කරන්න රාළුවන් 

ශවි. ිරය ා හිතනවා.  

ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුයවර්ධන  න්ත්රීතු ා වා න 2ද250්  
පිළිබඳව පලවන්වා.    හිතන විධියට ශ ය සෑශ න කා යක ියට 

න ශබන ප්ර බනය් .  හිටරා ජනාධිපන   හින්ද රාජප් ෂ  ලන තු ා 
අග ලන වරයා ව ශයන් කටුතතු කරරා කා ශේද ශජයරාේ 
ප්රනාන්දුරාල්ශල් ඇ න තු ාශ  කා ශේ ියීධ ශවච්ච ප්ර බනය් . 

එ්  රාීග ශය්  වා න එක සබ ිරී  සඳ ා අවසර ඩල් ා ඊට 
පසබශස  උසාවිත් ිණහිල් ා න ුකයා.  

847 848 

[ගරු චන්ිස  ග ශ    තා] 
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2012 වර්ෂශේ සලේතලේබර්  ාසශේ ර් උසාවිශයන් ශ යට 

අවසර ර් ිලශයෝගයකුත් ර් ා න ුකයා. නමුත්ද ඊට පන්ව 
නීන පන වරයා විියන් උසාවිය  ලින් යේ යේ ිලශයෝග  බාශගන 
න ුකයා. ශකශස  ශවතත්ද දලන් කලබිනේ  ණ්ම යට ශ ය ඩිසරිපත් 
ශව ා න ශබනවා.  ලබලි.ද ශ හි බදු පිළිබඳව අපට ිරිය ශදය්  

කරන්න බල ල.  බදු අඩු කරනවාදද වලඩි කරනවාද ිරයන ීතන්දුව 
ගන්න අශේ අ ාතයාං යට බල ල. ඒ ීතන්දුව ගන්ශන් මුදල් 
අ ාතයාං යි..  මුදල් අ ාතයාං ය ඒ ගත ුතතු ීතන්දු  ගනීවි. 

ශකශස  ශවතත්ද ශ ෝටර් රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුශ  කාර්ය 
භාරය වන්ශන් රට තුළට වා නය්  ශගනාවා   ශ ෝටර් රථ 
ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුව විියන් එය ලියා පිසංචි ිරී ි.. මුදල් 

අ ාතයාං ය විියන් බදු සංශ ෝධනය කළාට පන්වද උසාවි ිලශයෝග 
අනුව ගන්නා රියා ාර්ග තුළින් ත ි. ඒක ියදු ශවන්ශන්. අශේ 
අ ාතයාං යට ඒ පිළිබඳව විශ  ෂ වගීර ්  පලවරි ා නල ල.  

ගරු ම  සබ ශීවානන්දා  ලන තු ා ිර වාද දම මුදල් වලඩි 
ිරී  තුළින් ියදු වන වලරැිස ප්ර ායය අඩු කර ගන්න රාළුවන් 
ිරය ා. ඒක ඇත්ත. ඒක ිලසා ත ි. අශේ ගරු ඇ න තු ා ස  ර 
වලරැිස  සඳ ා - ප ක ප ය - අය කරන දම මුදල් ප්ර ායය වලඩි 

කරන්න බ ාශප ශර ත්තු ශවන්ශන්. ඒ වාශ   දම පනත 
සංශ ෝධනය කරන්නත් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. අශේ දම 
වර්ග .0්  ප ය න ශබනවා. ඒ ියයල්   සංශ ෝධනය කර ා අපි 

නීන පන වරයාට ශය මු කරනවා.  නීන පන වරයා ඒ පිළිබඳව අව ය 
මූලික වලම පිළි ශවළ රියාත් ක කළාට පන්ව  නලවතත් 
පාර්ලිශේන්තු වට ශගනලල් ාද පාර්ලිශේන්තුව තුළින් එ  දම පනත 

සංශ ෝධනය ිරී ට අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  වලරැිස 5්  
සඳ ා වන දම මුද  වලඩි කරන්න අපි බ ාශප ශර ත්තු ශව ා 
න ශබන්ශන්ත් විශ  ෂශයන්   ාර්ග අනතුරු අඩු ිරී  සඳ ාි.. 

විශ  ෂශයන්  බ පත්ර ශන  ලන ව රිය ධාවනය ිරී  සේබන්ධව 
ගරු ම  සබ ශීවානන්දා  න්ත්රීතු ා සඳ න් කළා. බ පත්ර 
ශන  ලන ව රිය ධාවනය කරන වි ා  පිරිස්  ියටින බවට අපට පන් 

ිණය ිසනව ර් දලන ගන්නට  ලුකයා. ශ  කදද අශේ ශ ෝටර් රථ 
ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුවට අනුුත් ත ජාන ක ප්රවා න ෛවදය 
කයතනයට රියලදුරු බ පත්ර  බා ගලනී  සඳ ා පලමිශයන වි ා  
ිසගු ශපෝලිේ දිරන්නට  ලුකයා. ශ ශත්  කා ය්  රියලදුරු 

බ පත්රය්  ශන  ලන වි. ශබ ශ ෝ ශදන්  රිය ධාවනය කර 
න ුකශණ්. රියලදුරු බ පත්රය්  ශන  ලන ව රිය ධාවනය කළ ිලසා 
ත ි.  ාර්ග අනතුරු වලඩි ශව ා න ුකශණ්. ඒ ිලසා ඩිසරිශේර් ශේ 

පිළිබඳව අශේ විශ  ෂ අවධානය ශය මු කර ා න ශබනවා. එය 
ිලයා නය ිරී  සඳ ා අපි වලම පිළිශවළ්  සකසබ කර ා 
න ශබනවා.  

ඒ  ලින් ශේ රශේ න ශබන අනතුරු ප්ර ායය අඩු කර ගන්න 
රාළුවන්. ඒ වාශ   ියයවලශදනාට   බ පත්ර  බා ශදන්න රාළුවන් 
බවත් ශේ අවසබථාශ ර් ප්රකා  කරනවා. ඒ වාශ    ාර්ග 

කර් ෂාව පිළිබඳ ජාන ක  සභාව  ලින් ශේ වා න අනතුරු ිලසා 
කබාධිත වන රාීග යන්ට යේ ිරිය වන්ිස මුද ්   බා ර්ශේ 
කටුතතු දලනට සන යකට ප ය ප්රථ  ගරු ඇ න තු ාශ  
ප්රධානත්වශයන් ියදු කළා. එවලිල වලම පිළිශවළකුත්  ංකාශ  

න ශබනවා. ඒකත් අපි රියාත් ක කරශගන යනවා. ජනතාව ශේ 
ගලන දලනුවත් ශව ා නල ල. සා ානයශයන් වා නයිරන් අනතුර්  
ියදු වුයා  ර් ෂය ස ාගේවලින් ශගවන මුදල් ශවන  

න ශබනවා.  ලබලි.ද රජය ව ශයන් වන්ිස මුදල්  බා ශදන වලම 
පිළි ශවළකුත් න ශබනවා. ඒක දලනට ත් අපි රියාත් ක කරශගන 
යනවා.  

 ාර්ග කර් ෂාව පිළිබඳ ජාන ක සභාව විියන් ජනතාව ප ය්  
ශන ශවි.ද පාසල් ියන්න් ඇතුළු ියයවලශදනා  දලනුවත් කරන 
වලමසට න්  ල  ිසසබ්රි් කශේ  රියාත් ක ශවනවා. දලනට ත් 

රියාත් ක ශවමින් පවන නවා. එහි සභාපන  ෛවදය ශකෝදාශග ම 

 ලන තු ා ඩතා ත්  ශ  ඳින් එය රියාත් ක කරශගන යනවා. 

ශ ි.න් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවන්ශන් ජනතාව දලනුවත් ිරී ි.. 
අශේ අ ාතයාං ය තුළින් එය ඩතා  ශ  ඳින් ියදු කරශගන යන 
බවත් ශේ අවසබථාශ ර් ප්රකා  කරන්නට ඕනෑ.  

ියියර ජයශක ඩි  න්ත්රීතු ා ිර වාද ජනතාවට පීමනය්  ඇන  

කරන විධියටද රියදුරන්ට පීමනය්  ඇන  කරන විධියට ත ි. ශේ 
ිලය යන් ශගනලල් ා න ශබන්ශන් ිරය ා. අද ගලසේ පත්රශේ 
න ශබන ශේ සංඥයනා ්ර  .00්  ප ය ප්ර ායය පිළිබඳව අත් 

ශප ත්  සකසබ කර ා එය රියදුරන් අතර ශබදා ර් ්  ශකශරන්න 
ඕනෑ.  ඒ වාශ   ජනතාව අතරටත් ඒක යන්න ඕනෑ. එතශක ට 
ත ි.  ජනතාව  ඒ පිළිබඳව  දලනුවත් ශවන්ශන්.  

ශ ි.න් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවන්ශන් රියදුරන්ව කර් ෂා 
ිරී ද පිසකයන් කර් ෂා ිරී ද ඒ ශග ල් න්ශ  ශීපළ කර් ෂා 
ිරී ද ජනතාව කර් ෂා ිරී  ස   ාර්ග අනතුරු ිලසා මිය යන 

ප්ර ායය අව  ිරී ි.. ජනතා විමු් න  ශපරමුශණ්  න්ත්රීවරයා 
ිර වාද ශ ම ශරෝගවලින් මිය යන ප්ර ායයට වමා වලඩි 
ප්ර ායය්  රිය අනතුරුවලින් මිය යනවා ිරය ා. රජය්  
ව ශයන් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවන්ශන්ද  ාර්ග අනතුරු අව  

ිරී  ටි..  ලබලි.ද  ශ  ශපෞීගලික  තය නේ සෑ  ශකනකු 
තුළ  සබවයං පා නය් ද සබවයං විනය්  න ශබන්න ඕනෑය ිරයන 
එකි.. එශ   න ශබනවා නේ ශේ ප්ර බන විස ශඳනවා. එශ   

වුශය ත් ඒ සඳ ා නීන  ශගශනන්න ඕනෑ නල ල. සෑ  ශකශනකු 
තුළ  සබවයං පා නය් ද සබවයං විනය්   න ශබනවා නේ ශේ ප්ර බන 
විසඳා ගන්න රාළුවන් ිරයන එක  ා විශ  ෂශයන්  සඳ න් 

කරන්න කල ලන ි..  

විශ  ෂශයන්  නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ා ිර වාද ශ ෝටර් 
රථ ප්රවා න ශදපාර්තශේන්තුවට පරිගයක පීධන ය්  අව ය 

ශවනවා ිරය ා. ඒක  ඇත්ත.    මුලින්  ිර වා වාශ  e-
motoring වයාපෘන ය අපි අිලවාර්යශයන්  සකසබ කරමින් යනවා. 
අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවාද ශේ වසශර්  රියාත් ක ිරී ට 

ශයෝජිත වලමසට න්ව ට  කුුම ්ර ය රියාත් ක කරන්න. 
ශවනත් රටව  රියදුරන් වලරැීද්  කරරාවා  ඔවුන්ශ  රියදුරු 
බ පත්රශේ  කුුම අඩු ශවනවා.  න්ත්රීවරුන් වි ා  ප්ර ායය්  
ිර වාද දම ගලසී  ශකශස  ශවතත් රියදුරු බ පත්රශේ ඒ  කුුම අඩු 

ිරී  කරන්න ිරය ා. ශේ වසශර් ියට අශේ රශේ ඒක රියාත් ක 
කරන්න බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  ලබලි.ද ශවන රටව   කුුම 
අඩු කරනවා ප ය්  ශන ශවි.ද දමත් ග නවා; උසාවිත් අරශගන 

යනවා. වි ා  ්ර ශ දය්  තුළ  ඒක කරන්න ඕනෑ ශදය් . 
විශ  ෂශයන්  නීන  පලනවී  කරීර්  ල  පලත්ත්  ගලන  බ න්න 
ඕනෑ. විශ  ෂශයන්  අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවාද ශේ වසශර් 

ියට ඒ අකුස තා - demerit -  කුුම ්ර ය රියාත් ක කරන්න.  

   මුලින් ිර වා වාශ  දම මුදවලත් සංශ ෝධනය කරනවා. 
රාහුුමවන රියදුරන්ට රාහුුම ධාවන පථ කරේභ කරන්න කටුතතු 

කරනවා. ඒ වාශ   ශ ර ලර අවලත් ධාවන පථය්   දන්න වලම 
කරේභ කර ා ළඟර් එය විවෘත කරන්න බ ාශප ශර ත්තු 
ශවනවා.  ඩිසරිශේ ර් ප්රධාන නගරව  එවලිල රාහුුම ධාවන පථ 
කරේභ කරන්න අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  

අපි  ාසයකට ප ය ප්රථ  රියදුරු පාසල් ිලයා නය ිරී  
සඳ ා විශ  ෂ වලම පිළි ශවළ්  රියාත් ක කළා. අපි පනත් 
ශකටුේපත්  ශගනලල් ා  ංකාශ  න ශබන රියදුරු පාසල් 

ිලයා නය කරන්න වලම සට න්  ශගනාවා. ඒ රියදුරු පාසල් 
ියයල්   ඒකට ඩතා ත් ශ  ඳින් කල ලත්ත ප්රකා  කළා. ඒ 
වාශ    ්රිශරෝද රථ ිලයා නය ිරී  සඳ ා වලමපිළිශවළ්  

රියාත් ක කරන්නත් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  ංකාශ  
්රිශරෝද රථ  ් ෂ 12්  ප ය න ශබනවා. ඒ ්රිශරෝද රථ 

849 850 



පාර්ලිශේන්තුව 

ිලයා නය ිරී  සඳ ා කටුතතු කරන්න බ ාශප ශර ත්තු 
ශවනවා. ්රිශරෝද රථ රියදුරන් රාහුුම ිරී  සඳ ා වලම පිළිශවළ්  
අපට අව ය ශවනවා. ඒකත් අපි කරන්න බ ාශප ශර ත්තු 

ශවනවා. ්රිශරෝද රථ සඳ ා මීටර් සවි ිරී  සඳ ා වලම පිළිශවළ්  
සකසබ කරන්නත්ද  ්රිශරෝද රථව  ග න් කරන  ගීන්ට එ  රථව  
රියදුරන්ශ  අනනයතාව දලන ගලනී  සඳ ා යේ ිරිය වලම 

පිළිශවළ්  සකසබ කරන්නත් අපි බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.   

ශේ කාරයය පිළිබඳව පල ලිසලි ිරී  සඳ ාත්    ශ ය 
අවසබථාව්  කර ගන්නවා. රශේ ජනතාවට වලරැිස චිත්රය්  ශපන්වා 

න ශබනවා.  ස  ර පත්තරව ත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා කර ා 
න ශබනවා    දල් කා.  ්රිශරෝද රථව  එක එක වලිර ලිය ා 
න ශබනවා අපි දිරනවා. ඒවා ග න්න ත නේ කර ා න ශබනවා 

ිරය ා ඒ පත්තරව  න ුකයා. එශ   එක්  නල ල. ඒ වලිර ඕනෑ 
එක්  ්රිශරෝද රථශේ න යා ගන්න රාළුවන්.  ලබලි.ද ඒ ්රිශරෝද 
රථශේ ශවනසබ කරන්න බලරි  ශීවල් න ශබනවා.  බජාේ ිරයන 
්රිශරෝද රථය්  කශව ත්ද එශ   නලත්නේ ශවනත් න ිරන් 

්රිශරෝද රථය්  කශව ත් ඒ න  ශවනසබ කර ා ශවනත් න ් ද 
එනේ "ශට ශය ටාද ශබන්සබ" වාශ  ශවනත් නේ සහිත බලේ  
ග න්නි. බලරි.  ඒක ත ි. අපි ිලයා නශයන් බ ාශප ශර ත්තු 

ශවන්ශන්. නමුත්ද  ්රිශරෝද රථ අි.න කරු විියන් ග  ා න ශබන  
යේ යේ වලිර ශවනසබ කරන්න අපි ිරියශස ත් බ ාශප ශර ත්තු 
ශවන්ශන් නල ල. ිරිය  ්රිශරෝද රථ හිමිශයකුට ප්ර බනය්  ශවන 

වලම පිළි ශවළ්  අපි ිලයා නය තුළින් කරන්න බ ාශප ශර ත්තු 
ශවන්ශන් නල ල. ්රිශරෝද රථ සංගේ ස ඟ සාකච්ඡා කර ාද  
ඔවුන්ශ  ප්ර බන ඩතා ත් අව  ශවන විධියටද  ඒ වාශ    ඟීන්ශ  

කර් ෂාව සල ශසන විධියට ශේ ිලයා න කටුතතු යේ ්ර වත් 
වලම පිළිශවළ්  අනුව කරන්න ත ි. අපි බ ාශප ශර ත්තු 
ශවන්ශන්. 

ඒ වලම පිළිශවළත් අපි අිලවාර්යශයන්   ාර්ග කර් ෂාව 
පිළිබඳ ජාන ක සභාව ස ඟ සාකච්ඡා කර රියාත් ක කරන්නට 
බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. ඒවාශ   කර් ෂක හිසබ වලන්ේ සඳ ා  
ජාතයන්තර ප්රමිීතන්ට  ා ශ්රී  ංකාශ  ප්රමිීතන්ට අනුූල ව 

ශරගු ාිය ප්රකා යට  පත් ිරී ට අපි ශේ වසශර්  බ ාශප ශර ත්තු 
ශවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ිලශයෝජය ඇ න තු ාද ඔබතු ාට තව විනාඩියක කා ය්  

න ශබනවා.  

 

ගරු අපශ් ්  අපේියසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அநசாக் அநபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූ ාසනාරුඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද විශ  ෂශයන් පාසල් ළමුන් 
ප්රවා නය කරන වා න අශේ රශේ 45ද000ක ප ය ප්ර ායය්   

ලියාපිසංචි වී න ශබනවා. එශස  ලියාපිසංචි ශන  ග වා නත් 20ද000්  
ප ය න ශබනවා. පාසල් ළමුන් ප්රවා නය කරන වෑන් රථද බසබ රථ 
ිලයා නය ිරී  සඳ ා ශ වර අයවලශයනුත් යේිරිය 
ප්රන පාදනය්  ශවන් කර න ුකයා. ඒ සඳ ාත් කටුතතු කරන්නට අපි 

විශ  ෂශයන් බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා.  ඒ වාශ   ්රිශරෝද රථව  
කර් ෂාව සඳ ා ිලශයෝග ප්රකා යට පත් ිරී ත්  අපි  කරන්නට 
බ ාශප ශර ත්තු ශවනවා. ශේ ියයල්   කරන්නට 

බ ාශප ශර ත්තු වන්ශන් රශේ  ගීන්ශ  කර් ෂාවටි.; 
ජනතාවශ  කර් ෂාවට ස   ජනතාවශ  ශීපළ කර් ෂා 
කරන්නටි..  රජය්  ව ශයන් අපට අව ය ශව ා න ශබන්ශන්ද  

 ගීන් ස  ජනතාව  කර් ෂා ිරී ි.. ප්රවා න අ ාතයාං ය  

ශ   ගරු අ ාතයතු ා  භාර ගත්තාට පසබශස   ශේ  රශේ ඩිසරි වසර 
 තර තුළ  ගීන්ට  ශ  ඳ ප්රවා න ශස වය්   බා ර් ි. අශේ එක  
අරමුය. ශේ ියයල්   කරන්ශන්  ගීන්ට ශ  ඳ ප්රවා න ශස වය්  
 බා ර්  රථශේ ග න් කරන රියලදුරාශ  ස    ගීන්ශ  කර් ෂාව 

සඳ ාි..   ංකාශ  ශදශකෝටි දස  ් ෂය්  වන ජනතාවශගන්  
එ්  ශකෝටි පන් ් ෂය්  ප ය ශේ වා නව  ග න් කරනවා.  
 ගීන්ශ  ජීවිත  කර් ෂා කරද   ශ  ඳ  ගී ප්රවා න ශස වය්  ශේ 

රට තුළ ඇන  ිරී  සඳ ා  ගරු ඇ න තු ා ගන්නා රියා ාර්ගය  
අගය කරනවා. ඒ වාශ   ශ ෝටර් රථ ප්රවා න 
ශදපාර්තශේන්තුශ  ියයවල  ිල ධාරින් ස   අශේ අ ාතයාං ශේ 

ශල්කේතු ා ප්රමුඛ් ියයවල   ිල ධාීන් ගන්නා රියා ාර්ගයන්  
විශ   ෂශයන් අගය කරන අතර   අද ශේ ශවනුශවන්  කථා කළ 
ියයවල ගරු  න්ත්රීතු න් ාට  ශ  සබතුන ය රාද කරමින්    ිල ඬ 

ශවනවා.  
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

කල්තැබෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

ගරු ගයන්ත කරුයාිකලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு க ந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද  " පාර්ලිශේන්තුව  දලන් කල් 

තලබිය ුතතුය" ි.  ා ශයෝජනා කරනවා.  
 
ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தி ம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල්තලබීශේ ශයෝජනාව ඩිසරිපත් කරන්ශන් ගරු 
එසබ.එේ.  රි් කාර්   න්්රිතු ා.  

 
 

 පප දු ෙහ ජනතාව අපහසුතාව  පත් කරන 
උද්ප  ෂය  

மக்களுக்கு அதசளகாி மான விதத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் 

நடத்துதல்  
PROTESTS INCONVENIENCING THE PUBLIC 

 

[අ.භා. 6..0] 
 

ගරු එසන.එම්. ෙරි් කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ප ත සඳ න්  සභාව 
කල්තලබීශේ ශයෝජනාව    ඩිසරිපත් කරනවා. 

"ප්රජාතන්ත්රවාර් රාජය ්ර ය්  තුළ යේ අි.ීතන් ිසනා ගලනී ට  
උීශ ෝෂය  ා  විශරෝධතා පලවලත්වීශේ ිලද ස  ා අි.න ය පිළිගනී. නමුත් 

ඇතලේ අවසබථාවන්ව ර් එ  ිලද ස  ා අි.න ය අිලිය ශ ස භාවිතා 

කරමින් ියදු කරන උීශ ෝෂය ිලසා රශේ කර්ථිකයට  ාිල ිරී ද ශප දු 

  ජනතාව අප න්තාවයට පත් ිරී ද වලම කරන ජනතාවශ  කා ය 

නාසබන   ිරරි ද රටට පලමිශයන කශයෝජකි.න් අෛධර්යට පත් වී ද 

851 852 

[ගරු අශ ෝ්  අශබ්ියං    තා] 
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ශරෝගීන් අප න්තාවට පත්වී  ශ න්  මි  කළ ශන  ලිර පාඩු රටට ියදු 

වී  ිසිණන් ිසගට  දලකගත  ලිර විය. එශ ි.න් ශක ළඹ නගර සී ාව තුළ 

උීශ ෝෂය ස  විශරෝධතා වයාපාර දල් වී  ත නේ ිරරි  ශ ෝ ඒ සඳ ා 

න්දුන් පරිිස සබථානය්  සකසබ ිරී  ශ ෝ ශන එශස  නේ ශක ළඹ    නගර 

සභා සී ාශවන් පිටත  සබථානය්  සකසා ර් කර්ථිකයට  ාිලදායක ශ ෝ 
ශප දු    ජනතාවට පීමාකාී ශන වන ශ ස පලවලත්වී ට අව ය කටුතතු 

සල සී ට    ශයෝජනා කරමි. " 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ශ වලිල ශයෝජනාව්  අපට අද 
පාර්ලිශේන්තුවට ඩිසරිපත් කරන්නට ියදු වුශණ් ඇි.ද ිරයන එක 

පිළිබඳව ටික්  වි සා බලීස  වටිනවා. 2015 ජනවාරි  ාසශේ 8 
වලිලදාට කලින්  කා සී ාවට  ශ   තකය ශගනයන්න  ා 
කල න ි.. 2015 ජනවාරි  ාසශේ 8 වලිලදාට කලින් අද  ඔය 

උීශ ෝෂයය කරන රාජය ිල ධාරින්ට උීශ ෝෂයය ිරීශේ 
 ලිරයාව්  න ුකයාද? අද ජනතාව  උිය ගන්වන න්ළු ප්රකා  ිලකුත් 
කරනද ශපෞීගලික නයාය පත්රව ට වලම කරන  ාධයශ ර්න්ට ඒ 

විධියට වලම කරන්නට රාළුවන්ක ්  න ුකයාද? සෑ  ශප ඩි 
ශදය්   අල් ාශගන වෘත්ීතය සමින ව ට ශක ළඹ ශක ටුවට ශ ෝ 
ජනාධිපන  කාර්යා ය  වට  කර  උීශ ෝෂයය ිරීශේ  ලිරයාව 
න ුකයාද? එශ   න ුකයා නේද එ් ශකෝ න්දු වෑන් එකිරන් 

උසබසනවා; එශ   නලත්නේ  අත පය කපනවා; එශ   නලත්නේ 
 ාධය කයතන ිණිල න යනවා; එශ   නලත්නේ ශප වලවලින් ග  ා  
එ වනවා. එ  ිලසා එවලිල ප්රජාතන්ත්රවාදය නලන ද  ානව 

අි.න වාියකේව ට ගරු කරන්ශන් නලන ද නීන ශේ කධිපතයය රජ 
ශන කරන  ජනස ාජය්   ශ්රී  ංකාව තුළ ිලර් ායය වී  ස   ඒ 
 ර ා දූෂයයද ීනෂයයද වංචාව  ා නාසබන ය පිරි රට්  ිලර් ායය 

වී  ිලසා ත ි. 2015 ජනවාරි  ාසශේ 8 වලිලදා පලවලන  
 ලන වරයශේර් ශේ රශේ උතුශර්ත්ද දකුශණ්ත්ද බසබනාහිරත්ද  
නල ශඟනහිරත්ද කමකරශේත් ඩන්න ජනතාව ජාන  කගේද ප් ෂ 

පාටද කු     ශදදශයන් ශත රව ෛ ත්රීපා  ියරිශස න  ලන තු ාව 
බ යට පත් කශළ .  ප්රජාතන්ත්රවාදය  ා  ානව අි.න වාියකේ ිසනා  
ගන්නත්ද නීන ශේ කධිපතයය රජකර වන ස ාජය්   ිලර් ායය 

කරන්නත්ද ඒ එ් ක  එදාට වමා දුෂයශයන්ද ීනෂයශයන්ද 
වංචාශවන් ශත ර  ජන ස ාජය්  ිලර් ායය කර  රශේ කර්ථිකය 
ශ ගවත් සංවර්ධනය්    කරා ශගන  යමින්  ිසුතුම  රට්  බවටද 
බ ගතු ශ්රී ංකාව්  බවට  පත් ිරී ත් සඳ ා ත ි.  ජනතාව එශස  

කශළ .  

ඒ ිලසා ත ි. ඒ දවසබව  න ුකුම  ලන වරය වයාපාරශේර් සීිණරි 
පර්වතයට වමා උස cut-outs න බි ත්ද රට රාරා  ශපෝසබටර් 

වයාපාරය්  න බි ත්ද ියල් ශරීශී ඩඳ ා ගෑසබ ලිප ද් වා  ග අල් සබ 
 බාර්ශේ  ලන වරය වයාපාරය්  න බි ත් ිල ඬව  ශේ රශේ 
ුකීධි ත් ජනතාව පලවන  රජය පරාජය කශළ ද ශේ අි.න වාියකේ 

ටික ිසනා ගන්නට. 

    ජනතාවශ  ඡන්දශයන් පත් වුුම රජය්   ලටියට ශේ 
රජයට වගීර ්  න ුකයා ිලද ස ස  ප්රජාතන්ත්රවාදය  බා 

ශදන්නට ස  ඒකාධිපන වාදශයන් රට මුදවා ගන්නට. එ  ිලසා 
ත ි. ද  නවශවිල කණ්ඩු්ර  වයවසබථා සංශ ෝධනය ශගනලල් ා 
ඒකාධිපන වාදයට යන්නට න ුකුම ඩම ඇහිරු ශ . එප ය්  

ශන ශවි. පාර්ලිශේන්තුශ  ස  ජනාධිපන වරයාශ  ධුර කා ය 
අවුරුදු 5කට සී ා ිරී   ර ා එය තවත් රාළුල් කශළ . ඩන් 
අනතුරුව කර්ථික ස න  බා ශදමින් රට ිලවලරිස  ාවතකට 
ශය මු කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ වාශ   සබවාධීන ශක මිෂන් 

සභා ටික සබථාපිත කළා. අද ශී පා නඥයනයන්ට ඕනෑ විධියට 
ශප ලිසබ සබථානාධිපන වරුන් ශ ෝ ප්රාශීය ය ශල්කේවරුන්  ාරු 
කරන්නට බලරි ස  ශී පා නඥයනයන්ට අල්ශල් නටවන්නට බලරි 

රාජය පරිපා න ්ර ය්  අශේ රට තුළ සබථාපිත ශව ා න ශබනවා.  

පාසල් කා ය තුළ ඩසබශකෝශ ට පලන ා ගුරුවරියන්ව දය 
ගසබවරා ුතගය්  අපි පහු කරශගන කශ ද තානාපන වරශයකුට 

 න්ත්රීවරශය්  ගලහුවා  තානාපන වරයාට ඩල් ා අසබශවන්නට 

ශවන ුතගය්  අපි පහු කරශගන කශ . ස ෘීධි ිලයා කව ගසබ 
බලන්දා  ස ෘීධි ිලයා කට ශදන්න ශවනවා ත න්ව ගසබ බලන්ශී 
නල ල ිරය ා ප්රකා ය් . නමුත් ප්රජාතන්ත්රවාදය ශදෝශර් ග න 
්ර ය්  අද සබථාපිත ශව ා න ශබනවා. ශේ ිලද ස ස  නීන ශේ 

අධිපතය  ලබිය ුතත්ශත් රශේත්ද ජන ස ාජශේත් ිසුතුමව සඳ ා 
මිස රශේ පරි ාිලය කරා ශන ශවි. ිරයන එකි.  ශ  වි බවාසය.  

අද විශී  රටක කශයෝජකශය්  ඇවිල් ා ශක ළඹ නගරශේ 

ශ ෝට යක නතර ශව ා හිටිශය ත් ඔහුට ශක ල්වලපිටිය  න්ිසයට 

එන්න පලය ශදක්  යනවා. ශ  කදද උීශ ෝෂය. එතශක ට 

එවලිල කශයෝජකශය්  අශේ රටට එි.ද? ඔහු අප්රසාදශයන්  ලරි ා 

යනවා නේ අපට ඍජු විශී  කශයෝජන එන්ශන් ශක ශ   දද 

අපට ප්රන  අපනයන කදාය  එන්ශන් ශක ශ   ද? එශ   නේ 
ශපෞීගලික අං ශේ රැිරයා අවසබථා විවර ශවන්ශන් ශක ශ   ද? 

එ  ිලසා ශේක පළමු ව ශයන්  කර්ථිකයට  ාිල කරනවා. 

ශදශවිල කාරයය ත ි. වලම ඇරි ා ශක ළඹ නගරශේ ඩඳන් 

ශ ෝ ාග ටද කඩුශව ටද   රග ටද පිළියන්ද ටද පානදුරටද 

ශ  රටුවට යන ජනතාවට ශක ප ය කා ය්   ඟ රසබන යාදු 

ශවන්නට ශව ා න ශබනවාද? එක කණ්මාය ක 

උීශ ෝෂයයකට ස සබත    ජනතාවශ  ද අශේ කර්ථිකශේ 
 දවත බම ශක ළඹ නගරශේ වලම කරන ියයවල ජනතාවශ  

කා ය නාසබන  ශවනවා. ඒ වාශ   ශේ ිලසා වා න ීරයක ශතල් 

ිලරපරාශී නාසබන  කරන්නට ශව ා න ශබනවාද? ශේවා රශේ 

කර්ථිකයට බ පානවා. ඒ විතර්  ශන ශවි. අශන්  පලත්ශතන් 

අද ශරෝිණශයකුට  ිසිය අවසබථාවකර් ඩතා ඩ්  ිලන් ජාන ක 

ශරෝ  ට යාශේ  ලිරයාව න ශබනවාද? අපි වෘත්ීතය අි.න වාියකේ 

ිසනා ගලනී  සඳ ා වෘත්ීතය සටන් කළ ුතතුි.. ඒ සඳ ා අපි ගරු 
කරනවා. නමුත් එය රශේ කර්ථිකයටද    ජනතාවට ශ ෝ 

පරිසරයට  ාිලය්  වන කකාරයට ියීධ කරන්නට බල ලි. ිරයන 

එකි. අශේ  තය.  

ශ ෝකශේ ිසුතුම රටව ත් ශේ කකාරශේ උීශ ෝෂය 

න ශබනවා. ශේ කකාරශේ උීශ ෝෂය කළා ිරය ා ඒ රටව  

කර්ථිකයට  ාිලය්  ශවන්ශන් නල ලද ජනතාව     ඟ රසබන යාදු 
ශවන්ශන් නල ලද වි ා  රථ වා න තදබදය්  ඇන  ශවන්ශන් 

නල ල. ඒවා ප්රජාතන්ත්රවාර් ්ර ය්  තුළ සබථාපිත ශවනවා. එ  

ිලසා  ශ  ශයෝජනාව වන්ශන් අපි ිසුතුම ශවමින් පවන න රට්  

 ලටියට ගරු අග්රා ාතයතු ාශ  දල්   අනුව අපට ශ ගවත් 

සංවර්ධනය්  අව ය නේ ශක ළඹ    නගර සභා සී ාව තුළ 

උීශ ෝෂය පලවලත්වී  ත නේ කරන්නට ඕනෑ. 

 ගරු ඇ න තු ා ශේකට අක ලන  නේද තව දුරටත් ශේක 
ලිහිල් කරන්නට ඕනෑ ිරය ා හිතනවා නේ ඒ සඳ ා ශක ළඹ 

නගරශේ එක සබථානය්  ශදන්නද එශ   නලත්නේ ශක ළඹ 

නගරශයන් පිටත ශවනත් සබථානය්  ශදන්න. රථ වා න තදබදය 

ඇන  ශන වන කකාරයට ස  කර්ථිකයට  ාිලය්  ශන වන 

කකාරයට කටුතතු ිරී  සඳ ා ඒ අවසබථාව  බා ශදන්න ිරයන 

එකි.  ශ  අද ස.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ාද කා ය අවසානි.. 

 
ගරු එසන.එම්. ෙරි් කාර් ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද  ට තව විනාඩිය්  ශදන්න.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

නීන ය  ා සා ය විෂය භාර අ ාතයතු ා සභාශ  ඩන්නවා. ශේ 
ශයෝජනාවට ස ගාමීව  තවත් ගලටවල ගයනාව්  න ශබනවා. 
ශ  කදද අද ිලද ස වලඩිි.. උදා රයය්   ලටියට    

ිලශයෝජනය කරන ශක ශළ න්නාව  ලන වරය ශක ේසාසය 
ිරයන්ශන් ීනෂයයද දූෂයය වලපිරි ා න ුකුම ප්රශී ය් . නමුත් අද 
 ශ  cut-out එක්  වුයත් රාච්චන්න රාළුවන් ශව ා න ශබනවා.  

ඒක කශළ  කවුද ිරය ා ශප ීසියයට ශස යා ගන්නත් බලරි ශව ා 
න ශබනවා. අද ශපබරවාරි 07 ශවිල දා. පන් ිණය  ාසශේ 07 ශවිල 
දා  ශ  cut-out එක්  පිච්චුවා. නමුත් වලල් ේපිටිය ශප ලිසබ 

සබථානාධිපන වරයාට තව  ඒක කශළ  කවුද ිරය ා ශස යා ගන්න 
බල ල. උීශ ෝෂය පලවලත්වීේ වර්ධනයවීේ ස  ශ වලිල 
තත්ත්වයන් ඇන  ශවන්ශන් ශප ීසියශේ අ සක  ිලසාද ිරය ා 

මිිලන්න් ප්ර බන කරන්නට ගන්නවා. අපි දන්නවාද නීන ය  ා සා ය 
විෂය භාර ඇ න වරයා ඩතා  ්ර ානුූල ව වුව නාශවන් වලම 
කරන ඇ න වරශය් . ඔබතු ා කරන වලමව  ශගෞරවය 
ඔබතු ාටත්ද රජයටත්ද ශ්රී  ංකා ශප ලිසබ ශදපාර්තශේන්තුවටත්ද 

අශන්  අයටත්  ලශබන්න නේ අපි මීට වමා සක්රීය ශවන්න ඕනෑද 
රියාකාී  ශවන්න ඕනෑ ිරයන එකි.  ශ  අද ස. 

ගරු ඇ න තු ිලද අන්න ඒ ිලසා එ  කටුතත්ත ශ තලිලන් 

කරේභ කරන්න ිරය ා ඔබතු ාශගන්    ශේ අවසබථාශ ර් ඩල් ා 
ියටින්න කල ලන ි..  ශ  ශයෝජනාව සබථිර ිරී ට ගරු චන්ිස  
ග ශ   න්ත්රීතු ාට  ා කරාධනා කරනවා. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව සබථිර ිරී ද ගරු චන්ිස  ග ශ   න්ත්රීතු ා. 

 
[අ.භා. 6..8] 

 
ගරු චන්ිසෙ ගෙපේ ෙහතා 
(மாண்புமிகு சந்திம கமநக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද ගරු එසබ.එේ.  රි් කාර් 

 න්ත්රීතු ා විියන් ශගනා ක ශයෝජනාව  ා සබථිර කරන ග න්ද ඒ 
සේබන්ධව අද සබ ීරපය්  පළ කරන්න කල ලන ි.. 

විශ  ෂශයන්  රටක කර්ථිකය වාශ  ද රට්  සේබන්ධශයන් 
න ශබන කකල්පය නරක අතට  රවන වලමසට න්  විධියට අද 

ශේ විශරෝධතා පරිවර්තනය ශව ා න ශබනවා. අද විශරෝධතාව පළ 
කළ ුතතු ශදයට ප ය්  ශන ශවි.ද ශන කළ ුතතු ශදයටත් 
විශරෝධතාව පළ කරන්න පටන් අරශගන න ශබනවා. අද උසාවි 

ිලශයෝග පවා අභිශයෝගයට  ්  කරමින් විශරෝධතා පවත් වන්න 
උත්සා  කරනවා. උසාවි ිලශයෝගය න ශබීර්ද එ  ිලශයෝග කම 
කරමින් විශරෝධතා පවත්වනවා. ඒ වාශ   විශරෝධතා  න්රුවනද 

විශරෝධතාව ට ජනතාව ශප  ඹවන උදවිය න්ර් ෂිතව  ා 
කර් ෂා සහිතව ඩඳ ා ජනතාව අප න්තාවට පත් කරන 
කකාරයත් අපි දලක න ශබනවා.  

ශ හිර්  ා විශ  ෂශයන්  ශේ කාරයය ිරයන්න ඕනෑ. 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අශේ ය  පා න කණ්ඩුව යටශත් 
රැිරයා  ් ෂ 10්   බා ර්ශේ ශප ශර න්දුව ඩටු කරමින් ශේ 

වනශක ට කර් ාන්ත ා ා වි ා  ප්ර ායය්  කරේභ කරන්න 
මුල්ග  තබා න ශබනවා.  ේබන්ශත ට ක ාපය තුළ 
කර් ාන්ත ා ා තුනකට මුල්ග  තබරා අවසබථාශ  ශ  කද වුශණ් 
ිරය ා අපි දල් කා. ඒ අවසබථාශ ර් විශරෝධතාකරුවන් ශප ීසියය 

ස   මුදාව සූ් ෂ  ශ ස  ඟ  ලර ාද -එයට උදවු න ුකයාදද නලීද 

ිරයන්න    දන්ශන් නල ල.- එ  සබථානයට ඇතුළු ශවන්න 

උත්සා  කළා. ඒක කණ්ඩු ප් ෂය විියන් පවත්වරා  රැසබවී ්  
 ශන ශවි.; ඒක උත්සවය් . රාජය නායකි.න්ද තානාපන වරුන් 
ඇවිල් ා ියටි උත්සවය් . එ  උත්සවය න ශබන සබථානයට ඇතුළු 
ශවන්න විශරෝධතාකරුවන් උත්සා  කළා. ඒ අවසබථාශ ර් අපි 

දල් කා එ  විශරෝධතාකරුවන් ඩවත් කරන්න කර් ෂක අං ය 
කටුතතු කරරා ශව ාශ ද විශරෝධතාකරුවන් අප න්තාවට පත් 
ශව ා ස  ර අය ලිසබසා වලටි ා තුවා  වුයා. ඔවුන් ශබ ශ    

දු් මුන් ීස ාශවන් ඩන්න ශක ට එ  විශරෝධතාව ශ ශ යවරා 
විප් ෂශේ ඇතලේ  න්ත්රීවරු හිනා ශවනවාත් අපි දල් කා.    
දල් කා Facebook එශ්  දා ා න ුකයාද උදය ගේ න්පි  

 න්ත්රීතු ා හිනා ශවනවා. එක පලත්තිරන් කේටිය වලටි ාද තුවා  
ශව ා අඬනවා; එතු ා හිනා ශවනවා. ශ න්න ශ ශ   ත ි. ඒ 
විශරෝධතාව ියදු වුශණ්.  

ශේ රටට කරා කශයෝජකි.න් ඒ විශරෝධතා දල් කා  ශ  කද 

ශවන්ශන්? එ  අශයෝජකි.න් හිතනවාද "ත න් ශේ රශේ 

කශයෝජනය්  කර ාද කර් ාන්තය්  පටන් අරශගන වි ා  

සංඛ්යාවකට රැිරයා දුන්නාට පසබශස ද ශ  ක්  ශ ෝ වලරැීද්  ියදු 

වුයා  ශේ විධිශේ විශරෝධතාව ට ත ි. මුහුය ශදන්න ියදු 

ශවන්ශන්" ිරය ා. එතශක ට ශේ රටට කශයෝජකශයෝ එි.ද? 

කශයෝජකශයෝ ශේ රශේ කශයෝජනය කරි.ද? 

විශරෝධතාකරුවන්ශ  අවසාන පර ාර්ථය ශව ා න ශබන්ශන්ද 

රැිරයා  ් ෂ ද ශේ ඩ ් කය සරාරා ගලනී  අත් හිටවන්නි.. 

ශේක ූලට වයාපාරය් ; ශේක එ් තරා කු න්ත්රයය් . 

කු න්ත්රයය  ලින් ශේ රශේ ඩිසරි ග න නවත්වන්න උත්සා  

කරනවා.  

ශේ ය  පා න කණ්ඩුව යටශත් රශේ ය  පා නය ශදෝශර 

ග ා ශගන යන ිලසා ඕනෑ  ශකශනකුට ඕනෑ  ශදය්  කරන්න 

රාළුවන් පන් බි  අද ිලර් ායය ශව ා න ශබනවා. ඒක ිලසා    

වි බවාස කරනවාද විශරෝධතා පලවලත්වී  සඳ ා ිල බචිත සබථානය්  

න බිය ුතතු බව. එ  සබථානය නේ කරන්න අව ය වනවා. ඒ 

වාශ   එ  සබථානය කාටවත් හිරි ලරය් ද කරදරය්  වන 

සබථානය්  ශන විය ුතතුි.. ඒ වාශ   විශරෝධතාකරුවන්ට ඩතා  

න්ර් ෂිතව විශරෝධතා ිරීශේ  ලිරයාව න ශබන්නත් ඕනෑ. 

රජයටත්  ාිලය්  ශවන්ශන් නලන වද විශරෝධතාකරුවන්ටත් 

 ාිලය්  ශවන්ශන් නලන වද විශ  ෂශයන්  සා ානය ජනතාවටත් 

පීමනය්  ශවන්ශන් නලතුවද ඒ වාශ   රශේ කර්ථිකයටත් 

 ාිලය්  ශවන්ශන් නලතුව විශරෝධතා ිරීශේ  ලිරයාව ස සා 

ශදන්න ඕනල.  

අපි දන්නවාද ස  ර රටව  විශරෝධතා කරන්න සබථාන නේ 

කර න ශබන බව. අශේ රශේ එවලිල සබථානය්  නේ ශන ිරී  

තුළද එක දවසක විශරෝධතා  ි.ඩ් පාර්්  එශ්  කරනවා; තව 

දවසක ලිසබටන් වට ර වුශේ කරනවා; තව දවසක ශක ටුශ  

කරනවා; තව දවසක තවත් තලනක කරනවා. විශරෝධතාකරුවන් 

විශරෝධතා පලවලත්වී  සඳ ා වලඩිරාර  ශතෝරා ගන්ශන්ද ජනතාව 

ත න්ශ  රාජකාරි කටුතතු අවසන් ශව ා පාරට බහින ශව ාව. ඒ 

ශව ාවට ත ි. විශරෝධතා පටන් ගන්ශන්. එ  ිලසා ද සබ 

ගයන්  ජනතාව ශේශකන් පීමනයට පත් වනවා. ඒක 

විශරෝධතාකරුවන්ශ  උප්ර ය් . ශ  කදද ත න්ට අව ය 

ප්ර ායයට ජනතාව ශගන්වා ගන්න බලරි ිලසාද විශරෝධතාකරුවන් 

ශය දවා ගන්න බලරි ිලසා වලම ිල  ශව ා යන ශව ාවට 

විශරෝධතා පවත්වනවා. එශ   වුයා  පහුවදාට එ  රාීග යන්ට 

ශස වයට වාර්තා කරන්න බලරි තත්ත්වය්  ඇන  වනවා. ජනතාව 

අප න්තාවට පත් කරන එවලිල කටුතතු ියදු ශන විය ුතතුි.. එ  

ිලසා "විශරෝධතාව ට ශවන  සබථානය්  නේ කළ ුතතුි.." ිරයන 

ශයෝජනාව සබථිර කරමින්  ශ  කථාව අවසන් කරනවා. සබතුන ි.. 

855 856 

[ගරු එසබ.එේ.  රි් කාර්   තා] 
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[6.43p.m.] 
 

ගරු පෙ පහ ෙඩ් නවවි ෙහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Mr. Presiding Member, thank you very much for 
giving me this opportunity. 

It is with the formation of the new Government, after 
the Presidential Election held on the 08th of January, 
foreigners started coming into this country with more and 
more investments, because they realized the country was 
peaceful. Earlier we had only one or two countries 
supporting us, but after the formation of the new 
Government under His Excellency President Maithripala 
Sirisena, almost 90 per cent of the countries in the world 
started helping us. That is why His Excellency the 
President was invited to the G7 Summit in Japan and the 
Hon. Prime Minister is going round the world getting 
confidence of all the countries because we are now living 
in peace.  

But, very unfortunately, Sir, to disturb this progress, 
the Opposition parties have started this rotten striking 
everywhere inconveniencing the public and it is going 
beyond the limit now. When foreigners see these things, 
they will feel that peace is no longer here. Though it is 
difficult, we have to take a decision on this matter. Sir, 
when all the medical students and the university students 
strike, we can imagine that there is a force behind this. In 
fact, one of the Secretaries told me how strikes create 
problems.  When students are facing difficulties their poor 
parents also start facing difficulties. The more they strike, 
the more the time they spend in the universities before 
leaving as doctors or whoever it is.  

Another problem is, when they strike in factories or 
wherever they work, it is only a small section of the 
workers who strike and the majority do not want to strike. 
But, what happens is, that majority is also unable to do 
their work. If you go to a foreign country you will see that 
people are working nine to ten hours a day, not five or six 
hours like in our country. That is how those countries are 
developing; their work output is more and it is almost 
double. His Excellency the President and the Hon. Prime 
Minister are also trying to create that type of a situation 
here. Our country is not a poor country. I always maintain 
that idea. It is a small country. But, we need to try and 
come up. The Hon. Prime Minister has a far-reaching 
vision. All these things are happening to disturb and to 
create problems.  

Hon. Minister, you are a capable Minister. I think 
there must be some control on this. As the Hon. S.M. 
Marikkar said, if they want to strike, there should be one 
or two places designated for that. I know, in London, they 
have the Hyde Park where people can shout or do 
anything. Similarly we also must ensure that others are 
not disturbed by these strike actions and protests. If others 
want to do their work, let them do it.  

Last week, I was trying to get back to Puttalam from 
here. Four roads were blocked. Just imagine my plight. It 
took two-and-a-half hours for me to go to Peliyagoda 

from Kirulapona. This is the situation. Just imagine the 
problems created to the ordinary public. Whom do they 
blackguard finally? "ශේ කණ්ඩුව වලම්  නල ල; ඇ න තු ා 
වලම්  නල ල; අග ලන තු ා වලම්  නල ල" ිරයනවා. These are the 
words they use. Hon. Minister, my request is that there 
must be some decision taken in this regard. We cannot 
stop them from striking. They have their rights; but they 
should not disturb the daily activities of this country. 
They should not disturb the rights of other people.  So, 
some sort of coordination has to be there to ensure that 
this does not happen again. If we continue like this, I am 
sure the future will be bleak.  

Thank you very much.  
 
[අ.භා. 6.47] 
 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද 1 78 එ් සත් ජාන ක ප් ෂය 

 ශයන් ප ක බ ය්  අරශගන කශ  ධර්මිෂබස ස ාජය්  
 දන්නේ ිරය ාි.. ඒ ධර්මිෂබස ස ාජය ත ි.   ාචාර්ය එිසරිවීර 
සරච්චන්ද්රයන්ට කානුශ  ද ාශගන ගලහුශ . ඒ ධර්මිෂබස ස ාජය 

ත ි. විවියන් ගුයවර්ධනයන්ට ගලහුශ . ඒ ධර්මිෂබස ස ාජය 
ත ි. අන්ධයන්ශ  දවශස ර් අන්ධයන්ට ගලහුශ . ඒ ධර්මිෂබස 
ස ාජය ත ි. කේකරුවන්  ් ෂ ගයන්  පාරට ඇද ා දලේශේ. 
ඒ ධර්මිෂබස ස ාජය ත ි. ප් ෂ ත නේ කශළ . එශ   කර ාද 

ශිෂය සභා ත නේ කර ා ප්රජාතන්ත්රවාදය සේපූර්යශයන් අශ ෝිය 
කළා. ශේ රට අමරු කගාධය් ද ශල් වි ්  බවට පත් කරන්න  ඒ 
ප්රජාතන්ත්රවාදය කේපාදු ිරී  ශ  තු වුයා. 2015 

ජනාධිපන වරයශේර් ශේ කණ්ඩුව බ යට පත් වුශණ් කවර සටන් 
පාසය්  ඩසබසර ට දාශගනද? ඒ ත ි. "ය  පා නය".  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද " හින්ද චින්තන" ිරයන 

එකට ශ ෝකශේ  බ්ද ශකෝෂව  අර්ථ දල් වීේ නල ල.  හින්ද 
  ත්තයා කල්පනා කරන විධිය ත ි. " හින්ද චින්තන".  

 ලබලි.ද ය  පා නය - Good Governance - ිරයන එකට 

ශ ෝකශේ පිළිගත් සේප්රදාය්  න ශබනවා; ශ ෝකය පිළිගත් 
ිලර්වචනය්  න ශබනවා. ඒ ත ි. ප්රජාතන්ත්රවාදය කර් ෂා ිරී ද 

වංචා දූෂයව ට එශරහි වී .  එශ   බ යට පත්වුුම කණ්ඩුව්  
ශ වලිල කකාරශේ ශයෝජනා පාර්ලිශේන්තුශ  සේ ත ිරී  
පිළිබඳව  ේජා ශවන්න ඕනෑ. ශ ය අශේ රශේ කණ්ඩු්ර  

වයවසබථාවට පට ලිලි..  

අශේ කණ්ඩු්ර  වයවසබථාශ  14 වන වයවසබථාශ  ශ ශස  
සඳ න් ශ     

"14.(1   සෑ  රාරවලියශයකුට   -  

(අ    භාෂයශේ ිලද සට ... 

(ක   සා කාමීව රැසබවීශේ ිලද සට;  

(ඇ   ස ාග ශේ ිලද සට;  

(ඈ   වෘත්ීතය සමින  පිහිටුවීශේ ස  වෘත්ීතය සමින ව ට බලඳීශේ ිලද සට; ..."  

ඒ ශවනුශවන් ජනතාවට අි.න ය්   බාර් ා න ශබනවා. නමුත් 
දලන් ශේ ශ  කටදද එන්න  දන්ශන්? තමුන්නාන්ශස  ා ිරයනවාද 
කශයෝජකයන් එන්ශන් නල ල; කශයෝජකයන් එන්ශන් නලත්ශත් 
ශේ උීශ ෝෂය ිලසා ිරය ා. 1 77 කර්ථිකය විවෘත කශළත් 

කශයෝජකයන් එි. ිරය ාි.. 1 77 ියට අවුරුදු 40්  ගතශවනතුරු  
කශයෝජකයන් එි. ිරය ා දත ිලයවාශගන බ ාශගන ියටියා. 
එන්ශන් නල ල!  ඒකට ශවන ශවන ශ  තු කාරයා ත ි. බ පා 

න ශබන්ශන්.  

857 858 



පාර්ලිශේන්තුව 

තමුන්නාන්ශස  ා ිරයනවාද  ශ ශ   factory කරේභ කළාට 
පසබශස  උීශ ෝෂය එි. ිරය ා කශයෝජකයා බය ශවනවා ිරය ා. 
එශ   නේ ඊට කලින් තමුන්නාන්ශස  ා ශේ වෘත්ීතය සමින  
පිහිටුවීශේ ස  වෘත්ීතය සමින ව ට බලඳීශේ ිලද ස ිරයන එක 
අශ ෝිය කරන්නි. ශේ සූදානේ වන්ශන්.  ප්රජාතන්ත්රවාදය පළල් 
කරන්නේ ිරය ාද විධායකය අශ ෝිය කරන්නේ ිරය ාද 
පාර්ලිශේන්තුව  ් න  ත් කරන්නේ ිරය ාද රාීගලික ිලද ස 
ත වුරු කරන්නේ ිරය ා කරා කණ්ඩුව්  ජනතාවශ  
උීශ ෝෂය අි.න ය සී ා කරන්න කටුතතු කරන්ශන් ශක ශ   ද? 
ශ වලිල ශයෝජනා ශගශනන්ශන් ශක ශ   ද? අඩු තරමින් ශේ 
රශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය විනා  කරරා කළු ද කශේ  හින්ද රාජප් ෂ 
  ත්තයාශ  කා ශේවත් ශ ශ   ශදය්  ශගනාශ  නල ල. දලන් 
ශේ සඳ ා උදා රයයට ගන්ශන් කු ් ද?  ේබන්ශත ට වරාය බදු 
ර්ශේර් කරා උීශ ෝෂය.  ඒ උීශ ෝෂයශේ ප්රධාන පාර් බවයන් 
ශදක්  හිටියා. එ්  පිරිස්  ත ි. ඇත්තට   ේබන්ශත ට ඩමේ 
අහිමිශවන ජනතාව. ඒ ජනතාවට සාධාරය ප්ර බනය්  න ුකයා. 
ත න් අවුරුදු 100් ද 150්  පිසංචිශව ා හිටරා ඩම  ිරියදු ශ  තු 
දල් වී ිරන් ශත රව ත න්ට වි බවාසය්  නලන ව අහිමිශවනශක ට 
ඒ ජනතාව පාරට බහින එක සාධාරයි.. අිල්  පලත්ශතන් ශේ 
එන කශයෝජනය වළ් වාද කණ්ඩුව අප න්තාවට පත් කර ාද 
කණ්ඩුව අර්ුකදයට යව ා කණ්ඩු ශපරළීශේ වුව නාව ඇන  
ප්රන ගාමී කල්ලිය්  හිටියා. තමුන්නාන්ශස  ා ඒකට විරුීධවි. 
රියා ාර්ග ගත ුතතුව න ුකශණ්. ජනතාව  ් ෂ 62ක ජනවර ්  
දුන්ශන් ශ  රුන්ට දඬුවේ කරන්නි.; වංචිලකයන් අත් අමංගුවට 
ගන්නි.. ඒ අයට දඬුවේ කරන්ශන් නලන වද ඒ රියාවලිය ඩ්  න් 
කරන්ශන් නලන වද ඒ අය නීන ය  මුවට ශගශනන්ශන් නලන වද 
ඔවුන් ශ  රකේ කර ගත් සල්ලි වියදේ කර ා ශේ කණ්ඩුව 
වේටන්න කටුතතු කරනශක ට ඒ ගලන ශ  කුත් කරන්ශන් නලන  
තමුන්නාන්ශස  ා  ජනතාවශ  උීශ ෝෂය අි.න යට ශේ විධියට 
බාධා කරන්න කටුතතු කරනවා.    ිරයන්ශන්  ත න්ශ  ඇ ශේ 
න ශබන වුව නාවකට කවුරුවත් පාරට බහින්ශන් නල ල ිරය ාි.; 
ඇ ශේ න ශබන උයකට පාරට බහින්ශන් නල ල; ඇ ශේ න ශබන 
ශවනත් අසනීපයකට කවුරුවත් පාරට බහින්ශන් නල ල. ජනතාව 
පාරට බහින්ශන් සාධාරය ඩල්ීස ්  මුල්කරශගනි..  

තමුන්නාන්ශස  ා 2015 ජනාධිපන වරයශේර් ශේක ිර ශ  
නල ල ශන්.  2015     ලන වරයශේර් ශේක ිර ශ  නල ල ශන්. 
    ලන වරයශේර් එ් සත් ජාන ක ප් ෂය ඩිසරිපත් කළ 
 ලන වරය ප්රකා නශේ  ජනතාවශ   උීශ ෝෂය ිරීශේ අි.න ය 
සී ා කරනවා ිරය ා දා ා න ශබන්ශන් ශක තලනද ිරයා  ට 
ශපන්වන්න. තමුන්නාන්ශස  ා අීතතය  තක න යා ගන්න.  

2012 වි බවවිදයා  කචාර්යවරු ගාල්ශල් ියට ශක ළඹට දවසබ 
5්  පා ග න් ඇවිල් ා ඒ  දරා උීශ ෝෂයශේ ප්රන ල ය්  ත ි. 
කණ්ඩු ශපරළිය. ශිරාිල බණ්මාරනායක  ලන ිලය අගවිිලන්රු 
ධුරශයන් ඩවත් කළාට පන්ව අශේ රශේ නීන ඥයන   ත්වරුන් අවලත් 
කශඩ් උසාවිය වටකර ා කරරා උීශ ෝෂයශේ ප්රන ල ය ත ි. 
කණ්ඩු ශපරළිය. ඒවා සේපූර්යශයන් අ තක කර දා ාද ඒවා 
පලත්තක දා ා ත න්ට බ ය  ලුකයාට පන්ව ජනතාවශ  ශුීධ  ග 
අි.න ය්  ශේ අහිමි කරන්න යන්ශන්. කථාව්  න ශබනවාද ශ  ශළ  
න ශයනශක ට බ ය නල ල; බශල් න ශයනශක ට ශ  ශළ  නල ල 
ිරය ා. ඒක ත ි. ශේ ප්ර බනය ශව ා න ශබන්ශන්. දලන්  වුල් 
කණ්ඩුව්   දා ශගන ශප ඩි බ ය්  කවාට පන්ව ඒ බ ශයන් 
උීධච්ච ශව ාද බ ශයන් ඔළුව උදුේ වාශගන ශ වලිල ශයෝජනා 
පාර්ලිශේන්තුවට ශගශනන එක ගලන  ේජා ශවන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  න්ත්රීතු ිලද ඔබතු ාට  ලබී න ශබන කා ය අවසානි.. 

ගරු (වවදය  නලින්ද ජයිකසනස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்தி  கலாநிதி) நளிந்த ஜ திஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශ  ඳි.ද මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිල. ඒ ිලසා රශේ 
ප්රජාතන්ත්රවාදය රාළුල් කරන්න කරා කණ්ඩුව්  ශේ විධියට 

කටුතතු ිරී  න්දුන් නල ල. උීශ ෝෂය කරන තලන් 
තමුන්නාන්ශස  ාට ීතන්දු කරන්න බල ල. ශේ එ් සත් ජාන ක 
ප් ෂය ත ි. උීශ ෝෂය කරන්න දන්ශන් නලත්ශත්. මිිලසබන් 
පාරට ශගනලල් ාද band ගසබසව ාද ිරිය විනය්  නලන ව 

උීශ ෝෂය කරන්නි. එ් සත් ජාන ක ප් ෂය ඒ කා ශේ 
නායකත්වය දුන්ශන්. එශ   ත ි. ඒ අය විප් ෂශේ ඩන්න 
කා ශේ උීශ ෝෂය කශළ . ඒක  තක න යා ගන්න. ඒ ිලසා ශේ 

ශයෝජනාවට අශේ සේපූර්ය විශරෝධය ප්රකා  කරමින්  ශ  
කථාව අවසන් කරනවා. ශබ ශ    සබතුන ි.. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශ    සබතුන ි..  

මීළඟටද පිළිතුරු කථාව. ගරු සාග  රත්නායක ඇ න තු ා.  
 
[අ.භා. 6.5.] 

 

ගරු සාගල රත්නායක ෙහතා (නීිකය හා සාෙය සහ 

ද් ෂිය සසවර්ධාන අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நா க்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද 2015 ජනවාරි  ාසශේ 

08වලිල දාට කලින් උ ී ශ ෝෂයය්  ිරයන නා ය් වත් න ුකශණ් 
නල ල. අද ශේ පාරවල් ගාශන් කෑ ග න කවුරුත් ඒ දවසබව  කෑ 

ගලහුශ  නල ල. ශ  කදද කෑ ගලහුවා නේ ශවන ශී  ලශ ෝ  
දලනශගන හිටියා. ය  පා න රජය කවාට පසබශස  අපි නීන ශේ 
කධිපතය ත වුරු කළා; ප්රජාතන්ත්රවාදය ත වුරු කළා. ඒ ිලසා අද 

ජනතාව කණ්ඩු්ර  වයවසබථාශවන්  ලබි ා න ශබන ත න්ශ  
අද සබ ප්රකා  ිරීශේ අි.න ය ත ි. ශේ පාවිච්චි කරන්ශන්. 
ශේකට විවිධ ශකෝය න ශබනවා. නමුත්ද ස  ර ඒවා 

ශී පා ිලක ව ශයන් උිය ගන්වන ඒවා. ස  ර ඒවා සාධාරය 
ප්ර බන ශවන්න රාළුවන්.  ස  ර ශව ාවට  කරන්න ශවනත් 
ශදය්  නලන වාටද ත න්ශ  ජනප්රියත්වය  ශග ම නඟා ගන්න 

පාරට බහින අයත් ඩන්නවා.  

නමුත්ද අශේ ගරු (ෛවදය  නලින්ද ජයන සබස  න්ත්රීතු ා 
කණ්ඩු්ර  වයවසබථාශ  14වන වයවසබථාශ  න ශබන අද සබ 
ප්රකා  ිරීශේ අි.ීතන් ගලන ශපන්වා  ශදමින් කථා කළා. 

 
As the Hon. Member says, Article 14 (1) of the 

Constitution states, I quote: 
  
 “Every citizen is entitled to -  

(a) the freedom of speech and expression 
including publication; 

(b) the freedom of peaceful assembly; 

ඒ ිරයන්ශන්ද සා කාමී ඒකරාශිය ගලනි.. ඊට අ තරවද තව 
කාරයා රාශිය්  න ශබනවා.  

But, you have to take this into consideration in the 
context of Article 15 (7) of the Constitution also. ඒශකන් 
ිරයන්ශන් ශ  ක් ද? වයවසබථාශවන් අි.න ය ශදනවා සා කාමීව 
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[ගරු (ෛවදය  නලින්ද ජයන සබස   තා] 
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ඒකරාය  ශවන්නද ත න්ශ  අද සබ ප්රකා  කරන්න. නමුත්ද ඒක 

කරන අතරතුශර් ශවනත් කාශ වත් අි.න ය්  උදුරා ගන්න බල ල.  
ශේ රශේ තව ශග ම්  ජනතාව ඩන්නවා; රාරවලියයන් ඩන්නවා. ඒ 
අයශ  අි.න වාියකේ අපට උදුරා ගන්න බල ල ිරය ි. එි.න් 
ිරයන්ශන්. අපි දලන් ශ  ක් ද දිරන්ශන්? ශේ උීශ ෝෂය කරන 

ශක ට  ාර්ගව  තදබදය ඇන  ශවනවා. ඒ තදබදය ඇන  වුයා  
ඇන  ශවන ප්ර බන ටික ිස ා බ න්න.  

ශ වලිල අවසබථාවක වුුම එ් තරා ියදුවී ්   ා ිරයන්නේ. එ්  

ිණ න් රථය්  ශ වලිල උීශ ෝෂයය්  ිලසා  - ට  තක  ලටියට 
කුරුයෑග  ප්රශී ශේ-  ඇන  වුුම වා න තදබදයක හිර වී  තුළද 
ඒ ිණ න් රථශේ ියටි ශරෝිණයා  ශව ාවට ශරෝ  ට ශගන යන්න 

බලරි වුයා. ඒ දරුවා නලන  වුයා. අද ඒ අේ ි.ද තාත්ති. නඩු 
ිරයනවාද ඒ උීශ ෝෂකයන්ට විරුීධව.  ඒ දරුවාව ශව ාවට 
ශරෝ  ට ශගන යන්න න ශබන අි.න වාියක  ඒ ශද ාපියන්ශගන් 

එදා උදුරා ගත්තා. ඒ දරුවාට ශරෝ  ට යන්න න ුකුම 
අි.න වාියක  උදුරා ගත්තා. ශේ වාශ  ප්ර බන ශග ම්  ඇන  
ශවනවා. වලම ඩවර ශව ා ශද ාපියන්ට ශගදර යන්න පර් කු 
ශවනවා. ඒ අයශ  දරුවන් බ ාශගන ඩන්නවා. ඒ අයශ  පාසල් 

කටුතතුව ට ශද ාපියන්ශ  උද  අව ය ශවනවා. ඒක 
 ලශබන්ශන් නලන ව යනවා. ශ  කදද ශද ාපියන්ට ශගදර යන්න 
පර් කු ශවනවා.  ඒ විතර්  ශන ශවි.. දරුවන්ට පාසල් ඩවර 

ශව ා ශගදර යන්න පර් කු ශවනවා. ශද ාපියන් දන්ශන් නල ලද 
ශ  නවාද ශවන්ශන් ිරය ා. ශ  කදද ස  ර ශව ාවට ශේවා 
සා කාමීව ශන ශවි. ඩවර ශවන්ශන්.  

කණ්ඩු්ර  වයවසබථාශ  14වන වයවසබථාශ  පල ලිසලිව 
ිරයනවාද සා කාමීව ඒකරාය  වීශේ ිලද ස ගලන. ඒත් ශේ 
උීශ ෝෂය ශබ ශ   ය්  සා කාමීව ශන ශවි. අවසන් 

ශවන්ශන්. එතශක ට ශේවා අතරින් පාසල් වෑන් රථය්  යනවා 
නේ ඒ දරුවන්ශ  කර් ෂාව පිළිබඳව ශද ාපියන්ට ප්ර බනය්  
න ශබනවා. එශ නේ අපි  ල  ශව ාශ   බලලිය ුතත්ශත් 

කණ්ඩු්ර  වයවසබථාශ  14වලිල වයවසබථාව විතර්  ශන ශවි.ද 15.
(7  වයවසබථාශවන් ිරයන අශන්  අයශ  අි.න වාියකේ ගලනත් 
අපි බ න්න ඕනෑ. 

අශේ ගරු එසබ.එේ.  රි් කාර්  න්ත්රීතු ාශ  ශයෝජනාශ  

න ුකශණ් ශේ උීශ ෝෂය ත නේ කරන්න ිරය ා ශන ශවි.. ශේ 
උීශ ෝෂය ශකශරන කකාරය ගලන බ න්නද නීන යට අනුූල ව 
උීශ ෝෂය කරන්න වලම පිළිශවළ ශය දන්න ස  උීශ ෝෂය 

කරන්න සබථාන ිරහිපය්  ශදන්න ිරය ි..  ශ ෝකශේ ශවනත් 
රටව  ශේ වාශ  උදා රය න ශබනවා. ගරු ශ  ශ   ඩ් නවවි 
 න්ත්රීතු ා සඳ න් කළාද එංග න්තශේ  න්මන් නුවර " ි.ඩ් 

පාර්් " එක ගලන. ජනතාව එතලනට එනවා; උීශ ෝෂය කරනවා.  

ඒ උීශ ෝෂය පිළිබඳව රජශේ අවධානය ශය මු ශවනවා. ඒ ඒ 
කයතනව ට වගීරේ පලවශරනවාද ඒ කාරයා සාධාරයද නලීද 

කිසය සේබන්ධශයන් අව ය කටුතතු කරන්න.  ා ිරයන්ශන්ද අපි 
අශේ කතා ිරීශේ අි.න ය පාවිච්චි කරීර් අශේ වටාපිටාශ  ියටින 
ියයවලශදනා ගලනත්  ල  දා  බ න්න ඕනෑ ිරයාි.. ියයවල ජන 
ශක ේසාසව ට අි.න වාියකේ න ශබනවා. ඒ අි.න වාියකේ ගලනත් 

බ න්න ඕනෑ.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද කා ය අවසන් වන්න කලින් 
 ා ිරයන්න ඕනෑද ශේ පිළිබඳව රජශේ අවධානය ශය මු ශව ා 

න ශබන බව. ශේ පිළිබඳව විවිධ සභාවන්හිර්ත් ර්ර්  ශ ස කථා කර 
න ශබනවා. පාර්ලිශේන්තුව තුළත් කතා කර න ශබනවා. 
පාර්ලිශේන්තුශ   න්ත්රීවරුන්ට Standing Ordersවලින් අි.න ය්  

 ලශබනවාද පාර්ලිශේන්තුවට එන විට බාධාව්  නලන ව එන්න.  

ඒ විතර්  ශන ශවි.. ජනතාවටත් ඒ අි.න ය න ශබන්න ඕනෑ. 

ත න්ශ  ග න් බි න් යීර්ද ත න්ශ  කටුතතු කරීර් හිරි ලර 
නලන ව ඒවා කරගලනීශේ අි.න වාියක ්  ජනතාවට න ශබනවා. අපි 
ඒකට ඩම  දා ශදන්න ඕනෑ. ඒ ිලසා ත ි. අපි ශේ ශයෝජනාව 
ශගනලවිත් න ශබන්ශන්. ඒ ිලසා ත ි. ශේ වාශ  කතා බ ්  ඇන  

ශව ා න ශබන්ශන්. අපි ශේ පිළිබඳව ස කා බ නවා. අද ශේ 
ශයෝජනාව ප්රධාන ව ශයන් ශගනාශ ද ශක ළඹ ප්රශී ශේ 
උීශ ෝෂය ගලන මිස  ේබන්ශත ට ගලන ශන ශවි.. එහි වගීර  

ප්රධාන ව ශයන් එන්ශන් ශක ළඹ නගර සභාවටි.. අපි ශක ළඹ 
නගර සභාවත් එ් ක කතා කරනවාද ඒ කටුතත්ත කරන්න න්දුන් 
විධිය සකසබ ිරී  ගලනද නීන ය සේපාදනය කරන්න අව යද 

යනාිසය ශස යා බ න්න ිරයන එක ගලන. ඒ වාශ   අපි 
ශයෝජනා කරශගන යනවාද   ජන සා ය කළ නාකරයය - 
public order management - සේබන්ධශයන් ශවන  නීන  

ශකටුේපත්  ශගන ඒ  ගලන. ඒ සේබන්ධශයන් අවලත් නීන  අපට 
අව යි.. අපි ඒ පිළිබඳවත් ශස යා බ නවා.  

ඊට අ තරවද අපි ශප ීසියයත් රාහුුම කරනවාද ශේ වාශ  
තත්ත්වයන්ට ශ  ඳින් මුහුය ර්  සඳ ා. ඒවාට අව ය නවීන 

උපකරය  බා ර් ද නවීන ්ර ශ ද සකසබ ිරී  සඳ ා අපි උදවු 
කරනවා.  ලබලි. ශ තලන තවත් ප්ර බනය්  න ශබනවාද 
මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිල. ඒ ත ි.ද  ාධය. අද  ාධයව ට 

න ශබන ිලද ස ිලසා ස  ර විට ියදුවීේ වලරැිස විධියට ශපන්වනවා. 
එ ලින් ප්ර බනය තවත් වලරැිස පලත්තට ශගන යන්න  දනවා.  ාධය 
පලත්ශතනුත් යේිරිය වගීර ්  න ශබනවා.  ා එය ිරයන්න ඕනෑ.  

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද  ා තවත් කාරයය්  ිරයන්න 
ඕනෑ. ශප ීසියයට ත ි. ශේ  ල  ශීට  මුහුය ශදන්න ියීධ 
ශවන්ශන්. ශප ීසියයත් කල ලන  නල ල ශේ වාශ  ප්ර බනව ර් එන 

ජනතාව එ් කද ශිෂයයන් එ් කද උීශ ෝෂකයන් එ් ක 
ගලශටන්න. නමුත් ශප ීසියයට රාජකාරි කරන්න ියීධ වනවා. ඒ 
රාජකාරි කරීර් ශප ීසියයටත් ප්ර බන ඇන  වනවා. 

උීශ ෝෂකයන්ට වමා ශප ලිසබ ිල ධාරින් තුවා   බරා ශබ ශ ෝ 
අවසබථා න ශබනවා. ඒ අයටත් දරුශවෝ ඩන්නවා. ඒ අයටත් ශගදර 
ශද ර ප්ර බන න ශබනවා. ඒ අයටත් ත න්ශ  ජීවිතය ගලනද 
ත න්ශ  කර් ෂාව ගලන ප්ර බන  තු වනවා. ශ ය ශදපලත්ශතන්  

එන ප්ර බනය් . උීශ ෝෂය කරන්න කලින් අපිත් අපට න ශබන 
අි.න වාියක ද සා කාමීව ත න්ශ  අද සබ ප්රකා  කරන්න 
න ශබන අි.න ය නීන ය කම කරමින් පාවිච්චි ිරී  වලරැිසි..  ා ඒ 

ගලනත් සඳ න් කරන්න ඕනෑ. 

මූ ාසනාරූඪ ගරු  න්ත්රීතු ිලද අවසන් ව ශයන් ිරයන්න 
ඕනෑද රශේ නීන ය්  න ශබන්න ඕනෑ බව. ශේ රශේ නීන ය්  

න ශබනවා. අපි ඒ නීන යට ගරු කරන්නත් ඕනෑ. නීන යට ගරු 
කරන්ශන් නලන  වන විට නීන ය රියාත් ක කරන්න රජශේ විවිධ 
කයතන න ශබනවා. ශප ීසියයටත් අන්න ඒ අන න් වි ා  

වගීර ්  එනවා. වි ා   වගීර  එන්ශන් ශප ීසියයටි.. ඒ 
වගීර  ඩටු කරන්න ශප ීසියය බලඳී ියටිනවා ිරයා    ප්රකා  
කරනවා. ශබ ශ    සබතුන ි..   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලිසන්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 7.01   2017 පපබරවාරි 
ෙස 08 වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන පත්  කල් ිණප ය. 

அதன்படி பி.ப. 7.01க்கு பாராளுமன்றம், 2017 தபப்ருவாி 08, 

புதன்கிைகம பி.ப. 1.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது.  

Parliament Adjourned accordingly at 7.01 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 08th February, 2017. 
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සැ.යු. 
 
ශ   වාර්තාශ  අවසාන මුද්රයය සඳ ා සබවීරය ිලවලරිස කළ ුතතු තලන් ද් වනු රිිය  න්ත්රීන් මින් පිටපත්  ශගන ිලවලරිස කළ ුතතු 

කකාරය එහි පල ලිසලිව  කුුම ශක ටද පිටපත  ලබී ශදසන ය්  ශන ඩ්  වා හැන්සාඩ් සංසබකාරක ශවත  ලශබන ශස  එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய் விரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதி ில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாி ருக்கு அனுப்புதல் நவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

පක ළඹ 5  පප ල්පහ න්පග ඩ  කිරුළපන පාර  අසක 163 දරන සනථානපයහි ිළහිනා 
රජප  ප්රවෘත්ික පදපාර්තපම්න්ුරපේ ිළහිනා රජප  ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්පයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

පෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk පවේ අඩවිපයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்கக ின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்நஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ககக  www.parliament.lk எனும் இகண த்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்  முடியும். 
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