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சதெிய
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අ.භා. 1.වව පාර්ලිප්ම්න්ුරව රැසන විය.
කථානායකුරො [ගවා කවා ජයසූරිය ෙුතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பொரொளுைன்றம் பி.ப. 1.00 ைணிக்குக் கூடியது.
ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை
வகித்தொர்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

නිප්ේ න

அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිප්ම්න්ුර ක යුුර පිළිබඳ කාරක සභා රැසනවීෙ
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා (උසසන අධායාපන ුා
ෙුාොර්ග
අොතයුරො
සු
පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ
සභානායකුරො)
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல
தநடுஞ்ெொமலகள்
அமைச்ெரும்
முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

ගරු කාානායකතුළනි, 2016 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිශම්න්තුශේ
සභානායකතුළාශේ කාර්යාලශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
ළළ ඉදිරිපත් ක්මි.
එළ වාර්තාව නන පක කටයුතු (දූෂණ විශ්ෝධී) හා ළාධය
පිගයබඳ කාශික අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතුයැයි
ළළ ශයෝ නා ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි, ළා පහත සඳහන් නියළ ඉදිරිපත්
ක්මි.
(i)

1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 27(1)
වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග
අළාතයව්යා වියලන් වි ව
් විදයාල ර පපාදන
ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ ය සටාතව, ශ්රී
යවර්ධනපු් වි ව
් විදයාලශේ ළානව ාස්ර හා
සළා විදයා ඨය ය තුා ඉාරීයල හා වාේවිදයා
අධයයන අා යෂා පිටාුවවීළ සම්බන්ධශයන් සාදන
ලදුව 201 ශදසැම්බර් 01 දිනැ ප අාක 1995/2ව
ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා ක්න ලද
නියළය;

(ii)

1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 27(1)
(ක) වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා
ළහාළාර්ග අළාතයව්යා වියලන් ඉන්ස්ිටිටයුට් ඔ් ්
ශටෂාශනොශලොජිකල් ම ස්ටඩීස් කයතනය උපාධි
පිරිනැමීශම් කයතනයෂා ශලස පිගයගනිමින් 1988
ශදසැම්බර් 15 දිනැ ප අාක 53 /15 ද්න අ ප
විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා ක්න ලද නියළය
අවලාගු රීමළ සම්බන්ධශයන් සාදන ලදුව 2017
නවාරි 18 දිනැ ප අාක 2002/2 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ
ගැසට් පරශේ පා ක්න ලද නියළය;

(iii)

1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 27(1)
වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග
අළාතයව්යා වියලන් වි ව
් විදයාල ර පපාදන
ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ ය සටාතව, ශකොාඹ
වි ව
් විදයාලශේ තාෂාෂණ ඨය යෂා සහ ශහද
ඨය යෂා පිටාුවවීළ සම්බන්ධශයන් සාදන ලදුව 2017
නවාරි 18 දිනැ ප අාක 2002/32 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ
ගැසට් පරශේ පා ක්න ලද නියළය;

(iv)

1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 27(1)
වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිගයබඳ කා්ක සභාශේ රැස්වීළෂා 2017
අශරේල් ම ළස 0ව වන අරහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු 02.00ට අපි මීට ශප් දිනවල පස් වරු 03.30ටයි පැවැත්වූශේ- ළාශේ නිල
කාළ්ශේදී පැවැත්වීළට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන
ශලස ගරු සභික ළන්ත්රීවරුන් යලය ද ශදනාටළ ශළයින් දැම්ම් දීළට
කැළැත්ශතමි.

විගණන ප්සේවා ප්කොමිෂන් සභාප්ේ කාර්ය
සාධාන වාර්තාව

கணக்கொய்வுச் செமவகள் ஆமணக்குழுவின்
தெயலொற்றுமக அறிக்மக
PERFORMANCE REPORT OF AUDIT SERVICE
COMMISSION

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශ්රී ලාකා ර ාතාන්්රික සළා වාදී න් ශේ කඩුක්රළ
වයවස්ාාශේ න1ආ(6) සහ 153ඌ වයවස්ාා රකා්ව 201
ඔෂාශතෝබර් 01 දින යලට 201 ශදසැම්බර් 31 දින දෂාවා විගණන
ශසේවා ශකොමිෂන් සභාශේ කාර්ය සාධන වාර්තාව ළළ ඉදිරිපත්
ක්මි.

- உயர்கல்வி ைற்றும்
பொரொளுைன்றச்
ெமப
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ලෂාෂ්ළන් රීරිිල් මල ළහතා]

අළාතයව්යා වියලන් වි ව
් විදයාල ර පපාදන
ශකොමිෂන්
සභාශේ
නිර්ශේ ය
සටාතව,
ශප්්ාශදණිය වි ව
් විදයාලශේ, ඉාජිශන්රු ඨය ය
තුා නිෂ්පාදන සහ කාර්මික ඉාජිශන්රු අා යෂා
පිටාුවවීළ සම්බන්ධශයන් සාදන ලදුව 2017 නවාරි
18 දිනැ ප අාක 2002/33 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට්
පරශේ පා ක්න ලද නියළය;
(v)

(vi)

(vii)

1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 20(ව)
(ක) වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා
ළහාළාර්ග අළාතයව්යා වියලන් සාදන ලදුව ගම්පහ
විරළා්්චී  කයුර්ශේද විදයායතනශේ අධයෂාෂ
ශවම්වට නියල බලධ්ශයකු පත් රීමළ
සම්බන්ධශයන් 2017 නවාරි 18 දිනැ ප අාක
2002/3ව ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා ක්න
ලද නියළය;
1978 අාක 16 ද්න වි ව
් විේයාල පනශත්
25අ වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා
ළහාළාර්ග අළාත්යව්යා වියලන් වි ව
් විේයාල
ප්් පපාදන ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ ය
සටාතව, ිෂාවයිනාස් ශකොශල් මජ් ඔ් ් හයර්
ස්ටඩීස් කයතනය උපාධි පිරිනළම් ලබන
කයතනයෂා
ශලස
පිගයගනිමින්
2005
ඔෂාශතෝබර් 06 දිනැ ප අාක 1413/21 ද්න
අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්්ශේ පා ක්න ලද
නියළය සාශ ෝධනය ක්මින් සාදන ලදුව
2017 ශපබ්වාරි 07 දිනැ ප අාක 2005/11
ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පත්්ශේ පා ක්න
ලද නියළය;
1978 අාක 1 ද්න වි ව
් විදයාල පනශත් 27(1)
වගන් පය යටශත් උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග
අළාතයව්යා වියලන් වි ව
් විදයාල ර පපාදන
ශකොමිෂන් සභාශේ නිර්ශේ ය සටාතව, කැලණිය
වි ව
් විදයාලශේ ළානව ාස්ර ඨය ය තුා ඉාරීයල
ඉගැන්වීශම්
අධයයන
අා යෂා
පිටාුවවීළ
සම්බන්ධශයන් සාදන ලදුව 2017 ශපබ්වාරි 08
දිනැ ප අාක 2005/13 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට්
පරශේ පා ක්න ලද නියළය ළළ ඉදිරිපත් ක්මි.

ශළළ නියළයන් අධයාපනය හා ළානව සම්පත් සාවර්ධනය
පිගයබඳ කාශික අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතු යැයි
ළළ ශයෝ නා ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.
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ව ශයන් ගැසට් නිකුත් රීමශම්දී නීතයම්ූලලව නියල බලධ්ශයෂා
පත් ක්ලා පමෂාෂණ කමිුවවරීන් "රමි පයෂා සටාතව ශම්වා
ශකරුණා" රීයන එක පිගයබඳව සහ පකයෂා ලබා ගත්තාට පසුව
තළයි, ගරු උසස් අධයාපන ිළ පතුළාට ශළශසේ ගැසට් ක්න්න
පුළුවන්කළ  පශබන්ශන්.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ශළොන වගන් පය යටශත්ද?

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

1978 අාක 1 ද්න වි ්වවිදයාල පනත යටශත්- එටා ශ්ගුලායල
ගණනාවෂා හදා  පශබනවා. ශ්ගුලායල වි ාල රළාණයෂා
 පශබනවා. -ඔබතුළාට ගැසට් රීමශම් බලතල  පශබනවා. නමුත්
ගැසට් කා හැෂාශෂා නියල පරිදි පත් ක්න ලද නියල බලධ්ශයෂා
යටශත් එෂා එෂා කයතනය, එෂා එෂා වි ්වවිදයාලය රීයා ඔබතුළා
නම් ක්න එකට නියල පමෂාෂණයෂා පැවැත්වීශළන් පසුව විත්යි.
එශසේ ශනොරීමළ නිසා තළයි ''සයිටම්'' කයතනය සම්බන්ධ
ගැට දවත් ිවිල් මලා  පශබන්ශන්. ගරු ලෂාෂ්ළන් රීරිිල් මල
ළැ පතුළා උපාධි රදානය ලබා දීළ සඳහා අද නම් ක්න ලද
කයතනවලට අදාාව ඒ ලබා ගත් නියල බලධ්යාශේ වාර්තා
කරුණාක් ශම් සභාවට ඉදිරිශේදී ඉදිරිපත් ක්න්නය රීයා ළළ
ඉල් මලා යලිටනවා, ගරු කාානායකතුළනි.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අව ය නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Are you going to do that, Hon. Minister?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද ළළ ඉදිරිපත් ක්  පශබන රළය හරි. ගරු ිමළල් ම ්ත්නායක
ළැ පතුළා හැළ එකටළ ''සයිටම්'' එක පටලවා ගන්නවා.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

නැහැ. නැහැ.

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

Sir, I rise to a point of Order.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, 1978 අාක 1 ද්න වි ්වවිදයාල
පනශත් බලතල යටශත් උපාධි රදානය රීමශම් කයතනයෂා

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශම් රළය හරි. ඉදිරිශේදී අපි ශළවැනි නිශයෝග ඉදිරිපත්
ක්නශකොට බලමු.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, පාර්ලිශම්න්තුව රීයන්ශන් ර ්න
විසඳන තැනෂා. ගරු ිළ පතුළනි, ර ්නයෂා ිසුවාළ ඔබතුළාශේ
රීයලළ -
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2017 අශරේල් ම 0ව

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)
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(i)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 201 ශනොවැම්බර් 21 දිනැ ප
අාක 199ව/20 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(ii)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 201 ශදසැම්බර් 09 දිනැ ප
අාක 199 /50 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ
පා ක්න ලද නියළය;

(iii)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 201 ශදසැම්බර් 20 දිනැ ප
අාක 1998/5 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(iv)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 නවාරි 0 දිනැ ප අාක
2000/85 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(v)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 නවාරි 18 දිනැ ප අාක
2002/29 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(vi)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 5වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 නවාරි 27 දිනැ ප අාක
2003/ව3 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(vii)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 ශපබ්වාරි 1 දිනැ ප අාක
200 /ව1 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(viii)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 ශපබ්වාරි 23 දිනැ ප අාක
2007/38 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(ix)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 5වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 ශපබ්වාරි 2 දිනැ ප අාක
2007/වව ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(x)

2007 අාක ව8 ද්න විශ ෂ
ේ ශවාඳ භාඩුඩ බදු
පනශත් 2වැනි වගන් පය යටශත් විශ ෂ
ේ ශවාඳ
භාඩුඩ බදු සම්බන්ධශයන් මුදල් ම අළාතයව්යා
වියලන් සාදන ලදුව 2017 ළාර්තු 07 දිනැ ප අාක
2009/05 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට් පරශේ පා
ක්න ලද නියළය;

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි, ශළතුළාශේ තර්කය ළළ පිගයගන්ශන්
නැහැ.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ළට එක අවස්ාාවෂා ශදන්න, ගරු කාානායකතුළනි.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හැළ එකළ සයිටම් එකට පරිවර්තනය ක්නවා.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී පනත් ඉදිරිපත්
ක්නශකොට, කැිමනට් ළඩුඩලශේ අම්ළැ පය හරියාකා්ව
ශනොලැබීළ ළතත් ගැට ද ි ප වුණු බව ඔබතුළා දන්නවා. ගරු
ිළ පතුළනි, ළළ ඔබතුළාශගන් ඉල් මලා යලිටන්ශන් ලබා ගත් වාර්තා
ඉදිරිශේදී පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිපත් ක්න්න රීයායි.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

So, you can consider that in the future.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා (පාර්ලිප්ම්න්ුර
රතිසංසනකරණ ුා ජනොධාය අොතය සු ආණ්ු  පක්ෂප්ේ
රධාාන සංවිධාායකුරො)

(ைொண்புைிகு கயந்த
கருணொதிலக்க - பொரொளுைன்ற
ைறுெீரமைப்பு ைற்றும் தவகுென ஊடக அமைச்ெரும் அரெொங்கக்
கட்ெியின்
முதற்சகொலொெொனும்)

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

ගරු කාානායකතුළනි, නිපුණතා සාවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු
අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළළ පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් ක්මි.
(i)

2014 වර්ෂය සඳහා සාග් වි ව
් විදයාලශේ ( ා පක
ධීව් හා නාවික ඉාජිශන්රු කයතනය) වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ

(ii)

2013
වර්ෂය
සඳහා
ා පක
වයාපා්
කාළනාකාරිත්ව කයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව.
ශළළ වාර්තා අධයාපනය හා ළානව සම්පත් සාවර්ධනය පිගයබඳ
කාශික අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතු යැයි ළළ
ශයෝ නා ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි, මුදල් ම අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළළ
පහත සඳහන් නියළ සහ ශයෝ නා ඉදිරිපත් ක්මි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ගයන්ත කරුණා පලක ළහතා]

(xi)

(xii)

(235 අධිකා්ය වන) ශර්ගු කඥා පනශත් 10වැනි
වගන් පය යටශත් කනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධශයන් වූ ශයෝ නාව; (2016 ශදසැම්බර්
02 දිනැ ප අාක 1995/37 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට්
පරය); සහ
235 අධිකා්ය වන) ශර්ගු කඥා පනශත් 10වැනි
වගන් පය යටශත් කනයන තීරු ගාස්තු
සම්බන්ධශයන් වූ ශයෝ නාව; (2017 නවාරි 0
දිනැ ප අාක 2000/8 ද්න අ ප විශ ෂ
ේ ගැසට්
පරය)

ශළළ නියළයන් සහ ශයෝ නා ් ශේ මුදල් ම පිගයබඳ කාශික
අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතු යැයි ළළ ශයෝ නා
ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි, කර්ළාන්ත හා වාණි
කටයුතු
අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළළ 201ව වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාකා
ශප්ෂකර්ළ සහ ිර දම් කයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
ක්මි.
ශළළ වාර්තාව නිෂ්පාදන සහ ශසේවා පිගයබඳ කාශික අධීෂාෂණ
කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතුයැයි ළළ ශයෝ නා ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.

Question put, and agreed to.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
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ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි, නී පය හා සාළය සහ දෂාෂිණ
සාවර්ධන අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළළ 201ව වර්ෂය සඳහා
අන්ත්ායක් ඖෂධ පාලක ා පක ළඩුඩලශේ වාර්ෂික වාර්තාව
ඉදිරිපත් ක්මි.
ශළළ වාර්තාව ා පක ක්ෂාෂාව පිගයබඳ කාශික අධීෂාෂණ
කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතුයැයි ළළ ශයෝ නා ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රජප්ේ මු ල් 0 පිළිබඳ කාරක සභාප්ේ වාර්තාව
அரெொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT
ගවා එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙුතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I present the Report of the Committee on Public
Finance on “Notification made under Section 22 of the
Excise Ordinance (Chapter 52)”, “Annual Reports of the
Ministry of Finance for the years 2014 and 2015”,
“Annual Reports of the Lady Lochore Fund for the years
2013, 2014 and 2015”, “Annual Report of the
Development Lotteries Board for the years 2013 and
2014” and “Annual Reports of the National Lotteries
Board for the years 2013 and 2014” which were referred
to the said Committee.
සභාප්ම්සය ෙත තිබිය යුුරයයි නිප්යෝග කරන ලදී.
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු කාානායකතුළනි, වැවිලි කර්ළාන්ත අළාතයතුළා
ශවම්ශවන් ළළ 201ව වර්ෂය සඳහා උෂා පර්ශේෂණ කයතනශේ
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් ක්මි.

ප්පත්සම්

ைனுக்கள்

ශළළ වාර්තාව කෘෂිකර්ළය සහ ඉඩම් පිගයබඳ කාශික
අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතුයැයි ළළ ශයෝ නා
ක්මි.

රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා

PETITIONS
ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු පියාක් ය්ත්න ළහතා - පැමිණ නැත.

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි, අධික්ණ අළාතය හා ුදේධ ාසන
අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළළ බන්ධනාගා් තදබදය සහ
බන්ධනාගා් ර පසාස්ක්ණ සඳහා අධික්ණ සහ නන පක ශහේතු
සම්බන්ධශයන් වන කාර්ය සාධන බලකාශේ පාමු වාර්තාව
ඉදිරිපත් ක්මි.
ශළළ වාර්තාව නන පක කටයුතු (දූෂණ විශ්ෝධි) සහ ළාධය
පිගයබඳ කාශික අධීෂාෂණ කා්ක සභාව ශවත ශයොමු කා යුතුයැයි
ළළ ශයෝ නා ක්මි.
රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය.
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ පහත සඳහන් ශපත්සම් ශදක
පිගයගන්වමි.
(1)

කයිතඩි, යාපන වි ව
් විදයාලශේ යලේධා නවදය
ඒකකශේ කාර්ය ළඩුඩල කාර්මික නිලධාරි ශෂා.
කළශල් මස්ව්න් ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළ; සහ

(2)

ගාල් මල, වැලිපත, ශළොරිස් පා්, අාක 251 ද්න
ස්ාානශයටා පදිාචි ඩබ්ලිේ.ජී.ඩී.ඩී. කරුණා්ත්න
ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළ.

1159

2017 අශරේල් ම 0ව

1160

ගවා එසන. සී. මුුරකුොරණ ෙුතා

ගවා රසන්න රණුරංග ෙුතා

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

(ைொண்புைிகு எஸ்.ெீ. முத்துகுைொரண)

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ අම්්ාධපු්ය, වි යපු්, අභය
ළාවත, පාමුවැනි පුවළර, අාක 05 ද්න ස්ාානශයටා පදිාචි
එම්.එ්ච.ඩබ්ලිේ. කුසුම්යලරි ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළෂා
පිගයගන්වමි.

ගවා රංජිත් අලුවිුාප්ර් ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ெித் அலுவிஹொசர)

(The Hon. Ranjith Aluvihare)

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ පහත සඳහන් ශපත්සම් ශදක
පිගයගන්වමි.
(1) ළාතශල් ම කයිකාවල, ඉරීරියශගොල් මල හන්දිය යන
ලිපිනශයටා පදිාචි සී.ශජ්. ශපශර්්ා ළහතාශගන්
ලැුදණු ශපත්සළ; සහ
(2) ගශල් මවල, පට්ිටශවල, අාක 11 /ව ද්න
ස්ාානශයටා පදිාචි එ්ච.එම්. අම්ලාව ප ශහේ්ත්
ළහත්මියශගන් ලැුදණු ශපත්සළ.

ගවා සිරිනාල් 0 ප්ෙල් 0 ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெிறினொல் டி தைல்)

(ைொண்புைிகு பிரென்ன ரணதுங்க)

ගරු කාානායකතුළනි, ශදල් මශගොඩ, මීගහවත්ත අාක 217/15/
ඩී3 ද්න ස්ාානශයටා පදිාචි ශෂා.ඩබ්ලිේ.ජී. තුෂ්ශසේන
ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළෂා ළළ පිගයගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ල ප්පත්සම් ෙුජන ප්පත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාව පැවරිය යුුර යයි නිප්යෝග කරන ලදී.
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக்
கட்டமளயிடப்பட்டது.

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

රශ්නනවල වාිකක පිළිුරවා

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள்
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

කැන්විල් 0 ප්ුෝල් 0ඩින්සන ප්පෞද්ගලික සොගෙ: විසනතර
தகன்வில் சஹொல்டிங்ஸ் (தனியொர்) கம்பனி
லிைிதரட் : விபரம்
CANWILL HOLDINGS (PVT.) LIMITED: DETAILS

(The Hon. Sirinal de Mel

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ ශකෝට්ශට්, ිතුල් මශකෝට්ශට්,
පාමුවැනි පුවළර, ළටාන්දා්ාළ පා්, අාක 20/5 ද්න ස්ාානශයටා
පදිාචි එල් ම.ශෂා.ඩී.සී. ශපශර්්ා ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළෂා
පිගයගන්වමි.

ගවා අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு அனுர ெிட்னி ஜயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ පහත සඳහන් ශපත්සම් ශදක
පිගයගන්වමි.
(1) ටාඟු්ෂාශගොඩ, යුධගනාව, ගාශගොඩ වැව අසල,
අාක ව5/01 ද්න ස්ාානශයටා පදිාචි ඩී.එම්.
සළ්ශකෝන් ළහතාශගන් ලැුදණු ශපත්සළ; සහ
(2) දිවුලන්කඩවල, කුසුම්ශපොකුණ, අාක 3ව8 ද්න
ස්ාානශයටා පදිාචි එ්ච.එම්. පත්ළලතා ළැණිශෂා
ළහත්මියශගන් ලැුදණු ශපත්සළ.

ගවා ුරෂාර ඉඳුනිල් 0 අෙරප්සේන ෙුතා

(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரசென)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

ගරු කාානායකතුළනි, ළළ පහත සඳහන් ශපත්සම් ශදක
පිගයගන්වමි.
(1) නෂාකාවත්ත, ්ණස්ගල් මල යන ලිපිනශයටා පදිාචි
ශජ්.ඒ. ලයනල් ම චන්ද්ර්ත්න ළහතාශගන් ලැුදණු
ශපත්සළ; සහ
(2) නෂාකාවත්ත, ්ණස්ගල් මල යන ලිපිනශයටා පදිාචි
ටී.එම්. ශහේළාලි ශතන්නශකෝන් ශළශනවියශගන්
ලැුදණු ශපත්සළ.

ගවා ෙයිල් 0වාගනම් තිලකරාජා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)
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1. ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

්ා ය වයවසාය සාවර්ධන
අළාතයතුළාශගන්
ිසූ
ර ්නය - (2):
(අ)
(i) කැන්විල් ම ශහෝල් මඩින්ස් ශපෞේගලික සළාගළ
(Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) ක්ම්භ කා
දිනය කවශර්ද;
(ii) එටා ශකොටස් ටාමියන් කවුරුන්ද;
(iii) එළ ශකොටස් ටාමියන් වියලන් සළාගළ ක්ම්භශේදී
කශයෝ නය කා මුදල ශවන් ශවන් ව ශයන්
කවශර්ද;
(iv) එළ සළාගශම් ක්ම්භක අධයෂාෂ ළඩුඩල
සාළාජිකයන් කවුරුන්ද;
(v) ක්ම්භක අධයෂාෂ ළඩුඩල සාළාජිකයන්ශේ
වැුවප් හා දීළනා කවශර්ද;
යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ක)
(i) ඉහත අ(i) ටා සඳහන් සළාගළට අම්බේධ සළාගම්
ක්ම්භ ක්  පශබ්ද;
(ii) එශසේ නම්, එළ අම්බේධිත සළාගම්වල අධයෂාෂ
ළඩුඩල සාළාජිකයන් කවුරුන්ද;
(iii) ඔවුන්ශේ වැුවප් හා දීළනා කවශර්ද;
යන්නත් එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ි) ශනො එශසේ නම්, ඒ ළන්ද?
அரெ ததொழில்முயற்ெிகள்
சகட்ட வினொ:
(அ) (i)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

Hon. Speaker, I present (1)

(2)

a petition from Mr. S. Ashokan, Samurdhi
Development Officer of Mugunumatha
West Division, Hali Ela; and
a petition from Mr. Selvaraj Jeyashanker of
Kelsi Estate, Nanuoya.

அபிவிருத்தி

அமைச்ெமரக்

தகன்வில் சஹொல்டிங்ஸ் தனியொர் கம்பனி
(Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திகதி யொததன்பமதயும்;

(ii)

அதன் பங்கொளர்கள் யொதரன்பமதயும்;

(iii)

சைற்படி
பங்கொளர்கள்
கம்பனி
ஆரம்பிக்கப்படுமகயில் முதலீடு தெய்துள்ள
பணத்ததொமக
தனித்தனியொக
எவ்வளதவன்பமதயும்;
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[ගරු (නවදය) නලින්ද ය පස්ස ළහතා]

ලිට්ශ්ො ගෑස් ලාකා ලිළටඩ්

(iv)

சைற்படி கம்பனியின் ஆரம்பகொல பணிப்பொளர்
ெமப அங்கத்தவர்கள் யொதரன்பமதயும்;

(v)

ஆரம்பகொல
பணிப்பொளர்
அங்கத்தவர்களின் ெம்பளம் ைற்றும்
யொமவதயன்பமதயும்;

ශසේවක අර්ා සාධක අ්මුදල
ළහා භාඩුඩාගා් ශල් මකම්
ගාමිණී ශසේද් ශසන්ත් ළහතා

ெமப
படிகள்

පියදාස කුඩාබාලශේ ළහතා
ඒ.එම්. ශළොහාන් ද අල් මවිස් ළහතා

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
சைற்படி (i)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கம்பனியின்
இமணக்கம்பனிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளனவொ
என்பமதயும்;

(ஆ) (i)

ஆதைனில், சைற்படி இமணக் கம்பனிகளின்
பணிப்பொளர்
ெமப
அங்கத்தவர்கள்
யொவதரன்பமதயும்;

(ii)

இவர்களது
ெம்பளம்
யொமவதயன்பமதயும்;

(iii)

ைற்றும்

படிகள்

(iii)
කශයෝ කයා /ශකොටස් ටාමියා

කශයෝ නය කා මුදල (රු.)

ශ්රී ලාකා ්ෂාෂණ සාස්ාාව

5,000,000,000.00

ලිට්ශ්ො ගෑස් ලාකා ලිමිටඩ්

450,000,000.00

ශසේවක අර්ා සාධක අ්මුදල

2,500,000,000.00

ළහා භාඩුඩාගා් ශල් මකම්

10.00

ගාමිණී ශසේද් ශසන්ත් ළහතා

10.00

( இ) இன்சறல், ஏன்?

පියදාස කුඩාබාලශේ ළහතා

10.00

asked the Minister of Public Enterprise Development:

ඒ.එම්.ශළොහාන් ද අල් මවිස්
ළහතා

10.00

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(a)

Will he inform this House -

(i)

the date on which Canwill Holdings (Pvt.)
Ltd. was founded;

(ii)

the names of the shareholders of the
aforesaid company;

(iii)

the amount of money invested by each
shareholder mentioned above at the
beginning of the aforesaid company;

(iv)

(v)

(b)

(c)

the names of the members of the founding
Board of Directors of the aforesaid
company; and
the salaries and allowances received by the
founding Board of Directors?

Will he also inform this House (i)

whether companies which are affiliated to
the company mentioned in (a)(i) above have
been founded;

(ii)

if so, the names of the Board of Directors of
such affiliated companies; and

(iii)

the salaries and allowances paid to such
persons?

(iv)

ඒ.එම්. ශළොහාන් ද අල් මවිස් ළහතා

(ක)

(v)

කැන්විල් ම ශහෝල් මඩින්ේස් ශපෞේගලික සළාගළ
ක්ම්භක අධයෂාෂ ළඩුඩල සාළාජිකයන් සඳහා
රීයලදු ශගවීළෂා යලදුක් නැත.

(i)

ඔේ.

(ii)
සළාගළ

අධයෂාෂ ළඩුඩලය

ශහලන්ශකෝ
ශහොශටල් මස් ින්ඩ්
ස්පා පුේගලික

ජී.එස්. ශසන්ත්, ඨය. කුඩාබාලශේ, ඒ.එම්.
ශළොහාන් ද අල් මවිස්,
එ්ච.ශෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. හපුටාන්ශන්

යලශනෝලාකා
ශහොශටල් මස් ින්ඩ්
ස්පා පුේගලික
සළාගළ

ජී.එස්. ශසන්ත් ඨය. කුඩාබාලශේ, ඒ.එම්.
ශළොහාන් ද අල් මවිස්,
එ්ච.ශෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. හපුටාන්ශන්
කර්. ශසේළයලාහ, සී.එම්.ඩී.එන්.ශෂා.
ශසශනවි්ත්න
ජී.එස්. ශසන්ත්, ඨය. කුඩාබාලශේ,
එ්ච.ශෂා.ඩී.ඩබ්ලිේ.එම්.එන්.බී. හපුටාන්ශන්

නිල් මයාන්
ශහොශටල් මස් ින්ඩ්
ස්පා පුේගලික

If not, why?
(iii)

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන
නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - அரெ ததொழில்முயற்ெிகள்
அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public
Enterprise Development)

ගරු කාානායකතුළනි, ්ා ය වයවසාය සාවර්ධන අළාතයතුළා
ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නයට පිගයතු් ලබා ශදනවා.
(අ)

ජී.එස්. ශසන්ත් ළහතා
ඨය. කුඩාබාලශේ ළහතා

(i)

2011 ශදසැම්බර් 22

(ii)

ශ්රී ලාකා ්ෂාෂණ සාස්ාාව

ඨය. කුඩාබාලශේ ළහතා :දීළනා (2012 ළාර්තු ළස යලට 2015 නවාරි ළස
දෂාවා)
රු.20,833,333.39
ර පජාර්ණය ක්න ලද දු්කාන ිමල් මපත්
(2012 ශනොවැම්බර් ළස යලට 2015 ශපබ්වාරි ළස
දෂාවා)
රු.27 ,872.97
නීල් ම බඩුඩා් හපුටාන්ශන් ළහතා :උපශේ න ශසේවා සඳහා ගාස්තු (2015
ළාසය සඳහා)
රු.1 5,000.00

නවාරි
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දු්කාන වියදම් ර පජාර්ණය සඳහා
(2013 සැප්තැම්බර් ළස යලට 2015 නවාරි ළස
දෂාවා)
රු. 22,906.07
අශනකුත් අධයෂාෂ ළඩුඩල සාළාජිකයන් ශවත
රීයලදු ශගවීළෂා ක් නැත.
(ි) අදාා ශනොශේ.

2013ත් එය රුපියල් ම ිමලියන 20ෂා වුණා; 2014 දී ඒක රුපියල් ම
ිමලියන 27ෂා රීයලා රීේවා. ඒ වාශේළ දැන් ඒක ග්රෑන්ඩ් හයට්
එකට හ්වලා, feasibility study එක අම්ව ඒක අවසාන ක්න්න
රුපියල් ම ිමලියන ව3ෂා විත් වැය ශවනවා. ් යකට ශම් වාශේ
business එකෂා ක්න්න පුළුවන්ද බැරිද රීයලා බලන්න විධි
රීටාපයෂාළ  පශබනවා.

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

් ශේ ශසේවකයන් දාලා වයාපාරිකයන් වියලන් ශනොශවයි ශම්ක
ක්ලා  පශබන්ශන්. ශම් සඳහා අ පවි ාල මුදලෂා වියදම් ශවනවා
රීයලා දැනට ශපශනනවා. ශම්ක පසුගිය ් ශයන් ලබාගත්
වයාපෘ පයෂා. ඒක භාශගට හදලා  පශබන එකෂා. එශසේ භාශගට
හදලා  පශබන වයාපෘ පශේ වැඩ අපි ශකොශහොළ හරි අවසන්
ක්න්නට ඕනෑ. එටා වැඩ අවසන් කශාේ නැත්නම්, දැනට වැය කා
මුදලත් අපශත් යනවා.

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ළශේ පාමුවන අතුරු ර ්නය ශළයයි. ගරු නිශයෝ ය
ිළ පතුළනි, ශම් කැන්විල් ම ශහෝල් මඩින්ස් ශපෞේගලික සළාගළ පසු
ගිය කඩුක්ව යටශත් ක්ම්භ කා ් ය සතු සළාගළෂා. ඔබතුළා
රීයන විධියට ශම් සඳහා මුදල් ම කශයෝ නය ක්  පශබනවා, ශ්රී
ලාකා ්ෂාෂණ සාස්ාාව, ලිට්ශ්ො ගෑස් ලාකා ලිමිටඩ් කයතනය
සහ ශසේවක අර්ා සාධක අ්මුදල. ශම් කයතනශේ රුපියල් ම දහශේ
ශකොටසෂා ටාමි පියදාස කුඩාබාලශේත්, රුපියල් ම දහශේ ශකොටසෂා
ටාමි ගාමිණී ශසේද් ශසන්ත් යන අයශේත් මූලිකත්වශයන් තළයි
ශම් වැඩ කටයුතු යලේධ වුශඩු.
දැන් ශම් කයතනය ළඟින් එටා අම්බේධ කයතන ශදකෂා
විධියට ශහලන්ශකෝ ශහොශටල් මස් ින්ඩ් ස්පා පුේගලික සළාගළ,
හම්බන්ශතොට හයට් ශහෝටලය ක්ම්භ ක්න්න පටන් ගත්තා.
යලශනෝලාකා ශහොශටල් මස් ින්ඩ් ස්පා පුේගලික සළාගළ,
ශකොල් ම දපිිටය හයට් ශහෝටලය ඉදි ක්න්න පටන් ගත්තා. දැන් ශම්
පිගයබඳව යම් විළර් නයෂා යලේධ ශකශ්නවා. ළා අහන්ශන් ශම්
වන විට ් ශේ මුදල් ම ශළත්ම් රළාණයෂා අවභාවිත රීමළ
සම්බන්ධශයන් ගාමිණී ශසේද් ශසන්ත් සහ පියදාස කුඩාබාලශේ
යන අයට එශ්ටාව ගම් ලැබූ ක්රියාළාර්ග ශළොනවාද රීයායි.

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඨය. කුඩාබාලශේ ළහතා දීළනාවෂා හැිටයට රුපියල් ම ශදශකෝිට
අටලෂාෂයෂා අ්ශගන  පශබනවා. ළායලකව ගත්ශතොත් ළාසයකට
රුපියල් ම ලෂාෂ ෂා පළණ ශවනවා. ඒක වි ාල දීළනාවෂා රීයන්න
පුළුවන්. ඒ, කා වැඩ අම්ව තළයි. පාර්ලිශම්න්තු ළන්ත්රීව්යකුට
ලැශබන දීළනාව වාශේ දස ගුණයෂා විත් අ්ශගන  පශබනවා. අපි
ඒ ගැන විභාගයෂා ක් නැහැ.

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු කාානායකතුළනි, ළශේ ශදවැනි අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ඔය ගාමිණී ශසන්ත් තළයි, පසුගිය ළටාන්ද ්ා පෂාෂ
ළහත්තයාශේ කඩුක්ශේ නාධිප ප කාර්ය ළඩුඩල රධානී. ඊට
අළත්ව ඔහු ළහ න බැාකුශේ සභාප ප; ලිට්ශ්ො ගෑස් සළාගශම්
සභාප ප; ඔය රීයන කැන්විල් ම ශහෝල් මඩින්ේස් ශපෞේගලික
සළාගශම් සභාප ප; යලශනෝලාකා සළාගළ ිතුළු අම්බේධ සළාගම්
ශදශෂා සභාප ප; ඨයපල් මස් ලාකා සළාගශම් සභාප ප; ශ්රී ලාකා
ඉන්ෂුව්න්ස් සළාගශම් සභාප ප.
ශම් විධියට 2,000ෂා විත් ටාටපු නධිප ප කාර්ය ළඩුඩලශේ
රධානියා හැිටයටත් කටයුතු ක්මින්, ්ශට්  පශබන රධානතළ
කර්ථික සහ මූලයළය ව ශයන් වැදගත් වන කයතනවල
සභාප පකම් ද්න්නත් ඔහුට කත්ගළ ශදවියන්ට වාශේ මුහුණු
හයයි අත් ශදොාහයි  පුදණත් ළදියි රීයලා ඔබතුළා පිගයගන්නවා
ි ප.

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔේ, feasibility study එක අම්ව, 2012 දී ශම් වයාපෘ ප පටන්
ගන්න ශකොට රුපියල් ම ිමලියන 20ෂා වියදම් ක්න්න  පුදණා;

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු කාානායකතුළනි, ළශේ තුන්වැනි අතුරු ර ්නය ළළ
අහනවා. පසුගිය ් ය කාලශේ එළ ් ශේ රධානීන් සහ ශම්
වාශේ සළහ් නිලධාරින් එකතුශවලා ඉතා වි ාල මුදල් ම
අවභාවිතයෂා යලේධ ක්  පශබනවා. ඔබතුළන්ලා ශම් කඩුක්ව
අ්ශගනත් ඒ පිගයබඳව හරිහළන් පමෂාෂණ ශවන්ශන්ත් නැහැ. ළළ
සඳහන් කා පියදාස කුඩාබාලශේ සහ ගාමිණී ශසශන්ත් රීයන
නම් ශදකට අළත්ව, ශහලන්ශකෝ ශහොශටල් මස් ින්ඩ් ස්පා
පුේගලික සළාගශම් සහ යලශනෝලාකා ශහොශටල් මස් ින්ඩ් ස්පා
පුේගලික සළාගශම් අධයෂාෂව්ශයෂා විධියට නීල් ම බඩුඩා්
හපුටාන්ශන් රීයලා ශකශනෂා කටයුතු කාා රීයලා ඔබතුළා
සඳහන් කාා. ඒ පුේගලයා දැන් ශපොලීයලය භා් නී පය හා සාළය
සහ දෂාෂිණ සාවර්ධන අළාතයාා ශේ අ පශර්ක ශල් මකම්ව්ශයෂා
හැිටයට කටයුතු ක්නවා. ළළ දන්නා හැිටයට දූෂණ විශ්ෝධී
සම්ළන්රණයෂා සඳහා යාළටත් ඔහුශේ නළ ශයෝ නා ශවලා
 පශබනවා. මුදල් ම වාචා කාාය රීයා පැහැදිලිවළ ශපන්ම්ම් ක්
 පශබන අය ් ශේ තනතුරුවල තබාශගන ඉන්නවා. ශහෝකම්
ක්පු අයට නම් ශහොරු රීයලා රීයන්න පුළුවන් ගරු නිශයෝ ය
ිළ පතුළනි. ශහොරු ක්ෂාෂා ක්න අයට ශළොකෂාද රීයන්න
පුළුවන් රීයලා රීේවා නම් හරි.

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අපට  පශබන වාර්තා අම්ව නීල් ම බඩුඩා් හපුටාන්ශන් ළහතා
ඒ විධිශේ වි ාල මුදලෂා අ්ශගන නැහැ. උපශේ න ශසේවාවෂා
ක්ලා ශම් වයාපෘ පශයන් රුපියල් ම 1 5,000ෂා අ්ශගන  පශබනවා.
එ්චච්යි.

ගවා (වවද්ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ඔහු අ් ළහා ශහෝකළ යලදු කා අධයෂාෂ ළඩුඩලශේ
සාළාජිකශයෂා. ගත්ත මුදල අම්ව ශනොශවයි ශහෝකළ තීන්දු
ශවන්ශන්.

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ළට දැන් දැනගන්න ලැුදණා, ඔහු දැන් නී පය හා සාළය සහ
දෂාෂිණ සාවර්ධන අළාතයාා ශේ නැහැ රීයලා. ඒ නිසා ළළ ඒක
නිවැ්දි ක්නවා.

1165

පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා (වවද්ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

1166
ஆதைனில், அவ்தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக
ஒவ்தவொரு
பீடத்தின்படியும்
திமணக்களத்தின்படியும்
தவவ்சவறொக
யொமவதயன்பமதயும்;

(v)

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

දැන් ඔහු ශකොශහේද ඉන්ශන්?

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ළළ දන්ශන් නැහැ, ඔහු ශකොශහේද ඉන්ශන් රීයලා. නමුත් දැන්
ඔහු එතැන නැහැ.

ගවා (වවද්ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

asked the
Highways:

Education and

Will he inform this House (i) the number of faculties functioning in
the University of Jaffna at present;
(ii) the
number
of
departments
functioning in it;
(iii) the permanent academic staff that
should be there in each department
and faculty, separately;
(iv) whether there are vacancies in
permanent academic staff; and
(v) if so, the number of vacancies
prevalent in each faculty and
department, separately?

(b)

If not, why?

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

දැන් ඔහු ශකොශහේද ඉන්ශන් රීයලා ශහොයලා බලන්න.

යාපනය විශ්නවවි යාලප්ේ ආරාර්ය ෙණ්ඩලය :
පුරප්පාු 
யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழக விொிவுமரயொளர்
குழொம் :தவற்றிடங்கள்

ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF JAFFNA: VACANCIES

959/’16
ண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

Higher

(a)

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

2. ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

Minister of

(The Hon. Bimal Rathnayake)

උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග අළාතයතුළාශගන් ිසූ
ර ්නය - (2):
(අ)
(i) යාපනය වි ව
් විදයාලශේ දැනට ක්රියාත්ළක ඨය
සාඛ්යාව ශකොපළණද;
(ii) එටා ක්රියාත්ළක ශදපාර්තශම්න්තු සාඛ්යාව
ශකොපළණද;
(iii) එෂා එෂා ඨය වල සහ ශදපාර්තශම්න්තුවල යලිටය
යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපළණද;
(iv) ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලශේ පු්ප්පාක්  පශබ්ද;
(v ) එශසේ නම්, පු්ප්පාක් සාඛ්යාව එෂා එෂා ඨය ය සහ
ශදපාර්තශම්න්තුව අම්ව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපළණද;
යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශනටාද?

( அ) (i)

ைற்றும்

தநடுஞ்ெொமலகள்

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි, එළ ර ්නයට පිගයතු් ශළශසේයි.
(අ)

(i)

ඨය 08රී.

(ii)

ශදපාර්තශම්න්තු 53රී.

(iii)

ිමුණුශළටා තීරු අාක 0ව යටශත් දෂාවා ිත.

(iv)

ඔේ.

(v)

ිමුණුශළටා තීරු අාක 05 යටශත් දෂාවා ිත.
ිමුණුළ සභාගත* ක්මි.

(ක) පැන ශනොනඟී.

(ක) ශනො එශසේ නම්, ඒ ළන්ද?

உயர் கல்வி
சகட்ட வினொ:

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා

அமைச்ெமரக்

யொழ்ப்பொணப் பல்கமலக்கழகத்தில் தற்சபொது
இயங்கிவரும்
பீடங்களின்
எண்ணிக்மக
எத்தமனதயன்பமதயும்;

(ii)

அங்கு
இயங்கிவரும்
திமணக்களங்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்;

(iii)

ஒவ்தவொரு
பீடத்திலும்
திமணக்களத்திலும்
இருக்கசவண்டிய நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொம்
தவவ்சவறொக யொததன்பமதயும்;

(iv)

நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொைில் தவற்றிடங்கள்
நிலவுகின்றதொ என்பமதயும்;

කෘෂිකර්ළ ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය ව1යි;
පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 1 යි. කලා ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය 19වයි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 5යි. ඉාජිශන්රු ඨය ශේ යලිටය
යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 50යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 28යි.
කාළනාක්ණ අධයයන හා වාණි ය ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි්
කචාර්ය ළඩුඩලය 5වයි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 13යි. නවදය ඨය ශේ
යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 112යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව
57යි. විදයා ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 100යි;
පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 27යි. තාෂාෂණ ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය 1 යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 09යි. යලේධ නවදය ඒකකශේ
යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 27යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 18යි.
සළස්තයෂා ව ශයන් ගත් කා යාපනය වි ්වවිදයාලශේ එෂා එෂා
ඨය හා ශදපාර්තශම්න්තුවල යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය
59වයි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 233යි.
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*සභාප්ම්සය ෙත තබන ල ඇමුුෙ:

ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட இமணப்பு :

Annex tabled:

2017 අශරේල් ම 0ව
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පාර්ලිශම්න්තුව
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2017 අශරේල් ම 0ව

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, ඔබතුළාශේ අවස්ය ි පව ළා
පාමුවැනි අතුරු ර ්නය අහනවා. පසු ගිය කාලශේත්, ශම් කාලය
තුාත් ්ා ය වි ්වවිදයාල ශකොත්ම් දරුණු කඩා වැටීළකට ලෂා
ශවලා  පශබනවාද රීයලා ඔබතුළාට ශම් පිගයතු් අම්ව ශපශනනවා
ි ප. කචාර්යවරු 59ව ශදශනකු යලිටය යුතු තැනක පු්ප්පාක් 233ෂා
 පශබනවා. ලාකාශේ  පශබන රධානළ වි ්වවිදයාලයෂා තළයි
යාපනය වි ්වවිදයාලය.
ළශේ පාමුවන අතුරු ර ්නය වන්ශන් ශළයයි. යාපනය
වි ්වවිදයාලශේ කචාර්ය ටාරයට අළත්ව ශන්වායලකාගා්
පිගයබඳවද සුවි ාල ටාරයෂා  පශබනවා. ඉතාළ අධික මුදලට තළයි
ශිෂය ශිෂයාවන් යාපනශේ ශපෞේගලික නිවාසවල පදිාචි ශවලා
ඉශගන ගන්ශන්. අව ය නම්, කචාර්යවරුන්ශේ ර ්නය
ඔබතුළාශගන් දැන් අහන්න ළට පුළුවන්. නමුත් ගරු අළාතයතුළනි,
ශන්වායලකාගා් ර ්නය ගැන ළා ඔබතුළාශගන් දැනගන්න
කැළැ පයි. ශන්වායලකාගා් ර න
් ශේදී ඔබතුළාශේ පැත්ශතන්
ඔබතුළා ලබා ශදන්න බලාශපොශ්ොත්තු වන විසඳුළ ශළොකෂාද?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
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ඔබතුළා ඒක දන්නවා. ඒ නිසා ලය ලීට්යෂා රුපියල් ම 10ෂා
වාශේ මුදලට අ්ශගන තළයි යාපනය ස්සවිශේ ශිෂය ශිෂයාවන් විශ ේෂශයන්ළ, hostelsවල සහ ඉන් පිට යලිටන ාළයි- ඒ අයශේ
අව යතාවලට ගන්ශන්. උසස් අධයාපන අළාතයව්යා ව ශයන්
ඔබතුළා ශම් ර ්නය සම්බන්ධව දන්නවාද? ශම් සම්බන්ධශයන්
ඔබතුළා ශළොකෂාද ක්න්න යන්ශන්?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ සම්බන්ධශයන් පියව් ශගන  පශබනවා. වි ්වවිදයාල
ර පපාදන ශකොමිෂන් සභාශේ සභාප පව්යා දැනටළත්
වි ්වවිදයාල බලධාරින් සළර සාක්චඡා ක් අව ය පියව් ශගන
 පශබනවා.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඔය උත්ත්ය ළට රීයන්න එපා, අළාතයතුළා. ළළත් දන්නවා
ඔය උත්ත්ය ශදන්න. ඔබතුළා අ්ශගන  පශබන එක පියව්ෂා
රීයන්න. පියව් 10ෂා-

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි, 2018 වර්ෂය වන ශකොට යලය ද
වි ්වවිදයාලවල ශන්වායලකාගා් ර ්න විසඳනවා. අපි එය ීපප
වතාවෂා පාර්ලිශම්න්තුශේදීත් රීයා  පශබනවා. අපි ඒ
සම්බන්ධශයන් පුවත් පත් සාක්චඡාත් පවත්වා  පශබනවා. By
2018, we will solve all accommodation problems in the
campuses.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Excellent.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි, අළාතයතුළාශේ පිගයතු් අළාතයතුළා
භා් ගත්තාශේ. ළළ ඒ පිගයතු් භා් ගන්ශන් නැහැ.
ගරු අළාතයතුළනි, ඔබතුළාශගන් අසන ශදවන අතුරු ර ්නය
ශළයයි.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුළා එය පිගයගන්ශන් නැත්නම්, "පිගයගන්ශන් නැහැ"
රීයන්න ශකෝ. එ්චච්යි.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ළළ එශහළ රීේශේ නැහැ. [බාධා රීමළෂා] එශහළ ශනොශවයි
ිළ පතුළා. "සලකා බලන්නම්", "පියව් ගන්නම්" රීයා ඔබතුළා
රීයනවා. ඔබතුළාත් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශගොඩෂා කල් ම යලිටන
ශකශනෂා. ළළත් පාර්ලිශම්න්තුශේ සැලරීය යුතු කාලයෂා යලිටන
ශකශනෂා.

ඒ නිසා, "ී ම්න්ට" රීයන කාා ශළතැන රීයන්න එපා. ිත්ත
කාාව රීයන්න.
ගරු ිළ පතුළනි, අහපු ශේට උත්ත්යෂා ශදන්න. නැත්නම්
"දන්ශන් නැහැ" රීයලා රීයන්න.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු කාානායකතුළනි, ළා නිකම් ශනොශවයි ශළය රීයන්ශන්.
අපි ඒවා හදන්න මුදල් ම ශවන් ක්  පශබනවා. දැන් ඒවා හදාශගන
යනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි, ගරු අළාතයතුළා.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ළශේ ශදවන අතුරු ර ්නය ශම්කයි, ගරු කාානායකතුළනි.
යාපනශේ වි ාල ල ටාරයෂා  පශබනවා. ගරු අළාතයතුළනි,

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි ශදන උත්ත්වලට නිග්රහ ක්න්න එපා.
පාර්ලිශම්න්තු ළන්ත්රීවරුන් ශළතැනදී ශදන උත්ත් පිගයගන්න
ඕනෑ. එතුළා අපි ශදන උත්ත්වලට නිග්රහ ක්නවා.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු ර ්නය අහන්න, ගරු ළන්ත්රීතුළා.
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

ගවා කථානායකුරො

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගරු කාානායකතුළනි, ශළතැනදී ශදන උත්ත් පිගයගන්න
බැඳිලා නැහැ. ිළ පතුළා ශදන උත්ත්ය පිගයබඳව වාද ක්න්න
අයි පයෂා නැ ප එක විත්යි ස්ාාව් නිශයෝග අම්ව  පශබන්ශන්.
ිළ පතුළන්ලා රීයන අසතය අපට පිගයගන්න පුළුවන්ද?
ළශේ අවසාන අතුරු ර ්නය ශළයයි, ගරු කාානායකතුළනි,
අද SAITM නී ප විශ්ෝධී උපාධි කඩයට විරුේධව-

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හැළ දාළ රීයන්ශන් ශම්ක තළයි.
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(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

We cannot have a debate on this.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශම් උසාවි තීන්දුව පිගයගන්ශන් නැහැ රීයලා වැඩ වර් නය
ක්න්න පුළුවන්ද? [බාධා රීමළෂා]

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

උදය රභාත් ගම්ළන්පිල ළැ පතුළා
අහන්න.

ඔබතුළාශේ ර ්නය

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ළශේ අතුරු ර ්නය අහලා ඉව් කශාේ නැහැ ශන්. ඔබතුළා
අහශගන ඉන්න ශකෝ.
ළළ ිළ පතුළාශගන් තුන්වැනි අතුරු ර ්නය ශලස අහන්ශන්
ශළයයි. ිළ පතුළා දන්නවා, ශම් ශහෝ උපාධි කඩයට විරුේධව
නවදය ශිෂය - ශිෂයාවන් 7,200ෂා දින 70ෂා  පස්ශසේ පන් ප
වර් නය ක්ලා  පශබන බව. උසස් අධයාපන ිළ පතුළා රීේවා,
"එතුළා නම් මුණ ගැටාලා නැහැ. නමුත්, එතුළාශේ ශපෞේගලික
කාර්ය ළඩුඩලශේ නිලධාරින් SAITM එශෂා අධිප ප ශනවිල් ම
රනාන්දු ළහතා විවිධ අවස්ාාවල මුණ ගැටාලා  පශබනවා." රීයලා.
ගරු ිළ පතුළනි, ශම් කඩුක්ශේ ිළ පවරු 93 ශදශනෂා ඉන්නවා.
7,200ෂා නවදය ශිෂය - ශිෂයාවන් දින 70ෂා පන් ප වර් නය ක්
 පශබනවා. අක් ගණශන් තමුන්නාන්ශසේලා ඒ අය මුණ ගැටාලා ශම්
ර ්නය ගැන කාා ක්  පශබනවාද? තමුන්නාන්ශසේලාට ඡන්දය
දුන්ශන් SAITM එශෂා කට්ිටයද?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි, ශම් ්ශට් අධික්ණය තීන්දුවෂා දීලා
 පශබනවා. අධික්ණය ක්රියාත්ළක ක්න්ශන්
නතාවශේ
අධික්ණ බලයයි.
නතා බලය පාර්ලිශම්න්තුව හ්හා
අධික්ණවලට දීලා  පශබනවා. එතශකොට, අධික්ණ තීන්දුවෂා
දුන්නාළ ඒ අධික්ණ තීන්දුව පිගයගන්න බැහැ රීයලා වර් නය
ක්න්න පුළුවන්ද?

ගවා උ ය රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙුතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ ර ්නය අහන්න කලින් ව්රසාද
ර ්නයෂා විධියට කා්ණයෂා ළතු ක්න්න ඕනෑ.
ගරු උසස් අධයාපන අළාතයතුළා කලින් ලබා දුන් පිගයතුශර්දී
රීේවා උසාවි නිශයෝගයෂා  පශබන නිසා දැන් ඒ ගැන කාා ක්ලා
වැඩෂා නැහැ රීයලා. ගරු කාානායකතුළනි SAITM අශහෝයල
රීමළට වුණත් උසාවි නිශයෝගශේ රීයලළ බලපෑළෂා නැහැ රීයන
එක ශම් ගරු සභාවට දැම්ම් ශදන්න ඕනෑ. [බාධා රීමළෂා] ඒක ඒ
යලේධිය පිගයබඳ වැරැදි අර්ාකානයෂා.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි ශම් ්ශට් අධික්ණය ශදන හැළ
තීන්දුවෂා ගැනළ වැඩ වර් නය ක්න්න ගිශයොත් ශම් ්ට ඉතුරු
ශවයිද?

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අාක 3- 1000/'1 -(3) ගරු උදය රභාත් ගම්ළන්පිල
ළැ පතුළා.

ගවා උ ය රභාත් ගම්ෙන්පිල ෙුතා
ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் கம்ைன்பில)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි ළා එළ ර ්නය අහනවා.

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ඒ තීන්දුවට appeal ක්ලා  පශබනවා.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශළතුළා රීයන විධියට ශම් ්ශට් යලය ද අධික්ණ තීන්දුවලට
විරුේධව වැඩ වර් න ක්න්න ගිශයොත් ශම් ්ට ඉතුරු ශවයිද?
[බාධා රීමළෂා] Appeal ක්ලා  පුදණත් තීන්දුව වලාගුයි. It is
valid. වලාගුයි. උසාවි තීන්දු දියාරු ක්න්න වැඩ වර් න ක්න්න
පුළුවන් නම් ශම් ්ශට් ර ාතන්රවාදයෂා  පශයන්න බැහැ. [බාධා
රීමළෂා]

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි අග්රාළාතයතුළා සහ ා පක ර පපත් ප
හා කර්ථික කටයුතු අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නයට
පිගයතු් දීළ සඳහා ස ප තුනක කාලයෂා ඉල් මලා යලිටනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.
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UMA-OYA DEVELOPMENT PROJECT: RELIEFS TO THE
DISTRESSED

1111/’1

4. ගවා රමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)
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இன்சறல், ஏன் என்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
( இ) இன்சறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

Will he inform this House (i)

whether he admits that the people of the
Badulla District have been severely
inconvenienced as a result of the Uma Oya
Development Project;

(ii)

if so, separately, the number of families
inconvenienced and the Divisional
Secretary’s Divisions to which they belong
to;

(iii)

whether an environment feasibility study
report has been obtained before the
commencement of this development
project; and

(iv)

if so, the amount of money spent on same?

අග්රාළාතයතුළා සහ ා පක ර පපත් ප හා කර්ථික කටයුතු
අළාතයතුළාශගන් ිසූ ර ්නය - (2):
(අ)

(i)

උළා ඔය සාවර්ධන වයාපෘ පය නිසා බදුල් මල
දිස්්රිෂාකශේ නතාව වි ාල ශලස ඨයඩාවට ලෂාවී
ි ප බව පිගයගන්ශන්ද;

(ii)

එශසේ නම් ඨයඩාවට ලෂා වී ි ප පවුල් ම සාඛ්යාව සහ
ඔවුන් අයත් රාශේය ය ශල් මකම් ශකොට් ාස ශවන්
ශවන් ව ශයන් කවශර්ද;

(iii)

ශළළ සාවර්ධන වයාපෘ පය යලදුරීමළට ශප් පරිස්
කයතා අධයයන වාර්තාවෂා ලබාශගන  පශබ්ද;

(iv)

එශසේ නම් ඒ සඳහා වැය කා මුළු මුදල
ශකොපළණද;

යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශනටාද?
(ක)

(i)

ශම් සම්බන්ධශයන් ශරේෂ් ාධික්ණය ළඟින්
ලබාදී ි ප තීන්දුවට අම්ව අදාා පුේගලයන්ට
සහන ලබාදීළට අළාතයාා ය කටයුතු ක්න්ශන්ද;

(ii)

ශනොඑශසේ නම් ඒ ළන්ද;

යන්නත් එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශනටාද?
(ි) ශනො එශසේ නම් ඒ ළන්ද?
பிரதை அமைச்ெரும் சதெிய தகொள்மககள் ைற்றும்
தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்ெருைொனவமரக் சகட்ட
வினொ:
( அ) (i)

உைொ
ஓயொ
அபிவிருத்திக்
கருத்திட்டம்
கொரணைொக
பதுமள
ைொவட்ட
ைக்கள்
பொொியளவில்
இன்னல்கமள
எதிர்தகொண்டுள்ளமைமய ஏற்றுக்தகொள்கிறொரொ
என்பமதயும்;

(ii)

ஆதைனில்,
இன்னல்கமளச்
ெந்தித்துள்ள
குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் அவர்கள்
உொித்தொகின்ற பிரசதெ தெயலொளர் பிொிவுகள்
தனித்தனியொக யொமவ என்பமதயும்;

(iii)

சைற்படி
அபிவிருத்திக்
கருத்திட்டங்கமள
சைற்தகொள்வதற்கு
முன்னர்
சுற்றொடல்
ெொத்தியவள
அறிக்மக
தபறப்பட்டுள்ளதொ
என்பமதயும்;

(iv)

ஆதைனில்,
அதற்கொகச்
தெலவிடப்பட்ட
தைொத்தப் பணத்ததொமக எவ்வளவு என்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) (i)

இவ்விடயம் ததொடர்பொக உயர் நீதிைன்றம்
வழங்கியுள்ள
தீர்ப்பின்படி
ெம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நிவொரணம் வழங்க
அமைச்ெினொல் நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ
என்பமதயும்;

(b)

(c)

Will he also inform this House -

(i)

whether the Ministry will initiate action to
grant relief in terms of the determination of
the Supreme Court in this regard; and

(ii)

if not, why?

If not, why?

ගවා අනුරාධා ජයරත්න ෙුතා (ෙුවැලි සංවර්ධාන ුා
පරිසර නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன - ைகொவலி அபிவிருத்தி ைற்றும்
சுற்றொடல் பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Anuradha Jayaratne- Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)

ගරු කාානායකතුළනි අග්රාළාතයතුළා සහ ා පක ර පපත් ප
හා කර්ථික කටයුතු අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නයට
පිගයතුරු ශදනවා.
(අ)

(i)

උළා ඔය බහුකාර්ය සාවර්ධන වයාපෘ පශයටා
රධාන උළර කැණීශම්දී 201ව ශදසැම්බර් ළස
අනශප්ෂාෂිතව යලදුවූ ල කාන්දුව ශහේතුශවන්
බදුල් මල දිස්්රිෂාකශේ බඩුඩා්ශවල රාශේය ය
ශල් මකම්
ශකොට් ාසශේ
ළකුල් මිල් මල
ශවශහ්ගලතැන්න උඩශප්රුව බඹ්ගළ සහ
එශගොඩගළ යන ග්රාළ නිලධාරි වසම්වලද ළෑතදී
බඩුඩා්ශවල රාශේය ය ශල් මකම් ශකොට් ාසශේ
රීණිගළ තන් පරිය ිමඳුම් වැව යන රශේ වලද
උළා ළාර්ගශේ ල කාන්දු යලදුවූ රශේ යට
කසන්නව පිටාිට ගයා යලඳීයාම් නිසා නිවාසවල ඉරි
තැලීම් හා අටාතක් බලපෑම් එළ නතාවට යලදු වී
ි ප බව වාර්තා වී ිත.

(ii)

බඩුඩා්ශවල රාශේය ය ශල් මකම් ශකොට් ාසශේ
නිවාස 2025ෂා ද ිල් මල රාශේය ය ශල් මකම්
ශකොට් ාසශේ නිවාස 99වෂා ද බලපෑළට ලෂා වී
ි ප බව වාර්තා වී ිත.

(iii)

ශළළ වයාපෘ පය ක්ම්භ රීමළට ශප් ඒ සඳහා
වන පාරිසරික ිගයීම් වාර්තාව ශ්රී ලාකා
යවර්ධනපු් වි ව
් විදයාලය ළඟින් පිගයශයා
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ක්න ලද අත් වයාපෘ පය සඳහා පාරිසරික
අම්ළැ පය ළධයළ පරිස් අධිකාරිය වියලන් 2011
අශරේල් ම 12 වන දින ලබා දී ිත.

(ක)

(iv)

ශම් සඳහා වැය කා මුළු මුදල රුපියල් ම මිලියන
ව3.වෂා ශේ.

(i)

ඔේ.
ශරේෂ් ාධික්ණය ළඟින් ලබා දුන් තීන්දුව රකා්
උළා ඔය වයාපෘ පශේ ල කාන්දුව නිසා යලදු වූ වගා
හානි තෂාශසේරු රීමළ පාාත් කෘෂිකර්ළ
අධයෂාෂව්යා වියලන් යලදු ක් එළ තෂාශසේරු
වාර්තාව 2017.01.18 දින ලබා දී ිත. ඒ අම්ව
අදාා රාශේය ය ශල් මකම්වරුන් ළඟින් වන්දි ශගවීම්
කටයුතු ක්ම්භ ක්ම් ලැශබ්.
තවද ශළළ වයාපෘ පය ළඟින් රශේ ශේ නතාවට
සහන සැලසීළ සඳහා වූ විශ ෂ
ේ කාර්ය සාධක
බලකායෂා
2017.01.10
දිනැ ප
අළාතය
ළඩුඩලශේ අම්ළැ පය සටාතව ළහවැලි සාවර්ධන
හා පරිස් අළාතයතුළා වියලන් ස්ාාපනය ක් ිත.
එබැවින් කඩිනමින් ශයෝජිත සහන සැලසීළ
දැනටළත් ක්ම්භ ක් ිත.
අදාා අළාතය ළඩුඩල තී්ණය සභාගත* ක්මි.

(ii)

ඉහත අම්ව "ක(i)" අම්ව අදාා ශනොශේ.

(ි) පැන ශනොනඟී.

ගවා රමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ පාමුශවනි අතුරු ර ්නය
ිසීළට රාළශයන් ළළ ගරු නිශයෝ ය අළාතයතුළාට ශගෞ්වනීය
ස්තු පය පිරිනළන්න ඕනෑ. ශළොකද එතුළා
ශළළ වයසනය
බලන්නට ිවිල් මලා ඒ සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා ශදන්නටත්
කටයුතු කාා.
ගරු කාානායකතුළනි
"බඩුඩා්ශවල හඬවා ්ටටළ
සැපශදන්න යන උළා ඔය" යන ය ර්ෂ පා ය යටශත් නවාරි 08
වන දා "ලාකාදීප" පත්තශර් පින්තූ් සටාතව ලිපියෂා පාවුණා.
ගරු නිශයෝ ය අළාතයතුළනි ඔබතුළා අළාතය ළඩුඩල තී්ණය
සභාගත කාා. ඒ තුගයන් ඔබතුළන්ලා වන්දි ලබා දීළට කටයුතු
ක්නවා. උදාහ්ණයෂා විධියට ගත්ශතොත් එළ පුවත් පශත් පාවූ
ඡායාරූපශේ දැෂාශවන ශළළ නිවශසේ විටනාකළ රුපියල් ම මිලියන
102ෂා පළණ ශවනවා. නමුත් ඊට වඩා අක් විටනාකළෂා තළයි
වන්දි ව ශයන් ලබා ශදන්ශන්. හැබැයි ඔවුන්ට නිවසෂා හදා
ගැනීළට ලබා ශදන එළ වන්දි මුදල ලබාශගන ශකොශහේ ශහෝ
යන්නට යලදු ශවනවා. ශළොකද දැන් නිවස  පශබන තැන ශගයෂා
හදා ගන්න NBRO එක අම්ළැ පය ශදන්ශන් නැහැ රීයලා තළයි
රාශේය ය ශල් මකම්තුළා ළාව දැම්වත් කශාේ. එළ නිසා ඒ අයට
ඉඩම් ලබා දීශම් වැඩ පිගයශවා කඩිනම් කා යුතු වනවා. ගරු
නිශයෝ ය අළාතයතුළනි ඔවුන්ට ඉඩම් ලබා ශදන වැඩ පිගයශවා
ක්ම්භ ක්න්ශන් කවදාද?

ගවා අනුරාධා ජයරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)

ගරු කාානායකතුළනි ගරු ළන්ත්රීතුළා ර ්න ශදකෂා ළතු
කාා. එකෂා තළයි වන්දි ශගවීම් පිගයබඳව. අපි ඒ සඳහා ශබොශහොළ

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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පැහැදිලිව තීන්දුවෂා ගත්තා. ඒ සඳහා කැිමනට් අම්ළැ පය ලැිමලා
 පශබනවා. වන්දි ලබා ගැනීළ සඳහා නැවත වා්යෂා appeal
ක්න්න පුළුවන් රළශේදයෂා හඳුන්වා දුන්නා. ඒ නිසා නැවත
වා්යෂා ඒ වන්දි ශගවීළ වැඩි ක්න්න පුළුවන්කළ  පශබනවා.
ශදවන කා්ණය ඉඩම් ලබාදීළ පිගයබඳවයි. ඒ සඳහා දැනට
හඳුනාගත් ඉඩළ හැිටයට ශරේේ වතුයාය  පශබනවා.
ගරු
ළන්ත්රීතුළා ිතුළු අප යලය ද ශදනා එෂාව පැව ප සාක්චඡාවකදී
තළයි එළ ඉඩළ අත්පත් ක් ගැනීළට තී්ණය කශාේ. එළ අත්පත්
ක් ගැනීළ සඳහා වන ක්රියාවලිය ශම් වනශකොට යලදුශවමින්
 පශබනවා. හැබැයි යලය දළ පවුල් ම සඳහා එළ ඉඩළ රළාණවත්
නැහැ. පාමුශවන්ළ අතයව යළ කඩුඩායම්වලට එළ ඉඩළ ලබා
දීලා ඉන් අනතුරුව ශදවන විකල් මප ඉඩළකට යන්න අපි
බලාශපොශ්ොත්තු වනවා.

ගවා රමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුළනි ගරු නිශයෝ ය අළාතයතුළා පැහැදිලි
ක්න කා්ණය සම්බන්ධශයන් ළළත් එකරයි. ගරු නිශයෝ ය
අළාතයතුළනි නමුත් එළ ඉඩළ ලබා ශදන්ශන් නැහැ රීයන
කා්ණය වතු සළාගළ රකා ක්ලා  පශබනවා. ඔබතුළා ඒ ගැන
ශසොයා බලන්න.
ගරු කාානායකතුළනි ළශේ ශදවන අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ගරු අළාතයතුළනි ශළළ වයවසනය ක්ම්භ වන්ශන් 201ව.12.2ව
දින. ඒ අඹදඩුශඩ්ගළ ග්රාළ නිලධාරි වසමින්. ඊාරට ල්ල් මඔය
බැේශේඅ්ාව රීයන ගම්ළාන පසුක්ශගන අවසානශේ අශප්
තන් පරිය ිමඳුණු වැව වසළට එනවා. දැන් ඒ රශේ වලටත් වන්දි
තෂාශසේරු ක්ශගන යනවා. ශම් ශවනශකොට හාපත්ගමුව ග්රාළ
නිලධාරි වසශම් ශගවල් ම ඉරිතැලීම් සහ නායයාම් වාර්තා වනවා.
ගරු අළාතයතුළනි පරිස් ිගයීම් වාර්තාවෂා ගත් බව රීයනවා.
එශසේ පරිස් ිගයීම් වාර්තා ගත්තා නම් ශළශසේ යලදුවන්ශන්
ශකොශහොළද රීයන කා්ණය ළළ ඔබතුළාශගන් අහනවා. ශළොකද
ශම් තත්ත්වය එන්න එන්නළ වැඩි ශවනවා. ගරු නිශයෝ ය
ිළ පතුළනි ශම් වයාපෘ පය ක් වැඩෂා නැහැ. ශළොකද ශම්
විධියට වන්දි ශගවනශකොට ්ටට ශළටා ර පලාභයෂා නැ ප ශේවි.

ගවා අනුරාධා ජයරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)

ගරු කාානායකතුළනි ගරු ළන්ත්රීතුළා ශයොමු ක්න කා්ණය
හරි. එළ කා්ණයට අපිත් එකරයි. ශළොකද පාරිසරික ිගයීම්
වාර්තාව අ්ශගන කටයුතු ක්ශගන යනශකොට උළා ඔය
වයාපෘ පය ශහේතුශවන් ටාතපු නැ ප ර ්න රීටාපයකට මුහුණ
ශදන්න යලදුවුණා . හැබැයි
ශම් වනශකොට අපි සම්ජාර්ණ
වයාපෘ පශයන් යලයයට 7 ෂා අවසන් ක්  පශබනවා. ඒ රීයන්ශන්
රුපියල් ම ිමලියන 7 ක වයාපෘ පශයන් ් ය ශම්වනශකොට ිමලියන
55කට කසන්න මුදලෂා වියදම් ද්ලා ඉව්යි. තව රීශලෝමීට්
.1ක රළාණයෂා යනතුරු තළයි ශම් ර ්නය පැන නඟින්ශන්.
සම්ජාර්ණශයන් උළග seal කාාට පසුව නැවත පාරිසරික ව ශයන්
ශහෝ නතාවට ශහෝ රීයලදු ගැට දවකට මුහුණ ශදන්න යලේධ
වන්ශන් නැහැ. ඉ පන් ් ය දැනටළත් රුපියල් ම ිමලියන 55ෂා
වියදම් ද්ා  පශබන ශම් වයාපෘ පය කපිට ශගනයන්න අපට
පුළුවන්කළෂා නැහැ. අශප් ළන්ත්රීතුළා ිතුළු ශේ පාලන
අධිකාරිශේ යලය ද ශදනාශේ ඉල් මලීළ අම්ව වි ාල අළත් මුදල් ම
රළාණයෂා අපි ශවන් කාා යම් යම් ගැට දවලට මුහුණ ශදන්නට
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යලදුවුණු කඩුඩායම්වලට සහන සැලසීළ සඳහා. ඒ වාශේළ අශප්
අ පගරු නාධිප පතුළාශේ උපශදස් අම්ව විශ ේෂ කාර්යසාධන
බලකායෂාද ඒ ශවම්ශවන් පිටාුවවා  පශබනවා. ඒ බලකාය ්රිවිධ
හමුදාව ිතුළු යලය ද ශදනා ිතුාත් ක්පු කාර්යසාධන බලකායෂා
වනවා. එළ කඩුඩායම් හ්හාත් ඒ නතාවට වැඩි වැඩිශයන් උදවු
ක්න්න අපි කටයුතු ක්නවා.

ගවා රමින් විප්ේසිරි ෙුතා

(ைொண்புைிகு ெைிந்த விசஜெிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගරු කාානායකතුළනි ශම් උළා ඔය ර ්නයත් පසුගිය
කඩුක්ව කාලශේ තළයි යලේධ ශවන්ශන්. කවුරුහරි ක්පු ශදයක
පේ ශගවන්න යලේධශවලා  පශබනවා. විශ ේෂශයන්ළ ඒ පේ
ශගවන්න යලේධශවලා  පශබන්ශන් ළට. ශළොකද ළළ බඩුඩා්ශවල
කසනශේ යලිටන නිසා.
ශම්වාට ළැදිහත් වූ ළැ ප ිළ පවරු ඉන්නවා. නමුත් ඒ රීයල
ශකශනෂා අද එන්ශන් නැහැ. ගරු කාානායකතුළනි ශළශහළ
ගිශයොත් බඩුඩා්ශවල රශේ ය නැ ප ශවයි රීයලා ළළ ටාතනවා.
සුන්ද් බඩුඩා්ශවල නැ පවනවා රීයන කා්ණය වාශේළ තව
ශනොශබෝ දිනරීන් බඩුඩා්ශවල රශේ ය ගිලා බැහැලා
විනා භාවයට පත්ශේවි.
ළශේ තුන්වන අතුරු ර ්නය ශළයයි ගරු කාානායකතුළනි.
ශගොවීන් සඳහා ිත්තටළ වන්දි ශගේවා. ළා නිශයෝ නය ක්න
කසනශේ වි ාල රළාණයෂා ඉන්ශන් ශගොවීන්. ඔවුන් ඒ වනශකොට
වවා  පුදණු වගාවන් සහ එළ ිමම් රළාණය පිගයබඳව සලකා බලා
තළයි එළ වන්දි ශගවීළ කශාේ. වෘත් පයෂා හැිටයට ඔවුන්ට ළායලක
කදායළෂා ලැුදශඩු ශගොවිතැන තුගයම්යි. දැන් ඔවුන්ට ළායලක
කදායළෂා ලැශබන්ශන් නැහැ. ශම් වයාපෘ පය කදායම් උත්පාදන
වයාපෘ පයෂා. ශම් වයාපෘ පය සක්රියව ක්රියාත්ළක වුණාට පස්ශසේ ශම්
වයාපෘ පශයන් ලැශබන ලාභය තුගයන් ශම් අඳ ශගොවීන්ට ඒ
වාශේළ අශනකුත් ශගොවීන්ට ළායලකව වන්දි ලබා දීළට කටයුතු
රීමශම් යම් හැරීයාවෂා ඔබතුළන්ලාට  පශබනවාද?

ගවා අනුරාධා ජයරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன)

(The Hon. Anuradha Jayaratne)

ගරු කාානායකතුළනි ිත්තටළ අශපන් ඉල් මලීම් ක්පු යලය ද
කඩුඩායම්වලට අපි විිටන් විට වන්දි ලබා ශදන්න කටයුතු කාා.
ඒශකදි කුඩා ශත් වතු ටාමියන් ිතුාත් ක්ලා  පුදශඩු නැහැ.
නමුත් පසු ගිය දිනවල  පුදණු සාක්චඡාශේ දී කුඩා ශත් වතු
ටාමියන්ටත් වන්දි ලබා ශදන්න රීයලා ඔබතුළන්ලා ඉල් මලීළෂා
කාා. ඒ ශවලාශේ කුඩා ශත් වතු ටාමියන්ට වන්දි ලබා දීළත් අපි
කැිමනට් ප්රිකාවෂා ළඟින්ළ අම්ළත කාා. ඒ වාශේළ කපදා යලදු
වුණු බවට සටහන් කා යලය ද ශදනාට කෘෂිකර්ළ අධයෂාෂ හ්හා
වන්දි ලබා දීළට ් ය හැිටයට අපි කටයුතු කාා. ඒ අම්ව ශළළ
වයාපෘ පය ක්රියාත්ළක වීශම් අවසානයත් එෂාක එටා ර පලාභ
ශබොශහොළ පැහැදිලිව ඒ නතාවට ලැශබනවා. ඒ පිගයබඳව
තර්කයෂා නැහැ. හැබැයි ඊට අළත්ව එළ පවුල් ම නරා යලුවවීළ
සඳහා උළා ඔය වයාපෘ පය ළඟින් වැඩ පිගයශවාෂා අපි ක්රියාත්ළක
ක් ශගන යනවා. ඒකට අව ය ර පපාදනත් ශම් වනශකොට ශවන්
ක්ලා  පශබනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අාක
ළහතා.

- 11 ව/'1

- (1) ගරු ඩේලස් ශේවානන්දා

ගවා ඩග්ලසන ප්ද්වානන් ා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

Sir, I ask the Question.
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ගවා ඩී.එම්. සනවාමිනා න් ෙුතා (බන්ධානාගාර
රතිසංසනකරණ පුනවාත්ථාපන නැවත පදිංික කිීමෙ ුා
හින්දු ආගමික ක යුුර අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு டி.எம். சுவொைிநொதன் - ெிமறச்ெொமலகள்
ைறுெீரமைப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிசயற்றம் ைற்றும்
இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்ெர்)

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs)

I got this only this morning, Sir. So, I need some time
to answer this Question.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Okay.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අාක 7 - 11 8/'1 -(2) ගරු ළටාන්දානන්ද අ දත්ගළශේ
ළහතා.

ගවා ෙහින් ානන් අලුත්ගෙප්ග් ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු කාානායකතුළනි ළා එළ ර ්නය අහනවා.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කාානායකතුළනි කර්ළාන්ත හා වාණි
කටයුතු
අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නයට පිගයතු් දීළ සඳහා ස ප
ශදකක කාලයෂා ඉල් මලා යලිටනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

සීොනිර්ණය ප්කොමිසප්ම් නිර්ප්ද්ශ්: විසනතර

எல்மல நிர்ணய ஆமணக்குழுவின் விதப்புமரகள் :
விபரம்
RECOMMENDATIONS OF DELIMITATION COMMISSION:
DETAILS

1218/’1

9. ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

පාාත් සභා හා පාාත් පාලන අළාතයතුළාශගන් ිසූ ර ්නය (3) :
(අ)

(i)

පාාත් පාලන කයතන විසුරුවා හැ් ළැ පව්ණ
ශනොපවත්වා ගතව ි ප කාලය වස් 1½ ඉෂාළවා
ි ප බව පිගයගන්ශන්ද;

(ii)

නව පාාත් පාලන ළැ පව්ණ පනත රකා්ව පසු
ගිය ් ය වියලන් සීළා නිර්ණය ශකොමිසළ පත්
ක්ම් ලැබූ දිනය; ශකොමිසශම් කාලය අවසන් වූ
දිනය සහ එළ ශකොමිසශම් නිර්ශේ සලකා
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුළ ළහතා]

(vi)

බැලීශළන් අනතුරුව නව සීළා නිර්ණය සටාත
ශකොට් ාස ගැසට් ක්ම් ලබන දිනය; ශවන් ශවන්
ව ශයන් කවශර්ද;
යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ක)
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அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(இ)

(i)

වත්ළන් ් ය වියලන් සීළා නිර්ණය ශකොමිසළ පත්
ක්ම් ලැබූ දිනය කවශර්ද;

(ii)

ඔවුන් ශවත ලැබී  පබූ සාශ ෝධන සාඛ්යාව
ශකොපළණද;

(iii)

අදාා සාශ ෝධන ඉදිරිපත් කා
පුේගලයන් හා කයතන කවශර්ද;

(iv)

නිවැ්දිව නිර්ණය කා බවට පිගයගත් සාශ ෝධන
ශනොළැ ප පාාත් පාලන කයතන සාඛ්යාව
ශකොපළණද;

(v)

ඉහත (iv) ටා සඳහන් පාාත් පාලන කයතනවල
නම් කවශර්ද;

(vi)

එළ පාාත් පාලන බල රශේ සඳහා ළැ පව්ණ
පැවැත්වීළට කටයුතු ක්න්ශන්ද;

சைற்படி
உள்ளூரொட்ெி
ஆளுமகப்
பிரசதெங்களுக்கொன
சதர்தல்கமள
நடத்த
நடவடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்;

இன்சறல், ஏன்?

asked the Minister of Provincial Councils and Local
Government:

(a)

දිනයන්

Will he inform this House(i)

whether he admits that the time lapsed
without holding local government elections
from the dissolution of the Local
Authorities up to now has exceeded 1 ½
years; and

(ii)

the date on which the previous Government
appointed the Delimitation Commission
according to the new Local Government
Elections Act, the date on which the time
allotted to the Commission expired and the
date on which the divisions as demarcated
after considering the Commission’s
recommendations were gazetted?

යන්නත් එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ි) ශනො එශසේ නම් ඒ ළන්ද?
ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெமரக்
சகட்ட வினொ:
( அ) (i)

உள்ளூரொட்ெி
ெமபகள்
கமலக்கப்பட்டு
சதர்தல்கள் நடத்தப்படொது கடந்துள்ள கொலம் 1½
ஆண்டுகமளத் தொண்டியுள்ளததன்பமத அவர்
ஏற்றுக்தகொள்கிறொரொ என்பமதயும்;

(ii)

புதிய உள்ளூரொட்ெி ெமப சதர்தல்கள் ெட்டத்தின்
பிரகொரம், கடந்த அரெொங்கத்தினொல் எல்மல
நிர்ணய ஆமணக்குழு நியைிக்கப்பட்ட திகதி;
ஆமணக்குழுவின் கொலம் முடிவமடந்த திகதி
ைற்றும்
சைற்படி
ஆமணக்குழுவின்
விதப்புமரகள் ஆரொயப்பட்டதன் பின்னர் புதிய
எல்மல நிர்ணயத்துடன் கூடிய ததொகுதிகள்
வர்த்தைொனியில் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட திகதி
தனித்தனியொக யொமவதயன்பமதயும்;

(b)

Will he also inform this House(i) the date on which the Delimitation
Commission was appointed by the present
Government;
(ii) the number of amendments received by
them;
(iii) the dates on which the amendments
concerned were received, and the persons
and the institutions who presented the
amendments;
(iv) the number of local authorities which have
been accepted to have been delimited
correctly and on which there are no
amendments;
(v) the names of the local authorities referred to
in (iv) above; and
(vi) whether arrangements would be made to
hold elections for local authority areas
concerned?
If not, why?

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) (i)

தற்சபொமதய அரெொங்கத்தினொல் நியைிக்கப்பட்ட
எல்மல நிர்ணய ெமப நியைிக்கப்பட்ட திகதி
யொததன்பமதயும்;

(ii)

அவர்களுக்கு கிமடத்திருந்த திருத்தங்களின்
எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்;

(c)

(iii)

குறித்த திருத்தங்கமள ெைர்ப்பித்த திகதிகள்,
ஆட்கள்
ைற்றும்
நிறுவனங்கள்
யொமவதயன்பமதயும்;

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා (පළාත් සභා ුා පළාත් පාලන
අොතයුරො)

ெொியொக
நிர்ணயிக்கப்பட்டதொக
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட,
திருத்தங்கள்
அற்ற
உள்ளூரொட்ெி
ெமபகளின்
எண்ணிக்மக
யொததன்பமதயும்;

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

சைசல
(i v )
இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
உள்ளூரொட்ெி
நிறுவனங்களின்
தபயர்கள்
யொமவதயன்பமதயும்;

රීයලදු පාාත් පාලන කයතනයෂා විසුරුවා හැ්
ශනොළැ ප අත් යලදුව ිත්ශත් නිල කාලය අවසන්
වීළරී.

(iv)

(v)

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ - ைொகொண ெமபகள் ைற்றும்
உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெர்)

ගරු කාානායකතුළනි එළ ර ්නයට පිගයතු් ශළශසේයි.
(අ)

(i)

නැත.
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2017 අශරේල් ම 0ව
නිල කාලය අවසන් වීළ ශහේතුශවන් උතුරු පාාශත්
වවුනියාව නග් සභාශේ ළැ පව්ණය ශනොපවත්වා
අවුරුදු 3 1/2ෂා පළණ ගතව ි ප අත් යාපනය
ළහ නග් සභාශේ ළැ පව්ණය ශනොපවත්වා
අවුරුදු 2 1/2ෂා පළණද නැශරනටා් පාාශත්
පාාත් පාලන කයතන 09ක ළැ පව්ණය
ශනොපවත්වා අවුරුදු වෂාද ගත වී ිත.
(ii)

පාාත් පාලන කයතන ඡන්ද විළසීම් කඥා පනත
රකා් පාාත් පාලන කයතන සීළා නිර්ණය
ශකොමිසළෂා පත් ක් නැත. පත් ක් ිත්ශත්
පාාත් පාලන කයතන ශකොට් ාස සීළා නිර්ණය
රීමශම් ා පක කමිුවවරී.
එීප පාාත් පාලන කයතන ශකොට් ාස සීළා
නිර්ණය රීමශම් ා පක කමිුවව 2012.12.07 දින
පත් ක්න ලද අත් එටා නිල කාලය වරින් ව්
අවස්ාා රීටාපයකදී දීර්ඝ ක් ිත. එළ කමිුවශේ
නිල කාලය 2015.05.31 දිශනන් අවසන් වී ිත.
එීප කමිුව නිර්ශේ ළත අ පගරු නාධිප පතුළා
වියලන් 2015.08.21 දින පාාත් පාලන කයතන
ශකොට් ාස සීළා නිර්ණය සටාත ගැසට් නිශේදනය
පා ක් ිත.

(ක)

(i)

වත්ළන් ් ය වියලන් සීළා නිර්ණය ශකොමිසළෂා
පත් ක් නැත. පත් ක්න ලේශේ පාාත් සභා හා
පාාත් පාලන අළාතයව්යා ශවත ලැබී  පබූ
අභියාචනා සලකා බලමින් ශකොට් ාස සීළා
ළායිම් ශවනස් රීමළ අව ය වන්ශන් නම් ඒ
සඳහා පාාත් පාලන කයතන ඡන්ද විළසීම් කඥා
පනශත් 3ඈ වගන් පය යටශත් පත් ක්න ලද
කමිුවවරී.

(ii)

ඔවුන් ශවත ඉදිරිපත් වී  පබූ සාශ ෝධන ශයෝ නා
සාඛ්යාව 1 03 රී.

(iii)

ිමුණුළ 01ටා විස්ත් දෂාවා ිත.

(iv)

සාශ ෝධන ශනොළැ ප පාාත් පාලන කයතන
සාඛ්යාව 133රී.

(v)

ිමුණුළ 02ටා විස්ත් දෂාවා ිත.

(vi)

ළැ පව්ණය පැවැත්වීළ ළැ පව්ණ ශකොමිෂන්
සභාව සතු කාර්ය භා්යරී.

(ඈ) අදාා ශනොශේ.
ිමුණුම් සභාගත* ක්මි.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කාානායකතුළනි පැහැදිලි පිගයතු්ෂා ලබාදීළ සම්බන්ධව
ගරු අළාතයතුළාට ළා ස්තු පවන්ත ශවනවා.
ගරු ිළ පතුළනි ළැ පව්ණය පැවැත්වීළ
ළැ පව්ණ
ශකොමිසළට අදාා කා්ණයෂා රීයා ඔබතුළා දැන් රීේවා. එදා
ළැ පව්ණ ශකොමිසළ වියලන් පෂාෂ නායකයන් කැඳවන ලද
රැස්වීශම්දී ඔබතුළා එනතුරු බලා යලිටයා. කුළෂා ශහෝ ශපෞේගලික
ශහේතුවෂා නිසා ඔබතුළා එයට සහභාගි ශනොවුණා වන්නට ි ප.
හැළ ශේ පාලන පෂාෂයකළ නිශයෝජිතයන් එදා එළ රැස්වීළට
සහභාගි වුණා. එටාදී ශකොමිසශම් සභාප පතුළා ඉතා පැහැදිලිව අපට
කා්ණා ීපපයෂා ගැන රීේවා. ගරු ිළ පතුළනි සීළා නිර්ණය

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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සළාශලෝචන කමිුවශේ ඔබතුළා වියලන් අත්සන් ක්ම් ලැබූ ගැසට්
නිශේදනය තවළ මුද්රණය ක් නැහැ. එය ශවබ් අඩවිශේ  පශබන
බව පළණළයි සඳහන් වී  පශබන්ශන්. ඒ නිසා එළ ගැසට්
නිශේදනය නිකුත් ශවන්න ඕනෑ. ඒක පාමුවැනි කා්ණයයි.
ශදවැනි කා්ණය ශම්කයි. ගරු ිළ පතුළනි සාස්ාාපනය
ක්ම් ලැබූ ගැසට් නිශේදනය ඔබතුළාශේ පැත්ශතන් නිකුත්
ශවන්න ඕනෑ. එය යලේධ ශවලා නැහැ.
තුන්ශවනි කා්ණය තළයි ඊට අදාා සාශ ෝධන. ළැ පව්ණ
ශකොමිසළ වියලන් සාශ ෝධන 52ෂා ඉදිරිපත් ක්ලා  පශබනවා. ඊට
අදාා මූලික කා්ණාවෂා වන කැිමනට් ප්රිකාවෂා ඉදිරිපත්
රීමළෂාවත් යලේධ ශවලා නැහැ. එළ නිසා ඒ යලය ද කටයුතු
සම්ජාර්ණ ශවනකම් ළැ පව්ණ ශකොමිසළට ළැ පව්ණ
පැවැත්වීශම් බලය ශනොලැශබන බව ශකොමිසශම් සභාප පතුළා
ඉතාළ වගීපශළන් යලය දළ පෂාෂවලට දැම්ම් දුන්නා. දැන් ඔබතුළා
අද පාර්ලිශම්න්තුශේදී රීයනවා ඒක ළශේ අශත් ශනොශවයි
 පශබන්ශන් ශකොමිසළ අශත් රීයලා. ගරු කාානායකතුළනි
එතශකොට ශළොකෂාද ශළතැනින් අපි පිගයගත යුත්ශත්?

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ළළ Government Printerට භා්දීලා  පශබනවා ගැසට් එක
පා ක්න්නට. යලය දළ ලිපි ශල් මඛ්න භා්දීලා අශප් කර්තවය
හරියාකා්ව ඉෂ්ට ක්  පශබනවා.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඔබතුළා පිගයගන්නවාද ශම් ශළොශහොත වන ශතෂා අදාා ගැසට්
නිශේදනය නිකුත් ශවලා නැහැ රීයලා.

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

අපි භා්දීලා  පශබනවා. ළශේ උත්ත්ය ශළයයි. I have
tendered it to the Government Printer for publication. That is
the - [Interruption.] If you say so, we will expedite the
process. That is the answer for the first Supplementary
Question. The answer for the second Supplementary
Question you raised with regard to "Sansthapanaya," is this.
I had to seek certain clarifications in view of the Local
Authorities Elections (Amendment) Act, No. 1 of 2016. I
wrote to the Attorney-General and got that clarification.
Thereby, by next week, සාස්ාාපනය ීපමශම් වගීපළ ළළ භා්
ගන්නවා.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු ිළ පතුළා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවටළ රීේවා - ඔබතුළා
සහ පක ශවලා  පශබනවා - සළාශලෝචන කමිුව වාර්තාව ගැසට්
ක් ස පයෂා ිතුාත සාස්ාාපනය රීමශම් ගැසට් නිශේදනය
නිකුත් ක්නවා රීයලා. ගරු කාානායකතුළනි "සාස්ාාපනය
රීමළ" රීයලා රීයන්ශන් ඒ ඒ පාාත් පාලන කයතනය සතු
සභිකයින් සාඛ්යාව -කාන්තා නිශයෝ නය යලයයට 25ෂා
සළාම්පා පක නිශයෝ නය ශවනස් ශවන්නට පුළුවන් රීයලා
රීයන- අවසාන ව ශයන් එක පාාත් පාලන කයතනයෂා සඳහා වූ
සභිකයින්ශේ සාඛ්යාව ශකොපළණද රීයලා රීයන එක.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුළ ළහතා]
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ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගරු ිළ පතුළනි සාළානය ශපා ගණිතය සළත් දරුශවකුට
පරිගණකයෂා අතට දුන්ශණොත් පැය ශදක තුනරීන් ක්න්නට
පුළුවන් වැඩෂා ශළතැන  පශබන්ශන්. ළළ ශම් ඔබතුළාට අශගෞ්ව
ක්නවා ශනොශවයි. ගරු ිළ පතුළනි සාස්ාාපනය රීමශම් ගැසට්
නිශේදනය එත්ම් දීර්ඝ කාලයෂා රළාද ක්න්නට රීයලළ ශහේතුවෂා
නැහැ. ඔබතුළා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට දීපු ශපොශ්ොන්දුව තළයි
ස පයරීන් ගැසට් ක්න බව.

(The Hon. Speaker)

ඔබතුළා රීයන්ශන් අනිවාර්යශයන්ළ ලබන ස පශේ අවසාන
ක්නවාය රීයලා.

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

සාස්ාාපනය රීමශම් කටයුතු ළළ ලබන ස පශේ අවසාන
ක්නවා.

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු ළන්ත්රීතුළා නී ප ර ්නයෂා  පුදණා. කාන්තා නිශයෝ නය
යලයයට 25 දෂාවා වැඩි රීමළට තී්ණය රීමළ ශහේතුශකොටශගන
201 අාක 1 ද්න පාාත් පාලන කයතන ඡන්ද විළසීම්
(සාශ ෝධන) පනතට සාශ ෝධනයෂා ි ප කා යුතුද නැේද රීයන
එක ගැන ර ්නයෂා ළතු ශවලා ඒ සම්බන්ධශයන් ළළ
නී පප පතුළාට ලිේවා. සේභාවශයන් නීතයම්ූලලව තළයි ළශේ
වගීපම් කා යුත්ශත්. නී පප පතුළා රීේවා සාස්ාාපන කටයුතු
රීමළට බාධාවෂා නැහැයි රීයලා.
දැන් ළශේ නී ප නිලධාරිතුළා රීේවා ගැසට් එශෂා යම්
ශකොටසෂා පා ක්  පශබනවාය රීයලා.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඔබතුළා ශපොශ්ොන්දු වුශඩු ස පයෂා ිතුාත අවසාන
ක්නවාය රීයලායි. ශළොකද දන්නවාද එතුළා -

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුළ ළන්ත්රීතුළනි ශම්ක ශේ පාලන
ශේදිකාවෂා ක් ගන්න එපා. ළට ශම් ළැ පව්ණය රළාද රීමළට
රීයලළ වුවළනාවෂා නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ශකොටසෂා?

(The Hon. Speaker)

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

ඒ ගැන විවාදයෂා ක්න්න අව ය නැහැ.

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

ඔේ ශකොටසෂා. අපි භා් දීලා එය නියලයාකා්ව ක්  පශබනවා.

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගවා කථානායකුරො

සළහ් උදවිය ශම්ක ශේ පාලන ශේදිකාවෂා ක්මින්
්රපානවා.

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ිළ පතුළනි ඔබතුළා දැන් දින සීළාවෂා ි පව රීේවා
ශන්. ඒක ශම් ස පශේ ක්න්න පුළුවන්ද?

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු කාානායකතුළනි දැන් ළට නී ප උපශදස් ලැුදණා.
පුළුවන් ත්ම් ඉෂාළනට ලබන ස පය ශවන ශකොට සාස්ාාපනය
ක්න්න ළළ කටයුතු ක්න්නම්.

ගවා කථානායකුරො

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ- [බාධා රීමළෂා] නැහැ නැහැ. ඔබතුළා
වැරැදි තැනට එන්න එපා. ළළ ඔබතුළා ශපෞේගලිකව ටා් ක්න්න
හදනවා ශනොශවයි. ශම්ක බ්පතා ර ්නයෂා. එශහළ ර ්නයෂා
අහන ශකොට ශේ පාලන ශේදිකාවෂා ක්න්න හදනවා රීයනවා
නම්-

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුළ ළන්ත්රීතුළනි
සෑල්ළට පත් ශවනවාද?

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

ඔබතුළා ඒශකන්

(The Hon. Speaker)

ලබන ස පශේ ශදනවා රීයලා ගරු ිළ පතුළා රීේවා.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

ගරු කාානායකතුළනි එතුළා රීයන-

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

ඔේ ඒකට ස්තු පවන්ත ශවමින් ළළ එතුළාට ඒක රීේශේ
ස පයරීන් නිකුත් ක්නවාය රීයලා එතුළා ඊට ශප් දුන්න
ශපොශ්ොන්දුව වාශේ ශනොශේවා රීයන රාර්ානාශවම්යි.

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

එදා ළළ පාර්ලිශම්න්තුවට රීේශේ ඒ කටයුත්ත ක්න්නම්
රීයලායි. හැබැයි නී ප ර ්න ළතු ශවන ශකොට ළට තනි තීන්දු
ගන්න බැහැ ගරු කාානායකතුළනි.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි අපි එශහළ ක්මු.

1187

2017 අශරේල් ම 0ව

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු කාානායකතුළනි ළට උත්ත් ශදන්න අවස් ශදන්න.
කලින් ශළතුළා ළශගන් ශම් ර ්නය ිහුවා. ළශේ නී ප නිලධාරි
රීේවා ශම් සම්බන්ධශයන් -
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10.ගවා බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙුතා
ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඔබතුළා ඒක පැහැදිලි කාා.

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ධීව් හා ල
ර ්නය - (1) :
(අ)

(i)

201 අය වැය ශයෝ නා අාක 1ව8 අම්ව හලාවත
මිරිස්ස කල් මමුශඩු වැල් මවැිටතුශර් කශ්යිනගර්
සහ පු්ාණවැල් මල ධීව් ව්ායන් ෂා සාවර්ධනය
රීමළ සඳහා රුපියල් ම මිලියන 750 ෂා ශවන් කා
බව පිගයගන්ශන්ද;

(ii)

ඉහත එෂා එෂා ව්ායෂා සාවර්ධනය රීමළ
සම්බන්ධ වයාපෘ ප සඳහා ශටන්ඩර් කැඳවීළෂා යලදු
ක්ම් ලැුදශේද;

(iii)

එශසේ නම් ශටන්ඩර් ඉදිරිපත් කා සහ ලබා ගත්
කයතන ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද;

(iv)

ඉහත ව්ායන් 0 සාවර්ධනය රීමළ සඳහා
201 .12.31 දින දෂාවා ළහා භාඩුඩාගා්ය වියලන්
ධීව් හා ල සම්පත් සාවර්ධන අළාතයාා යට
ලබා දුන් මුදල ශකොපළණද;

(v)

වර්ෂ 2017 දී ඉහත ව්ායන් සාවර්ධනය සඳහා
ලබා දිය හැරී මූලය ර පපාදනය ශකොපළණද;

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

පැහැදිලි කාාට පස්ශසත් එතුළා ඒ ර ්නය අහනවා. තවත්
ළැ පව්ණ ශකොමිෂන් සභාවත් එෂාක-

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි තුන්වැනි අතුරු ර ්නය අහන්න.

ගවා ඩලසන අලුප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ අවසාන අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ශම් සාස්ාාපනය රීමශම් ගැසට් නිශේදනය නිකුත් වුණත්
ළැ පව්ණ ශකොමිසළ සාශ ෝධන 52ෂා ඉදිරිපත් ක්  පශබනවා.
ඒවා අත් ඡන්ද ගණන් රීමළට අදාාව ඉතාළත්ළ රාශයෝගික
ශළන්ළ ළ්ණීය සාශ ෝධනත්  පශබනවා. ගරු කාානායකතුළනි
අක් ගණශන් ඒ සාස්ාාපනය රීමශම් ගැසට් නිශේදනය නිකුත්
වීළට ශප් කැිමනට් ළඩුඩලශේ අම්ළැ පය සඳහා ශම් සාශ ෝධන
ඉදිරිපත් ක්න්න ගරු ිළ පතුළාට අවස්ාාව  පශබනවා. පාමුවැනි
ගැසට් නිශේදනය නිකුත් ශවනකම් ඉන්නවා ශදවැනි එක නිකුත්
ක්න්න. ශදවැනි එක නිකුත් ශවනකම් ඉන්නවා ශම් සාශ ෝධන
පිගයබඳව කැිමනට් අම්ළැ පය ගන්න. ළළ ඔබතුළාශගන් ඉල් මලා
යලිටන්ශන් කරුණාක්ලා ඒ පිගයබඳව කැිමනට් ප්රිකාව කැිමනට්
ළඩුඩලශේ අම්ළැ පය සඳහා ඉදිරිපත් ක්න ශලසයි.

යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ක) ශනො එශසේ නම් ඒ ළන්ද?
கடற்தறொழில் ைற்றும்
அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:

சைசல
ஒவ்தவொரு
துமறமுகத்மதயும்
அபிவிருத்தி தெய்வதற்கொன கருத்திட்டங்களுக்கு
சகள்விப்பத்திரங்கள்
சகொரப்பட்டனவொ
என்பமதயும்;

(iii)

ஆதைனில், சகள்விப்பத்திரங்கமளச் ெைர்ப்பித்த
ைற்றும்
அவற்மறப்
தபற்றுக்தகொண்ட
நிறுவனங்கள்
தவவ்சவறொக
யொமவ
என்பமதயும்;

(iv)

சைற்கூறிய
6
துமறமுகங்களின்
அபிவிருத்திக்கொக 2016.12.31 வமர தபொதுத்
திமறசெொியினொல் கடற்தறொழில் அமைச்ெருக்கு
வழங்கப்பட்ட
பணத்ததொமக
எவ்வளவு
என்பமதயும்;

(v)

2017ஆம் ஆண்டில் சைற்கூறிய துமறமுகங்கமள
அபிவிருத்தி தெய்வதற்கொக வழங்கக் கூடியதொன
நிதி ஏற்பொட்டின் அளவு எவ்வளவு என்பமதயும்;

ගවා ෆයිසර් මුසනතාපා ෙුතා

ගිය ස පශේ තළයි ළට නී පප පතුළාශේ අවස්ය ලැුදශඩු.
නී පප පතුළාට ශකුවම්පත ශයොමු කාා. ළළ කැිමනට් ළඩුඩලශේ
අම්ළැ පය ගන්නම්. ශම්ක රළාද රීමළට ළට රීයලළ වුවළනාවෂා
නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි ශබොශහොළ ස්තු පයි. ර ්න අාක 10.

அபிவிருத்தி

(ii)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

வளமூல

2016 வரவுதெலவுத் திட்ட முன்தைொழிவு இலக்கம்
148 இன்படி, ெிலொபம், ைிொிஸ்ஸ, கல்முமன,
வல்தவட்டித்துமற, கொமரநகர், புரொணதவல்ல
ஆகிய 6 ைீன்பிடித் துமறமுகங்கமள அபிவிருத்தி
தெய்வதற்கொக
750 ைில்லியன் ரூபொய்
ஒதுக்கப்பட்டததன்பமத
ஏற்றுக்தகொள்வொரொ
என்பமதயும்;

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(ைொண்புைிகு மபெர் முஸ்தபொ)

நீரக

( அ) (i)

ගවා කථානායකුරො

ශහොඳයි ගරු ිළ පතුළනි ඔබතුළා ඒක ක්නවා ශන්ද?

සම්පත් සාවර්ධන අළාතයතුළාශගන් ිසූ

அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

1189

පාර්ලිශම්න්තුව
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[ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ළහතා]

ගැඹුරු අධයනයරීන් පසුව යලදු කා යුතු වන
බැවින් ද කල් මමුශඩු ධීව් ව්ාශයටා ඉදිරීමම්
කටයුතු ක්ම්භ ශනොක්න ලදී.

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources
Development:
(a)

(i)

whether he admits that a sum of Rs.750
million was allocated to develop six
fisheries harbours, i.e. the fisheries harbours
of
Chilaw,
Mirissa,
Kalmunai,
Valvetithurai, Karainagar and Puranawella
from the Budget as per proposal number
148 of the 2016 Budget;

(ii)

whether tenders were called for the projects
to develop each of the aforementioned
harbours;

(iii)

if so, separately the names of institutions
which offered bids and the names of which
were awarded the tenders;

(iv)

(v)

(b)

ඉහත ශයෝජිත කල් මමුශඩු කසන්නශේ පිටාිට
ඔළුවිල් ම ව්ාය කශ්රිතව ළතුවී ි ප පාරිසරික ගැට ද
ශහේතුශවන් එළ ව්ාය පිගයබඳ අධයනයෂා යලදු රීමළ
ශම් වන විට යලදු ශවමින් පවතී. දැනට ශ්රී ලාකා
ව්ාය අධිකාරිය ළඟින් එටා අධයන කටයුතු යලදු
ශකශ්න අත් එටා ර පලල ලැුදණු පසු එළ
අධයයනශේ ර පලල ළත පදනම්ව කල් මමුශඩු ධීව්
ව්ාශේ ඉදිරීමළ ශහෝ ශනොරීමළ පිගයබඳ
තී්ණයෂා ගම් ිත.

Will he inform this House -

the amount of money released to the
Ministry of Fisheries and Aquatic
Resources Development by the General
Treasury by 31.12.2016 for the development
of the aforesaid six harbours; and

(iii)

ධීව් ව්ාය හා
පහසුකළ

ශටන්ඩර් ඉදිරිපත් කා කයතන

ශටන්ඩ්ය ලබා
ගත් කයතනය

පු්ාණවැල් මල
ධීව් ව්ාශේ
ශබ්සළ ගැඹුරු
රීමළ.

1. කර්.කර්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

නීට් බී.ඨය.ඨය.ඊ.
ශ ොයින්ට්
ශවන්චර්.

the extent of financial provisions that can be
granted in the year 2017 for the
development of the aforesaid harbours?

If not, why?

ගවා ෙහින් අෙරවීර ෙුතා (ධීවර ුා ජලජ සම්පත්
සංවර්ධාන අොතයුරො)

මිරිස්ස ව්ාය:
1. ැිට
පහසුකළ
ඉදිරීමළ.

(ii)

ඔේ. ඉහත ශයෝ නාශේ දැෂාශවන ව්ායන් 0
අතුරින් පු්ාණවැල් මල ධීව් ව්ාය මිරිස්ස ධීව්
ව්ාය කශ්යිනගර් ශබෝට්ුව යාරාාගණශේ
පහසුකම් සාවර්ධනය හා හලාවත ධීව් ව්ාශයටා
පහසුකම් සාවර්ධනය සඳහා ශටන්ඩර් කැඳවන ලද
අත් වැල් මවැිටතු්ය ධීව් නැාගු්ම්පා කශ්රිත
ධීව් යිටතල පහසුකම් සාවර්ධනය කයලයාම්
සාවර්ධන බැාකු (ADB) ණය කධා් යටශත්
ක්රියාත්ළක රීමළට නියමිත "උතුරු පාාත්  ප්සා්
ධීව් සාවර්ධන වයාපෘ පය" ළඟින් යලදු රීමළට
සැලසුම් ක් ි ප බැවින් ඒ සඳහා ශටන්ඩර් කැඳවා
ශනොළැත.
කල් මමුශඩු ශව්ා තී්ය ශළෝසම් කාලවලදී
පව පන මුහුදු ්ා ශවනස්වීම් ළත ඉතා සාශේදී මුහුදු
තී්යෂා වන බැවින් එළ ව්ාය ඉදිරීමළ ඉතා

2. නවශලෝක කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්. කර්.කර්.
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් (රයිවට්)
ලිමිටඩ්.

නවශලෝක
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

4. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් ින්ඩ්
ඉාජිනියරින් (රයිවට්) ලිමිටඩ්.

ගරු කාානායකතුළනි එළ ර ්නයට පිගයතු් ශළශසේයි.
පිගයගනී.

1. බී.ඨය.ඨය. ඉාජිනියරින් (රයිවට්)
ලිමිටඩ්.

3. ඊ.එල් ම.එස්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Fisheries and
Aquatic Resources Development)

(i)

2. බී.එස්.ඨය. ශළන්ඩිස් ින්ඩ්
අරීල ඉාජිනියරින් කම්පැනි
ශ ොයින්ට් ශවන්චර්.
3. නීට් බී.ඨය.ඨය.ඊ. ශ ොයින්ට්
ශවන්චර්.

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக
வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்ெர்)

(අ)

ඉහත එෂා එෂා ඉදිරීමළ සඳහා ශටන්ඩර් ඉදිරිපත්
ක් ි ප කයතනවල හා ශටන්ඩ්ය ටාමික් ගත්
කයතනවල ශතෝතුරු පහත දැෂාශේ.

මිරිස්ස ව්ාය:
2. ශේදිකා
බැම්ළ
නවීක්ණය
රීමළ හා දැල් ම
ාලාව
ඉදිරීමළ.

1. ඊ.එල් ම.එස්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

හලාවත ධීව්
ව්ාශේ
ළත්සය
ශවන්ශේයල
ාලාව හා
ක්ෂාෂක
ශගොඩනැගිල් මල
ඉදිරීමළ.

1. කර්.ඊ. වී්ශකෝන්
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්.

2. බී.ඨය.ඨය. ඉාජිනියරින් (රයිවට්)
ලිමිටඩ්.

ඊ.එල් ම.එස්.
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

3. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් ින්ඩ්
ඉාජිනියරින් (රයිවට්) ලිමිටඩ්.

2. ගාමිණී කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්.
3. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් ින්ඩ්
ඉාජිනියරින් (රයිවට්) ලිමිටඩ්.
4. ශවළා්ා කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

කර්.ඊ.
වී්ශකෝන්
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්.
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කශ්යිනගර්
ශබෝට්ුව
යාරාාගණය
ඉදිරීමළ
(පැශෂා ය I)

2017 අශරේල් ම 0ව
1. කර්.කර්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
2. ඉයුශ්ෝවිල් ම (Euroville)
ඉාජිනියරින් කන්ස්ට්රෂාටර්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
3. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් ින්ඩ්
ඉාජිනියරින් (රයිවට්) ලිමිටඩ්.
4. ස්ශකයා ශළෂා ඉාජිනියරින්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
5. කර්.එන්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
6. ධර්ළදාස කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
ින්ඩ් එන්ටරයිසස්.

ඉයුශ්ෝවිල් ම
(Euroville)
ඉාජිනියරින්
කන්ස්ට්රෂාටර්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

කශ්යිනගර්
ශබෝට්ුව
යාරාාගණශේ
දියත් ළර
ඉදිරීමළ
ශේිමයන්
බැම්ළ ඉදිරීමළ
හා ශ්ොන්ළඩ
ඉවත් රීමළ
(පැශෂා ය II)

1. කර්.කර්. කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
2. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස් ින්ඩ්
ඉාජිනියරින් (රයිවට්) ලිමිටඩ්.

කර්.කර්.
කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

කශ්යිනගර්
ශබෝට්ුව
යාරාාගණශේ
බාටා් පරිරශේ
ඉදිරීමම්
කටයුතු
(පැශෂා ය III)

1. ඉයුශ්ෝවිල් ම
(Euroville)
ඉාජිනියරින්
කන්ස්ට්රෂාටර්ස්
(රයිවට්)
ලිමිටඩ්.
2. ස්ටාර් කන්ස්ට්රෂාෂන්ස්
ින්ඩ් ඉාජිනියරින්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.

ඉයුශ්ෝවිල් ම
(Euroville)
ඉාජිනියරින්
කන්ස්ට්රෂාටර්ස්
(රයිවට්) ලිමිටඩ්.
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ගවා බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ ශදවැනි අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ගරු ිළ පතුළනි 201 අය වැය ශයෝ නා අාක 1වව යලට 15ව
දෂාවා විශ ේෂ ශයෝ නා ළඟින් -ඒ රීයන්ශන් ළහ
ිස්තශම්න්තුශවන් ශවන් කා මුදලට අ පශර්කව- ඔබතුළාට
රුපියල් ම මිලියන 1 500ෂා ලබා දීලා  පශබනවා. ඒ රුපියල් ම මිලියන
1 500ළ 201 වර්ෂය තුාදී ලැුදණාද?

ගවා ෙහින් අෙරවීර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

(iv) රුපියල් ම 192 017 530.38රී.
(v) රුපියල් ම මිලියන 350රී.
(ක) පැන ශනොනඟී.

ගවා බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කාානායකතුළනි ළාශේ පාමුවන අතුරු ර ්නය ශළයයි.
එතුළාශේ ශටන්ඩර්කරුවන් ගැන ශහෝ ශටන්ඩර් කැඳවීළ ගැන
ශහෝ ළට රීයලදු ගැට දවෂා නැහැ. ළළ ඒ ගැන අහන්න
බලාශපොශ්ොත්තු ශවන්ශන්ත් නැහැ. ගරු ිළ පතුළනි ධීව් ව්ාය
සාවර්ධන වයාපෘ ප සඳහා 201 වර්ෂයට අදාාව ශම් ගරු
සභාශවන් රුපියල් ම මිලියන 750ෂා ශවන් ක්ගම් ලැුදවා. ළට දැන
ගන්න අව ය වන්ශන් 201 වර්ෂය තුාදී ඒ රුපියල් ම මිලියන
750න් මුදල් ම අළාතයාා ය භාඩුඩාගා්ය ඔබතුළාට ලබා දුන් මුදල
ීපයද රීයලා විත්යි.

ගවා ෙහින් අෙරවීර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කාානායකතුළනි ඒ මුළු මුදලළ අපට ලැබී  පශබනවා.
ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඔබතුළා අහපු ර ්නවලටයි ළළ උත්ත් දුන්ශන්.
ඊට අ පශර්කව අපි ධීව් ව්ාය රීටාපයක සාවර්ධනය කටයුතු
ක්ම්භ ක්ලා  පශබනවා. උදාහ්ණයෂා ව ශයන් රීයනවා නම්
රුපියල් ම මිලියන තුන්යලය ගණනෂා වැය ක්ලා පැරෑගයය ධීව්
ව්ාය ඉදිරීමම් කටයුතු ක්ම්භ ක්  පශබනවා. ඒ වාශේළ
කුඩාවැල් මල ධීව් ව්ාශේ ඉදිරීමළකට මූලය ර පපාදන ශවන් ක්
 පශබනවා. ඔබතුළා අහපු ර ්නයටයි ළළ උත්ත්ය ලබා දුන්ශන්.
ළහා භාඩුඩාගා්යට අපි ශයෝ නා ක්පු මුදලටත් වඩා වැඩි
රළාණයෂා අපට ලැබී  පශබනවා. පසුගිය වර්ෂශේ ව්ායවල ඉ පරි
වුණු වැඩ අවසන් රීමළටත් ශයෝ නා ක්  පශබනවා. ඒ යලය දළ
මුදල් ම අප ශවත ලැුදණා. ඒ යලය දළ මුදල් ම අපි පසුගිය ශදසැම්බර් 31
දින වන විට වියදම් ක්ලාත් අවසන් කාා.

ගරු කාානායකතුළනි එළ ර ්නයට උත්ත් දීශම්දී ළට
සම්ජාර්ණ ශතෝතුරු සවිස්ත්ාත්ළකව ගන්න බැහැ. ළට එකෂා
වගීපශළන් රීයන්න පුළුවන්. අපිට ලබා දීළට එකර වුණු මුළු
මුදල් ම රළාණයළ මුදල් ම අළාතයාා ශයන් ලබා දුන්නා. එළ මුළු
මුදලළ අපි වියදම් ක්ලා  පශබනවා. ඒ වාශේළ අ පශර්කව අපට ධීව් අළාතයාා යට- අය වැය ශල් මඛ්නශයන් මුදල් ම ර පපාදන ශවන්
ශනොවුණත් විශ ේෂශයන්ළ ධීව් සාස්ාාව කදී තැන්වල පැව ප
ගැට දවලට අව ය මූලය ර පපාදන ලබා දුන්නා. අවුරුදු අටරීන්
EPF, ETF ශගවා  පුදශඩු නැහැ. ඒ යලයල් මලටළ මූලය ර පපාදන
ශවනළ ලබා දුන්නා. ඒක අය වැය ශල් මඛ්නශේ සඳහන් වුශඩු
නැහැ. අපි ඒ යලය දළ මුදල් ම පසුගිය ශදසැම්බර් 31 වනශකොට
ශගවීම් ක්ලාත් අවසාන කාා. අපට මුදල් ම අළාතයාා ශයන් මුදල් ම
ලැබීශම් ටාරයෂා ි ප වුශඩු නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි. අවසන් අතුරු ර ්නය.

ගවා බන්දුල ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ අවසන් අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ගරු ිළ පතුළනි ශම් ගරු සභාවට මූලය පිගයබඳව  පශබන බලය
යටශත් 1වව වැනි ශයෝ නාශේ යලට 15ව වැනි ශයෝ නාව දෂාවා
එෂා එෂා ශයෝ නාවට භාඩුඩාගා්ශයන් මුදල් ම ලැුදණු කකා්ය
පිගයබඳව වාර්තාවෂා ඉදිරිපත් ක්න්න කාරුණික ශවන්න රීයා ළා
ඔබතුළාශගන් ඉල් මලා යලිටනවා.

ගවා ෙහින් අෙරවීර ෙුතා

(ைொண்புைிகு ைஹிந்த அைரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කාානායකතුළනි අපි මුදල් ම අළාතයාා ශයන් ඉල් මලා යලිට
යලය දළ මුදල් ම රළාණයන් ලැුදණා. ශටන්ඩර් පරිපාිටශේ අපිට එක
ගැට දවෂා  පුදණා. ඒ නිසා ශදපාර්තශම්න්තුවට ශවන් වුණු සුළු
මුදලෂා වියදම් ක් ගන්න බැරි වුණා. අශනෂා යලය ද මුදල් ම අපි
වියදම් ක්ලා අවසාන කාා. ඒ පිගයබඳව ජාර්ණ වාර්තාවෂා ගරු
ළන්ත්රීතුළාට ලබා ශදන්නම්.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි.

ළළ ගරු ළන්ත්රීතුළන්ලාශේ අවධානය ශයොමු ක්න්න
කැළැ පයි පස් වරු 2.00 යලට මුළු විවාදයටළ පැය ශදකක පළණ
කාලයෂා  පශබන්ශන් රීයන කා්ණය. ඒ නිසා අපි කාල සීළාව
ගැන අවධානය ශයොමු ක්මු. තවත් ර ්න ශදකෂා  පශබනවා.
ගරු සභානායකතුළනි අපි එක වතාවෂා තී්ණයෂා ගත්තා
ශේලාව අව ය නම් වාචික පිගයතුරු අශප්ෂාෂා ක්න ර ්න කල් ම
දළනවා රීයා. ඔබතුළාටත් ඒ ගැන ළතක ි ප. ඒ නිසා අද ඉතුරු
ර ්න කල් ම දළමුද අවසන් ක්මුද? ශකොශහොළද ශහොඳ?
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පාර්ලිශම්න්තුව
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ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා

ගවා කථානායකුරො

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Speaker)

(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු කාානායකතුළනි කල් ම දළමු. එශහළ නැත්නම් ගරු
නිළල් ම යලරිපාල ද යලල් මවා ළැ පතුළාට විවාදයට ශේලාවෂා හම්බ
ශවන්ශන් නැහැ. අපි තී්ණයෂා ගත්ශත් one hour රීයායි.

ගවා ෙන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ශහොඳයි.
ර ්න අාක 11 - 1393/'1 - (1) ගරු වාසුශේව නානායෂාකා්
ළන්ත්රීතුළා.

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාර ෙුතා

ගරු කාානායකතුළනි තව ර ්න ශදකයි  පශබන්ශන්.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(An Hon. Member)

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

තව පැය ශදකයි  පශබන්ශන්.

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

ගරු කාානායකතුළනි ළා එළ ර ්නය අහනවා. නමුත් කාල
ශේලාව නැත්නම් ළශේ ර ්නය කල් ම දැමුවාට ර ්නයෂා නැහැ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාර ෙුතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

ගරු කාානායකතුළනි ළළ ම ප ර ්නයෂා ළතු ක්නවා.

පිගයතු් සභාගත ක්න්න රීයන්නද?
(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගරු කාානායකතුළනි සළහ් අතුරු ර ්නත් අහන්න -

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශපොඩ්ඩෂා ඉන්න. ගරු වාසුශේව නානායෂාකා් ළැ පතුළනි
ඔබතුළාශේ ම ප ර ්නය ශළොකෂාද?

ගවා වාසුප්ද්ව නානායක්කාර ෙුතා

(ைொண்புைிகு வொசுசதவ நொணொயக்கொர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කාානායකතුළනි එශහළ කාාවෂා ශම් ගරු සභාශේ
වුණා. ඒ රීයන්ශන් කාලය ළදි නම් ඉතුරු ර ්න කල් ම දළන්න කාා
වුණා. එටාදී තවත් කරුණු හුරාෂා ගැන කාා වුණා. නමුත් ළළ ශම්
කා්ණයට විත්යි ශයොමු ශවන්ශන්. ගරු කාානායකතුළනි එටාදී
එළ ර ්න නගා  පශබන ගරු ළන්ත්රීවරුන්ශේ කැළැත්තත්
විළසන්න.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඒකයි ළළ ිසුශේ. ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඉතුරු ර ්න ශදක
සභාගත ක්නවාද අහන්න ඕනෑද රීයා ළළ ර ාතන්රවාදීව
ිසුශේ ඒකයි.

ගරු ිමළල් ම ්ත්නායක ළහතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි ළශගත් එක ර ්නයෂා  පශබනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි
නැත්නම් -

ඔබතුළාශේ ර ්නය අහන්න අව යද?

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි ළට එළ ර ්නය අහන්න අව යයි.
අහන්න ඉතුරු ශවලා  පශබන්ශන් තව ර ්න ශදකයි. එළ නිසා අද
දිනශේදී ර ්නය අහන්න අවස්ාාව ශදන්න. අද සළහ් ර ්නවලදී
අතුරු ර ්න හතෂා විත් ිහුවා.

පිගයතු් සභාගත ක්න්න එපා. කල් ම දළන්න.
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශහොඳයි we will defer that.
රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිප්යෝග කරන ලදී.

வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Question ordered to stand down.

සබරගමුව විශ්නවවි යාලප්ේ ආරාර්ය ෙණ්ඩලය:
පුරප්පාු 

ெப்ரகமுவ பல்கமலக்கழக விொிவுமரயொளர் குழொம் :
தவற்றிடங்கள்
ACADEMIC STAFF OF UNIVERSITY OF SABARAGAMUWA:
VACANCIES
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12.ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

උසස් අධයාපන හා ළහාළාර්ග අළාතයතුළාශගන් ිසූ
ර ්නය - (2) :
(අ)
(i) සබ්ගමුව වි ව
් විදයාලශේ දැනට ක්රියාත්ළක ඨය
සාඛ්යාව ශකොපළණද;
(ii) එටා ක්රියාත්ළක ශදපාර්තශම්න්තු සාඛ්යාව
ශකොපළණද;
(iii) එෂා එෂා ඨය වල සහ ශදපාර්තශම්න්තුවල යලිටය
යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය ශවන් ශවන්
ව ශයන් ශකොපළණද;
(iv) ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලශේ පු්ප්පාක්  පශබ්ද;
(v) එශසේ නම් පු්ප්පාක් සාඛ්යාව එෂා එෂා ඨය ය සහ
ශදපාර්තශම්න්තුව අම්ව ශවන් ශවන් ව ශයන්
ශකොපළණද;
යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශනටාද?
(ක) ශනො එශසේ නම් ඒ ළන්ද?
உயர் கல்வி ைற்றும்
சகட்ட வினொ:
(அ) (i)

தநடுஞ்ெொமலகள்

அமைச்ெமரக்

ெப்ரகமுவ
பல்கமலக்கழகத்தில்
தற்சபொது
இயங்கிவரும்
பீடங்களின்
எண்ணிக்மக
எவ்வளதவன்பமதயும்;
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(ii)

அங்கு
இயங்கிவரும்
திமணக்களங்களின்
எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்பமதயும்;

(iii)

ஒவ்தவொரு
பீடத்திலும்
திமணக்களத்திலும்
இருக்கசவண்டிய நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொம்
தவவ்சவறொக யொததன்பமதயும்;

(iv)

நிரந்தர விொிவுமரயொளர் குழொைில் தவற்றிடங்கள்
நிலவுகின்றதொ என்பமதயும்;

(v)

ஆதைனில், அவ்தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக
ஒவ்தவொரு
பீடத்தின்படியும்
திமணக்களத்தின்படியும்
தவவ்சவறொக
யொமவதயன்பமதயும்;

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?
(ஆ) இன்சறல், ஏன்?

asked the
Highways:
(a)

Minister of

Higher

Education

and

Will he inform this House(i) the number of faculties functioning in the
University of Sabaragamuwa at present;
(ii) the number of departments functioning in
it;
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(iii)

(b)

the permanent academic staff that should be
there in each department and faculty,
separately;
(iv) whether there are vacancies in permanent
academic staff; and
(v) if so, the number of vacancies prevalent in
each faculty and department, separately?
If not, why?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි එළ ර ්නයට පිගයතු් ශළශසේය.
(අ)
(i) ඨය 05රී.
(ii) ශදපාර්තශම්න්තු 19රී.
(iii) ිමුණුශළටා තීරු අාක 0ව යටශත් දෂාවා ිත.
(iv) ඔේ.
(v) ිමුණුශළටා තීරු අාක 05 යටශත් දෂාවා ිත.
(ක) පැන ශනොනඟි.
ිමුණුළ සභාගත* ක්මි.
*සභාප්ම්සය ෙත තබන ල ඇමුුෙ:

ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட இமணப்பு :
Annex tabled:

[ප්ෙෙ ඇමුුෙ පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.]

[இந்த இமணப்பு நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது]
[This annex is also placed in the Library.]
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ලෂාෂ්ළන් රීරිිල් මල ළහතා]

එෂා එෂා ඨය හා ශදපාර්තශම්න්තුවල අම්ළත ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය හා පු්ප්පාක් සාඛ්යාව ළළ රීයන්නම්.
සළා විදයා හා භාෂා ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය 73යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 01යි. මි විදයා ඨය ශේ යලිටය
යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 29යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 08යි.
කාළනාක්ණ අධයයන ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය 5 යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 18යි. කෘෂිකර්ළ විදයා ඨය ශේ
යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය ව2යි; පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 11යි.
වයවහාරික විදයා ඨය ශේ යලිටය යුතු ස්ථි් කචාර්ය ළඩුඩලය 78යි;
පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 27යි. යලිටය යුතු සළස්ත ස්ථි් කචාර්ය
ළඩුඩලය 278යි; පව පන සළස්ත පු්ප්පාක් සාඛ්යාව 80යි.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ පාමුවැනි අතුරු ර ්නය ශළයයි.
ගරු ිළ පතුළනි සබ්ගමුව ස්සවියට නවදය ඨය යෂා
ක්ම්භ ක්න්න අම්ළත ක්ලා 2012දී UGC එශෂා පස් අවුරුදු
සැලැස්ළටත් එය ිතුාත් ක්ලා  පශබනවා. ඒ සඳහා ඉඩළත්
ශවන් ක්ලා  පශබනවා. ළා ඔබතුළාශගන් දැන ගන්න කැළැ පයි
එළ නවදය ඨය ය ක්ම්භ ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු වන්ශන්
කවදාද රීයලා.
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වි ්වවිදයාලය ශපනි-ශපනී වි ්වවිදයාලයට ිතුළු ශවන්න බැරිව
අවුරුදු 3ෂා ශගද් යලිටයා. ිත්ත ව ශයන්ළ ළට ශම්වාට ටානා
යනවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි අවසාන අතුරු ර ්නය අහන්න.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ළශේ තුන්වන අතුරු ර ්නය ශළයයි. ගරු ිළ පතුළනි
ඔබතුළාශේ අළාතයාා ශේ ඔබතුළාශේ ශපෞේගලික ශල් මකම්
ව ශයන් කටයුතු ක්න්ශන් එතුමියද රීයා ළා දැනගන්න
කැළැ පයි. ඒ එෂාකළ ළා අහන්න කැළැ පයි ඔබතුළාට SAITM
එක වසා ගන්න අළාරු නිසාත් වි ්වවිදයාලවලට අව ය ක්න
කචාර්යවරුන් ගන්න බැරි නිසාත් - [බාධා රීමළෂා] ළශේ ර ්නය
අවසන් ක්න්න ඉඩ ශදන්න. [බාධා රීමළෂා] නැහැ නැහැ.
ිළ පතුළනි වි ්වවිදයාලවල පා්වල් ම වි ාල ව ශයන් කැඩිලා
 පශබනවා. ළහාළාර්ග ිළ පතුළා ව ශයන් ඔබතුළාට වි ්වවිදයාල
ිතුශාේ  පශබන පා්වල් ම ිටක හදා ශදන්න පුළුවන්ද රීයා ළා දැන
ගන්න කැළැ පයි.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ලබන අවුරුේශේ සබ්ගමුව වි ්වවිදයාලයට
නවදය ඨය යෂා ක්ම්භ ක්න්න අපි බලාශපොශ්ොත්තු වනවා. අපි
ශම් අවුරුේශේ වයඹ වි ්වවිදයාලශේ නවදය ඨය යෂා ක්ම්භ
ක්නවා.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුළා එන්න ළළත් එෂාක ශප්්ාශදණියට ශම්වා බලන්න
යන්න. ඔබතුළා දන්ශන් නැහැ අවුරුදු 20කට පස්ශසේ
ශප්්ාශදණිය වි ්වවිදයාලශේ පා්වල් ම සම්ජාර්ණශයන් කාපට්
කාාය රීයලා. ශළතුළා ඒ ගැන දන්ශන් නැහැ.

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

තව වි ්වවිදයාල 1 ෂා  පශබනවා.

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු කාානායකතුළනි ළශේ ශදවැනි අතුරු ර ්නය ශළයයි.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

ගරු ිළ පතුළනි සෑළ ිළ පව්ශයකුටළ  පශබන වග ීපළෂා
තළයි තළන් යටශත්  පශබන කයතන ඉදිරියට ගන්න එක.
ඔබතුළා යටශත්  පශබන ් ශේ වි ්වවිදයාල 17න් එකෂාවත්
ශලෝක වි ්වවිදයාල ශරේණිගත රීමම් අම්ව 2000 සීළාව අත්වත්
නැහැ. ශළළ වි ්වවිදයාල 2000 සීළාවට ශගශනන්න ඔබතුළා
ශළොනවාද ක්න්න යන්ශන්?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශළොකෂා ශහෝ ශකොනෂා අල් මලාශගන - [බාධා රීමළෂා]
වි ්වවිදයාල -

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

අශප් ගරු රවාහන හා යලවිල් ම ගුවන් ශසේවා ිළ පතුළාටත් අද
කාා ක්න්න  පශබන නිසා දැන් අවසන් ක්මු.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි අශප් පෂාෂය කඩුක් කා අවුරුදු
එකහළා් හැශ්න්න අවුරුදු 20ෂා පළණ ශම් ්ට පාලනය කශාේ
එෂාසත් නතා නිදහස් සන්ධානයයි. අශනෂා එක තළයි ළළ ගරු
ළන්ත්රීතුළාශගන් අහන්න කැළැ පයි වි ්වවිදයාල අධයාපනය
කඩාකප්පල් ම කශාේ කවුද රීයලා. ාළයින්ව වි ්වවිදයාලවලින්
එගයයට ිද දළලා වධකාගා් පවත්වා ශම් ර ්න අහන අයළ
තළයි වි ්වවිදයාල අධයාපනය කඩාකප්පල් ම කශාේ.
දැන් ශම් රීඹුල් ම කඳුළු ශහානවා වි ව
් විදයාල ගැන. ළට
ළතකයි ළශේ දුව ශප්්ාශදණිය නවදය ඨය යට ශත්රුණත්

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි වි ්වවිදයාලවලට ගිනි  පයපු අය දැන්
රීඹුල් ම කඳුළු ශහානවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ශදවන වටය.
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එරාවුර් රාප්ද්ය ය ප්ල් 0කම් ප්කොඨාසාසය: විසනතර

(இ) (i)

ஏறொவூர் பிரசதெ தெயலகத்திற்குொிய கிரொை
அலுவலர் பிொிவுகளில் ஏசதனும் பிொிவின்/
பிொிவுகளின் நிருவொக நடவடிக்மககள் அல்லது
ததொழிற்பொடுகள் சவறு பிரசதெ தெயலகங்களின்
மூலம்
சைற்தகொள்ளப்படுகின்றனவொ
என்பமதயும்;
(ii)
ஆதைனில், அக்கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின்
தபயர்கள் ைற்றும் உத்திசயொகபூர்வ இலக்கங்கள்
உள்ளிட்ட
விபரங்கமள
ெைர்ப்பிப்பொரொ
என்பமதயும்;
அவர் குறிப்பிடுவொரொ?

ஏறொவூர் பிரசதெ தெயலொளர் பிொிவு : விபரம்

ERAVUR DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: DETAILS
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5. ගවා එම්. එච්. එම්. සල් 0ොන් ෙුතා
(ைொண்புைிகு எம்.எச்.எம். ெல்ைொன்)

(The Hon. M.H.M. Salman)

ස්වශේ කටයුතු අළාතයතුළාශගන් ිසූ ර ්නය - (2):
(අ)
(i) ළඩකලපුව දිස්්රිෂාකශේ එ්ාවුර් රාශේය ය
ශල් මකම් ශකොට් ාසය පිටාුවවන ලද දිනය කවශර්ද;
(ii) ඒ සම්බන්ධශයන් නිකුත් ක්න ලද ගැසට්
නිශේදනශේ පිටපතෂා සභාගත ක්න්ශන්ද;
(iii) එ්ාවුර් රාශේය ය ශල් මකම් ශකොට් ාසය ළඟින්
කව්ණය වන සම්ජාර්ණ මිමි රළාණය
ශකොපළණද;
(iv) එටා ග්රාළ නිලධාරි වසම් සාඛ්යාව ශකොපළණද;
(v) එළ ග්රාළ නිලධාරි වසම්වල නිල අාකයන් හා
නාළයන් කවශර්ද;
(ක)

(ஈ)

உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்ெமரக் சகட்ட வினொ:
(அ) (i)
ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் ஏறொவூர் பிரசதெ
தெயலொளர்
பிொிவு
தொபிக்கப்பட்ட
திகதி
யொததன்பமதயும்;
(ii)
அது ததொடர்பொக தவளியிடப்பட்ட வர்த்தைொனப்
பத்திொிமகயின்
பிரதிதயொன்மற
ெமபயில்
ெைர்ப்பிப்பொரொ என்பமதயும்;
(iii) ஏறொவூர் பிரசதெ தெயலொளர் பிொிவின் மூலம்
உள்ளடக்கப்படும்
தைொத்த
நிலப்பரப்பளவு
எவ்வளவு என்பமதயும்;
(iv) அதிலுள்ள கிரொை அலுவலர் பிொிவுகளின்
எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்,
(v)
அக்கிரொை
அலுவலர்
பிொிவுகளின்
உத்திசயொகபூர்வ இலக்கங்களும் தபயர்களும்
யொமவதயன்பமதயும்;
அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

(ஆ) (i)

(ii)

ஏறொவூர்
பிரசதெ
தெயலொளர்
பிொிமவத்
தொபிக்கும்சபொது
உத்திசயொகபூர்வைொக
எல்மலகமள நிர்ணயித்தல் நமடதபற்றுள்ளதொ
என்பமதயும்;
ஆதைனில்,
அது
யொமவதயன்பமதயும்;

பற்றிய

அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ?

விபரங்கள்

இன்சறல், ஏன்?

ask the Minister of Home Affairs :
(a)

Will he inform this House(i) the date on which the Eravur Divisional
Secretary's Division in Batticaloa District
was established;
(ii) whether a copy of the Gazette Notification
issued in that regard be tabled;
(iii) the total extent of land area covered by the
Eravur Divisional Secretary's Division;
(iv) the number of Grama Niladhari Divisions
available in it; and
(v) the official numbers and names of the
aforesaid Grama Niladhari Divisions?

(b)

Will he also inform this House-

යන්න එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(i) එ්ාවුර්
රාශේය ය
ශල් මකම්
ශකොට් ාසය
පිටාුවවීශම්දී නිල ව ශයන් සීළා නිර්ණය රීමළෂා
යලදුවී  පශබ්ද;
(ii) එශසේ නම් ඒ පිගයබඳව විස්ත් කවශර්ද;

යන්නත් එතුළා ශළළ සභාවට දන්වන්ශන්ද?
(ි)
(i) එ්ාවුර් රාශේය ය ශල් මකම් කාර්යාලයට අයත් ග්රාළ
නිලධාරි වසම් අතරින් රීයලයම් වසළක/වසම්වල
පරිපාලන කටයුතු ශහෝ ශළශහයවීම් ශවනත්
රාශේය ය ශල් මකම් කාර්යාල ළඟින් යලදු ක්ම්
ලබන්ශන්ද;
(ii) එශසේ නම් එළ ග්රාළ නිලධාරි වසම්වල නම් නිල
අාකයන් ිතුළු විස්ත් ඉදිරිපත් ක්න්ශන්ද;
යන්න එතුළා සඳහන් ක්න්ශන්ද?
(ඈ) ශනො එශසේ නම් ඒ ළන්ද?

1200

(c)

(d)

(i)

whether an official delimitation has been
conducted with regard to the establishment
of the Eravur Divisional Secretary's
Division; and

(ii)

if so, of the details regarding such
delimitation?

Will he state(i)

whether the administrative activities or
operations of a certain Grama Niladhari
Division or divisions coming under the
purview of the Eravur Divisional
Secretary's Division are undertaken by any
other divisional secretary's divisions; and

(ii)

if so, whether the details including the
names and official numbers of the said
Grama Niladhari Divisions will be
submitted?

If not, why?

ගවා වජිර අප්ේවර්ධාන
අොතයුරො)
(ைொண்புைிகு
அமைச்ெர்)

ෙුතා

வஜிர அசபவர்தன

(සනවප්ද්ශ්
-

ක යුුර

உள்நொட்டலுவல்கள்

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)

ගරු කාානායකතුළනි එළ ර ්නය ළා සභාගත* ක්නවා.

* සභාප්ම්සය ෙත තබන ල පිළිුරර:

* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

1998 ළැයි 18

(ii)

ඔේ.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු වජි් අශබ්වර්ධන ළහතා]
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ප්පෞද්ගලිකව ැනුම් දීප්ෙන් ඇසූ රශ්නනය

(iii)

වර්ග රී.මී. 3.7ව

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ

(iv)

15

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

(v)
අම් අාකය

ග්රාළ නිලධාරි වසශළටා නළ

01
02

එ්ාවූර් - 01
එ්ාවූර් - 01 ඒ

190
190 ඒ

03

එ්ාවූර් - 01 බී

190 බී

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

එ්ාවූර් - 02
එ්ාවූර් - 02 ඒ
එ්ාවූර් - 02 බී
එ්ාවූර් - 02 සී
එ්ාවූර් - 03
එ්ාවූර් - 03 ඒ
එ්ාවූර් - 0
එ්ාවූර් - 0 ඒ
එ්ාවූර් - 0 ඩී
එ්ාවූර් - ව

191
191 ඒ
191 බී
191 සී
192
192 බී
192 ඒ
192 සී
192 ඩී
194

14
15

එ්ාවූර් - 5
එලායිනගර්

194 ඒ
194 බී

(ක)

(ි)
අම්
අාකය
01
02
03
(ඈ)

ශ්රී ළ ා ොළිගය පිහි ා ඇති ජාජාමිමිය ආරක්ෂා
කිීමෙ

නිල අාකය

ஸ்ரீ தலதொ ைொளிமக அமைந்துள்ள புனிதபூைிமயப்
பொதுகொத்தல்
PROTECTION OF SACRED CITY AROUND SRI DALADA
MALIGAWA

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කාානායකතුළනි ස්ාාව් නිශයෝග 23 (2) යටශත් ශම්
ර ්නය ළා අග්රාළාතයතුළා ශවතයි ඉදිරිපත් ක්න්ශන්.

(i)

ඔේ.

(ii)

හඳුනාගත් ග්රාළ නිලධාරි වසශම් 15ට අදාා සීළාව ශේ.

(i)

ඔේ.

(ii)

ඔේ.

ග්රාළ නිලධාරි
වසශළටා නළ
එ්ාවූර් - 0ව
එ්ාවූර් - 05
එලායිනගර්

නිල අාකය
194
194 ඒ
194 බී

පාලනය වන රාශේය ය
ශල් මකම් කාර්යාලය
එ්ාවූර්පත්තු
එ්ාවූර්පත්තු
එ්ාවූර්පත්තු

අප ්ට වැයල හා ශලෝ වැයල ශබෞේධ ළහ නතාවශේ මුදුන්
ළල් මකඩ බඳු ශ්රී දන්ත ධාතුන් වහන්ශසේ වැඩයලිටන ශසාකඩගල
ළහම්ව් ශ්රී දාදා ළාගයගය හා එය පිටාටා ි ප මුළුළහත් ජා ාමිමිය
ත වර්ෂ ගණනාවෂා ජා නීය මිමියෂා ශලස පිගයගනිමින්
ශගෞ්වයට පත්ක්මින් වන්දනාළාන රීමළට ශදස් විශදස් ලෂාෂ
සාඛ්යාත නතාවෂා පැමිශඩු.
එශසේළ අප ළහා සරරුවන වියලන් ප්ම්ප්ාශවන් ප්ම්ප්ාවට
රැක දුන් ශප් ් දරුවන් හා පාලකයන් දිවි ටාමිශයන් ක්ෂාෂා
කා ශපොදු ළහ නතාව වියලන් සුරැරී දාදා වහන්ශසේ හා ජා ා
මිමිය ක්ෂාෂා රීමළට සෑළ ් යෂාළ බැඳී යලිටයි.
01.

අදාා ශනොශේ.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ර ්න අාක 8 -1178/'1 - (1)
ගුණශසේක් ළහතා.

ගරු පේළ උදය ාන්ත

ගරු සභානායකතුළාත් ගරු (කචාර්ය) ස්ත් අමුණුගළ
ිළ පතුළාත් දන්නවා බ්රිතානයයන් හදාපු උසාවිය පවා
එතැනින් ඉවත් කා බව. ක්චශ්චරිය ඉවත් රීමශම්
කටයුත්ත කාා. ඒ ජා ා මිමිශයන් ඒ ශගොඩනැගිලි ඉවත්
ක් භා් දුන්නා. ඒ අවස්ාාශේ ළා නාගරික සාවර්ධන හා
ජා ා මිමි සාවර්ධන අළාතයව්යා ව ශයන් කටයුතු කාා.

ගවා කංරන විප්ේප්සේකර ෙුතා

(ைொண்புைிகு கஞ்ென விசஜசெகர)

(The Hon. Kanchana Wijesekera)

ගරු කාානායකතුළනි ගරු පේළ උදය ාන්ත ගුණශසේක්
ළහතා ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නය අහනවා.

02.

ගවා ගයන්ත කවාණාතිලක ෙුතා
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)

ගරු කාානායකතුළනි කර්ළාන්ත හා වාණි
කටයුතු
අළාතයතුළා ශවම්ශවන් ළා එළ ර ්නයට පිගයතු් දීළ සඳහා ස ප
ශදකෂා කල් ම ඉල් මලා යලිටනවා.

රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිීමෙ නිප්යෝග කරන ලදී.
தினத்திற்

ඒ අම්ව දැනට ජා ා මිමි බල රශේ ය තුා වාහන ගළන්
රීමළට ළාර්ගයෂා විවෘත රීමශම් උත්සාහයෂා පව පන බව
අගළැ පතුළා දන්ශන් ද?
ගරු කාානායකතුළනි දැන් ශම්ක රයලේධ ්හසෂා.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

வினொமவ
ைற்தறொரு
கட்டமளயிடப்பட்டது.
Question ordered to stand down.

ඒ අම්ව ජා ා මිමිය ක්ෂාෂා රීමළ හා සාවර්ධනය
රීමශළටාලා අප ් යන් හා ශදපාර්තශම්න්තු වියලන්
බ්රිතානය පාලකයන් වියලන් බලහත්කා්ශයන් ඉදි ක්න ලද
ශගොඩනැගිලි හා අශනකුත් ඉදි රීමම් ඉවත් ක් ජා ා
මිමිශේ ජා නීයත්වය සුරැීපළට කටයුතු ක්න බව ගරු
අගළැ පතුළා පිගයගන්ශන් ද?

ெைர்ப்பிக்கக்

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊාරට ස්ාාව් නිශයෝග 23 (2) යටශත් ර ්න. ගරු දිශන්ෂ්
ගුණවර්ධන ළන්ත්රීතුළා.

03.

ශලෝක උරුළයෂා ශලස රකා යට පත්ව ි ප සාස්කෘ පක
්රිශකෝණය ළඟින් සුවිශ  ප
ේ ජා ා මිමියෂා ශලස රමුඛ්ත්වය
දී ි ප ගුවන් ගළන් යලදු ශනොකා යුතු කලාපයෂා - no-fly
zone - බවටත් රකා යට පත් ක් ි ප ාතයන්ත් ගුවන්
ළාර්ග පේධ පශේ පවා සටහන්ව ි ප ශ්රී දාදා වහන්ශසේ
වැඩයලිටන ශ්රී දාදා ළාගයගය පිටාටා ි ප ජා ා මිමිය ක්ෂාෂා
ශනොරීමළ ශ්රී ලාකා කඩුක්රළ වයවස්ාාශේ 9වන
වයවස්ාාව උල් මලාඝනය රීමළෂා බව අගළැ පතුළා
පිගයගන්ශන් ද?
එශලස පා්ෂා විවෘත රීමශම් උත්සාහයට ඉඩ ශනොශදන
ශලසත් එය නවතන ශලසත් අ පජා නීය ළල් මවතු අස්ගිරි
ළහ නාටාමිවරු රමුඛ් ළහ නාටාමිවරුන් හා ළහා සරරුවනද
ශ්රී දාදා ළාගයගාශේ දියවඩන නිලශළතුළා ිතුළු ශබෞේධ
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2017 අශරේල් ම 0ව
සාවිධාන හා ළහ නතාවද ් ශයන් යලදු ක් ි ප ඉල් මලීළ
පිගයගනිමින් ඒ අම්ව එය නත් ක් ජා ා මිමිශේ යලය ද
ශකොටස් එශලසළ ක්ෂාෂා රීමළට පියව් ගත යුතුය.
ඒ අම්ව වහාළ ් ය වියලන් රකා යෂා යලදුක් ශම්
හානිදායක ක්රියාවන් නැවැත්වීළට පියව් ගන්නවා ද?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කාානායකතුළනි ළා රාළශයන්ළ රීයන්න කැළැ පයි
දාදා ළාගයගාව අභියස පා් අපි විවෘත ක්න්ශන් නැහැ රීයන එක.
ඒක ළළ රීටාප වතාවෂා රීයලා  පශබනවා; පුවත් පත්වලත් පා
වුණා. අපි ඒක විවෘත ක්න්ශන් නැහැ.
පසුගිය කඩුක්ව පා් වැහුවා විකල් මපයෂා දුන්ශන් නැහැ. පා්
වහන්න ඉස්ශසල් මලා විකල් මපයෂා ශදන්න ඕනෑ. පසුගිය කඩුක්ව
විකල් මපයෂා ශදන්ශන් නැ පව පා් වැහුවා. දැන් රීයනවා පාශර්
තදබදය  පශබනවා රීයා. අවුරුදු විස්සෂා ශම් ශගොල් මශලෝ ්ට
පාලනය කාා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

දැන් ඔබතුළා රීයන්ශන් පා් වහන්ශන් නැහැ රීයලා ශන්ද?

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

No, no, please listen to me. අවුරුදු විස්සෂා ්ට පාලනය
ක්ලා පා් වහලා රීයනවා වාහන තදබදය  පශබනවා රීයා.
ශළොකෂාද ශම්? හැබැයි ළළ එතුළාට රීයන්න කැළැ පයි එතුළා
ශහොඳ දවශසේයි ශම් ර ්නය ිහුශේ රීයලා. ළා ඉතාළත්ළ සතුුවයි
රීයන්න අශප් ළහම්ව් දිස්්රිෂාකශේ ගරු ස්ත් අමුණුගළ
ළැ පතුළා අපට ශම් සඳහා සහශයෝගය දුන්නා රීයන එක.
ළහම්ව් නග්ශේ තදබදය නැ ප රීමළ සඳහා තැන්ශන්කුඹුශර් යලට
ම්ව්ශවලටත්
ම්ව්ශවල අම්පිිටශේ යලට ශබෝගම්බ්ටත්
ශබෝගම්බ් යලට ගැටශේ දෂාවාත් උළා ළාර්ගයෂා හදන්න කැිමනට්
ප්රිකාවෂා අද සම්ළත වුණාය රීයන එක ශළතුළාට ළළ රීයන්න
කැළ පයි. ශම් ශගොල් මශලෝ පා් වැහුවා විත්යි. ශම් ශගොල් මශලෝ
විසඳුළෂා දුන්ශන් නැහැ. [බාධා රීමළෂා] නැහැ. නැහැ. අශනෂා එක
ගරු කාානායකතුළනි ජා ා මිමිශේ ළායිම් සකස් කශාේ එෂාසත්
ා පක පෂාෂ කඩුක්ව. ශවන කවුරුවත් ශනොශවයි. හරිද?
එතශකොට ශම් ශගොල් මශලෝ ශළකෂාද කශාේ? ජා ා මිමිය වශට් කාර්
ශර්ස් පැේදා. ශළොනවාද ශම් කාා ක්න්ශන්? සු්ා සැල් ම ි්ලා
ශර්ස් පැේදා. ශම් ශගොල් මශලෝ දැන් රීඹුල් ම කඳුළු ශහානවා. [බාධා
රීමළෂා]

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ගරු ිළ පතුළා දැන් පිගයතු්ෂා දුන්නා ශන්.
[බාධා රීමළෂා]

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ළළ ඉල් මලා යලිටන්ශන් ශම් ගැන ් ශේ රකා යෂා-[ බාධා
රීමම්]

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක රයලේධිශේ- [ බාධා රීමම්] රීයා  පශබනවා.
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ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

The Hon. Leader of the House, you have now said it in
public. - [Interruption.]

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඕනෑ තැනක දා ගන්න උළා ළාර්ගය.

ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි පා් වහනවා නමුත් විකල් මපයෂා ශදනවා. අවුරුදු විස්සෂා
්ට පාලනය ක්ලා අශපන් අහනවා ළාර්ග තදබදය ගැන.

II
පිලක්කුඩියිවාප්පු ජනතාව මූලික පුසුකම්

பிலக்குடியிருப்பு ைக்களுக்கொன அடிப்பமட வெதிகள்
BASIC FACILITIES TO PEOPLE OF PILLAKKUDIYIRUPPU

ගවා ඩග්ලසන ප්ද්වානන් ා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகளரவ ெபொநொயகர் அவர்கசள! ெிமறச்ெொமலகள் ைறுெீர
மைப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிசயற்றம் ைற்றும் இந்துைத
அலுவல்கள் அமைச்ெர் தகளரவ டி.எம். சுவொைிநொதன்
அவர்களிடம் சகள்வி சகட்க அனுைதித்ததற்கு நன்றி.
இச்ெந்தர்ப்பத்தில் சநற்மறய தினம் கொலைொன அைரபுர
ைகொநிக்கொயவின் வணக்கத்துக்குொிய அக்க ைஹொ பண்டித
தவுல்ததன ஸ்ரீ ஞொனீெர ைகொநொயக்க சதரர் அவர்களுக்கு
எனது ைக்கள் ெொர்பொக அஞ்ெலிமயச் தெலுத்துகின்சறன்.
முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் சகப்பொப்புலவு, பிலக்குடி
யிருப்பு ைக்கள் தங்களது தெொந்தக் கொணி நிலங்கமளக் சகொொி
அகிம்மெப் சபொரொட்டத்தில் ஈடுபட்டமதயடுத்து, கடந்த ைொதம்
01ஆம் திகதி பிலக்குடியிருப்புப் பகுதியொனது அம்ைக்களது
ைீள்குடிசயற்றத்திற்கொக விடுவிக்கப்பட்டது. தற்சபொது அங்கு
சுைொர் 54 குடும்பங்கள் வொழ்ந்து வருகின்ற நிமலயில்,
அவர்களுக்கு எவ்விதைொன அடிப்பமட வெதிகளும் தெய்து
தரப்படவில்மல என்று அந்த ைக்கள் ததொிவிக்கின்றனர்.
ஏற்தகனசவ சகப்பொப்புலவு ைொதிொிக் கிரொைம் அமைக்கப்
பட்டு, தற்கொலிக ஏற்பொடொக இந்த ைக்கள் குடிசயற்றப்
பட்டதிலிருந்து குறிப்பிட்ட கொலம் வமரயில் உலருணவு
நிவொரணம் தவிர்ந்த சவறு எதுவித நிவொரணங்களும்
தங்களுக்கு வழங்கப்படவில்மல என்றும் பிலக்குடியிருப்பில்
இன்று அடிப்பமட வெதிகள் உட்பட வெிப்பதற்கு ஏற்ற
இருப்பிடங்களும் இன்றி பொொிய பொதிப்புக்களுக்கு முகங்
தகொடுத்து வருவதொகவும் அங்குள்ள ைக்கள் ததொிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பொக, குடிநீர், ைலெலகூடங்கள், இருப்பிட வெதிகள்,
பொமதகள், ைின்ெொரம் சபொன்ற வெதியீனங்களுக்கு ைத்தியிசல
தொம் வொழ்ந்து வருவதொகக் குறிப்பிடுகின்றனர்.
2012ஆம் ஆண்டு சகப்பொப்புலவு ைொதிொிக் கிரொைம்
அமைக்கப்பட்டு அங்கு இம்ைக்கள் தற்கொலிக ஏற்பொடொகக்
குடிசயற்றப்பட்டசபொது அவர்களது தெொந்தக் கொணி நிலங்கள்
விடுவிக்கப்படும்வமர அங்கு வெிக்கும்படியும் தெொந்தக் கொணி
நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டொல், அந்தக் கொணி நிலங்களும்
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩේලස් ශේවානන්දා ළහතා]

சகப்பொப்புலவு ைொதிொிக் கிரொை வீடுகள் உட்பட்ட கொணிகளும்
அம்ைக்களுக்சக
வழங்கப்படும்
என்றும்
வொய்மூல
வொக்குறுதிகள் அப்சபொமதய ஆட்ெியின்சபொது அவர்களுக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
இவ்வொசற, முள்ளிவொய்க்கொல் கிழக்கு ைற்றும் சைற்குப்
பகுதிமயச் செர்ந்த சுைொர் 1,200 குடும்பங்கள் 2012ஆம் ஆண்டு
முற்பகுதியில்
திம்பிலிப்
பகுதியில்
குடிசயற்றப்பட்டு,
அவர்களுக்கும் இசத வொக்குறுதி வழங்கப்பட்டது. 2012ஆம்
ஆண்டு டிெம்பர் ைொதத்திற்குப் பின்னர் அவர்களது தெொந்தக்
கொணி நிலங்கள் விடுவிக்கப்பட்டசபொது, அளிக்கப்பட்ட
வொக்குறுதியின் பிரகொரம் அவர்களது தெொந்தக் கொணி
நிலங்களும் திம்பிலிப் பகுதி வீடுகள் உள்ளிட்ட கொணிகளும்
அம்ைக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன என்பமதக் தகளரவ அமைச்ெர்
அவர்களது கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்சறன்.
சைற்படி ைீள்குடிசயறிய பிலக்குடியிருப்பு ைக்களுக்கொன
வீடமைப்புத் திட்டங்கள், சபொதிய குடிநீர், ைலெல
கூடங்கள், பொமதகள் புனரமைப்பு சபொன்ற அடிப்பமட,
அத்தியொவெிய சதமவகமள விமரவொகப் பூர்த்திதெய்து
தகொடுக்க முடியுைொ?
ைீள்குடிசயற்ற
ைக்களுக்கு
வழங்கப்படும்
உொிய
நிவொரணங்கமள இம்ைக்களுக்கும் தபற்றுக்தகொடுப்பதற்கு
எத்தமகய நடவடிக்மககள் சைற்தகொள்ளப்படும்?
என நொன் தகளரவ அமைச்ெர் அவர்களிடம் சகட்டுக்
தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.
அத்துடன், "பிலக்குடியிருப்பு ைக்கள் சகட்டொல் தகொடுக்
கப்படும்" என பத்திொிமகக் குறிப்பு ஒன்றும் இருக்கின்றது.
எனசவ, நொன் அந்த ைக்கள் ெொர்பில் முன்மவக்கின்ற இந்தக்
சகொொிக்மகமயத்
தயவுதெய்து
கவனத்தில்
எடுத்துக்
தகொள்ளவும். அசதசநரத்தில் உங்களுக்கு வொழ்த்துக்கமளயும்
நன்றிமயயும்
தெொல்ல
விரும்புகின்சறன்.
ஏதனனில்,
ஆறொயிரம் வீடுகள் உங்களுக்குக் கிமடத்ததொகப் பத்திொிமகச்
தெய்தி ஒன்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றது. சைலும் வீடுகமளப்
தபறுவதற்கு என்னுமடய வொழ்த்துக்கள்!

ගවා ඩී.එම්.
සනවාමිනා න්
ෙුතා (බන්ධානාගාර
රතිසංසනකරණ, පුනවාත්ථාපන, නැවත පදිංික කිීමෙ ුා
හින්දු ආගමික ක යුුර අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு டி. எம். சுவொைிநொதன் - ெிமறச்ெொமலகள்
ைறுெீரமைப்பு, புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிசயற்றம் ைற்றும்
இந்துைத அலுவல்கள் அமைச்ெர்)

(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Prison Reforms,
Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs)

நன்றி! சகப்பொப்புலவு கொணிகள் பற்றி மூன்று நொட்களுக்கு
முதல் நொன் ஒரு ெிபொொிமெ தவளியிட்டிருக்கின்சறன்.
உண்மையொக
இப்தபொழுது
394
ஏக்கர்
கொணிமய
விடுவிப்பதற்கு உத்சதெித்திருக்கின்றொர்கள். இன்னும் 167
ஏக்கர்
கொணி
விடுவிக்கப்பட்டொல்
அது
கிமடக்கும்
என்பதுதொன் என்னுமடய அபிப்பிரொயம்.

தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கள் கூறியதுசபொல் அங்கு
பற்பல பிரச்ெிமனகள் இருக்கின்றன. அந்தப் பிரச்ெிமன
கமளயும் நொங்கள் தீர்ப்பதற்கு முன்வந்திருக்கின்சறொம்.
அவர் கூறியமத ஏற்றுக்தகொள்கின்ற அசதசவமள, எம்ைொல்
தெய்ய
முடியுைொன
உதவிகமளயும்
நொம்
தெய்து
வருகின்சறொம்.
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ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

රධාන කටයුතු ක්ම්භශේ දී ශයෝ නා. ගරු සභානායකතුළා.

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of order.

ඔබතුළා ළට අවස්ාාවෂා

ශදනවා රීේවා.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

That is right. I will give you the chance before the
Business of the Day. You can raise it after Item No.1is
moved. ගරු සභානායකතුළා.

පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ රැසනවීම්
பொரொளுைன்ற அைர்வு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගවා ලක්ෂනෙන් කිරිඇල් 0ල ෙුතා
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order No.7 of
the Parliament and the motion agreed to by Parliament on
08.03.2016, the hours of sitting of Parliament on this day shall be
1.00 p.m. to 5.00 p.m.. At 4.00 p.m., Standing Order No. 7(5) of the
Parliament shall operate. At 5.00 p.m., Mr. Speaker shall adjourn
the Parliament without question put."

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන ළන්ත්රීතුළා.

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I would like to refer to the front-page news report
of the "Daily Mirror" of yesterday, 03 rd April, 2017,
which carried the headline “Broad agreement on
devolution of power”. This interview had been given by
the Hon. M.A. Sumanthiran on behalf of the Steering
Committee regarding the proceedings of the Steering
Committee. What is stated in that headline of the "Daily
Mirror" is totally false, incorrect. It is misleading. Sir, I
would like to read from that news report. The Hon.
Sumanthiran is also here.

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

Hon. Member, read only the particular portion.

ගවා දිප්න්ෂන ගුණවර්ධාන ෙුතා

(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Okay, Sir. It states, I quote:
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“The Steering Committee working on Constitutional proposals had
broadly agreed on power devolution and the interim report based
such concluded matters would be presented soon,...”

And he goes on. I do not want to read the whole news
item. But, it is the headline which is totally incorrect and
there had been no such decision made by the Steering
Committee and no authority given to the Hon. Member to
make such a statement on behalf of the Steering
Committee. So, I hope this would be corrected. Of course,
my statement has been corrected and it appears in
Today’s “Daily Mirror.” But, what is stated in the
headline of yesterday's "Daily Mirror" in relation to the
Steering Committee is totally incorrect.
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ජාතික ගෙනාගෙන ප්කොමිෂන් සභා
(සංප්ශ්ෝධාන) පනත් ප්කටුම්පත

சதெிய சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழு
(திருத்தம்) ெட்டமூலம்
NATIONAL TRANSPORT COMMISSION
(AMENDMENT) BILL
ප් වන වර කියවීප්ම් නිප්යෝගය කියවන ලදී.

இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது.

Order for Second Reading read.

[අ.භා. 2.19]

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා (රවාුන ුා සිවිල් 0
ගුවන් ප්සේවා අොතයුරො)

ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு
நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ - சபொக்குவரத்து
ைற்றும் ெிவில் விைொனச் செமவகள் அமைச்ெர்)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport
and Civil Aviation)

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

Hon. Sumanthiran, you can reply to it.

ගවා එම්.ඒ. සුෙන්තිරන් ෙුතා
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Speaker, may I say that the news report quotes
me correctly and if there is anything that I have
misrepresented, as the Hon. Member says, with regard to
the Steering Committee matters, he can raise it at the
Steering Committee. But, I take the responsibility for this.
I have read the news report and it quotes me correctly.
ගවා කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ඊාරට ශයෝ නා පිගයබඳ දැම්ම්දීළ සහ දිනට නියමිත
කටයුතු. ඊට කලින් ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළා මූලාසනය
ගන්නවා ි ප.

ශම් අවස්ාාශේදී පෂාෂ නායකයන්ශේ රැස්වීළෂා පවත්වනවා.
ඊට පැමිණ සහභාගි වන ශලස යලය දළ පෂාෂ නායකයන්ට ළළ
ක්ාධනා ක්නවා.
අනුරවාව ගවා කථානායකුරො මූලාසනප්යන් ඉවත් වුප්යන්
නිප්යෝජය කථානායකුරො
ගගවා තිලංග සුෙතිපාල ෙුතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத்
தினின்று அகலசவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு
திலங்க சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and
DEPUTY
SPEAKER
[THE
HON.
THILANGA
SUMATHIPALA] took the Chair.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

අද දින නයාය පරශේ විෂය අාක 1 ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභා (සාශ ෝධන) පනත් ශකුවම්පත ශදවන ව්
රීයවීළ. ගරු රවාහන හා යලවිල් ම ගුවන් ශසේවා අළාතයතුළා.

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි "පනත් ශකුවම්පත දැන්
ශදවනව් රීයවිය යුතුය" යි ළා ශයෝ නා ක්නවා.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ඉතාළ ශකිට කාලසීළාවෂා
 පශබන්ශන්. එළ නිසා ශම් පනත් ශකුවම්පශත් පසු ිමළ
සම්බන්ධශයන් ශකිටශයන් ශහෝ රීේශවොත් වැදගත් ශවනවා.
1970 ද කශේ අගභාගශේදී ක්ම්භ ක්න ලද ශපෞේගලික බස්්ා
සඳහා ඕනෑළ පුේගලශයකුට ළාර්ග බලපරයෂා ලබා ගැනීශම්
හැරීයාවෂා  පුදණා. ඒ සඳහා නිර්ණායකයන්  පුදශඩු නැහැ.
රවාහන අළාතයාා ශේ ශවනළ අා යරීන් බලපර නිකුත් රීමළ
යලදු වුණා. නමුත් 1991 අාක 37 ද්න ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභා පනත ක්රියාත්ළක වීශළන් පසුද ශම් තත්ත්වය ශම්
අන්දමින්ළ පැව ප අත් සළහ් ළාර්ගවලට බස්්ා අ පරිෂාතයෂා
ි ප වූ ශහයින් අළාතය ළඩුඩලය වියලන් 2005 වර්ෂශේදී අම්ළත
ක්න ලද අාක 5/1ව 1/031/03 ද්න අළාතය ළඩුඩල තී්ණය
අම්ව ළාර්ග බලපර ලබා දීළ සඳහා ශටන්ඩර් රළය හඳුන්වා
දුන්නා. ශම් ශටන්ඩර් රළය හඳුන්වා දුන්ශන් 2005 වර්ෂශේදීයි.
අළාතය ළඩුඩල තී්ණය අම්ව සෑළ අවස්ාාවකදීළ ළාර්ග සඳහා
ළගී ඉල් ම දළ සම්බන්ධශයන් සමීෂාෂණයෂා ශකොට ඒ සඳහා
අව ය බස්්ා රළාණය ගණනය ශකොට ළාර්ග බලපර ලබා දීළ
ශටන්ඩර් රළය ළඟින් යලදු ශකරුණා.
ඒ අම්ව ත්ගකාම මිල ගණන් යටශත් ඉල් ම දම් පත් කැඳවීළ
ළඟින් අන්තර් පාාත් ළාර්ගයන්ටා පව පන යලය ද අක්පාක්කම්
පි්වීළ යලදු කාා. ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාව ළඟින්
නිකුත් ක්ම් ලබන වලාගු ළගී ශසේවා අවස් පත් ශනොළැ පව බස්
්ා වි ාල රළාණයෂා දිවයිශන් අන්තර් පාාත් ළාර්ගවල ධාවනය
වන බව අප ශකොමිෂන් සභාවට වාර්තා වී  පශබනවා.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ඒ රීයන්ශන් ශළතැන
ශදයාකා්යක බලපත්  පශබනවා. එකෂා තළයි පාාත් රවාහන
අධිකාමන් වියලන් නිකුත් ක්න බලපත්. ශකොාඹ දිස්්රිෂාකය
ගත්ශතොත් එළ දිස්්රිෂාකය තුා ධාවනය සඳහා බලපත් නිකුත්
රීමළට ඊට අදාා පාාත් සභාශේ ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරිය
 පශබනවා. වයඹ පාාත ගත්ශතොත් වයඹ පාාශත් ළාර්ගස්ා ළගී
රවාහන අධිකාරිය  පශබනවා. ඒවා අපට අයි ප ශවන්ශන් නැහැ.
නමුත් 1991 අාක 37 ද්න ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභා
පනතට නළය වන්ශන් අන්තර් පාාත් අත් ධාවනය වන බස්්ා
පළණයි. ශළටාදී විශ ේෂශයන්ළ එළ බස්්ාවල යන ළගීන්ශේ
ක්ෂාෂාව තහවුරු රීමළ එළ බස්්ා නියාළනය රීමළ ගාස්තු අය
රීමළ එළ බස්්ාවල ගළන් ක්න ළගීන්ට අව ය ක්න පහසුකම්
සපයාදීළ රීයන කා්ණා පිගයබඳ වූ නිර්ණායකයන් අම්ව කටයුතු
රීමළ ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාවට පැවශ්න වග ීපළෂා
ශවනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යශයන්ළ බස්්ා ගළනාගළනය සඳහා
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ළාර්ග බලපර නිකුත් රීමළ යලදුශවනවා. ඒ අම්ව දැනට සාළානය
බලපර 2 05වෂා
අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බලපර ව59ෂා
සුශඛ්ෝපශභෝගී බලපර 03ෂා අධි සුශඛ්ෝපශභෝගී බලපර 9වෂා
ව ශයන්
ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාව වියලන්
සම්ජාර්ණශයන් බලපර 3 219ෂා නිකුත් ක්  පශබනවා.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ඒ වාශේළ අදාා ශටන්ඩර්
පිටපාිටය අම්ව එළ බලපර සඳහා අපි අය ක්න මුදල් ම රළාණයන්
 පශබනවා. යම් විධියරීන් එවැනි බලපරයෂා ශනොළැ පව
අත්තශනෝළ පක ශලස -තළන්ට ඕනෑ විධියට- එක පාාතක යලට
තවත් පාාතකට බස් ්ා ධාවනයෂා යලදු වුශණොත් ශළළ පනශත්
ර පපාදනයන් අම්ව රුපියල් ම 10 000ක දඩයෂා ගහන්න විත්යි
අපට පුළුවන්කළ  පශබන්ශන්. ඒ අය හම්බ ක්න මුදල් ම රළාණය
බැ දවාළ රුපියල් ම 10 000ක දඩයෂා රීයන්ශන් ඒ ත්ම් ශලොකු
මුදලෂා ශනොශවයි. ශම් විධියට නී ප කඩක්ලා රුපියල් ම 10 000
දඩය ශගවලා පහුවදා නැවතත් ගිටාල් මලා කපහු ශම් වැශඩ්ළ ක්න
බව අපට ශපනී ගියා. නී පයට අම්ව වැඩ කටයුතු ක්න බස්
ටාමියන්ට ඒක ශලොකු අසාධා්ණයෂා.
බස් ්ා ටාමියන්ශගන් යලයයට 90ෂා 95ෂා නී පයට අම්ව වැඩ
කටයුතු ක්නවා. ඔවුන් බලපර ලබා ගන්නවා; ඒ නියාළනවලට
යටත් වනවා. නමුත් එශහළ කටයුතු ශනොක්න අය නිසා ඒ බස්
්ා ටාමියන්ටත් අසාධා්ණයෂා වනවා; ළඟී
නතාවටත්
අසාධා්ණයෂා වනවා. ඒ ළඟින් නී පය අතට ගත් පුේගලයන්ට
ඕනෑ විධියට ශම් කටයුතු රීමශම් අවස්ාාව සැලශසනවා. ඒ නිසා
ශම් පිගයබඳව දීර්ඝ ව ශයන් සාක්චඡා රීමශළන් අනතුරුව ළළ
අළාතය ළඩුඩල සාශේ යෂා ඉදිරිපත් ක්ලා ශම් දඩ මුදල
රුපියල් ම දහදාශහේ යලට රුපියල් ම ලෂාෂ ශදක දෂාවා වැඩි කා යුතුයි
රීයලා තී්ණය කාා. ඒ තී්ණ අපි නී ප ශකුවම්පත් සම්පාදක Legal Draftsman - ශවත යවලා නී පප පතුළාශේ අවස්ය
ලබාශගන ශම් පනත යටශත් ශම් රුපියල් ම දහදාශහේ දඩය රුපියල් ම
ලෂාෂ ශදක දෂාවා වැඩි රීමළට කටයුතු කාා.
විශ ේෂශයන්ළ ළා ශළළ අවස්ාාශේදී ශම් කා්ණය රීයන්න
ඕනෑ. උතුශර් යලට දකුණ දෂාවා එන - යාපනය ළඩකාපුව
පැත්ශතන් එන - බස් ්ාවලට තළයි හුරෂාළ ශම් කා්ණය
බලපාන්ශන්. වැල් මලවත්ශතන් බස් ්ා ගණනාවෂා පිටත් වනවා.
ශම් බස් ්ා ළාර්ග බලපත් ලබා ගැනීළ සඳහා ශටන්ඩර් පරිපාිටය
අම්ගළනය ක්න්ශන්ත් නැහැ. ඒ අය නී පය අතට අ්ශගන
කටයුතු ක්නවා. ඒ නිසා විශ ේෂශයන්ළ නීතයම්ූලලව බස් ්ා
ධාවනය ක්න බස් ්ා ටාමියන්ශගන් බස් ්ා සාගම්වලින් සහ
නතාවශගන් අපට ශනොශයකුත් ඉල් මලීම් ලැුදණා "ශළය ඉතා
අසතුුවදායක තත්ත්වයෂා. ශම් තත්ත්වය නැ ප ක්න්න" රීයලා.
ශම් වාශේ අවස්ාාවලදී අපට ශබොශහෝ විට ශපොලීයලශේ සහාය
පැතීළට යලදු වනවා. ශපොලීයලයටත් ්ා කාරි වැඩියි. නමුත් ශම් දඩ
මුදල වැඩි රීමළත් සළරළ ශම් වැරැදික්න්නන් අල් මලා ගත්ශතොත්
ශම් වැරැදි ක්න්නන්ශේ රළාණය අක් ක් ගැනීළට පුළුවන් ශවයි
රීයලා අපි වි ්වාස ක්නවා.
බලපර නිකුත් රීමශම්දී ි ප ක්ම් ලබන නිර්ණායක
ශළොනවාද රීයලා බලමු. අපි විශ ේෂ නිර්ණායක ීපපයෂා හැදුවා.
එටාදී අපි රීේවා බලපර නිකුත් රීමශම්දී බස් ්ා ධාවනය පටන්
ගන්නා ස්ාානය අවසන් ක්න ස්ාානය රීයන ස්ාාන ශදශෂා
ඉඳලා යම් radius එකක පදිාචි වී යලිටන බස් ්ා ටාමිකරුවන්ට
රමුඛ්තාව දිය යුතුයි රීයලා. නමුත් සළහ් බස් ්ා ටාමියන් ශම්
කරුණ සම්බන්ධශයන් ශරේෂ් ාධික්ණයට ගියා. ශම් ාරදී
ශරේෂ් ාධික්ණශේදී ඒ නක් ිහුවා. එටාදී ශරේෂ් ාධික්ණය
රකා යට පත් කාා "එයින් මූලික මිනිස් අයි පවායලකම්
උල් මලාඝනය රීමළෂා වන නිසා ශම් කටයුත්ත කාටත් විවෘත විය
යුතුයි" රීයලා. ඒ නිසා ළළ දැන් කැිමනට් ප්රිකාවෂා ඉදිරිපත්
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 පශබනවා ඒ කමිුවව ළඟින් සාදන ලද ඒ නී පය ඉවත් ක්ලා
ශරේෂ් ාධික්ණය වියලන් නියළ ක්න ලද ඒ නිර්ණායක අම්ව ශම්
බස් ්ා සඳහා බලපර - licences - ලබා දීළට.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ඒ බලපර ලබා දීශම්දී
ගළනාගළන පනත අම්ව ඒ ශටන්ඩර් පරිපාිටය අම්ව
අනිවාර්යශයන්ළ කටයුතු කා යුතුය රීයා ශරේෂ් ාධික්ණය ීපප
වතාවෂාළ රකා යට පත් ක්  පශබනවා. ඒක ශහොඳයි. පසුගිය
කාලශේදී එශහළ කටයුතු ශනොක් විවිධාකා්ශයන් ලබා දුන්
බලපර නිසා අද අශප් ලිපි ශගොම් 1 500කට වැඩි රළාණයෂා
FCID එකට ශගන ගිටාන්  පශබනවා. ඒ නිසා අපි ඉතාළ
සැලරීල් මශලන් පා්දෘ යභාවයරීන් යුතුව වැඩිළ ශටන්ඩ්යට ශම්
බලපර ලබා දීශම් පදනළ ළත ශම් කටයුත්ත ක්නවා. එයින් එහා
විකල් මප රළයෂා අම්ගළනය ක්න්න අපට පුළුවන්කළෂා නැහැ.
හුරෂා ශවලාවට අශප් ශේ පාලන ටාතවතුන් අපට වැඩ ක්පු අය
-හුරෂා අය- ශම් සම්බන්ධශයන් උ්ණ ශවනවා. නමුත් ළා රීයා
 පශබන්ශන් 'අපට ශළය රීයලළ කකා්යරීන් ශවනස් රීමළට
පුළුවන්කළෂා
නැහැ
ශම්
යහ
පාලනය
යටශත්
පා්දෘ යභාවයරීන් යුතුව නී පයට අම්ව ශම් බලපර ලබා දීළ
කා යුතුයි' රීයලායි.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි පසුගිය දවස්වල බස්
ටාමියන් කඩුඩායම් 5ෂා පළණ
ශම් බලපර ලබා දීළ
සම්බන්ධශයන් ශරේෂ් ාධික්ණශේ නක් 5ෂා පළණ file ක්ලා
 පුදණා. ඒ නක් තවළ අවසන් නැ ප වුණත් ශරේෂ් ාධික්ණය අපට
අවස් දීලා  පශබනවා එෂාත්ා ශකොටසෂා හැ් අශනෂා රශේ
ශවම්ශවන් බලපර නිකුත් රීමළ සඳහා අව ය ශටන්ඩර්
පරිපාිටයට යන්න රීයලා. අශප් කැිමනට් ප්රිකාව සම්ළත වූ
වහාළ ශරේෂ් ාධික්ණය ළඟින් අම්ළත ක්න ලද ඒ නව
නිර්ණායක යටශත් කටයුතු රීමළට ඉදිරි ළාසශේදී අපි
බලාශපොශ්ොත්තු ශවනවා. ශරේෂ් ාධික්ණය රීේවා සළහ්
නිර්ණායක අයින් ක්න්න රීයා. ඒවා අයින් ක්ලා ඉ පරි වන
නිර්ණායක යටශත් බලපර ලබා දීළට අපි බලාශපොශ්ොත්තු
ශවනවා. ශම් පනත යටශත් අපට ශම් බලපර නිකුත් ක්න්න
පුළුවන් වන්ශන් අවුරුදු තුනක කාල සීළාවකටයි. ඒ රීයන්ශන්
අවුරුදු තුශනන් තුනට අනිවාර්යශයන්ළ ශම් බලපර අ දත් කා
යුතුව  පශබනවා.
විවෘත ශටන්ඩර් රළශේදය අම්ගළනය රීමළ නිසා පැරැණි
ගා ද පාශර් බස් ්ා ධාවනය ක්වූ ධාවකයන්ට විවෘත ශටන්ඩ්ය
යටශත් අවස් පර ලබා ගැනීළට ශනොහැරී වූ අත් ප්ණ ගා ද
පාශර් ළඟීන් අධිශේගී ළාර්ගය භාවිත රීමළට පටන් ගත් නිසා
ප්ණ ගා ද පාශර් බස් ්ාවලට ළඟීන් ශනොළැ පව අධීශේගී
ළාර්ගයට අධිසැපයුළෂා ි ප වුණා.
ශම් තත්ත්වය නිසා 201ව වර්ෂශේදී ළාත් දෂාවා අධිශේගී
ළාර්ගය දීර්ඝ වූ පසුව එළ අධිශේගී ළාර්ගයට බස් ්ා ධාවකයන්
ශතෝ්ා ගැනීශම්දී ළාත් - ශකොාඹ පැ්ණි ළාර්ගශේ ධාවනය කා
ධාවකයන්ටළ ලකුණු රළශේදයෂා යටශත් බලපර ලබා දීළට
අළාතය ළඩුඩල ප්රිකාවෂා ඉදිරිපත් ශවලා එටා නිර්ණායක අම්ව
අපි ඒ බලපර දීලා  පශබනවා. ඒ අම්ව ළාත් - ළහ්ගළ දෂාවා
අවස් පර 28ෂාද ළාත් - කක්ශවල දෂාවා අවස් පර 15ෂාද
ව ශයන් අවස් පර ව3ෂා නිකුත් ක්ලා  පශබනවා. ශම් අවස්
පර ව3ට අළත්ව තවත් අවස් පර 5 ෂා ළාර්ග සාශ ෝධනයට
යටත්ව අධිශේගී ළාර්ගය-

ගවා එසන. සී. මුුරකුොරණ ෙුතා

(ைொண்புைிகு எஸ்.ெீ. முத்துகுைொரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු ිළ පතුළනි ළට ශම් කා්ණය ඔබතුළාශගන් දැන ගන්න
ඕනෑ. ළාත් - ශකොාඹ ධාවනය ක්න්න ශටන්ඩර් කැඳවන ශකොට
ඒ ශටන්ඩර්වලට ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලයත් ඉල් ම දම් කා
යුතුද?
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ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

නැහැ නැහැ.

ගවා එසන. සී. මුුරකුොරණ ෙුතා

(ைொண்புைிகு எஸ்.ெீ. முத்துகுைொரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලය අයින් ක්ලා  පශබන්ශන්?

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලශේ ශසේවාව සුවිශ ේෂ ශසේවාවෂා
ශලස සලකා ඒ අයට අධිශේගී ළාර්ගශේ ධාවනය ක්න්න යම්
රළාණයෂා අපි ලබා ශදනවා. ඒ නිසා අපි වි ්වාස ක්නවා
පා්දෘ යභාවශයන් යුත් ශම් රළශේදය තුගයන් ශපෞේගලික බස්
ධාවකයන්ට සාධා්ණය ඉෂ්ට ශවයි රීයලා.
නමුත් අශප් ්ශට් වි ාල ර ්නයෂා  පශබනවා. ලාකා
ගළනාගළන ළඩුඩලය ළඟින් 500ෂා පළණ බස් ධාවනය ක්න
ශකොට ශපෞේගලික අා ය ළඟින් බස් ්ා 22 000ෂා පළණ
ධාවනය ක්නවා. ඒක දැන් ස්ාාපිත ශවලායි  පශබන්ශන්. ඒ නිසා
තළයි අපි යලයයට 0 - ව0 විධියට කාලසටහනෂා හදලා ඒ
කාලසටහනට අම්ගත ශවන්න රීයලා ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලයටත් ශපෞේගලික බස් ටාමියන්ටත් රීයලා  පශබන්ශන්.
නමුත්
කනගාුවවට කා්ණය ශම්කයි. ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලශේත් සළහ් අය ශම් නියළය කඩ ක්නවා; ශපෞේගලික
බස් ටාමිශයෝත් කඩ ක්නවා. ඒ අය තළන්ශේ හයිය අම්ව බස්
ධාවනය ක්න්න පටන් ශගන  පශබනවා. ශම්ක ශ ෝචනීය
තත්ත්වයෂා; කනගාුවදායක තත්ත්වයෂා. අපි පුළුවන් ත්ම් දු්ට
ශම් තත්ත්වය වැාැෂාවීළට කටයුතු ක්නවා. නමුත් ළළ රීයන්න
කැළැ පයි ඒක යලයයට 100ෂාළ සාර්ාක ශවලා නැහැ රීයලා. ඒ
නිසා සළහ් ශවලාවට බස් කුක් ක් ගන්නවා; බස්වල රියදු්න් ශකොන්ශදොස්ත්වරුන් ගහළ්ා ගන්නවා; තුවාල ක්ශගන
ඉස්පිරිතාලවලට යනවා. රුපියල් ම ත හඹා යන ශම් පරිස්ය තුා
ශළවැනි ශේව දත් යලදු ශවනවා. ළළ ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලයට
හැළ ශවලාශේළ රීයා යලිටන්ශන් පුළුවන් ත්ම් දු්ට නී පගරුක
ශවලා නී පයට අම්ව කටයුතු ක්න්න රීයලායි.

ඔබතුළන්ලා දන්නවා ළාර්ග අාක 103 නා්ාශහේන්පිට ශකොුවව ළාර්ගය. ඒ ළාර්ගය ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලශේ බස්
්ා එකකටවත් ධාවනය ක්න්න ශදන්ශන් නැහැ. ශම්ක තළයි
අපට ශපශනන්න  පශබන රාශයෝගික යාාර්ාය.
ශම් බස් ්ා නියාළනය රීමළ සඳහා කුළන නී ප - ම ප
ශගනාවත් ශම් වයාපා්ශේ ශයදී යලිටන අය ශම් පිගයබඳව ගැඹුරු
හැඟීළරීන් යුතුව කටයුතු කශාේ නැත්නම් ඒ නී ප - ම පවලට
අම්ගත වුශඩු නැත්නම් නී ප - ම ප තුගයන්ළ පළණෂා ශම් කටයුතු
නියාළනය රීමළ ඉතාළ අපහසු බව රීයන්න ඕනෑ. නමුත්
හැරීතාෂා දු්ට ඒ නී පම ප ක්රියාත්ළක රීමළට අපි කටයුතු ක්නවා.
බස් ්ාවල රමි පය පිගයබඳවත් අපි දැන් අ දත් නිර්ණායක
සකස් ක් ශගන යනවා. සළහ් බස් ්ාවල seatsවල රළාණය
ළදි; ඉඳගන්න  පශබන ඉඩ රළාණය ළදි; සැප පහසුකම් ළදි. ඒ
නිසා විශ ේෂශයන්ළ අන්තර් පාාත් බස් ්ා සඳහා අපි අ දත්
නිර්ණායක සකස් ක් ශගන යනවා. ඉන් පසුව ඒ නිර්ණායක අපි
ක්රියාත්ළක ක්නවා.
ඒ සළරළ low-floor buses වැඩිපු් ධාවනය රීමළ සඳහා
ගළනාගළන ළඩුඩලයට බස් ්ා දහසෂා මිලදී ගැනීළට ළළ
කැිමනට් ළඩුඩලශයන් අවස් ඉල් ම දවා. ඒ අවස්ය අපට ලැිමලා
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 පශබනවා. කුඩා බස් ්ා 250ෂා මිලදී ගැනීළටත් අවස් ලැිමලා
 පශබනවා. ඒ පිගයබඳ ශටන්ඩර් පිටපාිටය අවසන්වීළට ඉතාළ
කසන්නයි. ඒ වාශේළ ඉන්දියාම් ණය සහන ශයෝ නා රළය
යටශත් අ දත් එන්ජින් 500ෂා ශගනැල් මලා ඩිශපෝවල තැන්
තැන්වල දළා  පුදණු බස් ්ා 500ෂා දැන් ර පසාස්ක්ණය
ක්ශගන යනවා. තව ළාස ශදකෂා යන විට ඒවා අ දත් බස් ්ා
විධියටළ අශප් ශම් ගළනාගළන ශසේවාව වඩාත් ෂා පළත් ක්න්න
ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලයට එකතු ක්න්න පුළුවන්.
ළාශේ ඉල් මලීළ අම්ව ළාසයකට රුපියල් ම ිමලියන 1.3ෂා ශම් බස්
්ා ධාවනය සඳහා ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලයට ලබාදීළ
පිගයබඳව ළළ ළහා භාඩුඩාගා්යට ස්තු පවන්ත ශවනවා. එශහළ
දුන්ශන් නැත්නම් අපට ශම් කටයුත්ත ක්න්න බැහැ. පඩි-නඩි
ශගවලා අශනෂා වියටායදම් ක්ලා ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලය
ලාභ ලබන කයතනයෂා හැිටයට ශනොශවයි ශසේවා සපයන
කයතනයෂා ක්න්නට අපි කටයුතු ක්නවා.
පසුගිය ් ය යටශත් -අශප් කාලශේ- ටාර ශසේවක අර්ා සාධක
අ්මුදල් ම සහ පාරිශතෝෂිත මුදල් ම ව ශයන් රුපියල් ම ිමලියන 12ෂා
පළණ  පුදණා. ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි අද වන විට
රුපියල් ම ිමලියන 7කට වැඩි රළාණයෂා ශගවලා ශසේවක අර්ා
සාධක අ්මුදල් ම සහ පාරිශතෝෂික නක් යලයල් මලළ අවසන් ක්ලා
 පශබනවා. ඉ පරි රුපියල් ම ිමලියන 5ක මුදල ශගවීළ සඳහා ළළ දැන්
කටයුතු ක්ශගන යනවා. ඒ කකා්යට ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලශේ දීර්ඝ කාලයෂා ශසේවය කා ශසේවකයන්ට ශසේවා
තෘප් පයෂා ලැශබන කකා්ශයන් කම්කරු අයි පවායලකම් රැකදීශම්
වැඩ පිගයශවාෂා ශයොදන්නට පුළුවන්වීළ ගැන ළළ ඉතාළ සතුුව
ශවනවා.
ශම් ගළනාගළන ශසේවාව ලබා දීශම් දී අපි දීර්ඝ කාලීනව
කල් මපනා ක් බලන්න ඕනෑ. අශප් පා්වල් මවල  පශබන තදබදය
දිහා බැ දවාළ ළශේ නම් ශපෞේගලික ළතය වන්ශන් ලාකාශේ
 පශබන වාහන රළාණය අපට ඔශ්ොත්තු ශදන්ශන් නැහැ; ්රිවීලර්
රළාණය ඔශ්ොත්තු ශදන්ශන් නැහැ; අ දශතන් බස් ්ා ගැනීශම්
අව යතාවෂා නැහැ රීයලායි. අද ශපෞේගලික බස්්ාවල ශළවැනි
ත්ගකාරිත්වය ි ප ශවලා  පශබන්ශන් ඕනෑවට වඩා බස් ්ා
රළාණයෂා  පබීළ නිසායි. ඒ අයත් සළහ් ශවලාවට පාක්වට
දුවනවා. ඒ නිසා ලාභ ලබා ගැනීශම් අිටශයන් විවිධ උපරළ යලදු
ක්නවා. ඒ නිසා අශප් ්ශට්  පශබන වාහන ධාරිතාශවටා ර ්නය
පිගයබඳව මීට වඩා පුළුල් ම ශලස සලකා බලා ඒ ගැන වඩාත් ගැඹුරින්
කාා ක්න්න ඕනෑ. ගරු පා ලී චම්පික ්ණවක ිළ පතුළා ශම්
පිගයබඳව නිත්ළ කාා ක්නවා. ශම් ි පශවලා  පශබන වාහන
තදබදය අවළ රීමළ සඳහා අපට හැළ ශවලාවකළ පා්වල් ම පුළුල් ම
ක් ක් යන්න බැහැ. අපි ශවනත් නව රළශේදයන් සඳහා
ඉදිරියට යා යුතුයි රීයන එකත් රකා ක්න්නට ඕනෑ.
අද දින අපට  පශබන කාල ශේලාව ඉතාළ සීළාසටාත නිසාත්
අශනකුත් කථිකයන්ට කාල ශේලාව ලබා දිය යුතු නිසාත් ශම්
සඳහා ගරු සභාශේ අම්ළැ පය බලාශපොශ්ොත්තු ශවමින් ළශේ
කාාව අවසන් ක්නවා.

රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The next speaker is Hon. S. Shritharan. You have
eight minutes.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[பி.ப. 2.37]

ගවා එසන. ශ්රීතරන් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)

தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கசள, இன்மறய தினம்
இடம்தபறுகின்ற
சதெிய
சபொக்குவரத்து
ஆமணக்குழு
(திருத்தம்) ெட்டமூலம் ெம்பந்தைொன விவொதத்தில் நொனும் ெில
விடயங்கமளப்
பதிவுதெய்ய
விரும்புகின்சறன்.
இன்று
தகௌரவ
அமைச்ெர்
அவர்களொல்
சபொக்குவரத்துத்
ததொடர்பொகப்
பல்சவறுபட்ட
விடயங்கள்
முன்மவக்கப்பட்டிருந்தொலும் நொட்டிசல தனியொர் தபொதுப்
சபொக்குவரத்துக்கும்
அரெ தபொதுப்
சபொக்குவரத்துக்கும்
இமடயில் பல்சவறுபட்ட தநருக்கடிகள் கொணப்படுகின்றன.
ைிக முக்கியைொக, ஒற்றுமையின்மை, வழித்தடங்களுக்கொன
அனுைதிகள் சநொோ்மையொன முமறயில் வழங்கப்படொமை
சபொன்ற விடயங்கள் இந்த நொட்டிசல தனியொர் சபொக்குவரத்துத்
துமறக்கும் அரெ சபொக்குவரத்துத் துமறக்கும் இமடயில்
ெைரெம் இல்லொத ஒரு நிமலமைமய உருவொக்கியிருக்கின்றன.
ெொதொரணைொக இன்று இலங்மகப் சபொக்குவரத்துச் ெமபயின்
சபருந்துகள்கூட,
ஒன்சறொதடொன்று
சைொதிக்தகொள்கின்ற
அல்லது வருைொனம் உமழக்கின்ற சநொக்சகொடு வீதிகளிசல
சவக எல்மலகமளத் தொண்டி ஓடுகின்ற ெந்தர்ப்பங்கமள
நொங்கள் பொர்க்கின்சறொம். அசதசநரத்தில் இந்த அரெ
சபருந்துகசளொடு
தனியொர்
சபருந்துகளும்
அவ்வொறொன
சபொட்டியில் ஈடுபடுகின்றன. ஆனொல், இந்த நிமலமையிலும்
நொட்டிசல பல்சவறுபட்ட இடங்களில் சபொக்குவரத்துக்கொன
சபருந்துகள் இல்லொத நிமல கொணப்படுகின்றது.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, நொட்டிசல பல்சவறுபட்ட
இடங்களில் சபொக்குவரத்துக்கள் ெீரொக இருக்கலொம். ஆனொல்,
ஒரு தீவொன இலங்மகக்குள்சள இருக்கின்ற ெிறு தீவுகளில்
சபொக்குவரத்து வெதிகள் ைிகைிக சைொெைொன நிமலயில்
உள்ளன. உதொரணைொக, யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தில் ஒரு
தனித்தீவொகக் கொணப்படுகின்ற தநடுந்தீவிசல ஒசரதயொரு
ெிறிய சபருந்துதொன் கொணப்படுகின்றது. தநடுந்தீவிசல
வொழ்கின்ற கிட்டத்தட்ட 7,000 ைக்களுக்கு 12 கிசலொ ைீற்றர்
நீளைொன பொமதயிசல ஒசரதயொரு சபருந்து கொமல 7 ைணிக்கு
ஒரு
செமவமய
வழங்குகின்றது.
அதிலும்
அரெ
உத்திசயொகத்தர்கள் வருகின்றசபொது அவர்கமள ஏற்றிச்தெல்ல
சவண்டிய
ஒரு
நிமலயில்,
பொடெொமல
ைொணவர்கள்
கருத்திதலடுக்கப்படொமையொல் அவர்களுக்கொன சபொக்குவரத்து
ைிகக்
கூடியளவிசல
பொதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
அங்கிருக்கின்ற ெொரதியும் நடத்துனரும் தொங்கள் நிமனத்தவொறு
சநரசூெிமகமயக்
கமடப்பிடிக்கின்றொர்கள்.
இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச்
ெமபயின்
எந்தக்
கட்டுப்பொடும்
அங்கிருப்பதொகத்
ததொியவில்மல.
அசதசபொல்,
யொழ்ப்பொணத்திலுள்ள ஏமனய ெிறு தீவுகளொன நயினொதீவு,
அனமலதீவு, எழுமவதீவு சபொன்ற இடங்களிசல இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச் ெமபயின் செமவகள் ெொியொன முமறயில்
முன்தனடுக்கப்படவில்மல
என்பது
ைிக
முக்கியைொன
விடயைொகும். அவர்களுக்கு அங்சக எந்ததவொரு வெதியும்
இல்லொத நிமல கொணப்படுகின்றது.

தநடுந்தீவுக்கொன கடல்வழிப் சபொக்குவரத்துச் செமவமய
வீதி அபிவிருத்தி அதிகொரெமபயினர் - RDA வழங்குகிறொர்கள்.
'தநடுந்தொரமக', 'வடதொரமக' சபொன்ற வள்ளங்களூடொகசவ
அந்தப் சபொக்குவரத்து செமவ இடம்தபறுகின்றது. அதற்கும்
உங்களுமடய அமைச்சுக்கும் ெம்பந்தைில்மல. ஆனொல்,
தநடுந்தீவுக்குள்
இறங்குகின்ற
ஒருவர்
ைொவலித்
துமறமுகத்திலிருந்து
அந்த
ஊொின்
எல்மலயிலுள்ள
சகொட்மடக்கொடு
வமரயும்
தெல்வதொயின்,
அதற்கொன
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சபருந்துச் செமவ ெொியொன முமறயில் இடம்தபறொததொல்
ைிகவும் பொதிக்கப்படுவொர். எனசவ, தநடுந்தீவு கிழக்கிலுள்ள
ைொவலித்
துமறயிலிருந்து
தநடுந்தீவு
சைற்கிலுள்ள
சகொட்மடக்கொடு வமரக்கும் ஒருநொமளக்கு குமறந்தது 3
சபருந்துச்
செமவகளொவது
இடம்தபற
சவண்டும்.
அப்சபொதுதொன் அங்சக வொழ்கின்ற ைக்கள் தங்கமளயும்
இலங்மக நொட்டிசல வொழ்கின்ற பிரமஜகளொக நிமனக்கின்ற
ஒரு சூழல் உருவொகும். இல்மலதயன்றொல், அவர்கள் ஒரு
தனிநொட்டிசல
வொழ்கின்ற
எண்ணங்கசளொடுதொன்
இருப்பொர்கள்.
இசதசபொன்றுதொன் முல்மலத்தீவு, வவுனியொ, ைன்னொர்,
கிளிதநொச்ெி,
யொழ்ப்பொண
சபொன்ற
இடங்களிலும்
சபொக்குவரத்துச்
செமவகளுக்கொன
பல்சவறுபட்ட
தநருக்கடிகள்
கொணப்படுகின்றன.
பல
பொடெொமல
ைொணவர்கமள சபொக்குவரத்துப் சபருந்துகள் ஏற்றுவதில்மல.
அதற்குக் கொரணம், அவர்களுக்குள் நிலவுகின்ற சபொட்டி!
கிளிதநொச்ெியிலிருந்து ஒரு சபருந்து முழங்கொவில் வமரக்கும்
தெல்கின்றது. இசதசநரம் ைன்னொொிலிருந்து முழங்கொவில்
வமரக்கும் இன்னுசைொர் அரெ சபருந்து வருகின்றது.
முழங்கொவிலில் இந்த இரண்டு சபருந்துகளும் பயணிகமள
ைொற்றம் தெய்கின்றன. அவர்கள் வருைொனத்துக்கொகப் சபொட்டி
சபொடுகின்றொர்கள்.
ஆனொல்,
இந்தப்
சபொக்குவரத்துப்
பொமதகளில்
பொடெொமலப்
பிள்மளகள்,
சநொயொளிகள்
ஆகிசயொர் அதிகைொகப்
புறந்தள்ளப்படுகின்ற நிமல
கொணப்படுகின்றது.
குறிப்பொக, பள்ளிக்குடொ, பூநகொிப்
பிரசதெங்களொன
நொலொம்கட்மட,
தெம்பங்குன்று,
பல்லவரொயன்கட்டு, முழங்கொவில் சபொன்ற இடங்களில்
சபொக்குவரத்துச் ெமபயினர்
பொடெொமலக்குச் தெல்கின்ற
பிள்மளகளுக்கொக நல்ல ைனசதொடு தைது சபொக்குவரத்துச்
செமவகமள நடத்துவதில்மல. அதுசபொல், பரந்தனிலிருந்து
முல்மலத்தீவு தெல்கின்ற பொமதயில் பரந்தன், முரசுசைொட்மட,
கண்டொவமள
சபொன்ற
பிரசதெங்களிசல
இருக்கின்ற
பிள்மளகள் பொடெொமலகளுக்குச் தெல்வதற்கொக நீண்ட சநரம்
வீதிகளிசல
கொத்திருக்கின்றொர்கள்.
கிளிதநொச்ெி,
பச்ெிமலப்பள்ளி,
முகைொமல,
பமள,
இயக்கச்ெி,
உமையொள்புரம்
சபொன்ற
இடங்களில்
இருக்கின்ற
ைொணவர்கள் கொமலயிசல சபருந்துகளுக்கொக வீதிகளிசல
நிற்பமத ஒவ்தவொரு நொளும் நொன் பொர்க்கிசறன். எந்தசவொர்
அரெ சபருந்தும் கருமணசயொடு செமவ தெய்வதொகத்
ததொியவில்மல.
நட்டத்தில்
இயங்குகின்ற
இலங்மக
சபொக்குவரத்துச் ெமபக்கு ைொனியத்தின் அடிப்பமடயிசல
திமறசெொி பல உதவிகமளச் தெய்வதொக தகௌரவ அவர்கள்
அவர்கள் இங்சக குறிப்பிட்டொர். ஆனொல், அந்த உதவிகள்
இவ்வொறொகப் பொதிக்கப்பட்ட, வறிய நிமலயிசல இருக்கின்ற
ைொணவர்களுக்குச் தென்றமடவதொகத் ததொியவில்மல.
சபருந்துகள் தங்களுக்குள் சபொட்டி சபொட்டுக்தகொண்டு
ஓடுகின்றன.
இதமனவிட,
பல
ெொரதிகளுமடய
கட்டுப்பொட்மட
ைீறிய
ஓட்டங்கள்
இந்த
நொட்டிசல
ைிகக்கூடியவில்
விபத்துக்கமள
ஏற்படுத்துகின்றன.
இலங்மகயிசல நடந்த விபத்துக்களில் ைிக ஆபத்தொன, ெகிக்க
முடியொத
தகொடூரைொன
விபத்துக்கள்
A-9
வீதியிசல
நடந்திருக்கின்றன. இவ்வொறொன ஒரு சூழலில், ெொியொன ஒரு
சபொக்குவரத்துச்
செமவ
அந்த
இடங்களுக்குக்
கிமடத்திருக்கிறதொ? என்ற சகள்வி எழுகின்றது.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have two more minutes.
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ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(The Hon. S. Shritharan)

(The Hon. Deputy Speaker)

(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்)

ஆகசவ, சதெிய சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழு (திருத்தம்)
ெட்டமூலத்திமன தவறுைசன ஒரு ெட்டைொக நிமனக்கொைல்,
அதனுமடய செமவகள் ைக்கமளச் தென்றமடகின்றனவொ?
ைக்களுக்கொன இந்த செமவகள் தென்றமடவதற்கொன கொலச்
சூழல் எவ்வொறு அமைந்திருக்கின்றது? என்பமவ பற்றி
நொங்கள் இந்த இடத்திசல பொர்க்க சவண்டும். அசதசபொல,
ைட்டக்களப்பிசல
வொமழச்செமன,
வொகமர
சபொன்ற
இடங்களில்
ைக்களுக்கொன
சபொக்குவரத்துச்
செமவ
கொமலசநரங்களில்
ெீரற்றுக்
கொணப்படுகிறது.
இதற்கு,
ெொரதிகளுக்கொன
பற்றொக்குமற,
ததொழிலொளர்கமள
நியைிப்பதில் இருக்கின்ற அெைந்தப் சபொக்கு என்பமவ ைிகைிக
முக்கியைொன கொரணங்களொகும். ெொதொரணைொக வடக்மகயும்
கிழக்மகயும் எடுத்துக்தகொள்சவொம்! 90 ெதவீதைொன தைிழ்
சபசும் ைக்கமளக் தகொண்ட பிரொந்தியத்திசல யொழ்ப்பொணத்தின்
பிரதொன
ெொமல
முகொமையொளர்
ெிங்கள
தைொழி
சபசுகின்றவரொக இருக்கின்றொர்; வட ைொகொணத்துக்கொன
முகொமையொளரும் ெிங்கள தைொழி சபசுபவரொக இருக்கின்றொர்.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, please wind up now.

ගවා එසන. ශ්රීතරන් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெி. ெிறீதரன்)

(The Hon. S. Shritharan)
ஒரு நிைிடம் தொருங்கள்!

அசதசநரத்திசல,
வட
ைொகொணத்தின்
ஐந்து
ைொவட்டங்களிலும்
நடக்கின்ற
அபிவிருத்திக்
குழுக்
கூட்டங்களிசல அவர் பங்குதகொள்வதில்மல. அதொவது,
யொழ்ப்பொணம், கிளிதநொச்ெி, ைன்னொர், வவுனியொ, முல்மலத்தீவு
ஆகிய
ைொவட்டங்களில் நமடதபறுகின்ற ைொவட்ட
அபிவிருத்திக்
குழுக்
கூட்டங்களில்
பங்குதகொண்டு
சபொக்குவரத்து ததொடர்பொன தன்னுமடய கருத்துக்கமள
ைொகொண முகொமையொளர் முன்மவப்பதில்மல. அவர் தனியொன
அரசுசபொல
அங்சக
தெயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கிறொர்.
அசதசபொன்றுதொன்
அங்கிருக்கின்ற
ஊழியர்களும்
தெயற்படுகின்றொர்கள். உதொரணைொக கிளிதநொச்ெிச் ெொமலமய
எடுத்துக்தகொண்டொல், அந்தச் ெொமலயில் கிளிதநொச்ெிமயச்
செொோ்ந்தவர்கள் கடமையில் இல்மல. யொழ்ப்பொணத்திலிருந்சதொ,
வவுனியொவிலிருந்சதொ அல்லது சவறு இடங்களிலிருந்சதொதொன்
அங்கு பணிக்கு வருகின்றொர்கள். அவர்களொல் இரவு பகல்
பொரொது
அந்த
ைக்களுக்கொன
செமவகமள
வழங்க
முடிவதில்மல. அத்துடன், சபருந்துகளும் சபொதியளவு இல்மல.
இவ்வொறொன
குமறபொடுகள்
அங்கு
அதிகைொகக்
கொணப்படுகின்றன. தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, இவற்மற
நீங்கள் நல்ல ைனசதொடு நிவர்த்தி தெய்வீர்கதளன்று நொன்
நிமனக்கின்சறன்.
கிளிதநொச்ெி
ைொவட்டத்மதச்
செொோ்ந்த
ெொரதிகள், நடத்துநர்களுக்கொன பட்டியமல ஏற்தகனசவ நொன்
உங்களுக்கு
அனுப்பியிருக்கிசறன்.
பொதிக்கப்பட்ட
இவர்களுக்கு அத்தமகய நியைனத்மத வழங்கினொல் அந்த
ைொவட்டத்திசல ஒரு நல்ல பணிமய - செமவமய வழங்க
முடியும். அமத நீங்கள் கவனத்தில் எடுங்கள்! ெொரதிகள்,
நடத்துநர்களொவது
அந்த
ைொவட்டம்
ெொர்ந்தவர்களொக
இருக்கசவண்டும் என்பதில் கவனத்மதச் தெலுத்துைொறு கூறி,
எனது உமரமய நிமறவுதெய்கின்சறன்.
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(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

Thank you. The next speaker is the Hon.
Wickramaratne. You have only five minutes.

Eran

[අ.භා. 2.ව5]

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන
නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - அரெ ததொழில்முயற்ெிகள்
அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public
Enterprise Development)

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ශපොදු රවාහන ශසේවය දියුණු
ක්න්න අව ය ් ශේ සැලැස්ළ ගරු රවාහන අළාතයතුළා අද
ඉදිරිපත් කාා; නියාළනය ගැන කාා කාා. ඒ වාශේළ
විශ ේෂශයන්ළ බස් ගළනාගළනය ගැන කාා කාා. ශම් ්ශට්
නතාවශගන් යලයයට 50කශේළ රවාහන පහසුකළ වන්ශන් බස්
්ාය බව අපි දන්නවා. බස්නාටා් පාාත ගත්ශතොත් යලයයට 5ෂා
විත් දුම්රිය පාවි්චචි ක්නවා. 1978 යලට විශ ේෂශයන් බස්
ගළනාගළනයට ශපෞේගලික අා යත් දායක ශවලා  පශබනවා.
එනමුත් ඒ ශසේවාශේ වි ාල දියුණුවෂා ශපශනන්ශන් නැහැ.
ිත්තටළ
ශම්ක ශසේවාවෂා. අයි පය පිගයබඳ ශනොශවයි අද
සාක්චඡාව  පශබන්ශන්
ශසේවාව පිගයබඳවයි. කලට ශවලාවට
රවාහනය ලබා ගැනීළයි රවාහනශේ ක්ෂාෂාවයි  පශබන
පහසුවයි වැදගත් ශවන්ශන්. එළ නිසා ් යට  පශබන සැලැස්ළ
multimodal transport රළයයි. ඒ රීයන්ශන් බස් එක, දුම්රිය,
සැහැල් ම ද දුම්රිය - light rail එක - සම්බන්ධ ක් ශම් රළශේදය
ඉදිරියට ශගනයාළ.
මුලින්ළ නවීක්ණය කා යුශතේ බස් එක. ශම් රළය
practically ක්රියාත්ළක ක්න්න දැනට testing ක් ශගන යන බව
අපි දන්නවා. විශ ේෂශයන්ළ bus lane දාලා ඒ කටයුතු ක් ශගන
යනවා. ළධයළ පාාශත් ම්ව් රශේ ශේ "සහස් " රීයා විශ ේෂ
අ දත් වැඩ පිගයශවාෂා යනවා. දැනට දිගන හා කක්ගන්නාව
රශේ ශේ පළණෂා බස් ්ා 350ෂා ශම් "සහස්" වැඩ පිගයශවා
තුා ශයොදා  පශබනවා. ළධයළ පාාශත් බස්්ා තුන්දාහෂා පළණ
 පශබනවා. නමුත් දැන් ළාස 8ක යලට ශළය එක රළශේදයරීන් යලදු
ශේශගන යනවා. ශපෞේගලික බස්්ා හවුල් ම ක් ශගන, එක
එෂාශකනා ළගීන් ශගනයාශම් ත්ගයෂා හැිටයට ශනොශවයි,
ලැශබන කදායළ ශබදා ගැනීශම් රළශේදයෂා හැිටයටයි ශළය
ක්රියාත්ළක ශවන්ශන්. Electronic cash රළයෂා භාවිත ක්නවා.
ශපොදු තැනකට ඒ ලැශබන කදායළ ශයොදවා, ශබදා ගන්නට; බස්
්ාය ගිය දු් රළාණය - රීශලෝ මීටර් ගණන අම්ව - ඒ මුදල ශබදා
ගන්නට. එපළණෂා ශනොශවයි, ඒ බස් ්ා තුන්යලය ගණශන්ළ
CCTV camera සවි ක්  පශබනවා. ඒ වාශේළ ළධයළ
කාර්යාා යක ඉඳශගන ශම් කාර්යය පාලනය ක්න රළශේදයෂා
 පශබනවා. දැනට  පශබන විස්ත් අම්ව ශම් ළාස අශට්දී ඒ
බස්වල ධාවන ශේගය ඒ තුාළ යලයයට 25රීන් විත් වැඩි ශවලා
 පශබනවා.
ශම්ක අ දත් රළශේදයෂා. ශළොකද 1978 වර්ෂශේ යලට ශම්
රවාහන ශසේවශේ වි ාල ශවනසෂා අපිට දරීන්නට ලැබී නැහැ.
ශම් නවීක්ණය රීමශම්දී එෂා අ්මුණෂා වන්ශන් පරිස් දුෂණය
අවළ රීමළයි. දුම්රිය ගැන කාා ක්න විට දුම්රිය ශපොාවල් ම
නවීක්ණයෂා ශවලා නැහැ. ශකොුවශේ දුම්රිය ශපොශාේවත් 19ව8
යලට රීයලළ නවීක්ණයෂා යලදු ශවලා නැහැ.
ඊාරට රවාහන කාලසටහන් භාවිතය. ශම් කාලසටහන්
භාවිතය ක්න්න ඕනෑ. ඒ වාශේළ අශප් කෘෂි ද්රවය කෘෂිලල
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඉ්ාන් විරළ්ත්න ළහතා]

එහා ශළහා ශගන යාළ සඳහා බස්්ා ශවම්වට වැඩි වැඩිශයන්
දුම්රිය ශයොදා ගන්න අව යයි. ශපොදු රවාහනයට මුල් ම තැන
ශදන්නට ඕනෑ. ් යන් අවුරුදු විස්සකට ශපොදු රවාහනයට මුල් ම
තැන දීලා නැහැ. මුල් ම තැන දී  පශබන්ශන් ශපෞේගලික
රවාහනයටයි. ළා ගරු ිළ පතුළාත් එකර ශවනවා ශපෞේගලික
වාහන වැඩියි රීයන එක ගරු ිළ පතුළා රීේවා. ශපෞේගලික
වාහන වැඩියි; යන ශේගය අක් ශවනවා; යලදුශවන කර්ථික හානිය
වැඩියි; කර්ථික නාස් පය වැඩියි; කාලය නාස් පය වැඩියි. එළ නිසා
අපි ශම්වා අවළ ක් ගන්නට ඕනෑ. ශම් ශපොදු රවාහනය
සම්බන්ධශයන් තව කරුණෂා  පශබනවා. අපි පා්ට ගිටාන්
බැ දශවොත්-

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඔබතුළාට කාාක්න්න තව විනාඩියක කාලයෂාවත් නැහැ.

ගවා ඉරාන් වික්රෙරත්න ෙුතා

(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ළා කාාව අවසන් ක්න්නටයි යන්ශන් ගරු නිශයෝ ය
කාානායකතුළනි. ශපොදු රවාහනය බැ දශවොත් ඒ බස් ්ා ධාවනය
ක්න්ශන් පිරිමි අයයි. කාන්තාවන් ශම් බස් ්ා ධාවනය
ක්න්ශන් නැහැ. ශපොදු රවාහනය දියුණු ක්න්න පුළුවන් නම්
ක්ෂාෂිත පහසුකම්  පශබන ශපොදු රවාහන ශසේවාවෂා  පශබනවා
නම් වැඩි වැඩිශයන් කාන්තාවන් කර්ථිකයට සම්බන්ධ ශවනවා.
කර්ථික දායකත්වය වැඩි ශවනවා. අද ලාකාශේ කර්ථිකයට
බලපාන වි ාල ර ්නයෂා තළයි රළ බලකාශේ අක්කළ. එටා
කාන්තාවන්ශේ දායකත්වය යලයයට 35යි. ශම්ක අපි යලයයට 50ෂා
ක් ගන්නළ ඕනෑ. එශහළ කශාේ නැත්නම් එෂාශකෝ අශප්
වයාපාරිකයන්ට පිට ්ටවලට ගිටාල් මලා ඒ අයශේ කශයෝ න
ක්න්න ශවනවා. නැත්නම් පිට රැිටයන් ශම් ්ටට ශගනැල් මලා වැඩ
ක්න්න ශවනවා. ඊට රාළශයන් කාන්තාවන් ගැන ටාතලා ශපොදු
රවාහනයට මුල් ම තැන ශදන්න රීයා ඉල් මලමින් ළා නිහඬ වනවා.
ස්තු පයි.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු එස්. සී. මුතුකුළා්ණ ළන්ත්රීතුළා ඔබතුළාට විනාඩි 5ක
කාලයෂා  පශබනවා.
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ක්න බව. යම් යම් ශහේතු ළත එශහළ යලේධ ශවනවා. අපි ඒවා
දැකලා  පශබනවා. සළහ් ර න
් වලට අපත් ළැදිහත්ශවලා
 පශබනවා. නමුත් සළහ් පාාත්වල ඒක ඒ විධියට ශවන්ශන්
නැහැ. ඒ වාශේළ බස්්ා අනතුරු දිහා බැ දවාළ ශපශනන්ශන්
ත්ගය ඊට ශහේතු වන බවයි.
ශකොපළණ නී ප දැම්ළත් ලාකාශේ රිය අනතුරු සාඛ්යාව
ඉතාළ ය ඝ්රශයන් එන්න එන්නළ වැඩිවීළෂා මිසෂා අක්වීළෂා නැහැ.
රිය අනතුරු සාඛ්යාව 2012දී 2 වවවයි; 2013දී 2 3 2යි; 201වදී
2 වව0යි; 2015දී 2 81 යි; 201 දී 2 93වයි. ඒ වාශේළ බස්
්ාවලින් කප්පම් ගැනීළ යලදු වනවා. අපි දැකලා  පශබනවා බස්
්ාවලින් කප්පම් ගන්නා බව. ළළ ටාතන්ශන් එය නැ ප රීමළට
් යෂා ව ශයන් උත්සාහ ගන්න ඕනෑ. ශළොකද කප්පම්
ගන්නශකොට ඒ අක්ව අල් මලා ගැනීළ සඳහා ඔවුන් ශවශහස ළහන්යල
ශවනවා. බස් සාගම් සභාප ප ශකශනෂා පත්තශර්කට රීයලා
 පශබනවා ළළ දැෂාකා බස් ටාමියන්ට වි ාල මුදලෂා කප්පම්
ව ශයන් ශගවන්න යලේධ ශවනවා රීයලා.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ඒ වාශේළ අපි දරීන තවත්
ශදයෂා  පශබනවා. ලාකා ගළනා ගළන ළඩුඩලශේ ශසේවකයන්
ලබන වැුවප
සමුපකා් ශසේවකයන්ට පළණයි පාශවනි
ශවන්ශන්. පහුගිය කාල වකවාම්ශේ ඒ අය පඩිය ගත්ශතත්
ශදපා්ට තුන්පා්ට. ශළොකද කදායළ ලැබීළ අම්ව. දැන් ඒ
තත්ත්වය ශවනස්ශවලා ි ප රීයලා ළළ පිගයගන්නවා. ඒ නිසා
ඔවුන්ශේ ශසේවය පිගයබඳව යම්රීයල ගරු රීමළෂා  පශයන්නට ඕනෑ.
"යලසු සැරිය" බස් ්ා ශසේවය ගත්ශතොත් අශප් රශේ ශයන් එප්පාවල රශේ ශයන්- Anuradhapura Central College එකට
බස්්ා හත අටෂා යනවා. නමුත් ගල් මනෑව රශේ ශයන් ''යලසු
සැරිය'' බස්්ා එකයි යන්ශන්. එතශකොට ගම්බද රශේ වලට ''යලසු
සැරිය'' තුගයන් සහනයෂා නැහැ. ඒ නිසා ගම්බද රශේ වලටත් ''යලසු
සැරිය'' බස් ්ා ශසේවාව දියුණු ක්න ශළන් ළළ ඉතාළත්
ශගෞ්වශයන් ිළ පතුළාශගන් ඉල් මලා යලිටනවා. ඒ වාශේළ එතුළා
ශහොඳ විටනා අදහසෂා රකා කාා. ඒ තළයි වාහන ශගන්වීළ.
ිත්ත ව ශයන්ළ වාහන කනයනය රීමළ අද අපි සීළා ක්න්න
අව ය ශවලා  පශබනවා. සවසක අහශසේ යලට බැ දශවොත් ළහා
ළාර්ග පේධ පය ශපශනන්ශන් වාහන ගාගාවෂා ගලනවා හා
සළානවයි. ශම් රළයට තවත් ඉදිරියට ගිශයොත් සළහ් විට
වාහන නිසා වි ාල අර්ුදදයකට අපට මුහුණපාන්නට ශවනවා. ළළ
ටාතන හැිටයට එතුළාශේ ඒ අදහස ඉතා විටනා අදහසෂා. ඒක
අගය කා යුතු වැඩෂා. ඒ වාශේළ අපි දරීනවා, ගළනා ගළන
ශසේවය තුා යම්රීයල සම්බන්ධතාවෂා  පිමය යුතු බව. ඒ
සම්බන්ධතාව තුගයන් තළයි
නතාවට ශහොඳ ශසේවාවෂා ඉෂ්ට
රීමළට පුළුවන් වන්ශන්.

[අ.භා. 2.50]

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො
ගවා එසන. සී. මුුරකුොරණ ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඔබතුළාශේ කාලය අවසානයි.

(ைொண்புைிகு எஸ்.ெீ. முத்துகுைொரண)

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ිළ පතුළා අද ශගනැල් මලා
 පශබන ශම් ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභා (සාශ ෝධන)
පනත් ශකුවම්පත ඉතාළ වැදගත් පනත් ශකුවම්පතෂා. ශළොකද
ශළශතෂා කල් ම බස්්ාවල රමි පය පිගයබඳ කඩුක්ව දුන් උපශදස්
පිගයශනොගන්නා අයට දඬුවළ ව ශයන් දුන්ශන් රුපියල් ම දසදහසක
දඩයෂා. ඒක ලෂාෂ ශදක දෂාවා වැඩි රීමශළන් යම් පාලනයෂා
ි ප රීමළට බලාශපොශ්ොත්තු වුණා. බස් ්ා රවාහන ශසේවශේදී
ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලය ශකශ්ටා වැඩි අවධානයෂා ශයොමු
කා යුතුයි රීයා අපි ටාතනවා. ශළොකද ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලශේ බස් රීයන්ශන් අශප් බස්. අපි දරීනවා පාාත්
සභාවලදී ලාකා ගළනා ගළන ළඩුඩලයට යම් යම් ශකශනටාලිකම්

(The Hon. Deputy Speaker)

ගවා එසන.සී. මුුරකුොරණ ෙුතා

(ைொண்புைிகு எஸ்.ெீ. முத்துகுைொரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි
ශදන්න.

ළට තව තත්ප්යෂා

්ාත්රී කාලශේ ක්රියාත්ළක වන බස් ශසේවාශේ තත්ත්වයත් අපි
බලන්න ඕනෑ. උදාහ්ණයෂා විධියට ශකොාඹ යලට අම්්ාධපු්ය
නග්යට ්ාත්රී 12ට යම් රීයල ශකශනකු ගිශයොත් එශහළ ඒ
ශකනාට එතැන යලට යන්න රීයලළ රළයෂා නැහැ. අක් ගණශන්
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ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලය ශපෞේගලික අා යත් සළර කාා
ක් ්ාත්රී කාලශේ බස් ිටකෂා ශහෝ ධාවනය ක්වන්න යම් රළයෂා
සකස් කා යුතුයි.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ළට ශවලාව ලබා දීළ
පිගයබඳව ඔබතුළාට ස්තු පවන්ත ශවමින් ළා නිහඬ වනවා.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු (නවදය) නලින්ද ය පස්ස ළහතා. ඔබතුළාශේ කාාව
විනාඩි 10ක වාශේ කාලයකට සීළා ක්න්න ශවයි.
[අ.භා. 2.55]

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි මීට තවර්ෂයකට අධික
කාලයකටත් ශප් වාශේ ශනොශවයි මීට ද ක ීපපයකටත් ශප්
වාශේ ශනොශවයි අද වනශකොට අපි කනවා ශබොනවා නිදා
ගන්නවා රීයන ත්ළටළ රවාහනයත් මිනිස්සුන්ශේ ජීවිතයට ාා
ශවලා  පශබන්ශන්. රවාහනය සහ ළාර්ග පේධ පශේ ර ්න අශප්
සළා ය ඉතාළ දැඩි කත පයකට කශේගයකට සහ අතෘප් පයකට
පත් වන්නත් රධාන ශහේතුවෂා රීයලා අපි ටාතනවා. ශම් වනශකොට
අශප් ්ශට් දා ව ශයන් වාහන ලෂාෂ 5ෂා පළණ ධාවනය වනවා.
ගරු ඉ්ාන් විරළ්ත්න ළැ පතුළා රීේවා වාශේළ නතාව
තළන්ශේ ශපෞේගලික ්ා; එශහළ නැත්නම් ශපෞේගලික රවාහන
ශසේවාවන් භාවිත ක්න්ශන් ශපොදු රවාහන ශසේවාවෂා කාර්යෂාෂළව
ශනොළැ පවීළ නිසායි. ිත්තටළ අපට සාර්ාක ශපොදු රවාහන
ශසේවාවෂා පවත්වා ශගන යන්න පුළුවන් නම් ශම් වාහන තදබදය
පිගයබඳ ර ්නයටත් සැලරීය යුතු විසඳුළෂා ලබා ගන්න පුළුවන්
වනවා. ් යක අ්මුණ බවට පත් විය යුත්ශත් නතාවට
පහසුශවන් ගළන් කා හැරී කාර්යෂාෂළ රවාහන ශසේවයෂා ලබා
දීළයි. ඒ සඳහා අව ය යලයල් මලළ ් ය වියලන්ළ කා යුතුයි රීයලා
අපි ටාතන්ශන් නැහැ. නමුත් ් යට නතාව ශවම්ශවන් ඒ
නියාළනය රීමශම් ඉතාළ දැඩි වග ීපළෂා  පශබනවා.
ගරු රවාහන හා යලවිල් ම ගුවන් ශසේවා ිළ පතුළාළ දැන් රීේවා
දැනටත් අශප් ලාගළය පාක්යි ළාසයකට සාළානයශයන් රුපියල් ම
ශකෝිට 130ෂා පළණ ළහා භාඩුඩාගා්ශයන් ශයොදවන්න වනවා
රීයලා. ලාගළශයන් ධාවනය ක්න බස් ්ා 500 තළයි පාක්
ලබන්ශන්. අපි බැ දශවොත් එශහළ ශපෞේගලික අා ය බස් ්ා
22 000ෂා ශයොදවනවා. නමුත් ඔවුන් ලාභ ලබන තත්ත්වයක
යලිටනවා. ළා ටාතන්ශන් ලාභ ලබන්ශන් නැත්නම් ශපෞේගලික
අා ය ශළත්ම් බස් රළාණයෂා ධාවනයට ශයොදවන්ශන්ත් නැහැ.
ගරු රවාහන හා යලවිල් ම ගුවන් ශසේවා ිළ පතුළනි දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුශේ වස් ගණනාවෂා  පස්ශසේ යලදුවන මුදල් ම
අරමිකතාවෂා පිගයබඳව ළා ඔබතුළාශේ අවධානය ශයොමු ක්වන්න
කැළැ පයි. ඔබතුළාට ළතකයි 2011 අවුරුේශේ සුශඛ්ෝපශභෝගී
දුම්රිය ශසේවාවන් පවත්වා ශගන යෑළ සඳහාය රීයලා අශප් දුම්රිය
ළැදිරි 12ෂා ශපෞේගලික කයතන ශදකකට ලබා දුන්නා රීයලා.
2011 ළාර්තු ළාසශේ යලට 201 ළාර්තු ළාසය දෂාවා එෂාස්ශපෝ
ලාකා සළාගළට ළැදිරි 7කුත් බ්ලූ ලයින් සළාගළට ළැදිරි 5කුත්
විධියට අශප් ළැදිරි 12ෂා ලබා දීලා  පශබනවා.
පාමුශවනි ර ්නය තළයි දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව ිතුළු
රවාහන අළාතයාා ය; එවකට පැවැ ප කඩුක්ව ශේය ය ශහෝ
විශේය ය සාචා්කයන්ශේ රවාහන පහසුකම් සඳහා ශළවැනි
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සුශඛ්ෝපශභෝගී ළැදිරි රළාණයෂා ශවන් ක්න්න තීන්දු කාා නම් ඒ
සළාගම් ශතෝ්ා ගැනීශම් රළශේදය බවට පත් ශවලා  පුදශඩු
ශළොකෂාද? ඒ ශවලාශේ ඒ සඳහා මිල ගණන් කැශඳේවාද;
ශටන්ඩර් කැඳවීළෂා කාාද? ඒ වාශේළ අක් ගණශන් ශළවැනි
වයාපෘ පයෂා ක්ම්භ ක්නවාය රීයලා අදාා සළාගම්වලට
ඉල් ම දම් රීමළ සඳහා රයලේධ ළාධයවල දැන්වීළෂා පා කාාද? ළා
දන්නා විධියට ඒ රීයලදු කකා්යක දැන්වීළෂා පා ක්ලා නැහැ.
ශම් සළාගම් ශදකට ශපෞේගලිකව දැම්ම් දීලා තළයි දුම්රිය ළැදිරි
ලබා දීලා  පශබන්ශන්. ඒ වාශේළ ශම් එෂාස්ශපෝ ලාකා සළාගළත්
බ්ලූ ලයින් සළාගළත් රීයන ශදකළ මීට කලින් රවාහනශේ
ශළවැනි විශ ේෂ සුශඛ්ෝපශභෝගී දුම්රිය ළැදිරි පවත්වා ශගන ගිය
කයතන ශනොශවයි. ඊට ළාස රීටාපයකට කලින් ශම් වයාපෘ පය
එන බව දැනශගනයි ශම් කයතන ක්ම්භ ක්ලා  පශබන්ශන්.
එශහළ  පශයේදි ශම් කයතන ශදකට වස් පහකට ශම් ශකොන්රාත්
එක ලබා දුන්නා. සාළානයශයන් ් ය ළඟින් පවත්වා ශගන යන
ශසේවාවෂා ශපෞේගලික අා යට ලබා දීශම්දී මුදල් ම ශ්ගුලායල 702
අම්ව නී පප පව්යාශේ අම්ළැ පය ලබා ගන්න ඕනෑ. නමුත් ශම්
සඳහා නී පප පව්යාශේ රීයලළ අම්ළැ පයෂා ලබා ශගන නැහැ.
ිත්තටළ රීයනවා නම් දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවත් ශම්
ශපෞේගලික සළාගම් ශදකත් අත් හදලා  පශබන ගිවිසුළ; අත්සන්
ක්ලා  පශබන ගිවිසුළ සකස් ක්ලා  පශබන්ශන් දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුව ශනොශවයි. ඒ සළාගම් ශදක තළන්ට ඉතා
විශ ේෂ ශකොන්ශේයල; තළන්ට වායලසහගත ශකොන්ශේයල පනවා තළයි
ශම් ශකොන්රාත් එක අත්සන් ක් ශගන  පශබන්ශන්.

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ශම්ක ළළ අළාතයව්යා ව ශයන් කටයුතු
කා කාලශේ වුණු ශදයෂා ශනොශවයි. ළළ ඒ කා්ණය රීයන්න
ඕනෑ. ශම් පිගයබඳව විගණකාධිප පතුළා audit query එකෂා දළා
 පශබනවා. ඒ අම්ව ඕනෑ නම් ඒ අයව COPE එකට කැඳවලා අපට
ඒ පිගයබඳව ශසොයන්න පුළුවන්. ළළ එය අම්ළත ක්නවා රීයන
අදහයලන් ශනොශවයි ශම් කා්ණය රීයන්ශන්. හැබැයි ඒ ශවලාශේ
ඔය සළාගම් ිශ්න්න ශවන කවුරුත් ිවිත්  පුදශඩු නැහැ.
ශළව් අප පා්දෘ යභාවශයන් යුතුව ශටන්ඩර් රළයකට අම්ව ඒ
කටයුත්ත කාා. ඒත් කශේ ඔය සළාගම් තළයි.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ඒ අයත් ඕක ලාභයකට පවත්වා ශගන යන්ශන් නැහැ ශන්.

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ඒක තළයි ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි.
ගරු ිළ පතුළනි ඒ සළාගම් ශදක විත්යි කශේ. හැබැයි ළා
දන්නා හැිටයට 2011 ළාර්තු ළාසශේ ශම් ශකොන්රාත් එක සඳහා
ඉල් ම දම් ක්න ශකොට රයලේධ දැන්වීළෂා ශකොශහේවත් දළා  පබී
නැහැ. රයලේධිශේ කැඳවීළරීන් ශතෝව ශම් කයතන ශදකට
රීයලා තළයි කැඳවාශගන  පශබන්ශන්.
ශම් එකරතාව හැිටයට දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව දුම්රිය
engine එක සපයනවා; අප ිදශගන යනවා. අශප් ශර්ල් ම පාශර්
දුවන්ශන්. අශප් station ිටක භාවිත ක්නවා. අ් සළාගළ වියලන්
කා යුත්ශත් අශප් සාළානය ළැදිරියෂා අ්ශගන නවීක්ණය
රීමළයි. පාමුවැනි ළාස හශේ ඒ  පශබන කසන ගණන පාමුවැනි
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පන් පශේ ිටකට් එකරීන් වැඩි ක්ලා එන කදායළ අපට ශදන්න
ඕනෑ විධියටයි එකරතාව අම්ව  පුදශඩු. ළාස හයරීන් පසුව
පාමුවැනි පන් පශේ ිටකට් එකක ගණන දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව
රීයන ඒ ළැදිරියක ගළන් ක්න සාළානය ළගී රළාණශයන් වැඩි
ක්ලා ශදන්න ඕනෑ. නමුත් ශළතැන  පශබන ර ්නය ශම්කයි. අප
දන්නවා දුම්රිය ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු රීයන්ශන් ඒ කයතනවල
පිරිවැය ගණනය ක් හැදූ එකෂා ශනොවන බව. නතාවට
සුබසාධනය සැපයීළ සඳහායි භාඩුඩාගා්ශයන් මුදල් ම ශයොදවලා
අක් පිරිවැයකට අප ඒ පහසුකම් ලබා ශදන්ශන්. එශහළ  පිමයදී
තළයි ශම් සළාගළට තළන්ශේ මිල තීන්දු ක්න්න පදනළ විධියට
අශප් පාමුවැනි පන් පශේ ළැදිරියක ිටකට් එක ලබාශදන්ශන්.
එශහළ සූත්ත්යෂා හැදුවාට පසුව ඒ අ පවිශ ේෂ සුශඛ්ෝපශභෝගී
ළැදිරියක ිටකට් එකක ගණන තීන්දු රීමශම් තනි බලයෂා
සළාගළට යනවා. ළා දන්නා හැිටයට පාමුවැනි පන් පශේ සාළානය
ළැදිරියකට වඩා යලයයට තුන්සීයක හා්සීයක ගුණයරීන් තළයි
ශම් සළාගම් මුදල් ම අය ක්  පශබන්ශන්.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි අනිෂා අතට ශම් ගිවිසුළ
රකා්ව ශනොශවයි කටයුතු යලේධ ශවලා  පශබන්ශන්.
සාළානයශයන් අඩි පණස්පශහේ ළැදිරියක කසන 5 ෂා  පශබනවා.
එතශකොට කසන 5 තළයි පාමුවැනි පන් පශේ ළැදිරියක ිටකට්
එකරීන් වැඩි ශවන්න ඕනෑ. නවීක්ණශේදී ශම් කසන 5 කසන
ව8 දෂාවා අක් ක්  පශබනවා. අඩි හතගයස්පශහේ ළැදිරියක කසන
ව8 කසන ව0ට අක් ක්  පශබනවා. වාචනික ශලස එකරතාව
කඩලා නවීක්ණශේදී අ් නියමිත කසන ගණන අක් ක්
 පශබනවා. එශහළ ක්ලාත් ඔවුන් තළන්ට නියමිත මුදල් ම රළාණය
ශගවා නැහැ. ඒකයි ශළතැන  පශබන ර ්නය. පාමුවැනි ළාස
හශයන් පසුව -ඊාර ළාස හශේ ශගවන්න නියමිත ශවලා  පශයේදිගාස්තුව -කුලිය- අය ක්න ශකොට "දුම්රිශේ එක ළැදිරියක
සාළානයශයන් යන ළගීන් සාඛ්යාව ශළන්න ශළපළණයි." රීයා
දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුශවන් රීයන්න ඕනෑ. ඒ ගණන 39යි රීයා
ඒ ශවලාශේ දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව රීයා  පුදණා. හැබැයි
සළාගම් රීයනවා "39 ශනොශවයි 33යි" රීයා. කසන ව8කට
ගණන් බලන්න ඕනෑ සාඛ්යාවෂා සළාගශම් අව යතාව අම්ව
කසන 33 දෂාවා අක් ක්ශගන  පශබනවා. ශම්කට දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුව රීයලදු කකා්යරීන් විශ්ෝධය රකා ක්න්ශන්
නැහැ. දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව ඒක ශගවනවා; භා්ගන්නවා. ඒ
විත්ෂා ශනොශවයි තව කා්ණයෂා  පශබනවා. හරි නම් දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුව ළායලකව තළන්ශේ කුලී ගාස්තුව ිමල් මපත්
හැිටයට ඉදිරිපත් ක්න්න ඕනෑ. ශම් ගිවිසුළ අත්සන් කාාට පසුව
දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව 2011 ළාර්තු ළාසශේ යලට හරියටළ
අවුරුේදයි ළායලකව ිමල් මපත් ඉදිරිපත් ක්  පශබන්ශන්. එතැනින්
එහාට ඔවුන් ිමල් මපත් ඉදිරිපත් ක් නැහැ. එතැනින් පසුව 2013
ශදසැම්බර් 31වැනි දා එක ව්ෂා ඉදිරිපත් ක්  පුදණා. පසු ගිය
අවුරුදු පහටළ දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව තළන්ශේ කාර්ය භා්ය
ඉෂ්ට ක් නැහැ.
ගරු අළාතයතුළනි 2011 ළාර්තු යලට 201 ළාර්තු දෂාවා ගත
වුණු අවුරුදු පහට අ් වාචනික ශලස හැදූ ගිවිසුළ අම්වත් දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුවට එෂාස්ශපෝ ලාකා සළාගශළන් රුපියල් ම ශකෝිට
18.7ෂා අය ශවන්න ඕනෑ. ඒ වාශේළ බ්ලූ ලයින් සළාගශළන්
රුපියල් ම ශකෝිට 11.9ෂා අය ශවන්න ඕනෑ. ඒ සළස්ත මුදල රුපියල් ම
ශකෝිට 30. ෂා. එශහළ  පශයේදි එළ සළාගම් රීයනවා "අපට ශම්
මුදල ශගවන්න බැහැ. එෂාස්ශපෝ ලාකා සළාගළ ශගවන්ශන්
රුපියල් ම ශකෝිට 15යි. බ්ලූ ලයින් සළාගළ ශගවන්ශන් රුපියල් ම
ශකෝිට 1වයි." රීයා. එතශකොට ශකෝිට 29යි සළාගම් ශදක
ශගවනවා රීයන්ශන්. හැබැයි එශහළ රීයූ සළාගම් "දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුව ිමල් මපත් නිකුත් කශාේ නැහැ. ිමල් මපත් ගණනය
රීමශම් වැරැදි  පශබනවා. ගාස්තු සාශ ෝධනය ක් නැහැ." කදී
විවිධ කරුණු ඉදිරිපත් ක්ලා "රුපියල් ම ශකෝිට 20.වෂා තළයි
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ශගවන්න පුළුවන්." රීයායි දැන් රීයන්ශන්. එතශකොට දුම්රිය
සාළානයාධිකාරිව්යා ශකෝිට 30ෂාවත් අය ශවන්න ඕනෑ රළාණය
ශකෝිට 20ට අක් ක්නවා. දුම්රිය සාළානයාධිකාරිව්යා කැිමනට්
ළඩුඩලශේ රීයලළ අම්ළැ පයෂා නැ පව රුපියල් ම ශකෝිට 10ෂා
තළන්ශේ ටාතුළතයට කපා හරිනවා. ඔහුට එශහළ බලයෂා
 පශබන්ශන් ශකොශහොළද රීයායි ළළ අහන්ශන් ගරු ිළ පතුළනි.
අ් වාචනිකව හැදූ ගිවිසුළ අම්වත් අපට ශකෝිට 30ෂා එන්න ඕනෑ.
නමුත් දුම්රිය සාළානයාධිකාරිව්යා රීයනවා "නැහැ ශකෝිට
20ට අක් ක්ලා එවන මුදල රළාණවත්." රීයා. ඔහු රුපියල් ම
ශකෝිට 10ෂා කපා හැ්  පශබනවා. ඒ රුපියල් ම ශකෝිට 20ත් ශම්
සළාගම් ශදක හරියට ශගවලා නැහැ. තළන්ට ඕනෑ කකා්යට
ගිවිසුළෂා සකස් ක්ලා තළන්ට ඕනෑ කකා්යට සීට් අක් ක්ලා
තළන්ට ඕනෑ විධියට මිල ශනොශගවා  පිමයදීත් දුම්රිය
ශදපාර්තශම්න්තුවට වාචාවෂා ක්  පිමයදීත් අවුරුදු පශහන්
පස්ශසේ ශම් ගිවිසුළ අවලාගු වන්ශන් නැහැ. ඒකයි  පශබන ර ්නය.
අවලාගු වන්ශන් නැ පව 201 ළාර්තු ළාසශේ ඉඳලා ශම්
අවුරුේශේ ළාර්තු දෂාවා ගත වූ අවුරුේදක කාලය තුා වා් හත්ක
දී ශම් ගිවිසුළ අ දත් ක්  පශබනවා.
ශම් ගිවිසුළ කැිමනට් එකට ඉදිරිපත් කාාට පස්ශසේ
නාධිප පතුළා නිර්ශේ ක්නවා ළාස තුනකට විත්ෂා දීර්ඝ
ක්න්න රීයලා; මුදල් ම ිළ පව්යා රීයනවා අවුරුේදකට දීර්ඝ
ක්න්න රීයලා. එශහළ  පශයේදී කැිමනට් ළඩුඩලශේ
අම්ළැ පයරීන් ශතෝව තළයි වා් හත්ෂා ඒ සළාගම් ශදකටළ
ශම් අ පවිශ ේෂ දුම්රිය ළැදිරි ලබා ශදන්ශන්. ශම් ළැදිරි ඒ සළාගම්
ශදකට ලබා දීළ සම්බන්ධශයන් දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුශවන්
ක්න සාධා්ණීක්ණය ශළොකෂාද?
සුශඛ්ෝපශභෝගී දුම්රිය
ළැදිරිවල ශසේවාව ලබා ගත් විශේ
සාචා්කයන් ිතුළු දුම්රිය
ළඟීන්ට ශළළ ශසේවාවන් එකව් අටාමි වී යාශළන් අග පයෂා යලදු
විය හැරී බවත් කාලයෂා ගත වීශළන් පසුව නැවත ශළළ ශසේවාව
ක්ම්භ රීමළට කටයුතු කාශහොත් නප්රියතාව ශගොඩනරා
ගැනීළට අසීරු වන බවත් ඔවුන් රීයනවා.
ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි ශළවැනි ඉතාළ ාාබාල ාද
ශබොාඳ ශහේතු ඉදිරිපත් ක්ලා තළයි තළන්ට නියමිත ගාස්තුවවත්
ශනොශගවූ ශම් සළාගම් ශදකට තවත් වස්ක කාලයෂා  පස්ශසේ ශම්
මුදල ශගවන්න කටයුතු ක්  පශබන්ශන්. ශම් අය ගාස්තු
ශනොශගවීළ නිසා ගිවිසුම් රකා්ව තළන්ශේ බදු මුදල් ම ලබා
ශනොදීළ නිසා දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව රුපියල් ම ලෂාෂ 1 9ක
රළාද
ගාස්තුවෂා
ශගවන්න
ඕනෑ
ගරු
නිශයෝ ය
කාානායකතුළනි.
ළළ තව එක කරුණෂා ඉදිරිපත් ක්න්නම්. ශම් සුශඛ්ෝපශභෝගී
දුම්රිය ළැදිරි අපි ඒ සළාගම්වලට ශදන්ශන් නැ පව පාමුවැනි
පන් පශේ සාළානය ළැදිරි විධියට පවත්වා ශගන ගියා නම් අපට
රුපියල් ම ශකෝිට ව7ෂා ලැශබන්න ඕනෑ. බදු දීලා අපට ලැශබන්න
 පශබන්ශන් රුපියල් ම ශකෝිට 20යි. ඒ රුපියල් ම ශකෝිට 20වත්
ලැිමලා නැහැ. ඒ රීයන්ශන් අලාභය රුපියල් ම ශකෝිට 2 කට වඩා
වැඩියි. ශම්වා පාමුවැනි පන් පශේ ශනොශවයි තුන්වැනි පන් පශේ
ළැදිරි බවට පත් කාා නම් මීට වඩා වැඩි අදායම් රළාණයෂා
උපදවා ගන්න  පුදණා. එශහළ  පශබේදී ශම් ගැන පමෂාෂණයෂා
ක්න්ශන් නැ පව කැිමනට් ළඩුඩලයත් ශනොළර යවලා දුම්රිය
සාළානයාධිකාරිව්යා ශම් සළාගම් ශදකට අධික ලාභයෂා ලබා
ගන්න කටයුතු කශාේ ශකොශහොළද රීයන එක පිගයබඳව වහාළ
පමෂාෂණයෂා ක්ලා ශම් විගණන වාර්තාව අම්ව කටයුතු
ක්න්නය රීයා ළා ඔබතුළාශගන් ඉල් මලා යලිටනවා.

ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො

(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීාරට ගරු අජිත් ළාන්නප්ශපරුළ ළැ පතුළා. ඔබතුළාට
විනාඩි පහක පළණ කාලයෂා  පශබනවා.
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ඊට ශප් කවුරු ශහෝ ළන්ත්රීව්ශයෂා මූලාසනය සඳහා ගරු
එඩ්වඩ් ගුණශසේක් ළන්ත්රීතුළාශේ නළ ශයෝ නා ක්න ශලස ළා
ඉල් මලා යලිටනවා.

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

ගරු නිශයෝ ය කාානායකතුළනි " ශම් අවස්ාාශේ ගරු
එඩ්වඩ් ගුණශසේක් ළන්ත්රීතුළා මූලාසනය ගත යුතුය"යි ළා
ශයෝ නා ක්නවා.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා නිප්යෝජය කථානායකුරො මූලාසනප්යන් ඉවත්
වනප්යන් ගවා එඩ්වඩ් ගුණප්සේකර ෙුතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
பிரதிச்
ெபொநொயகர்
அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு எட்வட் குணசெகர
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අජිත් ළාන්නප්ශපරුළ ළන්ත්රීතුළා.
[අ.භා. 3.07]

ගවා අජිත් ොන්නප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරුඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි එදා ලාගළය ගැන රීේශවොත්
ලාගළ බස්වල ගිය ළඟීන්ටත් ඒ ශසේවකයන්ටත් ළර ඉන්න යලදු වන
ත්ළට තළයි කටයුතු යලදු ශවලා  පුදශඩු. නමුත් වත්ළන් ් ය
බලයට පත් වුණාට පස්ශසේ ලාගළශේ ශසේවකයන්ට අභිළානවත්
පරිදි තළන්ශේ ජීවිතය ගත ක්න්න පුළුවන් රැරීයාවෂා බවට
ලාගළ ශසේවය පත් ක්  පශබනවා. ළශේ කාාව ක්ම්භශේදීළ ඒ
පිගයබඳව ගරු නිළල් ම යලරිපාල ද යලල් මවා ිළ පතුළාටත් ගරු
නිශයෝ ය ිළ පතුළාටත්
අ පගරු
නාධිප පතුළා
ගරු
අගළැ පතුළා ලාගළ සභාප ප ්ළාල් ම යලරිවර්ධන ළැ පතුළා ිතුළු
යලය ද ශදනාටළ විශ ේෂශයන්ළ ස්තු පවන්ත ශවනවා.
එදා ලාගළ ශසේවකයන් අවලාගු කායල බවට පත් ශවලා  පුදණා.
ලාගළ ශසේවකශයෂා ගිටාල් මලා බැාකුවරීන් ණයෂා ඉල් ම දශවොත්
ශදන්ශන් නැහැ. ණයෂා ගන්න ශනොශවයි ලාගළ ශසේවකයකුට
ගිටාල් මලා තව කාට හරි ිපයකට අත්සන් ක්න්න ශදන්ශන්ත්
නැහැ. කසාදයෂා බැඳ ගන්න ගියාළ ලාගළ ශසේවකශයෂා රීයලා
දැන ගත්ශතොත් කසාදයත් කැඩිලා යනවා. එවැනි තත්ත්වයකට
පත් වුණු ලාගළය තළයි අද වන විට යම් තත්ත්වයකට උසස්
ක්ලා දියුණු ක්  පශබන්ශන්.
විශ ේෂශයන්ළ එදා ශසේවකයන්ට EPF ශගේශේ නැහැ; පඩි
ශගේශේ නැහැ. ළට ළතකයි ළශේ ගම්පහ කසනශේ  පුදණු ඩිශපෝ
එශෂා ශසේවකයන්ට පඩි ශගවන්ශන් නැහැයි රීයලා ළාස ගණනෂා
ස්ට්රයිෂා කා බව. ඒත් ගණන් ගත්ශත්වත් නැහැ ශහොඳට private
buses ිටක දුවා ගත්තා. මිනිස්සු රීයන ශේවල් ම "බීරි අලින්ට වීණා
වාදනය ක්නවා" වාශේ වුණා. එදා ඒවා ගණන් ගත්ශත් නැහැ.
අ දත් ් ය ිවිල් මලා ක්න්න යලේධ වුශඩු ණය ශගවීළ විත්ෂා
ශනොශවයි ශසේවකයන්ටන් EPF ිටක විරාළ පාරිශතෝෂික දීළනා
ිටකත් ලබා ශදන්නයි.
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ඒ විත්ෂා ශනොශවයි ශහට අනිේදා ළැයි දිනය එනවා. පසුගිය
් ය කාලශේ ළැයි දිනය එන ශකොට ලාගළ ශසේවකශයෝ
හැාශගනවා. ශළොකද ශහේතුව ත පහෂාවත් ශදන්ශන් නැ පව බස්
ිටක අ්ශගන යනවා. ඒ ත්ම් බාශකශලොත්භාවයට පත් වුණා.
නමුත් 201 ළැයි දිනය බැ දශවොත් ඒ දිනයට විත්ෂා SLTB
එශෂා කදායළ රුපියල් ම ශකෝිට 7 ඉෂාළවූවා. ඒ රීයන්ශන් ගරු
ිළ පතුළා නිශයෝ ය ිළ පතුළා ිතුළු ් ය තීන්දු කාා
තළන්ශේ ශේ පාලන පෂාෂයටවත් නිකම් බස් ශදන්ශන් නැහැයි
රීයලා. එශහළ ක්ලා තළයි අද ලාගළ ශගොඩ අ්ශගන
 පශබන්ශන් රීයන ළළ විශ ේෂශයන් රීයනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ලාගළ ශසේවකයන් 3 000ෂා
විත් යලිටයා. ශම් වන විට 3ව 000කට විත් අක් ශවලා  පශබනවා.
ශළොකද ඩ්රයිවර්ස්ලා ශකොන්ශදොස්ත්ලා කාර්මිකයන් හැ් අශනෂා
අයට වන්දි අ්ශගන අස්ශවන්න ඉඩ දීලා  පශබනවා.
එදා ශම් ශසේවකයන්ශේ පඩිශයන් කැජා මුදල් ම ශසේවක අර්ා
සාධක අ්මුදලට යවලා  පුදශඩු නැහැ. ශම් කඩුක්ව බලයට
එනශකොට ශසේවක අර්ා සාධක අ්මුදශල් ම රුපියල් ම ශකෝිට 1 100ෂා
ටාරයි. තමුන්ශේ පඩිශයන් කපා ගත්තු රුපියල් ම ශකෝිට 1 100ෂා ඒ
අයශේ ගිණුම්වලට යවලා  පුදශඩු නැහැ. නමුත් අද වන විට ඒ
කාලශේ arrears ශලස රුපියල් ම ශකෝිට 00ෂා ශසේවක ගිණුම්වලට
බැ් ක්ලා  පශබනවා. ශම් ් ශේ විෂය භා් ිළ පතුළා සහ
නිශයෝ ය ිළ පතුළා ශකොශහොළ ශහෝ භාඩුඩාගා්ශයන් ඒ සල් මලි
ඉල් මලා ශගන අද වන විට රුපියල් ම ශකෝිට 00ෂා ශසේවකයන්ශේ
ගිණුම්වලට දාලා  පශබනවා.
ඒ විත්ෂා ශනොශවයි ඉ පරි රුපියල් ම ශකෝිට 500ත් ගන්න
Cabinet approval අ්ශගන ඒ සඳහා කටයුතු ක්  පශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඒ විත්ෂා ශනොශවයි 2015
සැප්තැම්බර් ළාසශේ යලට ශසේවකශයෂා අස් වුණා නම් ඔහුට විරාළ
පාරිශතෝෂිකය ශනොදී ටාිටශේ නැහැ. ඒ අයශේ එදා යලට යලය ද අර්ා
සාධක අ්මුදල් ම යැේවා. එවැනි තත්ත්වයකට අද ශ්රී ලාගළය
ශගනැත්  පශබනවා.
ඒ විත්ෂා ශනොශවයි පසුගිය කාලශේ ා පක ශසේවක
සාගළයට එටා සාළාජිකයන්ශේ පඩිශයන් කැජා සල් මලි ිටකවත්
යැේශේ නැහැ. එශහළ  පුදණු ලාගළයෂා තළයි අද වන විට ශම්
තත්ත්වයට ශගනැත්  පශබන්ශන්.
ඒ කාලශේ ශසේවකයන් 5 532ෂා විරාළ ගියා. අශප් කඩුක්ව
බලයට එන ශකොට ශසේවකයන් 5 532කට පාරිශතෝෂික දීළනා දීලා
 පුදශඩු නැහැ; arrears  පුදණා. සළහ් ශසේවකයන් ඒ දුරීන්ළ
ළැරිලා ගියා. ඒවා ගන්න දැන් කට්ිටයත් නැහැ. නමුත් ගරු
ිළ පතුළාශේ සහ නිශයෝ ය ිළ පතුළාශේ ළැදිහත්වීශළන් ප්ණ
arrears, පාරිශතෝෂික දීළනා රුපියල් ම මිලියන 1 700ෂා දැන් වන
විට ශගවලා  පශබනවා. විපෂාෂශේ අය රීයනවා "ශම් කඩුක්ව
වැඩ කශාේ නැහැ" රීයලා. ශම් කඩුක්ව ක්න්ශන් පිටට ශප්න
වැඩ ශනොශවයි. ශම් කඩුක්ව ක්න්න ඕනෑ වැඩ ිටක ක්ලා
 පශබනවා. ඒක ශසේවකයන්ට ෂා පයෂා ශවලා  පශබනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

දැන් කාාව අවසන් ක්න්න ගරු ළන්ත්රීතුළා.

ගවා අජිත් ොන්නප්ප්පවාෙ ෙුතා

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ
ක්න්නම්.

ගරු

ළන්ත්රීතුළනි

විනාඩිශයන්

අවසන්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අජිත් ළාන්නප්ශපරුළ ළහතා]

එදා ඩිශපෝ 50ක ශසේවකයන්ට පඩි ශගේශේ නැහැ. දැන් ඒ හැළ
ඩිශපෝවකළ ශසේවකයන්ට පඩි ශගවනවා. එදා Ceylon Petroleum
Corporation එකට ශපො ද  පයලා ඩිශපෝවලට අව ය ඩීසල් ම ිටක
ගන්න බැරුවයි ටාිටශේ. නමුත් දැන් ලාකාශේ යලය ද ඩිශපෝවලට
Ceylon Petroleum Corporation එශකන් ඉන්ධන ගන්න පුළුවන්
තත්ත්වය හදලා  පශබනවා. ළත්තල ගුවන් ශතොුවශපොා
හම්බන්ශතොට ව්ාය SriLankan Airlines එක ශ්රී ලාගළය ශහට
විකුණනවා අනිේදා විකුණනවා රීයලා විපෂාෂශේ උදවිය අපට
අපවාද නගේදී අපි රීයලළ ශදයෂා විකුණන්ශන් නැ පව කටයුතු
ක්මින් ශ්රී ලාගළය ශම් ්ශට් වැදගත් තැනකට අ්ශගන  පශබනවා
රීයන එක විශ ේෂශයන්ළ සඳහන් ක්මින් ළළ නිහඞ ශවනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොළ ස්තු පයි.
මීාරට ගරු විළලවී් දිසානායක ළන්ත්රීතුළා කාා ක්න්න.
ඔබතුළාට විනාඩි 5ක කාලයෂා  පශබනවා.
[අ.භා. 3.12]

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ා පයක රවාහනය රීයන්ශන්
හදවතක රුධි් නාා වාශේයි. අශප් ්ශට් රවාහනය බා් ශ යෂ්
ිළ ප නිළල් ම යලරිපාල ද යලල් මවා ළැ පතුළා දෂාෂ ිළ පව්ශයෂා.
එතුළා ශ්රී ලාකා නිදහස් පෂාෂශේ ශ යෂ් උප සභාප පතුළා.
එතුළාට ඉෂාළනින්ළ එටා සභාප ප ශවන්න හැරීයාව ලැශබ්වා
රීයලාත් රාර්ානා ක්නවා. [බාධා රීමම්] තමුන්නාන්ශසේලා
ලාගළශේ සභාප පකළ එතුළාට ශදන්න. ළළ රීේශේ ශ්රී ලාකා
නිදහස් පෂාෂශේ සභාප ප ශවන්න හැරීයාව ලැශබ්වා රීයලායි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඔබතුළාශේ කාාව ක්න්න. ඔබතුළාට ලැබී
 පශබන ශවලාව ඉතා සීමිතයි.

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ගරු ිළ පතුළනි ළළ - [බාධා රීමම්] ශම්ක ශපොලීයලය
ශනොශවයි. [බාධා රීමම්]

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ළන්ත්රීතුළා කාාව ක්න්න. ඔබතුළාට ලැබී  පශබන්ශන්
ඉතා සුළු කාලයෂා.

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ගරු ිළ පතුළනි බලපර ්ටාතව ධාවනය වන බස් ්ා සඳහා
ලෂාෂ ශදකක දඩ මුදලෂා අය ක්න්න තමුන්නාන්ශසේ ශයෝ නා
කාා. ශම්ක ළළ නැශරනටා් පාාශත් රවාහන ිළ පව්යා විධියට
කටයුතු කා කාලශේ රුපියල් ම ලෂාෂය දෂාවා වැඩි කාා. හැබැයි
ඒක නත් ක්න්න බැරි වුණා. තමුන්නාන්ශසේලා ශම් දඩ මුදල
ලෂාෂ 5ෂා දෂාවා වැඩි කාත් ශම්ක නත් ක්න්න බැහැ.
උදාහ්ණයෂා විධියට ගත්තාළ ්රිකුණාළලය-ශකොාඹ ධාවනය
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වන්ශන් සුශඛ්ෝපශභෝගි බස් ්ායි. එක බස් ටාමිශයකුට බලපර
්ටාත බස් ්ා 5ෂා  පශබනවා. අපි එක බස් ්ායෂා අත්ළරදී අත්
අඩාගුවට ගන්නවා නම් ඒ බස් ්ාශේ ගළන් ක්න ළඟීන් රැශගන
යාළ සඳහා ශවනත් බස් ්ායෂා අපි ශදන්න ඕනෑ. ශම්  පශබන
තත්ත්වය තුා බස් ්ායෂා අත් අඩාගුවට ගන්න අපට රුපියල් ම
ලෂාෂයෂා විත් වියදම් ශවනවා. එක බස් ්ායෂා අත් අඩාගුවට
ගත්තාළ අශනෂා බස් ්ා නැවත දානවා. නී පශේ කධිපතය
 පශබනවා රීයලා රීේවාට ගරු ිළ පතුළාළ රීේවා
නා්ාශහේන්පිට 103 බස් ්ා ළාර්ගශේ පුේගලික බස් ්ා විත්යි
ධාවනය ශවන්ශන් රීයලා. අපි නී පශේ කධිපතය ගැන කාා
කාාට ශම්ක තළයි නී පශේ රාශයෝගික ක්රියාකාමත්වය.
අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බස් ්ාවල සාළානය බස් ්ාවල ගළන්
ගාස්තුව වාශේ එකහළා්ක මුදලෂා අය ක්නවා. හැබැයි ඒ බස්
්ා ශසේවය අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී නැහැ; භාගයට සුශඛ්ෝපශභෝගීත්
නැහැ; සම්ජාර්ණ සුශඛ්ෝපශභෝගීත් නැහැ. සාළානය ළගී රවාහන
ශසේවාවෂා වාශේළයි. හැබැයි ඒ ධාවන බලපරය දීලා  පශබන්ශන්
අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී රීයන කා්ණය ළත නිසා අවසානශේදී
ළගියාට වැඩි මුදලෂා ශගවීළට යලදු ශවනවා. නමුත් බස් ්ාය
ධාවනය වන්ශන් සාළානය බස් ්ායෂා කකා්යටළයි. එළ නිසා
කරුණාක් අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී බස් ්ා සඳහා ධාවන බලපර
ලබාදීළ නත් ක්න්න. කරුණාක් ශම්ක නත් ක්න්න
ශම්ශකන් කාටවත් ශසේවයෂා ශවන්ශන් නැහැ. ළගියාට රීයලශසේත්ළ
වායලසහගත තත්ත්වයෂා ි ප ශවන්ශන් නැහැ. දැන් ලාගළ බස් ්ා
හයදහස් ගණනෂා  පශබනවා. ශපෞේගලික බස් ්ා 20 3ව5ෂා
 පශබනවා. ලාගළ ගැන කාා කාාට ලාගළය විනා රීමශම්
කටයුත්ත ක්ම්භ කශාේ එෂාසත් ා පක පෂාෂ කඩුක්වයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඔබතුළාට තව විනාඩියයි  පශබන්ශන්.

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ශහොඳයි ශහොඳයි. කාාව පටන් ගන්නා ශකොටළ ශේලාව
ඉව්යි.
පසුගිය කාලශේ අපි බස් ්ා දහස් ගණනෂා ශගනැල් මලා "යලසු
සැරිය" "ගැමි සැරිය" ශසේවාවන් හ්හා ගශම් දරුවා ඉස්ශකෝලයට
ශේන්නට ගශම් ළම්ෂයයාශේ නිෂ්පාදන නග්යට ශේන්නට
නග්යට එන්නට අව ය පහසුකම් ිටක සලසලා දුන්නා. එදා "නියල
සැරිය" රීයලා ්ාත්රී බස් ශසේවාවකුත් ක්ම්භ කාා. ටාටපු පාාත්
රවාහන අළාතයව්ශයෂා විධියට ළළ යුේධශයන් විනා වුණු
නැශරනටා්
පාාශත්
ඈත
එපිට
ිමන්තැන්නපත්තුව
වැේගම්පත්තුව පානම්පත්තුව වාශේ රශේ වල යලට ළඩකාපුව
්රිකුණාළලය කන්තශල් ම දෂාවා ගම් ිතුශාේ බස් ්ා වි ාල
රළාණයෂා -යලය ගණනෂා- ගැමි සැරිය යලසු සැරිය සහ නියල සැරිය
යටශත් ක්ම්භ කාා. ළළ දන්ශන් නැහැ අද ඒවා ක්රියාත්ළක
ශවන්ශන් ශකොශහොළද රීයලා. එදා පාන්ද් 5.00ට හුළු අත්ත
පත්තු ක්ශගන ඉස්ශකෝලයට කව දරුවාට ශේ ඉස්ස්ටාන් බස්
එකට අත දාලා නැරලා ඉස්ශකෝලයට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයෂා
ි ප කශාේ අශප් ් ය කාලශේයි. ඒ වුණාට අපි ශළොකුත් කශාේ
නැහැ රීයලාශන් රීයන්ශන්.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ළන්ත්රීතුළා දැන් කාාව අවසන් ක්න්න.
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ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ළට තව විනාඩියෂා ශදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අද කාලය පිගයබඳ ර ්නයෂා  පශබනවා ගරු ළන්ත්රීතුළා.

ගවා ටී. රංජිත් ප්සොයිසා ෙුතා
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ශතව්ප්ශපරුළ ළහත්තයා ශළොකෂාද රීයන්ශන්? "ශම්ශකන්
වැඩෂා නැහැ" රීයලායි. නමුත් ශම් සභාශේ ඉඳශගන කයිවාරු
ගහනවා.
ළට රීයන්නට  පශබන්ශන් අපි ඉතාළ ෂා පළත් විධියට
රවාහනය තබා ගත යුතු බවයි. අශප් ිළ පතුළා ඒ සඳහා දෂාෂයි.
යලවිල් ම ගුවන් ශසේවා ිළ පකළත් එතුළාටළයි  පශබන්ශන්. ළළ
ටාතන්ශන් නැහැ එතුළාශේ කාලශේ කපහු ළත්තල ගුවන්
ශතොුවශපොශාේ වී ගබඩා ක්යි රීයලා. එශහළ ක්නවාද දන්ශන්ත්
නැහැ. ළත්තල ගුවන් ශතොුවශපොශාේ වී ගබඩා ක්න්න
බලාශපොශ්ොත්තුවෂා එශහළ  පශබනවාද?

(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ)

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

ළශේ ශේලාවත් ගන්න.

(The Hon. Presiding Member)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

2015දී බස් ්ා ළඟින් රවාහනය කා ළගීන් සාඛ්යාව
33 7ව2 වව යි. 201 දී ඒ ගණන 33 700 000යි. ලෂාෂ රීන් බස්
ළගී රවාහනය අක් ශවනවා. ඒකට ශහේතුව අපි දැන් වැඩිශයන් ත්රී
විලර් භාවිත රීමළයි. ශම් ්ශට් ත්රී විලර් 1 000 000ෂා ධාවනය
ශවනවා. සාළානය ශපා විභාගශයන් "ඒ" සාළාර්ා 9ෂා ගත්ත
ශිෂයයන් 8 වව2ෂා යලිටනවා රීයලා අද උදම් අනනවා. නමුත් ශම්
"ඒ" සාළාර්ා 9 ගන්නා අයයි "ඒ" සාළාර්ා 8 ගන්නා අයයි
අන් පළට ශකොශහේද නත් ශවන්ශන්? Royal College එකට ගියත්
කනන්ද විදයාලයට ගියත් නාලන්දා විදයාලයට ගියත් ගශම්
ඉස්ශකෝලයට ගියත් අවසානශේදී ත්රී විලර් ්ා රියැදුශ්ෂා ශවනවා.
ශම් ්ශට් 1 000 000ෂා ත්රී විලර් ්ා රියැදුශ්ෝ ඉන්නවා.
1 000 000ෂා දරුවන්ශේ රළය අපි ටා් ක්ලා  පශබන්ශන් ත්රී විලර්
එකකට ූලක් ක්ලායි. ශම්වා බ්පතා කා්ණා.
අශනෂා පැත්ශතන් ළාර්ග අනතුරු නිසා යලදු වන ළ්ණ
සාඛ්යාව ගැන බලමු. 201වදී 2 වව0යි. එය 201 දී 2 93වයි. ඒක
වැඩි වුශඩු අශප් කඩුක්ව කාලශේ නම් රීයන්ශන් ළටාන්ද
්ා පෂාෂ නිසා තළයි ළාර්ග අනතුරුවලින් ළ්ණ වැඩි ශවන්ශන්
රීයලා. එශහළයි රීයන්ශන්. නමුත් දැන් ශම්කට චූදිතයා කවුද
රීයලා ළළ රීයන්න යන්ශන් නැහැ. ඒ කාලශේ ශළොනවා වුණත්
ළටාන්ද ්ා පෂාෂ නිසා ශන්. පෑේවත් ළටාන්ද වැස්සත් ළටාන්ද
තරු පෑේශේ නැතත් ළටාන්ද. දැන් එන්න එන්නළ ළාර්ග අනතුරු
සාඛ්යාව වැඩි ශවනවා. 201වදී ළාර්ග අනතුරු 35 9 යි. 201 දී
එය 38 927යි. ඒක නිළල් ම යලරිපාල ද යලල් මවා ිළ පතුළා ක්පු
ශදයෂා ශනොශවයි. නමුත් ශම්ක ඉස්ස් වුණා නම් රීයන්ශන්
ළටාන්ද නිසා රීයලා. ඔෂාශකෝළ වුශඩු ළටාන්ද නිසා රීයලා
රීයන්ශන්. ශම්ක එශහළ එකෂා ශනොශවයි ළටාන්ද ්ා පෂාෂ ි ප
කා තත්ත්වයෂා ශනොශවයි. දැන් යලය දළ ශේවල් මවල විනා ය වැඩි
ශවලා  පශබනවා. එක ළන්ත්රීව්ශයෂා රීේවා ශම් තත්ත්වය හදන
හැිට. දැන් ශළොකද රීයන්ශන්?
ළාතශල් ම අ දවිහාශර් පවුශල් ම ්ාජිත් අ දවිහාශර් ළැ පතුළා දැන්
ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා ළළ දැෂාකා. ඩල් මජිත් අ දවිහාශර්
රීයන්ශන් "අපි කශේ යූඑන්ඨය එකට ඡන්දය ශදන්ශන් නැහැ. ළැයි
ශපාපාගයයට එන්ශනත් නැහැ. ඡන්දය ඉල් මලන්න එශකෂාවත්
ශළශහේ එන්නත් එපා" රීයලා. කවුද ශළශහළ රීයන්ශන්? ළාතශල් ම
අ දවිහාශර් කඩුඩායළ. දකුණට ගියාළ අශ ෝක ධනවා යලල් මවා
රීයන්ශන් ශළොකෂාද? එෂාසත් ා පක පෂාෂශේ උදවියළ රීයනවා
ශම්ශකන් ි ප වැඩෂා නැහැ රීයලා. දැන් ශළතැන ිවිල් මලා කයිය
ගැහුවාට පාලිත ්ාශග බඩුඩා් ්ා ය ිළ පතුළාත් ඊශේ ශපශර්දා
රීේවා "ශම්ශකන් ි ප වැඩෂා නැහැ" රීයලා. පාලිත

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි
 පශබනවා.

ඔබතුළාට තව විනාඩියක කාලයෂා

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ශහොඳයි. ළත්තල ගුවන් ශතොුවශපොා ාතයන්ත් ළට්ටශම්
ීපර් පයෂා ලබා ගන්න  පුදණු ගුවන් ශතොුවශපොා වී ගබඩා ක්ලා
විනා කාා. ඒ වාශේ ශේවල් ම ක්න්න එපා. ළටාන්ද ්ා පෂාෂ
නැත්නම් අද ළත්තල ගුවන් ශතොුවශපොාත් නැහැ; හම්බන්ශතොට
ව්ායත් නැහැ; ශකොාඹ ව්ාය නග්යත් නැහැ; අධිශේගී ළාර්ගත්
නැහැ; ශළොකුත් නැහැ. එෂාසත් ා පක පෂාෂයට විකුණන්න
 පශබන්ශන් ළටාන්ද ්ා පෂාෂ හදපු ඒ සම්පත් ිටක විත්යි. ශවන
ශළොකෂාවත් අ දශතන් හදපු ශදයෂා නැහැ. නිළල් ම යලරිපාල ද යලල් මවා
ළැ පතුළා ශහොඳ දෂාෂ ිළ ප ශකශනෂා. අපි එතුළාට ගරු ක්නවා.

ගවා ප්ලොුාන් රත්වත්ප්ත් ෙුතා

(ைொண்புைிகு தலொஹொன் ரத்வத்சத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

අගළැ පතුළාට ාළයිම්ත් නැහැ.

ගවා ඩී. ටී. ඩේලිේ. විෙලවීර දිසානායක ෙුතා
(ைொண்புைிகு டீ.ொீ.டபிள்யு. விைலவீர திெொநொயக்க)

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

ඒක ළළ දන්ශන් නැහැ. ශකොශහේ හරි ඉන්නවාද දන්ශන් නැහැ
ශන්. ඒක ළළ දන්ශන් නැහැ. ගරු ිළ පතුළනි ශම් ටා් ශවලා
ඉන්න තැනින් ඉෂාළනට එගයයට එන්න රීයලායි ළළ ඔබතුළාට
රීයන්ශන්. ඔබතුළා දෂාෂ ිළ ප ශකශනෂා. ඔබතුළාට මීට වඩා
වැඩෂා ක්න්න පුළුවන්. ඔබතුළා ශ්රී ලාකා නිදහස් පෂාෂශේ
සභාප ප ශේවා රීයා රාර්ානා ක්මින් ළාශේ කාාව අවසන්
ක්නවා ශබොශහොළ ස්තු පයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Next, the Hon. Charles Nirmalanathan. You have six
minutes.
[பி.ப. 3.21]

ගවා ඉ. රාල් 0සන නිර්ෙලනා න් ෙුතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று
இடம்தபறும் சதெிய சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழு (திருத்தம்)
ெட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதத்திசல எனது கருத்துக்
கமளயும் கூறுவதற்கு வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. சபொக்கு
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඉ. චාල් මස් නිර්ළලනාදන් ළහතා]

வரத்து அமைச்ெொினொல் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட இச்ெட்டமூலத்தில்
வழித்தட அனுைதிப் பத்திரைின்றிச் செமவயில் ஈடுபடும்
தனியொர்
பஸ்களுக்கொன
தண்டப்பண
அதிகொிப்புத்
ததொடர்பொகக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. வழித்தட அனுைதிப்
பத்திரம் தபறொைல் ைொகொணங்களுக்கிமடயில் சபொக்குவரத்மத
சைற்தகொள்கின்ற பஸ்களின் தண்டப்பணங்கள் அதிகொிக்கப்பட
சவண்டும் என்பதில் நொன் உடன்படுகின்சறன். ஆனொல்,
தற்தபொழுது செமவயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்ற பஸ்கள்
ததொடர்பொக அவர்கள் இயல்பொக அனுைதிப் பத்திரங்கள்
தபற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய வமகயில் தங்களுமடய அமைச்சு நிர்வொகம் தெயற்பட சவண்டும். ஏதனன்றொல், கடந்த
கொலங்களில் பஸ்களுக்கொன சபொக்குவரத்து அனுைதிகள்
அரெியல் ொீதியொக வழங்கப்பட்டன. அந்த வமகயில் பல
பஸ்கள் இன்றும்கூட ஒரு ஸ்திரத்தன்மையற்ற வமகயில்
சபொக்குவரத்துச்
செமவயில்
ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவ்வொறொக செமவயில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பஸ்கள் இயல்பொக
அனுைதிப் பத்திரங்கள் தபற்ற பின்சப செமவயில் ஈடுபட
அனுைதிக்கப்பட சவண்டும்.
குறிப்பொக நொன் ஓர் உதொரணத்மதச் தெொல்லுகின்சறன்.
ைன்னொர் ைொவட்டத்திலிருந்து தகொழும்புக்கு AC பஸ் செமவகள்
இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கின்றன. ஆனொல், அவற்றுக்கொன
வழித்தட அனுைதிப் பத்திரங்கள் இன்னமும் வழங்கப்
படவில்மல. ஆனொல், கடந்த கொலங்களில் அதற்கொன சகள்விப்
பத்திரங்கள் சதெிய சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழு - NTC
யினொல் சகொரப்பட்டிருந்தது. பிற ைொவட்டங்கமளச் செர்ந்த
பலர் அதிகூடிய தபறுைதிமயச் தெலுத்தினொர்கள். ஆனொலும்
அவர்கள் சபொக்குவரத்துச் செமவயில் ஈடுபடவில்மல. அந்த
வமகயில், குறித்த ஒரு பிரசதெத்தில் பஸ் சபொக்குவரத்துத்
ததொடர்பொக விண்ணப்பங்கள் சகொருகின்றசபொது அந்தப்
பிரசதெத்தில்
இருக்கின்றவர்களுக்கு
முன்னுொிமையளிக்க
சவண்டும் என்பமதயும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களுமடய
கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்சறன்.

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

Hon. Member, I wanted to do that and I included it in
the criteria. But, the Supreme Court said that it is a
violation of the fundamental rights and I had to remove it.
ගවා ඉ. රාල් 0සන නිර්ෙලනා න් ෙුතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, பதிலளித்தமைக்கு நன்றி.

அடுத்ததொக,
இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச்
ெமபயில்
இருக்கின்ற பல குமறபொடுகள் நிவர்த்தி தெய்யப்படொைல்
ததொடர்ந்துதகொண்டிருக்கின்றன. அங்கு பணியொற்றுகின்ற
ஊழியர்கள் தெய்த ஊழல்கள் ததொடர்பொன குற்றச்ெொட்டுகள்
நிரூபிக்கப்பட்டும் அவர்கள்ைீது ெமபயின் தவிெொளரொல்
இன்னமும் ெட்ட நடவடிக்மக சைற்தகொள்ளப்படொமைசய
அதற்கொன முக்கிய கொரணைொகும். குறிப்பொக, இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச் ெமபக்குச் தெொந்தைொன பணத்மதத் தங்கள்
தெொந்தத் சதமவக்கொகப் பயன்படுத்தியமை ததொடர்பொன
குற்றச்ெொட்டு உொிய ெொட்ெியங்கள் மூலைொக நிரூபிக்கப்பட்டும்
தவிெொளரொல் இன்னமும் ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் ைீது உொிய ெட்ட
நடவடிக்மக எடுக்கப்படவில்மல. ெம்பந்தப்பட்ட நபர்கமள
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நொன் குறிப்பிட்டுக்கூற விரும்பவில்மல. இப்படியொன ஒரு
சூழ்நிமலயில் எப்படி இலங்மகப் சபொக்குவரத்துச் ெமப
அதனது செமவமயச் ெொியொன முமறயில் ஆற்ற முடியும்?
அதொவது, நிர்வொக ொீதியில் குற்றைிமழத்தவர்கள் அதிகொரத்தில்
இருக்கும்சபொது -அவர்கள் ைொவட்ட ொீதியிசலொ அல்லது
ைொகொண ொீதியிசலொ பதவிகளில் இருக்கலொம் -அவர்களொல்
எப்படி தங்களுக்குக் கீழ் பணியொற்றுகின்ற பணியொளர்கமளத்
தகுந்த முமறயில் வழிநடத்த முடியும்? அல்லது குற்றைிமழத்
தவர்கள் அதிகொொிகளொக இருக்கும்சபொது, அவர்களுக்குக்
கீழுள்ள பணியொளர்கள் எப்படி இயல்பொக சவமல தெய்ய
முடியும்? அவர்களொல் இயல்பொகச் செமவயொற்ற முடியொது.
இதனொல் சபொக்குவரத்துச் ெமபயின் சுயொதீனமும் பணியொளர்
களுமடய தகௌரவமும் குமறவமடயும். எனசவ, இந்த
விடயத்மதக் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களின்
சைலொன
கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்சறன். தகௌரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் தனது அமைச்ெின் கீழ் இயங்குகின்ற
இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச்
ெமபயின்
தவிெொளொிடம்
நிலுமவயில் இருக்கின்ற விெொரமணகமள ைிக விமரவில்
முடித்து குற்றைிமழத்தவர்கள்ைீது ெட்டொீதியொக நடவடிக்மக
கமள எடுக்குைொறு பணிக்க சவண்டும் என்பமத அவொின்
கவனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்சறன்.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගවා ඉ. රාල් 0සන නිර්ෙලනා න් ෙුතා

(ைொண்புைிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

ළට විනාඩියක
ළන්ත්රීතුළනි.

කාලයෂා

ශදන්න

මූලාසනාරූඪ

ගරු

தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, இன்று இலங்மகயின்
எல்லொப் பொகங்களிலும் குறிப்பொக வட ைொகொணத்தின் பல
பிரசதெங்களில்
பொடெொமல
ைொணவர்கள்
இயல்பொக
இலங்மகப் சபொக்குவரத்துச் ெமப பஸ்கமளசய நொடுகின்
றொர்கள்.
ஆனொல்,
ெில
பிரசதெங்களில்
இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச் ெமபயின் பஸ்கள் செமவயில் இல்மல.
வவுனியொ, வீரபுரம் கிரொைத்தில் இப்படியொன சூழ்நிமல
இருந்தது. தகௌரவ உள்நொட்டு அலுவல்கள் அமைச்ெர்
வவுனியொவுக்கு விஜயம் தெய்தசபொது அமத நிவர்த்தி தெய்து
தந்தொர். அந்த வமகயில், ெகல ைொவட்டங்களிலும் பொடெொமல
பஸ் செமவமயச் ெொியொக இடம்தபறச் தெய்யுைொறு இலங்மகப்
சபொக்குவரத்துச் ெமபயின் தவிெொளருக்கு தகளரவ அமைச்ெர்
அவர்கள் ஒரு சகொொிக்மகமய - ஆமணமய விடுக்க சவண்டும்.
எங்களது ைொவட்டங்களுக்கு ைட்டுைல்லொைல், இலங்மகயில்
இருக்கின்ற
அமனத்து
ைொவட்டங்களிலும்
இருக்கின்ற
பொடெொமல ைொணவர்கள் இயல்பொகப் பொடெொமல தெல்வதற்கு
ஏற்றவமகயில்
பொடெொமல
பஸ்
செமவ
ெீரொக
இடம்தபறுவதற்கு தகளரவ அமைச்ெர் அவர்கள் கவனம்
தெலுத்த சவண்டுதைன்று கூறி, விமடதபறுகின்சறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Imran Maharoof. You
have four minutes.
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ගවා ඉම්රාන් ෙුරූෆන ෙුතා

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, அரசு
ைக்களுக்கு வழங்கும் செமவகளுள் சபொக்குவரத்தும் முக்கிய
ைொனது. ெொதொரண தபொதுைக்கள் ைட்டுைன்றி அரெ, தனியொர்
உத்திசயொகத்தர்களும் தைது கடமைகளுக்குச் தெல்வதற்குப்
தபொதுப் சபொக்குவரத்மதப் பயன்படுத்துகின்றொர்கள். 1977இல்
ஐக்கிய சதெியக் கட்ெி ஆட்ெிபீட சைறியதன் பின்னர் திறந்த
தபொருளொதொரக்தகொள்மக
நொட்டில்
அமுலொக்கப்பட்டது.
இதன்விமளவொக,
தனியொர்
சபொக்குவரத்துத்
துமற
உதயைொனது. இதன்மூலம் தபொதுைக்களுக்குப் பல நன்மைகள்
ஏற்பட்டசபொதிலும் ெில பொதகங்களும் ஏற்பட்டு வருகின்றன.
தனியொர் சபொக்குவரத்துத் துமறயினொிடமுள்ள சபொட்டி
நிமலமை, அனுைதிப் பத்திரம் இல்லொத செமவ, கட்டுப்படுத்த
முடியொத சவகம் சபொன்றவற்றின் மூலம் தபொதுைக்கள்
அதெௌகொியங்களுக்கு
முகம்தகொடுக்கும்
நிமலயுள்ளது.
எனசவ, அமவ கட்டுப்படுத்தப்பட சவண்டும். அந்த வமகயில்
இந்தச் செமவமயக் கொலத்துக்சகற்ப சைம்படுத்துவதற்குத்
சதமவயொன புதிய ெட்ட ஏற்பொடுகமளச் தெய்யசவண்டிய
அவெியம் உள்ளது. இவ்வொறு தெய்வதன்மூலம் வீதிகளிலுள்ள
சபொக்குவரத்து தநருக்கடிகமளயும் தவிர்ப்பதற்கு வழிதெய்ய
முடிவதுடன்,
தபொதுைக்களுக்குச்
ெிறந்த
செமவமயயும்
வழங்கமுடியும். இதனடிப்பமடயில், இன்று தகௌரவ அமைச்ெர்
அவர்களினொல் தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்தத் திருத்தச்
ெட்டமூலைொனது உண்மையிசல பொரொட்டக்கூடியது. எனசவ,
இது ைிக விமரவில் அங்கீகொிக்கப்பட்டு நமடமுமறப்படுத்தப்
பட சவண்டும் என நொன் இந்த இடத்திசல சகட்டுக்
தகொள்கின்சறன்.
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
கிண்ணியொ உப பஸ் டிப்சபொ கடந்த 1994ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்சபொது இரொஜொங்க அமைச்ெரொக
இருந்த எனது தந்மத ைர்ஹூம் எம்.ஈ.எச். ைஹ்ரூப் அவர்களின்
அமழப்பின்
சபொில்,
அப்சபொமதய
ஜனொதிபதி டி.பி.
விசஜதுங்க அவர்களொல் இந்த உப டிப்சபொ திறந்து
மவக்கப்பட்டது.
மூதூர்
டிப்சபொவின்
இரண்டு
பஸ்
வண்டிகளுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த உப டிப்சபொவில்
இப்சபொது பஸ் வண்டிகள் அதிகைொக இருப்பதனொல்,
செமவகளும்
வருைொனமும்
அதிகொித்துள்ளது.
ஆனொல்,
இன்னமும்
தனியொன
டிப்சபொ
அந்தஸ்து
வழங்கப்
படொமையொனது, உண்மையிசல கவமலக்குொிய விடயைொகும்.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் இந்த டிப்சபொவுக்கு சநரடியொக
விஜயம் தெய்துள்ளதொல், இதன் நிமலமைகள் பற்றி அவருக்கு
நன்கு ததொியும். எனசவ, அவற்மறக் கருத்திற்தகொண்டு,
கிண்ணியொ உப பஸ் டிப்சபொமவ
தனி டிப்சபொவொகத்
தரமுயர்த்தித் சதமவயொன வெதிகமளப் தபற்றுத் தரசவண்டு
தைன்று சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.

கிண்ணியொ bus stand நிர்ைொணத்துக்கொக கடந்த ஆண்டு
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்களொல் அடிக்கல் நடப்பட்டது.
இதன் கட்டிட நிர்ைொணப் பணிகள் நிமறவுற்றசபொதிலும்
இன்னமும்
தபொதுைக்கள்
பொவமனக்கு
மகயளிக்கப்
படவில்மல. எனசவ, இது விடயத்தில் அமைச்ெர் அவர்கள்
கவனம் தெலுத்தசவண்டுதைனக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
திருசகொணைமல பஸ் டிப்சபொ நீண்டகொல வரலொற்மற
உமடயது. எனினும், இங்கு பல்சவறு பற்றொக்குமறகள்
நிலவுகின்றன. இதனொல், திருப்திகரைொன செமவமய
வழங்குவதில் இந்த டிப்சபொ நிர்வொகம் பல ெிரைங்கமள

1232

எதிர்சநொக்கி வருகின்றது. தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள்
இவற்மறயும் கவனத்திற்தகொள்ள சவண்டும். அசதசபொல
மூதூர், கந்தளொய் டிப்சபொக்களிலுள்ள குமறபொடுகமளயும்
நிவர்த்திக்க சவண்டுதைனக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.

ගවා ඉම්රාන් ෙුරූෆන ෙුතා

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்)

(The Hon. Imran Maharoof)

திருசகொணைமல - ைட்டக்களப்பு வீதியில் செமவயில்
ஈடுபடுகின்ற ெில தனியொர் பஸ் வண்டிகள் பயணத்திற்கொக
அதிக சநரத்மத எடுப்பதொகப் பயணிகள் புகொர் ததொிவிக்
கின்றனர். இந்த வீதிகளில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சநரக்
கொப்பொளர்கள் இந்த விடயத்மதக் கவனத்திற்தகொள்வதொகத்
ததொியவில்மல எனவும் குற்றம் ெொட்டப்படுகின்றது. எனசவ,
இந்த விடயம் ததொடர்பிலும் தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள்
கவனம் தெலுத்தசவண்டுதைனக் சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.
கிண்ணியொ
பொலம்
திறந்து
மவக்கப்படும்வமர
திருசகொணைமலயில் இருந்து கிண்ணியொவுக்கு தனியொன பஸ்
செமவ இருந்தது. ஆனொல், பொலம் திறந்தபின்னர் இந்தச்
செமவ நிறுத்தப்பட்டு திருசகொணைமல - மூதூர் என்ற செமவ
ஆரம்பிக்கப்பட்டதனொல், மூதூொிலிருந்து வரும் பஸ்ஸிசலசய
கிண்ணியொப் பயணிகளும் பயணம் தெய்யசவண்டியுள்ளது.
இதன்
கொரணைொக,
கிண்ணியொ
பயணிகள்
ஆெனம்
தபற்றுக்தகொள்வதில் ெில இமடயூறுகமளயும் ெிரைங்கமளயும்
எதிர்சநொக்குகின்றொர்கள்.
எனசவ,
திருசகொணைமலகிண்ணியொ பஸ் செமவமய ைீண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு தகௌரவ
அமைச்ெர் அவர்கள் நடவடிக்மக எடுக்கசவண்டுதைனக்
சகட்டுக்தகொண்டு,
வொய்ப்புக்கு
நன்றி
கூறி,
விமடதபறுகின்சறன்.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීාරට ගරු චන්දිළ ගළශේ ළහතා. ඔබතුළාට විනාඩි හත්ක
කාලයෂා  පශබනවා.
[අ.භා. 3.32]

ගවා රන්දිෙ ගෙප්ග් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைசக)

(The Hon. Chandima Gamage)

ස්තු පයි මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි.
ළාර්ග බලපර ශනොළැ පව ධාවනය ක්න බස් ්ා විශ ේෂශයන්ළ ශපෞේගලික බස් ්ා- සඳහා රුපියල් ම 10 000ෂාව
පැවැ ප දඩය රුපියල් ම 200 000 දෂාවා ඉහා නැාවීළ සම්බන්ධශයන්
ශගන එන ලද ශයෝ නාවෂා පිගයබඳවයි අද සාක්චඡා ක්න්ශන්. දඩ
මුදල රුපියල් ම 10 000ෂා රීේවාළ ඒක ගණන් ගන්ශන්ත් නැහැ ඒ
නිසා අව ය ක්න පාලනය යලදු ශවන්ශන්ත් නැහැ. ශම් දඩ මුදල
වැඩි රීමළ අසාධා්ණයෂා ශලස දරීන උදවිය ඉන්නත් පුළුවන්.
හැබැයි ක්න වැරැේද නිවැ්දි ක්ගන්ශන් නැත්නම් දඩ මුදල වැඩි
ක්න එක නවත්වන්නත් බැහැ.
ශම් ්ශට් බස් රවාහනය සම්බන්ධශයන් කාා ක්නශකොට
පාාත් සභා යටශත් ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරිය  පශබනවා. ඒ
වාශේළ අන්තර් පාාත් ධාවන කටයුතු සම්බන්ධශයන් පාලන
ළඩුඩලයෂා  පශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඒ
කයතන ශදශකන්ළ ලාගළයට යලදු වන්ශන් සාධා්ණයෂා ශනොවන
බව තළයි ළශේ අදහස. අපි ශළොනවා රීේවත් ශම් වන විට පාක්
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු චන්දිළ ගළශේ ළහතා]

ලබන -අනාර්ථික- ධාවන ළාර්ගවල වැඩිපු් ධාවනය වන්ශන්
ලාගළ බස් ්ා විත්යි. ශම් ලාගළ බස් ්ා ිටක නැ ප වුශණොත්
අනාර්ථික
ළාර්ගවල
ධාවන කටයුතු
සම්ජාර්ණශයන්ළ
ිනටාිටනවා.
එක ළන්ත්රීතුශළෂා රීේවා 'යලසු සැරිය' ගැන. ඒ වාශේළ 'ගැමි
සැරිය' දැන් ක්රියාත්ළක ශවනවාද නැේද දන්ශන් නැහැ රීයලාත්
රීේවා. 'ගැමි සැරිය' රීයලා හැඳින්වූශේ නැ ප වුණාට අනාර්ථික
ළාර්ගවල ඒ බස් ්ා ධාවනය ශවනවා.
බස් ්ාවල බලපර ගැන කාා ක්ේදී රීයන්න ඕනෑ පසු ගිය
කාලශේ වි ාල ව ශයන් බලපර ශනොළැ පව බස් ්ා ධාවනය වුණ
බව. විශ ේෂශයන්ළ අධිශේගී ළාර්ගවල බස් ්ා ධාවන බලපර ලබා
ශදන්න අල් මලස් විධියට වි ාල ගණන්වලින් මුදල් ම ගත්තා. ඒ වාශේ
වි ාල අකටයුතුකම් ළැද තළයි අධිශේගී ළාර්ගවල බස් ්ා
ධාවනය වුශඩු. ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලශේ බස් ්ා අධිශේගී
ළාර්ගවල ධාවනය ක් ගැනීළට වි ාල පරිරළයෂා ද්න්න යලදු
වුණා. ඒ සඳහා ශවලාව ලබා ගැනීශම්දීත් ශලොකු ගැට දවලට
මුහුණ පාන්න යලේධ වුණා.
ඒ කාලශේ අම්්ාධපු්ශේ ශපෞේගලික බස් සළාගළෂා  පුදණා.
ඒ බස් සළාගළ ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලශේ කාල සටහන් ිටක
සම්ජාර්ණශයන්ළ ගිල ගත්තා. ''අ පශර්ක'' රීයලා දළාශගන
ශේ පාලනඥයන්ශේ බලපෑම් හ්හා ගළනාගළන ළඩුඩලශේ බස්
්ා නවත්වලා ඒ සළාගශම් තළයි බස් ්ා තළයි ධාවනය කශාේ.
ඒ සළාගශම් ටාමිකරුවාශේ -ගුණශසේක් ළහත්ළයාශේ- ශගද්
තළයි අදත් ළටාන්ද ළහත්ළයා අම්්ාධපුශර් ගියාළ නව පන්ශන්.
ඒ කාලශේ රැස්වීම් සඳහා ලාගළ බස් ්ා පරිහ්ණය
ශබොශහොළ බ්පතා විධියට යලදු වුණා. ඒ සල් මලි තවළත් ශගවලා
නැහැ. හැබැයි අද ශළතැනට ිවිල් මලා කාා ක්නවා ශගනාපු බස්
්ා ගැනයි ලාගළයට ක්පු ශසේවය ගැනයි ඒ කාලශේ ලාගළය
හ්හා නතාවට ක්පු ශසේවය ගැනයි. ඒ කාලශේ ලාගළය පාවි්චචි
කශාේ නතාවට ශසේවය ක්න්න ශනොශවයි. ඒ කාලශේ ලාගළය
පාවි්චචි වුශඩු ළටාන්ද ළහත්ළයාශේ රැස්වීම්වලට ශසනර
අදින්නයි. ඒක හැශළෝළ පැහැදිලිවළ දන්නවා. නමුත් ලාගළය
ිතුළු ගළනාගළන ෂාශෂේරශේ උන්න පය සඳහා අද යහපාලන
කඩුක්ව තුගයන් වි ාල වැඩ ශකොටසෂා යලේධ ශවනවා.

අම්්ාධපු් ් ්ට බස් සළාගළ යටශත් ශම් ශවනශකොට ඩිශපෝ
හතෂා  පශබනවා. ඉදිරිශේදී ශම්වාට අර්ධ සුශඛ්ෝපශභෝගී ශහෝ
සුශඛ්ෝපශභෝගී බස් ්ා ලබා ශදන්න හැරීයාව ලැශබයි රීයා ළා
වි ්වාස ක්නවා. විශ ේෂශයන්ළ අම්්ාධපු්ශේ යලට ශකොාඹ
දෂාවා නග්ාන්ත් බස් ශසේවයෂා ක්ම්භ ක්න්න පුළුවන් නම්
වි ාල ලාභයෂා ලබන්න පුළුවන් ශවයි රීයා ළළ වි ්වාස ක්නවා.
ඒ වාශේළ ලාගළශේ විවිධ ගැට ද  පශබනවා. විශ ේෂශයන්ළ
ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරිවල තීන්දු-තී්ණ සහ අන්තර්
පාාත් ළාර්ගස්ා ළඟී රවාහන ශසේවා අධිකාරිශේ තීන්දු-තී්ණ
ගන්නා අවස්ාාවලදී ලාගළශේ නිශයෝජිතයන් සහභාගි ක්වා
ගන්න හැරීයාව  පශබනවා නම් ලාගළය තුා විශ ේෂ උන්න පයෂා
යලේධ ශවයි රීයා ළළ වි ්වාස ක්නවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි දැන් ඔබතුළාශේ කාාව අවසන් ක්න්න.

ගවා රන්දිෙ ගෙප්ග් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைசக)

(The Hon. Chandima Gamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අද කවුරු ශළොනවා රීේවත්
යහ පාලන කඩුක්ව බලයට පත් වුශඩු නැත්නම් ලාගළයට අබ
ස්ණයි රීයන එකත් අවසාන ව ශයන් රකා ක්මින් ළළ නිහඬ
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ශවනවා. ස්තු පයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ශබොශහොළ ස්තු පයි.
මීාරට ගරු ඉෂාෂා ්හුළාන් ළහතා.
[අ.භා. 3.37]

ගවා ඉෂාක් රහුොන් ෙුතා

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)

(The Hon. Ishak Rahuman)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි
ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභා (සාශ ෝධන) පනත් ශකුවම්පත ශදවැනිව්
රීයවීශම් විවාදය පැවැත්ශවන අද දිනශේ ළටත් රවාහනය
සම්බන්ධව කාා ක්න්නට අවස්ාාව ලැබීළ ගැන සතුුව ශවනවා.
සළස්ත ලාකාව ගත්ශතොත් අම්්ාධපු්ය දිස්්රිෂාකය තළයි ළහ
වි ාලළ මිමි රළාණය  පශබන දිස්්රිෂාකය රීයන එක අපි යලය ද
ශදනාළ දන්නවා. 1977 වර්ෂශේ ඉඳලා 2017 වර්ෂය දෂාවා අපි
ිවිල් මලා  පශබනවා. 19ව8 වර්ෂශේ නිදහස ලැුදණා රීයලා තළයි
අපි ඔෂාශකෝළ රීයන්ශන්. ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළා දැන් ශම්
ගරු සභාශේ ඉඳශගන අශප් කාා අහශගන ඉන්නවා. ගරු
නිශයෝ ය ිළ පතුළනි ළා ශම් රීයන කා්ණය ඔබතුළාශේ
විශ ේෂ අවධානයට ගන්න ශවනවා. බස් ්ා ගළන් ක්න්න බැරි
පා්වල් ම
අම්්ාධපු්
දිස්්රිෂාකශේ
තවළ
 පශබනවා.
ඉස්ශකෝලවලට යන ාළයින්ට ළහ වි ාල අක් පාක්වෂා  පශබනවා.
අශප් දිස්්රිෂාකශේ ඩිශපෝ හතෂා  පශබනවා. හැබැයි බස්
නැහැ. ඩිශපෝ පළණයි; නිලධාරින් පළණයි. බස් නැ ප ඩිශපෝ
තළයි අශප් දිස්්රිෂාකවල  පශබන්ශන්. ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි
ඔබතුළාශේ විශ ේෂ අවධානය ශම් සඳහා ශයොමු ක්න්න. අපි
රීයනවා "ශකොාඹට රීරි - අපට කැරීරි" රීයලා. ඒක ිත්තයි.
අශප් යහ පාලන ් යත්
අම්්ාධපු් දිස්්රිෂාකයට දෂාවා
 පශබන්ශන් අක් සැලරීල් මලෂා රීයන එක තළයි ළට රීයන්නට
 පශබන්ශන්. එශහළ රීයන්න ශහේතුව ශම්කයි.
දැන් බලන්න පාසල් ම යන අශප් ාළයි පාසලට යන්න බස්
නැතුව රීශලෝමීටර් ගණනෂා පයින් යනවා. ගරු නාධිප පතුළනි
ගරු අගළැ පතුළනි ගරු ිළ පතුළනි ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි
ඒ නිසා ඔබතුළන්ලාශේ විශ ේෂ අවධානය ශම් පිගයබඳව ශයොමු
ක්ලා ළශේ අම්්ාධපු් දිස්්රිෂාකශේ යලිටන ඉස්ශකෝශල් ම යන
කද්ණීය දරුවන් ශවම්ශවන් යම් රවාහන වැඩ පිගයශවාෂා
අනිවාර්යශයන්ළ සකස් ක්ලා ශදන්න රීයලා ඉල් මලනවා.
බලන්න අද රුපියල් ම ශදකකට මිනී ළ්න යුගයෂා ි ප ශවලා
 පශබනවා. අපි හැළ ශකශනොළ ළහ පාශර් වාහනවල ගළන් ිමළන්
යනවා. ඔබතුළන්ලාශේ පාලනය යටශත්  පශබන SLTB එකට
අයත් බස් ්ා වාශේළ private සළාගම් යටශත්  පශබන බස් ්ා
පාශර් ගළන් ක්නවා. ඒවාට අත දිගු කාා නම් ඕනෑ ශවලාවක
රුපියල් ම ශදශෂා මුදලටත් බස් එක නවත්වනවා. එතශකොට
ශළොකද ශවන්ශන්? පිුවපයලන් ාළයි රැශගන යන වාහනයෂා
 පුදණත් ගිටාන් එටා හැප්ශපනවා. ඒ විධියට රුපියල් ම ශදශෂා
මුදලටත් අද අශප් ්ශට් ශකොපළණ ජීවිත නැ ප ශවලා යනවාද
රීයලා බලන්න. අපි ඉන්දුනීයලයාව ගැන කාා ක්නවා;
ළැශල් මයලයාව ගැන කාා ක්නවා; යලාගප්ජාරුව කාා ක්නවා;
පානය ගැන කාා ක්නවා. අශප් ලාකාව 19ව8 වර්ෂශේ නිදහස
ලැුදවා. එයින් පසුව නිදහස ලැබූ ්ටවල් ම අපිට වඩා ඉදිරියට
යනවා නම් ියි අපිට ඉදිරියට යන්න බැරි? රුපියල් ම ශදකට
 පශබන කෑද්කළටත් මිනී ළ්න ශම් රියැදුරු ළහත්වරුන්
සම්බන්ධව වැඩ පිගයශවාෂා ශයොදන්න ඔබතුළන්ලාට බැරි ියි?
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අපි පිට ්ටවලට ගියාළ දරීනවා හැළ ්ටකළ පා්වල bus stops
 පශබන කකා්ය. බස්වල යන අය බස් එක එතැන නැවැත් වූ පසුව
තළයි බස් එකට නැරලා සල් මලි දීලා ගළන් කා යුත්ශත්. ශළශහේ
එශහළ නැහැ. ළහ පාශර් හැළ තැනින්ළ බස්වලට නඟින්න
පුළුවන්. ශකෝ්චචියට නඟින්න ඕනෑ station එශෂා දී නම් bus
stop එශෂාදී මිනිසුන්ට බස්වලට නඟින්න බැරි ියි? ඒ නිසා ඒ
සම්බන්ධව විශ ේෂ අවධානයෂා ශයොමු ක්න්න ඕනෑය රීයන එක
තළයි ළශේ ශගෞ්වනීය ඉල් මලීළ වන්ශන්.
ශලෝකශේ දියුණු වුණු ්ටවල වාහන තදබදය අක් බව අපි
දරීනවා. ලාකාශේ වාහන තදබදය වැඩිවීළට ශහේතුව තළයි අශප්
රවාහන ශසේවය නියළ විධියට අශප් ්ටට ලබා දී නැ ප ර ්නය.
අපි පන් යනවා; ර්ළන් යනවා; යලාගප්ජාර් යනවා. අපි
හැශළෝළ යන්ශන් ශපොදු රවාහන ශසේවය හ්හා තළයි. ියි අශප්
බස් ගළනාගළනයත් එශලස විධිළත් ක් ගන්න බැරි? බස්
ගළනාගළනයත් විධිළත් කශාොත් අශප් ්ශට් ළහා ළාර්ගවල වි ාල
ව ශයන්  පශබන traffic එක අපට අක් ක් ගන්න පුළුවන්. ශම්
දෂාවා එළ කටයුත්ත ක් ගන්න බැරි වුණා. එළ බැරි වුණු ශේවල් ම
ක්න්න තළයි අශප් ගරු
නාධිප පතුළාශගම්ත්
ගරු
අගළැ පතුළාශගම්ත් සළන්විත යහ පාලන ් යට ශම් ්ට භා් දීලා
 පශබන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අශප් ්ශට් ගම්බද
ළාර්ග දියුණු රීමළ සඳහා දැන් අශප් ගරු අගළැ පතුළාශේ
සාකල් මපයෂා අම්ව වැඩ පිගයශවාෂා ක්රියාත්ළක වනවා. එතුළා
ශගන යන එළ වැඩ පිගයශවාට අපි හැළ ශකනාළ පෂාෂ පාට කුල
ශේද කගම් ශේද නැ පව උදවු ක්න්න ඕනෑ.
ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි අශප් අම්්ාධපු් bus stand එක
බලන්න; කැරී්ාව ඩිශපෝව බලන්න. අශප් ්ශට් දිස්්රිෂාක 25ෂා
 පශබනවා. ්ශට් අශනෂා නග්වල  පශබන ශහොඳ ළට්ටශම් bus
stands අශප් අම්්ාධපු් දිස්්රිෂාකශේ නැහැ. ගරු නිශයෝ ය
ිළ පතුළනි ිස් ි්ලා බලන්න. බස් ඩිශපෝව හරියට ළක්වෂා
වාශේයි. කැරී්ාව ඩිශපෝව බලන්න එය ළක්වෂා. අපට ලජ් යි.
"අම්්ාධපු් දිස්්රිෂාකය" රීයලා නළට විත්ෂා  පශබනවා. හැබැයි
ශහොඳ බස් නැවතුම් ශපොාෂාවත් නැහැ. පිට ්ට ඉඳලා පැමිශණන
විශේශිකයන් එවැනි නැවතුම් ශපොාවලින් අශප් බස් ්ාවලට
නගීවිද? "බස් නැවතුම් ශපොා ශළශහළ නම් බස් ්ා
ශකොශහොළද?" රීයලා ඒ අය ටාතාවි.
ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි ළළ ඔබතුළාශගන් ශගෞ්වශයන්
ඉල් මලීළෂා ක්නවා. පසු ගිය කාලශේ "ශකොාඹට රීරි - අපට
කැරීරි" දුන්නා වාශේ ඔබතුළන්ලා අපට කුඩම්ළාශේ සැලරීල් මල
නැතුව කරුණාක්ලා ශම් යහ පාලන ් ශයන් නිවැ්දි වැඩ
පිගයශවාෂා සකස් ක්ලා ශදන්න රීයලා ඉල් මලනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු ළන්ත්රීතුළනි ළට ශවලාව ලබා දීළ ගැන ඔබතුළාට ස්තු ප
ක්මින් ළශේ කාාව අවසන් ක්නවා. ශබොශහොළ ස්තු පයි.
[பி.ப. 3.43]

ගවා ඩග්ලසන ප්ද්වානන් ා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
பயணிகள் செமவ அனுைதிப்பத்திரம் இன்றிய நிமலயில்
பயணிகள்
சபொக்குவரத்தில்
ஈடுபடுகின்ற
சபருந்துகள்
ததொடர்பில்
விதிக்கப்படுகின்ற
தண்டப்
பணத்தின்
குமறந்தபட்ெத் ததொமகயொன பத்தொயிரம் ரூபொயிமன இரண்டு
இலட்ெம் ரூபொய் வமர உயர்த்துவது ததொடர்பிலொன சதெிய
சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழு (திருத்தம்) ெட்டமூலம் குறித்து
இங்கு
வொதப்பிரதிவொதங்கள்
இடம்தபற்றுக்
தகொண்டிருக்கின்றன.
எைது
நொட்டின்
நிமலதபறு
அபிவிருத்தியிமன சைற்தகொள்வதுடன், ைனிதவள அபிவிருத்தி
ததொடர்பிலும்
நொம்
பிரதொனைொக
அவதொனத்மதச்
தெலுத்தசவண்டியுள்ளது.
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ගවා අප්ශ්ෝක් අප්ේසිංු ෙුතා (රවාුන ුා සිවිල් 0 ගුවන්
ප්සේවා නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அசெொக் அசபெிங்க - சபொக்குவரத்து ைற்றும்
ெிவில் விைொனச் செமவகள் பிரதி அமைச்ெர்)

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

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ිටකට් නැ පව බස් ්ාවල ගළන් ක්න අය
සඳහා ශනොශවයි බලපර ශනොළැ පව ධාවනය ක්න බස් ්ා සඳහා
අය කා රුපියල් ම දසදහසක දඩ මුදල තළයි රුපියල් ම ලෂාෂ 2 දෂාවා
වැඩි ක්  පශබන්ශන්. දැන් ඔබතුළා රීේශේ ිටකට් නැ පව බස්
්ාවල ගළන් ක්න අයශගන් අය ක්නවාය රීයලායි. එශහළ
ශනොශවයි. බලපර ශනොළැ පව ධාවනය ක්න බස් ්ා සඳහායි එළ
මුදල වැඩික්  පශබන්ශන්.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

That is from the buses which run without route
permits.
ගවා ඩග්ලසන ප්ද්වානන් ා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

அமதத்தொன் நொனும் தெொன்சனன். அசத கருத்மதத்தொன்
ைீண்டும்
தெொல்கின்சறன்.
தவறொன
உமரதபயர்ப்சபொ
ததொியவில்மல!
ைனித வள அபிவிருத்திமய சைற்தகொள்கின்றசபொது,
அதமன உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ளும் வமகயில் தண்டப்பணத்
ததொமகமய உயர்த்திக் தகொண்டிருப்பதன்மூலைொக ைொத்திரம்
அது
ெொத்தியப்படப்சபொவதில்மல.
ஏதனனில்,
ஒழுங்குவிதிகமள ைீறி வொகனங்கமளச் தெலுத்துசவொர்
ததொடர்பிலொன
தண்டப்பணம்
அண்மையில்
சைலும்
அதிகொிக்கப்பட்டது. இதனொல் தற்சபொது எைது நொட்டில் வொகன
விபத்துக்கள்
குமறந்துள்ளனவொ?
என்ற
சகள்விமய
எழுப்பசவண்டியிருக்கின்றது.
எனசவ,
தவறுைசன
தண்டப்பணத்மத ைொத்திரம் அதிகொித்துக்தகொண்டிருக்கொைல்,
ைனித வள அபிவிருத்தி குறித்தும் அதிக அக்கமற
தெலுத்தப்படசவண்டுதைன
நொன்
வலியுறுத்துகின்சறன்.
அத்துடன், தண்டப்பணம் விதிக்கப்படுகின்ற நமடமுமற
ஒருபுறைிருக்க, எைது நொட்டில் உொிய குற்றங்கள் ததொடர்பில்
முமறயொன
செொதமனகள்
நடத்தப்படுகின்றனவொ?
என்பமதயும் நொம் உறுதிதெய்து தகொள்ள சவண்டும்.
ஏதனன்றொல், ஒழுங்குவிதிகமள ைீறுகின்றவர்கள் குறித்து
முமறயொன
செொதமனகள்
இடம்தபறுவதில்மல
என்ற
குற்றச்ெொட்டு எைது ைக்களிமடசய உள்ளது. அத்துடன்,
செொதமனகள்
நடத்தப்படுகின்றசபொது
முமறசகடுகள்
அதிகளவில்
இடம்தபறுவதொல்
அரெினொல்
அமுல்படுத்தப்படுகின்ற
தண்டப்பணம்
அரசுக்கு
வந்துசெருகின்றதொ? என்பது குறித்தும் உொிய கவனத்மதச்
தெலுத்தசவண்டுதைன்று சகட்டுக்தகொள்கின்சறன்.

தூரப்பயணங்கமள
சைற்தகொள்ளும்
தனியொர்
சபருந்துகமள
எடுத்துக்தகொண்டொல்,
பயணங்கமள
ஆரம்பிக்கும் முன்பதொக சபருந்து கொப்பொளர்கள் குறிப்பிட்ட
ததொமகயொன பணத்மத நூறு ரூபொய் சநொட்டுக்களொக ைொற்றி
மவத்துக்தகொள்வதொகவும்
இமடயில்
சபொக்குவரத்து
விதிமுமறகள் ைீறப்பட்டு சபருந்து நிறுத்தப்படும்சபொததல்லொம்
அந்த நூறு ரூபொய் சநொட்டுக்கள் மகைொற்றப்படுவதொகவும் பல
கொலைொக ஒரு குற்றச்ெொட்டு முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றது.

1237

පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු ඩේලස් ශේවානන්දා ළහතා]

பயணிகள்
சபொக்குவரத்துச்
செமவயில்
ஈடுபடுகின்ற
ெொரதிகளின் ெொரதி அனுைதிப்பத்திரங்கள் ததொடர்பில் சதெிய
சபொக்குவரத்து
ஆமணக்குழுவின்
நமடமுமறகள்
பின்பற்றப்படுவதில்மல என்தறொரு குற்றச்ெொட்டும் ததொடர்ந்து
நிலவிவருகின்றது.
குறிப்பொக,
சைற்படி
செமவயில்
ஈடுபடுகின்ற
ெொரதியின்
அனுைதிப்பத்திரைொனது
அச்செமவயில் குறிப்பிட்ட வருடங்கள் ஈடுபட்டு, பமழமை
வொய்ந்ததொக - அனுபவைிக்கவரொக இருக்க சவண்டும் என்று
கூறப்படுகின்றது. எனினும், அவ்வொறொன நிமலயிமனக்
தகொண்டிரொத
ெொரதி
அனுைதிப்பத்திரங்கமளக்
தகொண்டிருப்சபொரும் பயணிகள் சபொக்குவரத்துச் செமவயில்
ஈடுபட்டுவருவதொகவும் இவர்கள் ததொடர்பில் செொதமனகள்
எதுவும்
ஒழுங்குற
நடத்தப்படுவதில்மல
என்றும்
கூறப்படுவமத இந்தச் ெமபயின் கவனத்துக்குக் தகொண்டுவர
விரும்புகின்சறன்.
அசதசநரம், சதெிய சபொக்குவரத்து ஆமணக்குழுவினொல்
பயணிகள் செமவச் ெொரதிகளுக்கும் கொப்பொளர்களுக்கும்
வழங்கப்படுகின்ற
அமடயொள
அட்மடகமளக்
தகொண்டிருப்பவர்கள்தொன்
அந்தச்
செமவயில்
ஈடுபடுகின்றனரொ
என்பது
ததொடர்பிலும்
அடிக்கடி
செொதமனகமள
சைற்தகொள்ள
சவண்டும்.
ஏதனனில்,
நொதளொரு ெொரதியும் நொதளொரு கொப்பொளரும் பயணிகள்
சபொக்குவரத்துச் செமவகளில் ஈடுபடுகின்ற நிமலமைகமள
அதிகளவில் கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගවා ඩග්ලසන ප්ද්වානන් ා ෙුතා

(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் சதவொனந்தொ)

(The Hon. Douglas Devananda)

இவ்வொறு பயணிகள் சபொக்குவரத்துச் செமவ குறித்து
அனுபவங்கள்
இல்லொைல்
தவறுைசன
வொகனங்கமளச்
தெலுத்துவதற்கும் கட்டணங்கமள அறவிடுவதற்கும் நபர்கள்
ஈடுபடுத்தப்படுகின்ற நிமலயில், தபொதுைக்கள் பல்சவறு
ெிரைங்களுக்கு
உட்படுகின்ற
ெந்தர்ப்பங்கள்
ஏரொளம்
என்பமதயும் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்சறன்.
அமதவிட இன்னும் பல கருத்துக்கமளக் கூறுவதற்கு நொன்
எண்ணியிருந்தொலும்
சநரம்
சபொதொமையொல்,
அதமனச்
ெபொபீடத்தில்
*ெைர்ப்பிக்கின்சறன்.சபொக்குவரத்து
ைற்றும்
ெிவில் விைொனச் செமவகள் பிரதியமைச்ெர் தகளரவ அசெொக்
அசபெிங்க அவர்கள் அவற்மறயும் கவனத்திற்தகொண்டு உொிய
நடவடிக்மககள் எடுப்பொர் என்று நொன் நம்புகின்சறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you.

මීාරට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිශයෝ ය ිළ පතුළා.

—————————
* පුසනතකාලප්ේ තබා ඇත.

* நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது.
* Placed in the Library.
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ගවා ලසන්ත අලගියවන්න ෙුතා (ෙුානගර ුා බසනනාහිර
සංවර්ධාන නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - ைொநகர ைற்றும் சைல்
ைொகொண அபிவிருத்தி பிரதி அமைச்ெர்)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Megapolis and Western Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අද ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභාශේ බලපර ්ටාතව ධාවනය වන බස් ්ා සඳහා දඩ
මුදල රුපියල් ම ලෂාෂ 2 දෂාවා වැඩි රීමළ සම්බන්ධශයන් ශගශනන
ලද සාශ ෝධන පනත් ශකුවම්පත සම්බන්ධව වචන රීටාපයෂා
කාා රීමළට ලැබීළ පිගයබඳව ළා ඉතාළත් සතුුව වනවා. ළා ටාතන
හැිටයට අශප් ්ශට් ශපෞේගලික බස් කර්ළාන්තශේ ශයශදන බස්
්ා ව 000කට කසන්න රළාණයෂා තළයි ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභාව යටශත් පාලනය වන්ශන්. ඒ වාශේළ තවත් බස්
්ා 18 000කට කසන්න රළාණයෂා පාාත් සභා යටශත් පාලනය
වනවා. ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාව යටශත් අන්තර්
පාාත් ළාර්ග සඳහා ධාවනය වන බස් ්ා පළණෂා ශනොශවයි
පාාත් සභා යටශත් ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරිය යටශත්
ධාවනය වන බස් ්ාත් ිතැම් විට ශම් කකා්ශයන් බලපර
්ටාතව ධාවනය ක්නවා. එළ නිසා අපි ශයෝ නා ක්නවා අදාා
පාාත් සභා වියලන් රාශයෝගිකව ඒ නී ප සකස් ක් ගත යුතුයි
රීයලා. ළධයළ කඩුක්ශේ ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාව
වියලන් ගත්තා වූ ඒ තීන්දු තී්ණය පාාත් සභා වියලම්ත් ලබා ගැනීළ
ඉතාළත් කාශලෝචිතයි රීයන එකයි ළා ශපෞේගලිකව අදහස්
ක්න්ශන්.
විශ ේෂශයන්ළ අශප් ්ශට් ශපෞේගලික බස් කර්ළාන්තය දියුණු
කා යුතුයි; ෂා පළත් කා යුතුයි. ශළටා අවසාන අ්මුණ ළඟීන්
සඳහා ශහොඳ ශසේවයෂා ලබාදීළයි. අද තවදු්ටත් බස් ්ා ලබා
ගැනීශම් අව යතාවෂා නැහැ. ශහොඳ ළඟී ශසේවයෂා ලබා ශදන්න
ලාගළශේ  පශබන බස් ්ා රළාණය හා ශපෞේගලික බස් ්ා
රළාණය ඉතාළත් රළාණවත් වනවා. ශම් බස් ්ා උපරිළ
ලලදායකත්වයරීන් යුතුව ධාවනය කා යුතුයි. සාළානයශයන් බස්
්ායෂා දවසකට රීශලෝමීටර් 200ෂා රීශලෝමීටර් 250ෂා ධාවනය
කා යුතුයි. එවිට තළයි ඒ කශයෝ නයට නියල ර පලාභ ලබා ගන්න
පුළුවන්කළෂා ලැශබන්ශන්. නමුත් අශප් ්ශට්  පශබන බස්
්ාවලින් යලයයට 50කට යලයයට 0කට කසන්න රළාණයෂා
නදනිකව රීශලෝමීටර් 100ටත් වඩා අක්ශවන් තළයි ධාවනය
වන්ශන්. එළ නිසා අපට නව බස් ්ා ලබාගැනීළ ශනොශවයි
රධානතළ අව යතාව බවට පත්ශවලා  පශබන්ශන්. දැනට  පශබන
බස් ්ා රළාණය වැඩි වා් ගණනෂා හා වැඩි රීශලෝමීටර්
රළාණයෂා ධාවනය ක්ලා වැඩි ළඟී ශසේවයෂා ලබාදීළ සඳහා
තළයි ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාශේත් පාාත් සභාශේත්
අවධානය ශයොමු විය යුතු වන්ශන්. එළ නිසා බස් ්ා ළඟින්
ලබාශදන ශසේවශේ ගුණාත්ළකභාවය තවදු්ටත් ෂා පළත් කා
යුතුව  පශබනවා. බලපරයෂා ්ටාතව ධාවනය වන බස් ්ාවල
රීයලදු පාලනයෂා නැහැ රීයලදු වගීපළෂා නැහැ. එළ නිසා ශම්
ශගශනන
සාශ ෝධනය
තුගයම්ත්
බස්
කර්ළාන්තශේ
ගුණාත්ළකභාවය ඉහා නාවාලීළ සඳහා වි ාල
ෂා පයෂා
ලැශබනවා.
ශම් කකා්ශයන්ළ අනිකුත් අා
පිගයබඳව
එනම්
විශ ේෂශයන්ළ බස් ්ාවල ගළන් ළාර්ග සාශ ෝධනය විය යුතුයි.
ඒ වාශේළ රළවත් විදයාම්ූලල කාලසටහන් හඳුන්වා දීළ
අනිවාර්යශයන්ළ අව යයි. ඒ වාශේළ බස් ්ාවල  පශබන
ගුණාත්ළකභාවය වැඩි කා යුතුයි. නවීන පහසුකම් සටාත
ශපෞේගලික වාහනයරීන් ලැශබන ශසේවය ශපෞේගලික බස්වලින්
ලබාගන්න පුළුවන් නම් තළයි ශපෞේගලික වාහනවල යන අය
බස් ්ාවලට ශයොමු වන්ශන්. අද ඒක ඉතාළත් අතයව ය
තත්ත්වයෂා බවට පත්ශවලා  පශබනවා. අද ශකොාඹ නග්ය
ිතුළු යලය දළ රධාන නග්වල වාහන තදබලය රධාන ර ්නයෂා
බවට පත්ශවලා  පශබනවා.
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ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි දැන් ඔබතුළාශේ කාාව අවසන්
ක්න්න.

ගවා ලසන්ත අලගියවන්න ෙුතා
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன)
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මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ගරු ිළ පතුළා පැවසූ පරිදි
බලපර ශනොළැ ප බස් ්ා විවිධ රශේ වල ධාවනය වනවා. දැනට
අපි හඳුනාශගන  පශබන පරිදි එශලස බස් ්ා වැඩි රළාණයෂා
ධාවනය වන්ශන් උතුරු - නැශරනටා් රශේ වලයි. ඒ වාශේළ
අශනකුත් රශේ වලත් බලපර ශනොළැ ප බස් ්ා වියලරිලා
 පශබනවා. දැනට හඳුනාගත් බලපර ශනොළැ ප බස් ්ා රළාණය
100කට අධිකයි. ගරු ිළ පතුළාත් පැවසූ පරිදි ඒ සඳහා දඩ මුදල
 පුදශඩු රුපියල් ම 10 000යි.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

එළ නිසා විශ ේෂශයන්ළ අපි ඉල් මලීළෂා ක්න්නවා. ගරු
අළාතයතුළාත් ඉතාළත් ශහොඳින් ඒ කටයුතු ක්ශගන යනවා. බස්
කර්ළාන්තශේ ගුණාත්ළකභාවය වර්ධනය ක්ගැනීළ සඳහා
කටයුතු ක්මුය රීයන ක්ාධනය ක්මින් ළා නිහඬ වනවා.
ස්තු පයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තු පයි.
මීාරට ගරු අශ ෝෂා අශබ්යලාහ නිශයෝ ය ිළ පතුළා.
[අ.භා. 3.52]

ගවා අප්ශ්ෝක් අප්ේසිංු ෙුතා (රවාුන ුා සිවිල් 0 ගුවන්
ප්සේවා නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு அசெொக் அசபெிங்க - சபொக்குவரத்து ைற்றும்
ெிவில் விைொனச் செமவகள் பிரதி அமைச்ெர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අද අප අළාතයාා ශයන්
සාශ ෝධන පනත් ශකුවම්පතෂා ශදවන ව් රීයැවීළ සඳහා
ඉදිරිපත් ක්  පශබනවා. ඒ තළයි ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන්
සභා (සාශ ෝධන) පනත් ශකුවම්පත. එළ (සාශ ෝධන) පනත්
ශකුවම්පත අශප් ගරු අළාතයතුළා වියලන් ඉදිරිපත් ක්ම් ලැුදවා.
ශම් ගරු සභාශේ ළැ ප ිළ පවරු ිතුළුව පෂාෂ විපෂාෂ ගරු
ළන්ත්රීවරු ඒ සම්බන්ධව අදහස් දැෂාවූවා. නමුත් ශළළ පනත්
ශකුවම්පත පිගයබඳව අදහස් දෂාවනවාට වඩා විශ ේෂශයන්ළ
ගළනාගළන ෂාශෂේරය පිගයබඳව තළයි ගරු ළන්ත්රීවරු අදහස්
දැෂාවූශේ.
ශම් පනත් ශකුවම්පත ඉදිරිපත් රීමශළන් අපි බලාශපොශ්ොත්තු
වන්ශන් ලාකා ගළනාගළන ළඩුඩලය
ා පක ගළනාගළන
ශකොමිෂන් සභාව ිතුළු ගළනාගළන ෂාශෂේරශේ සළස්ත බස්
්ාවල නියාළනයෂා රීමළ ශනොව ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන්
සභාවට අයත් බස් ්ාවල නියාළනයෂා රීමළ සඳහා පළණයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අශප් ්ශට් ශදශකෝිට
දසලෂාෂයක පළණ
නගහනයෂා යලිටනවා. එළ ශදශකෝිට
දසලෂාෂශයන් හරි අඩෂා - ලෂාෂ 105ෂා- පළණ නදනිකව ශපොදු
රවාහන ශසේවය භාවිත ක්නවා. ඒ රීයන්ශන් නතාවශගන් වැඩි
රළාණයෂා භාවිත ක්න්ශන් ශපොදු රවාහන ශසේවයයි. ඒ
අයශගම්ත් ලෂාෂ 75ෂා පළණ ගළන් ක්න්ශන් ශපෞේගලික බස්
්ාවලින්; ලෂාෂ 25ෂා විත් ගළන් ක්න්ශන් ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලශේ බස් ්ාවලින්; ලෂාෂ 5ෂා පළණ දුම්රිශයන් ගළන්
ක්නවා. ඒ ලෂාෂ 105 සෑදිලා  පශබන්ශන් එශහළයි. ධාවනය වන
බස් ්ා රළාණය අතරින් ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාවට
අයත් බස් ්ා  පශබන්ශන් 3 200 - 3 500ත් අත් රළාණයකුයි.
20 000ෂා පළණ වූ අශනෂා බස් ්ා රළාණය අයි ප ශවන්ශන්
ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරියටයි.

අද ඉදිරිපත් ක්න සාශ ෝධන පනත් ශකුවම්පත තුගයන් ශළය
රුපියල් ම ලෂාෂ ශදක දෂාවා වැඩි රීමළට තීන්දු ක්  පශබනවා.
විශ ේෂශයන් අශප් ගරු විළලවී් දිසානායක ළන්ත්රීතුළා රීේවා
"එතුළා නැශරනටා් පාාශත් රවාහන ිළ පව්යා ව ශයන්
කටයුතු කා කාලශේ ළාර්ගස්ා ළගී රවාහන අධිකාරිය හ්හා
ශළය රුපියල් ම ලෂාෂය දෂාවා වැඩි ශකරුවා. නමුත් එය
නවත්වන්න බැරි වුණා." රීයලා. ශකශසේ ශවතත්
ශළය
සම්ජාර්ණශයන් නවත්වන්න අපි පුළුවන් ත්ම් උත්සාහ ක්නවා.
එශහළ බැරි වුණත් ශළය අවළ ක්ලා යලය දළ බස් ්ා සඳහා
බලපර ලබා දීළ සඳහා වැඩ පිගයශවාෂා අපි සකස් ක්නවා.
ශළයින් අපි බලාශපොශ්ොත්තු වන රධාන කා්ණා රීටාපයෂා
 පශබනවා. ළා ශම් ගැන ශපෞේගලිකව ශසොයා බැ දවා. ශම්කට
නිලධාරිවාදය හුරෂා දු්ට බලපා  පශබනවා. ශළොකද උතුරු
නැශරනටා් රශේ වල ් ශේ නිලධාරින්ට ශපෞේගලික බස් ්ා
 පශබනවා. ඔවුන් නී පය අතට අ්ශගන කටයුතු ක්න තත්ත්වයෂා
 පශබනවා. ඒ විත්ෂා ශනොශවයි. ශේ පාලන ිඟිලි ගැසීම් පවා
 පශබනවා. පසුගිය දිනක ගරු ිළ පතුළාත් අපිත් වේනියාශේ
බස් නැවතුම්ශපොා විවෘත ක්න්න ගියා. ඒ අවස්ාාශේදී අපි
දැෂාකා ඒ රශේ වල ශපෞේගලික බස් ්ා සහ ලාකා ගළනාගළන
ළඩුඩලශේ බස් ්ා අත් ශකොපළණ ත්ගකාම තත්ත්වයෂා
 පශබනවාද රීයලා.
විශ ේෂශයන්ළ  පස් අවුරුදු යුේධය නිළ වීශළන් පසු යම් රීයල
ශකොටසෂා වියලන් උතුරු නැශරනටා් රශේ වල ශපෞේගලික බස්
්ා ධාවනය තුා ඒකාධිකා්යෂා පවත්වාශගන යනවා.
විශ ේෂශයන් ඒ පැ පවල ශ යෂ් ් ශේ නිලධාරින්ට -ළා ශම්ක
වගීපශළම්යි රීයන්ශන්.- බස් ්ා  පශබනවා. ඔවුන්ශේ අතශපවීළ
යටශත් බලපර ශනොශගන බස් ්ා ධාවනය ක්නවා. ඒ නිසා
ශළළ සාශ ෝධනය තුගයන් විශ ේෂශයන් අපි බලාශපොශ්ොත්තු
ශවනවා බලපර ශනොළැ පව ධාවනශේ ශයොදවන බස් ්ා සඳහා
බලපර ලබා දීලා ඒ වැඩ කටයුතු නීතයම්ූලල ක්න්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අශප් ගරු ඉම්්ාන් ළහරූ් ්
ළන්ත්රීතුළා රීන්නියා බස් නැවතුම්ශපොා පිගයබඳව රීේවා. එය දැන්
අ දත්වැඩියා ක්ලා නවීක්ණය ක්  පශබනවා. ශම් දිනවල ඒ
පැ පවල තද උණ ශ්ෝගයෂා පැ ප් යනවා. ඒ නිසා අපට
කම්කරුවන් ශසොයා ගන්න අපහසුයි. එළ බස් නැවතුම්ශපොශාේ ිමළ
කාපට් ශකරුවාට පසු අපි ාරදීළ එය විවෘත ක්න්නත්
බලාශපොශ්ොත්තු වනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි දැන් අවසන් ක්න්න.

ගවා අප්ශ්ෝක් අප්ේසිංු ෙුතා

(ைொண்புைிகு அசெொக் அசபெிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ශහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි.
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු අශ ෝෂා අශබ්යලාහ ළහතා]
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ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

ඒ විත්ෂා ශනොශවයි. අශප් ගරු ඉෂාෂා ්හුළාන් ළන්ත්රීතුළා
රීේවා අම්්ාධපු් රශේ ශේ බස් ්ා අක්වෂා  පශබන බව. හැබැයි
් ්ට රාශේශිකය තළයි ගළනාගළන ළඩුඩලශේ රාශේශික 12න්
ශහොඳළ රාශේශිකය බවට පත් ශවලා  පශබන්ශන්. ලාකාශවන්ළ
් ්ට රාශේශිකය පාමුවැනි ස්ාානය බවට පත් ශවලා  පශබනවා.
ඒ නිසා ළා එතුළාශේ රකා ය ර පෂාශෂේප ක්නවා. නමුත් අපි
පුළුවන් විධියට "යලසු සැරිය" "ගැමි සැරිය" "නියල සැරිය" හ්හාත්
ා පක ගළනාගළන ශකොමිෂන් සභාව හ්හාත් ශම් රවාහන ශසේවය
නතාවට ටාතගාමී රවාහන ශසේවාවෂා බවට පත් ක්න්න කටයුතු
ක්නවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி,
ெட்டமூலம்
மூன்றொம்முமற
நிமறசவற்றப்பட்டது.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the Third time, and passed.

ைதிப்பிடப்பட்டு

කල් 0තැබීෙ

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது.
"ெட்டமூலம்
முழுப்
பொரொளுைன்றக்
ெொட்டப்படுைொக" [ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ ]

ගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා

(ைொண்புைிகு நிைல் ெிறிபொல த ெில்வொ)

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් ම
තැිමය යුතුය" යි ළා ශයෝ නා ක්නවා.

රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී.

ෙුර පළවන ප්යෝජනාව සභා සම්ෙත විය.:
''පනත් ප්කටුම්පත ජාර්ණ පාර්ලිප්ම්න්ුර කාරක සභාවක පැවරිය
යුුර ය.'' - ගගවා නිෙල් 0 සිරිපාල සිල් 0වා ෙුතා]

வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது.
Question proposed

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)
குழுவுக்குச்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament." - [The Hon. Nimal Siripala De Silva]

කාරක සභාප්වහිදී සලකා බලන ලදී.
[මූලාසනාරූඪ ගවා ෙන්ත්රීුරො මූලාසනාරූඪ විය.]
[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.
පනත් ප්කටුම්පත ඊ අනුකූලව ුරන් වන වර කියවා සම්ෙත
කරන ලදී.

ADJOURNMENT

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.
පනත් ප්කටුම්පත ඊ අනුකූලව ප් වන වර කියවන ලදී.

வகித்தொர்கள்.]

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි "පනත් ශකුවම්පත දැන්
තුන්වන ව් රීයවිය යුතුය" යි ළා ශයෝ නා ක්නවා.

ஒத்திமவப்பு

ශබොශහොළ ස්තු පයි.

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது.

(The Hon. Nimal Siripala De Silva)

உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை

Considered in Committee.

[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.]

1 සි 3 ප්තක් වගන්ති පනත් ප්කටුම්පප්තහි ප්කො සක් ුැටිය
තිබිය යුුර යයි නිප්යෝග කරන ලදී.
1 ஆம் வொெகத்திலிருந்து 3 ஆம் வொெகம் வமர ெட்டமூலத்தின்
பகுதியொக இருக்கசவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

රඥපප්ති වගන්තිය සු නාෙය පනත් ප්කටුම්පප්තහි ප්කො සක්
ුැටිය තිබිය යුුරයයි නිප්යෝග කරන ලදී.
පනත් ප්කටුම්පත සංප්ශ්ෝධාන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.
ெட்டைொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க
சவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது.
ெட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தெய்யப்பட்டது.

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported without Amendment.

(The Hon. Presiding Member)

සභාව කල් ම තබන අවස්ාාශේ ශයෝ නාව ගරු (නවදය)
නලින්ද ය පස්ස ළන්ත්රීතුළා.
ඊට ශප් කවුරු ශහෝ ගරු ළන්ත්රීව්යකු මූලාසනය සඳහා ගරු
ලීප යවර්ධන ළන්ත්රීතුළාශේ නළ ශයෝ නා ක්න ශලස ළා
ඉල් මලා යලිටනවා.

ගවා එසන.බී. නාවින්න ෙුතා (අභයන්තර ක යුුර වය
සංවර්ධාන ුා සංසනකිතික ක යුුර අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு
எஸ்.பி. நொவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள்,
வடசைல்
அபிவிருத்தி
ைற்றும்
கலொெொர
அலுவல்கள்
அமைச்ெர்)

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Internal Affairs,
Wayamba Development and Cultural Affairs)

ශම් අවස්ාාශේදී "ගරු ලීප යවර්ධන ළන්ත්රීතුළා දැන්
මූලාසනය ගත යුතුය" යි ළා ශයෝ නා ක්නවා.

රශ්නනය විෙසන ලදින් සභා සම්ෙත විය.

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනුරවාව ගවා එඩ්වඩ් ගුණප්සේකර ෙුතා මූලාසනප්යන් ඉවත්
වනප්යන් ගවා ලකී ජයවර්ධාන ෙුතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
ைொண்புைிகு
எட்வட்
குணசெகர
அவர்கள்
அக்கிரொெனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன
அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the
Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA] took the
Chair.
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අසරණ බව පත්වන කලාකවාවන් උප් සා විධිෙත්
සුභසාධාන වැඩ පිළිප්වළක්
நிர்க்கதி நிமலக்கொளொகும் கமலஞர்களுக்கொன
முமறெொர் நலசனொம்பல் சவமலத்திட்டம்

FORMAL WELFARE PROGRAMME FOR ARTISTES RENDERED
HELPLESS

[අ.භා. ව.00]

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි සභාව කල් ම තබන අවස්ාාශේ
ළළ පහත සඳහන් ශයෝ නාව ඉදිරිපත් ක්නවා.
"තළ ජීවිතශේ තරුණ විය සහ ළැදි විය කලාශේ උන්න පය හා
නතාවශේ ්සවින්දනය ශවම්ශවන් කැප කා ලාාශෂාය කලාකරුවන්
ශබොශහොළයකට තළ සැඳෑ සළය ගතරීමළට යලදුව ිත්ශත් ඉතා දුෂාඛිත
තත්ත්වයක ය. ශම් අතරින් සළහ් කලාකරුශවෝ කුලී නිශවස්වල
ජීවත්වන අත් අව ය ශසෞඛ්ය පහසුකම් ලබා ගැනීළට පවා ශනොහැරීව
අස්ණ තත්ත්වයකට ිද වැටී යලිට ප.
විවිධ කඩුක් ළඟින් කලාකරුවන්ශේ සුභසාධනය සඳහා විවිධ
රළශේද ශයෝ නා කා ද ඒවා අශප්ෂාෂිත ළට්ටළට ර පලලදායක වී
ශනොළැත. වියපත්වීළ නිසා ශහෝ ශ්ෝගාබාධවලට ශගොදුරුවීළ නිසා ශහෝ
හදියල අනතුරුවලට ලෂාවීළ නිසා අස්ණ බවට පත්වන ශළළ කලාකරුවන්
උශදසා විධිළත් සුභසාධන වැඩ පිගයශවාෂා ස්ාාපිත කා යුතු යැයි ළළ
ශයෝ නා ක්මි."

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ශළළ ශයෝ නාව ළට ශම් ගරු
සභාව හමුශේ තබන්නට බලපෑ විශ ේෂ කා්ණාවෂා  පුදණා. ශම්
 පශබන්ශන් 201 ශදසැම්බර් ළාසශේ 21වන බදාදා දින ලෂාිමළ
පුවත් පශත් "ස්යල" අ පශර්කයට පේමිණි ළාත්ශේ නම්
ළාධයශේදිනීය වියලන් තබන ලද සටහනෂා. 1970-1980 ද කශේ
අශප් ්ශට් ඉතාළ රවීණ ගීත ්චකශයකු හැිටයට යලිට ශහේළ ශ්රී ද
අල් මවිස් සහ රවීණ ගායිකා අයිරින් ද යලල් මවා රීයන කලාකරුවන්
ශදපා පිගයබඳව ිය ඉතාළ ශ ෝචනීය සටහනෂා එළ පුවත් පතට
ඉදිරිපත් ක්  පුදණා. ශළළ වාර්තාව පා කාාට පස්ශසේ ළළ එළ
කලාකරුවන් රැඳී යලිටන පානදු් වලපන රශේ ශේ කුලී නිවසට
ගියා. අයිරින් ද යලල් මවා රීයන ගායිකාව ියට වැලඳුණු ශ්ෝගාබාධ
ශහේතුශවන් වස් 10ෂා 12ෂා  පස්ශසේ ඔත්පාව එෂාතැන්වයි
යලිටන්ශන්. ියශේ සැමියා වන ශහේළ ශ්රී ද අල් මවිස් ළහතාට
තළන්ශේ නිවශසේ කුලිය වන රුපියල් ම 5 000ක මුදල
ශගවාගන්නවත් වත්කළෂා  පුදශඩු නැහැ. එළ නිවසට ලය සහ
විදුලිය පහසුකම් ලබා ගැනීළටත් ඒ වාශේළ ඔවුන්ශේ ශසෞඛ්ය
පහසුකම් - නවදය ර පකා් - ලබා ගැනීළටත් ඉතාළ අළාරු
තත්ත්වයකයි යලිටශේ. එය එළ කලාකරුවන් ශදපා විත්ෂා මුහුණ
ශදන තත්ත්වයෂා ශනොශවයි. අපි බැ දශවොත් ස පයකට ශදකකට
වතාවෂා ශළවැනි වශයෝ වෘේධ එෂාශකෝ ශ්ෝගාබාධවලට
ලෂාවුණු එශහළත් නැත්නම් හදියල අනතුරුවලට ලෂාවුණු
කලාකරුවන් පිගයබඳව ශම් විධිශේ රවෘත් ප පාශවනවා.
ළළ දැන් ඔබතුළන්ලාට ඉදරිපත් ක්න්ශන් 2017 අශරේල් ම
2වැනිදා "ළේිමළ" පුවත් පශත් පා වූ වාර්තාවෂා. චිරපට රූපගත
රීමළෂා සඳහා වාරියශපොල ටාරිපිිටය ගළට ගිටාල් මලා එනශකොට
බයියලකල් ම අනතු්කට මුහුණ දුන් කපිල යලශේ්ා රීයන ්ාගන
ශිල් මපියා පිගයබඳවයි එළ සටහශන්  පශබන්ශන්. ඔහු දැන් ා පක
ශ්ෝහශල් ම ර පකා් ලබනවා. ඔහුශේ කකුල හත්ට පහට කැඩිලා.
"ඒ සඳහා ලයකර්ළයෂා ක්න්න රුපියල් ම 7 000ෂා පළණ
අව යයි. එළ මුදල ශසොයාගන්න එකත් අද කාශල් ම හරිළ අළාරු
වැඩෂා." රීයලා ඔහු රීයනවා. ළෑත කාලශේ අපි ශළවැනි රවෘත් ප
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්ාශියකට ිහුම් කන් දුන්නා. රවීණ ්ාගන ශිල් මඨය විළල් ම කුළා් ද
ශකොස්තා ළහතා මියයන ශවලාශේ ඔහු ටාටපු අන්ත අස්ණ
තත්ත්වය පිගයබඳව ළාධයවලින් වාර්තා ක්  පශබනවා අපි දැෂාකා.
ඊට ශප් ශම් ෂාශෂේරශේ යලිට ශජ්.එ්ච. යවර්ධන කදී නම්
ශබොශහෝළයෂා රීයන්න පුළුවන්. ඔවුන් අවසන් හුස්ළ ශහළුශේ
ඉතාළ දුෂාඛිත තත්ත්වයන් ළැදයි.
අදත් ළාලශබ් රශේ ශේ ජීවත් වන අ පදෂාෂ ශටලිනාටය
අධයෂාෂව්ශයකු සහ දෂාෂ චිර ශිල් මපිශයකු වන දි.ග. ශසෝළපාල
වැනි කලාකරුවන්ටත් ශම් ඉ්ණළට ශගොදුරුශවන්න යලේධශවලා
 පශබනවා. ශම් පිගයබඳව කාා බහ ක්න ශකොට ශම් ෂාශෂේරශේ
නි්ත වී යලිටන ශකශනකු ළට රීේවා නිකවැ්ිටය රශේ ශේ ජීවත්
වන රවීණ ්ාගන ශිල් මපිශයකු වන ඉන්ද්රජිත් නාවින්න ළහතාත්
ශම් තත්ත්වයට පත්වී යලිටන බව. එවැනි කලාකරුවන් තළන්ශේ
ජීවිතශේ සැලරීය යුතු කාලයෂා අශප් සළා යට යම්
්සවින්දනයෂා ලබාදීළ සඳහා කටයුතු කා අයයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි කලාව රීයන්ශන් උශේ
9.00ට කන්ශතෝරුවට ිවිල් මලා හවස ව.00ට ශගද් ගිටාල් මලා
ශගද් වැඩත් ක්ශගන ඉන්න පුළුවන් වර්ගශේ රැරීයාවෂා
ශනොශවයි. ිත්තටළ ගත්ශතොත් ඒක job එකෂා ශනොශවයි.
ශම් කලාකරුවන් සළහ් විට ශවනත් රැරීයාවල නි්ත වුණත්
ඔවුන්ට තළන්ශේ ජීවිත කාලය පු්ාළ ශම් කලාවත් එෂාක ගත
ක්න්න යලදු වනවා. එශහළ නැත්නම් අ දත් නිර්ළාණ ක්න්න
ලැශබන්ශන් නැහැ. එය ළනස ශවශහසවන සහ කධයාත්මිකව
බැඳුණු කටයුත්තෂා. තළන් ළානයලකව සහ කධයාත්මිකව
ෂා පළත් ශනොවී තව ශකශනකුට ඒ භාවයන් දනවන්නට බැහැ.
අප ශවම්ශවන් ද ක ගණනාවෂා  පස්ශසේ තළන්ශේ
හැරීයාවන් සහ දෂාෂතාවන් නිපුණතාවන් වැය ක්පු ශම්
කලාකරුවන්ට තළන්ශේ ජීවිතශේ ප ්චාත් සළය ගත ක්න්න යලදු
ශවලා  පශබන්ශන් ශළවැනි තත්ත්වයකයි. ළළ කලිම්ත් රීේවා
වාශේළ ශබොශහෝ විට ඔවුන් ජීවත් ශවන්ශන් කුලී නිවාසවලයි. ඒ
නිවාසවල වතු් ිමල ශගවා ගන්නට ශනොහැරීව තළාට වැාශඳන
ශ්ෝගාබාධ සඳහා අඛ්ඩුඩව නවදය ර පකා් ගන්නට ශනොහැරීව
අඛ්ඩුඩව ශබ්ත් ශහේත් ිටක සපයා ගන්න ශනොහැරී තත්ත්වයකයි
ඔවුන්ශගන් ශබොශහෝ අය පසු ශවන්ශන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි විශ ේෂශයන්ළ කලාකරුවන්
ශම් ඉ්ණළට ශගොදුරු ශවලා යලිටනවා. 70 80 ද කශේ ගුවන් විදුලි
සාස්ාාවට ශහෝ ් ශේ චිරපට සාස්ාාවට සම්බන්ධව වැඩ ක්පු
අය එතැනින් ඉවත් වනශකොට ඔවුන්ට ළහශලොකු මුදලෂා
ලැශබන්ශන් නැ ප බව ඔබතුළන්ලා දන්නවා. ගුවන් විදුලි
සාස්ාාවට සම්බන්ධව වැඩ ක්පු අයට නම් විරාළ වැුවපෂා
ලැශබන්ශන්ත් නැහැ. ඒ අවස්ාාවට අම්ව යම්රීයල මුදලෂා ඔවුන්ට
ලැුදණා. ඒ මුදශලන් තළයි ඔවුන් දරුවන් එෂාක ජීවත් ශවන්ශන්.
එතැනින් එහාට ඔවුන්ශේ ජීවිතය පිගයබඳව රීයලළ වගීපළෂා නැහැ.
සළා යකට ඔවුන් එශහළ අත් හරින්න බැහැ. ශළොකද
කලාකරුවන් රීයන්ශන් සළා යට එන නිෂ්පාදනශයන් ශපෝෂණය
ලැිමය යුතු අය. ශම් ශහේතුව නිසා යලදු වන ර ්නය තළයි ශළවැනි
දෂාෂතාවන් සටාත කලාකරුවන්ශේ දරුවන් ශම් ෂාශෂේරයට ශයොමු
ශනොවීළ. නමුත් ඒ දරුවන්ට යම් සහ දෂාෂතාවෂා උරුළ ශවනවා.
ඔවුන් තළන්ශේ ශදළේපියන් කලාශේ නි්ත වනවා දරීනවා.
හැබැයි ඒ ශදළේපියන් ගත ක්න ජීවිතය දිහා බැ දවාට පස්ශසේ
ඔවුන් කවදාවත් ශම් ෂාශෂේරයට එන්ශන් නැහැ. ඔවුන් තළන්ශේ
ශදළේපියන්ට නව් ක්න තැනට පත් ශවන්න පුළුවන්.
ඒ විත්ෂා ශනොශවයි ශම් වර්තළාන ප්පුශර් කලාකරුවන්ට
තළන්ශේ ජීවිතශේ සු්ෂාෂිතතාව ශවම්ශවන් වයසට ගියාට
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[ගරු (නවදය) නලින්ද ය පස්ස ළහතා]

පස්ශසේ ශළොකෂාද ක්න්ශන් රීයන ර ්නය ළත කලාවට අළත්ව
ශවනත් ශේවල් ම ක්න්න යලදුශවලා  පශබනවා. ඒ නිසා කලා
ෂාශෂේරයට ිවිල් මලා යම්රීයල නළෂා හදා ගත්තාට පස්ශසේ යම්
වයාපාරික කටයුතුවල නි්ත ශවන්න beauty salon එකෂා දා
ගන්න ශවනත් වයාපා්වල ශකොටස්කා්යන් බවට පත් ශවන්න
අක් ගණශන් වයාපා්වල සහකරුවන් බවට පත් ශවන්න ඔවුන්ට
යලදුශවලා  පශබනවා. එශහළ නැත්නම් තළන්ශේ අනාගත ජීවිතශේ
සු්ෂාෂිතභාවය සඳහා විවිධ අයාා ළාර්ග ළඟින් මුදල් ම උපයන්න
ඔවුන්ට ශපාඹවීළෂා ි ප ක්ලා  පශබනවා. ඒ නිසා ශම්ශකන්
විනා ශවන්ශන් ඒ පුේගලයා විත්ෂා ශනොශවයි.
අශප් ්ශට් වර්තළාන ප්ම්ප්ාවට යම්රීයල කකා්යක
කධයාත්මික ශපෝෂණයෂා අ්ශගන යන්න ඕනෑ කලා ෂාශෂේරය
තළයි ශම් අභාවයට යමින්  පශබන්ශන්. ඒ නිසා අපි ශයෝ නා
ක්න්ශන් ශම්කයි. විවිධ කඩුක් බලයට පත් වනශකොට
කලාකරුවන් ශවම්ශවන් විවිධ ශයෝ නා රළ - නිවාස වයාපෘ ප
විරාළ වැුවප් ශසෞඛ්ය ්ෂාෂණ රළ වාශේ විවිධාකා් ශේවල් ම ඉදිරිපත් ක්නවා. නමුත් අශප් ්ශට් ඉන්න කලාකරුවන් පිගයබඳව
යම් දත්ත ශගොම් රීමළෂාවත් ක්න්න තවළත් අපට බැරිශවලා
 පශබනවාය රීයා ළා ටාතනවා. ගුවන් විදුලි සාස්ාාශේ දත්ත
ශකොටසෂා  පශබ්වි; ටවර් ශහෝල් ම ්රහශල් ම ශකොටසෂා  පශබ්වි;
රූපවාටානි සාස්ාාශේ ශකොටසෂා  පශබ්වි; National Film
Corporation එශෂා තව ශකොටසෂා  පශබ්වි. ශම් විධියට දත්ත තැන්
තැන්වල වියලරිලා  පශබන්ශන්. හරියට ිහුශවොත් ශම් කලාකරුවන්
ශකොශහේද ඉන්ශන් රීයලාවත් අපට ශහොයා ගන්න බැහැ. හැබැයි
සාළානයශයන් ශම් අය පිගයබඳව ශතෝතුරු එකතු ක් ගන්න අශප්
්ශට් ්ා ය පරිපාලනශේ ඉතා ශහොඳ යන්රණයෂා  පශබනවා. ග්රාළ
නිලධාරින් ඉන්නවා සාස්කෘ පක නිලධාරින් ඉන්නවා. හැළ
ගළකටළ ශකශනෂා ඉන්නවා
හැළ රාශේය ය ශල් මකම්
කාර්යාලයකළ ශකශනකු ඉන්නවා. ශම් හ්හා ශම් සම්බන්ධශයන්
දත්ත ශහොයා ගන්න පුළුවන්.
ගරු ිළ පතුළනි ළළ දන්න හැිටයට ඔබතුළන්ලා ශම්
කලාකරුවන් ශවම්ශවන් විරාළ වැුවප් රළයෂා ශයෝ නා ක්ලා
 පුදණා. නමුත් ඒ විරාළ වැුවප ශකෝචච් ශපොඩි රළාණයෂාද? ඒ
විරාළ වැුවප ලබා ගන්න වයස අවුරුදු 70 80 ගත වුණු
කලාකරුවන් ශකොත්ම් දුෂා විඳින්න ඕනෑද? ා පක චිරපට
සාස්ාාවට ිවිල් මලා විරාළ වැුවප ලබා ගන්න ඕනෑය රීයලා තළයි
ළළ නම් දන්ශන්. එශහළ නම් ඒක ඉතාළ අළාරු වැඩෂා.
ඊාර කා්ණය ශළයයි. විරාළ වැුවශපන් පළණෂා ශම් අයශේ
අව යතා පිරිළසා ගන්න බැහැ. ශම් අය අන්ත අස්ණ තත්ත්වයට
පත්ශවලා අවසන් හුස්ළ ශපොද පවා ශහාන්න ඉන්න ශවලාශේ
රූපවාටානි කැළ්ා අටවාශගන ගිටාල් මලා රුපියල් ම දහදාහෂා දුන්නාට
වැඩෂා ශවන්ශන් නැහැ. ඒ ශවම්වට ශම් අයශේ ශසෞඛ්ය තත්ත්වය
පිගයබඳව ශසොයා බලන ඔවුන්ශේ නවදය ර පකා් ලබා ගැනීළ
සඳහා පහසුකම් සලසන අනාගත ජීවිතය පිගයබඳව ක්ෂාෂාවෂා
සහ පක ශකශ්න ඉඳුම් ටාුවම් පිගයබඳව සලකා බැශලන
ශපෝෂණය පිගයබඳව අවධානය ශයොමු ක්න වැඩ පිගයශවාෂා
අව ය වනවා. එශහළ නැ ප වුශණොත් රීයලදු ශකශනකු ශම් කලා
ෂාශෂේරයට එන්ශන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි තළන්ශේ අනාගත ජීවිතය
පිගයබඳව යම් තෂාශසේරුවෂා සු්ෂාෂිතභාවයෂා නැත්නම් රීයලදු
ශකශනකු ස්ශේ්චඡාශවන් ශම් ෂාශෂේරයට ශයොමු ශවන්ශන් නැ ප
බව ඔබතුළාට ශත්ශ්නවා ි ප.
සළහ් විට අද පුවත් පත්වල පා වන්ශන් ්ට දන්නා ගායක
ගායිකාවන් නළු නිගයයන් පිගයබඳවයි. නමුත් කලා ෂාශෂේරශේ
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ඔවුන්ට පිුවපයලන් යලිටන කලාව පවත්වාශගන යන්න කටයුතු
ක්න අයට -යලනළා ාලාශේ වැඩ ක්න අය කැළ්ා ශිල් මඨයන්
එශහළ නැත්නම් කාර්මික ශිල් මඨයන් කදි වි ාල පිරිසකට- අත් වන
ඉ්ණළ පිගයබඳව අප තුා රීයලදු කාා බහෂා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අශප් ්ශට් කලාකරුවන්
රීයන අය ලෂාෂ ගණනෂා නැහැ. ඉන්ශන් ඉතාළ සීමිත
රළාණයෂා. ඒ සීමිත රළාණයත් රැක බලාගන්න අපට බැරි නම්
අපි ශළොන මිනිස්සුද? තළන්ශේ ජීවිත කාලය පු්ා ශම් සළා ය
කනන්දයට අ්ශගන යන්න කනන්දශයන් රඥාවට අ්ශගන
යන්න ශවශහස වන ඒ උදවිය සම්බන්ධශයන් මීට වඩා වැඩි
වගීපළෂා අශප් අළාතයාා වලට  පශබනවා. අළාතයාා ීපපයෂාළ
යටශත් කලාකරුවන් පිගයබඳ අවධානය ශයොමු ක්න්න දැන් භා්
දීලා  පශබනවා. නවත්වා  පුදණු නාධිප ප යලනළා සම්ළාන
උශාල ඔබතුළන්ලා පටන්ගත්තා. ඒක ශහොඳයි. ඔබතුළන්ලා
ස්සවි සම්ළාන උශාල පටන්ගත්තා. ඒක ශහොඳයි. හැබැයි ඒ
සම්ළාන දීශළන් පළණෂා ශකනකුශේ ජීවිතය නරා යලුවවන්න
බැහැ. අයිරින් ද අල් මවිස් ශහේළයලරි ද අල් මවිස් රීයන කලාකරුවන්
ශදපාශේ පානදු් වලපශන් පිටාිට ශගද්ට ගිය විට ළළ දැෂාකා
ඔවුන්ටත් දීපු සම්ළාන ශගොඩෂා. ඔවුන් ඒ සම්ළාන තබාශගන
ඉන්නවා. හැබැයි ඒ සම්ළානවලින් කන්න ශබොන්න ශබශහත්
ිටක ගන්න ශගද් කුලිය ශගවාගන්න විදුලි ිමල
ල ිමල
ශගවාගන්න හැරීයාවෂා ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ නිසායි අප
රීයන්ශන් ඒ අය ශවම්ශවන් සලකා බලන ලද විශ ේෂ වැඩ
පිගයශවාෂා ඕනෑ රීයා; ඒ අය ශවම්ශවන් විශ ේෂ අවධානයෂා
ශයොමු ක්න්න ඕනෑ රීයා. එශහළ නැත්නම් ඒ කලාකරුවන්ශගන්
පසුව අපට - නතාවට- ්ස වින්දනය ලබා ශදන නිර්ළාණ ක්න්න
පිරිසෂා නැ පව යාවි. ඒ පිගයබඳව ශම් ගරු සභාශේ විශ ේෂ
අවධානය ශයොමු ක්මින් ශම් අවස්ාාව ලබා දීළ සම්බන්ධශයන්
ළා ඔබතුළාට ස්තු පවන්ත ශවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු
ළන්ත්රීතුළනි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ස්තු පයි.
මීාරට ශයෝ නාව ස්ථි් රීමළ ගරු  පලක්ා ා ළන්ත්රීතුළා.
[பி.ப. 4.12]

ගවා ෙයිල් 0වාගනම් තිලකරාජා ෙුතා

(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள,
கமலஞர்களுக்கு அவர்களது அந்திை நொட்களில் சபொதுைொன
வொழ்க்மக வெதிகமள ஏற்படுத்திக் தகொடுத்தல், அவர்களது
வீடமைப்பு
ைற்றும்
நலன்புொி
விடயங்களில்
கவனம்
தெலுத்துதல் சபொன்ற விடயங்கமள முன்மவத்து ைக்கள்
விடுதமல முன்னணியின் பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் தகௌரவ
மவத்திய
கலொநிதி
நளிந்த
ஜயதிஸ்ஸ
அவர்களொல்
முன்மவக்கப்பட்டுள்ள
இந்தப்
பிசரரமணமய
நொன்
ஆசைொதிக்கின்சறன்.
கடந்த வருடம் தெப்தரம்பர் ைொதத்தில் பண்டொரநொயக்க
ஞொபகொர்த்த ெர்வசதெ ைொநொட்டு ைண்டபத்தில் சதெிய
ெொகித்திய விழொ நமடதபற்றததன நொன் நிமனக்கின்சறன்.
அந்நொளில் ைக்கள் விடுதமல முன்னணியின் தமலவர்
அநுரகுைொர திஸொநொயக்க அவர்கள் இது சபொன்ற ஓர்
ஒத்திமவப்புப் பிசரரமணதயொன்மற முன்மவத்தது எனக்கு
நிமனவிருக்கின்றது.
அந்தப்
பிசரரமணைீது
நொனும்
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கமலஞர்கள் ததொடர்பில் ெில விடயங்கமளப் சபெியிருந்சதன்.
கொரணம், நொன் பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொவதற்கு முன்னரும்
அதற்குப் பின்னரும் ஒரு கமலஞனொக, எழுத்தொளனொக,
கவிஞனொக இருக்கின்றவன் என்ற வமகயிலும் இத்துமறயில்
எங்கசளொடு
செொோ்ந்து
இயங்கிக்தகொண்டிருக்கின்ற
எழுத்தொளர்களும் கமலஞர்களும் நடிகர்களும் தைது அன்றொட
வொழ்வில்
அனுபவிக்கும்
துன்பங்கமள
சநரடியொகப்
பொர்த்தவன் என்ற வமகயிலும் இன்மறய நொளில் ஒரு
பொரொளுைன்ற உறுப்பினர் என்பதற்கு அப்பொல், ஒட்டுதைொத்த
கமலஞர்களினதும் எழுத்தொளர்களினதும் குரலொக இந்தச்
ெமபயிசல
ெில
கருத்துக்கமளப்
பதிவுதெய்வது
தபொருத்தைொனது என்று நிமனக்கின்சறன்.
நொன் ைட்டுைல்ல, 1947ஆம் ஆண்டு பொரொளுைன்ற
உறுப்பினரொக இருந்த “ைக்கள் கவிைணி” என அமழக்கப்பட்ட
எனது
கிரொைத்மதச்
செொோ்ந்த
ெி.வி.
சவலுப்பிள்மள
அவர்கள்கூட ஆங்கிலத்திலும் தைிழிலும் பல பமடப்புக்கமளத்
தந்து தபயர் தபற்றிருக்கிறொர். அவர் எழுதிய ஆக்கங்களில்
“வீடற்றவன்”
என்ற
நொவல்
ைிக
முக்கியைொனதொகக்
கருதப்படுகிறது.
அந்த
நொவலின்
தபயசர
இன்மறய
பிசரரமணக்குப் தபொருத்தைொனது என்று நிமனக்கின்சறன்.
அவர் பமடத்திருந்த ‘வீடற்றவன்’ என்ற நொவலில் வீடற்ற
ஒருவொின் ைனநிமல, அவனது வொழ்க்மக எவ்வொறொனதொக
இருக்குதைன்பது ததொடர்பொகப் பதியப்பட்டிருந்தது. அத்தமகய
கமலஞர்களுக்கு வீடமைப்பு வெதிகமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க
சவண்டும்; அவர்களது அந்திை கொலத்திசல அவர்களின்
நலன்புொி விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தகொடுக்க சவண்டும்
என அரெியலமவயிசல பிசரரமண முன்மவக்கின்ற இந்தக்
கொலகட்டத்தில், அந்தப் தபருங்கவிஞொின் வீடு அரெொங்கத்தின்
உமடமைதயன 20 வருடங்களுக்கு முன்பு சுவீகொிக்கப்பட்ட
ெம்பவத்மத
நொன்
இந்தச்
ெமபயில்
பதிவுதெய்ய
விரும்புகின்சறன்.
அவர்
வொழ்ந்த
வீட்டிமன
அரெொங்கத்திற்குொிய வீதடனக் கூறி, அவர் ைமறந்த பின்னர்
பிஸ்கொல்
அதிகொொிகள்
வந்து
அரெொங்கத்தின்
தபொறுப்பிதலடுத்து,
சவறு
நபர்களுக்கு
அது
மகயளிக்கப்பட்டது. அவரது பரம்பமரயில் வந்த அவரது
ைருைகனொன
ெீ.எஸ்.
கொந்தி
எனும்
பத்திொிமகயொளர்
தன்னுமடய இறுதிநொள்வமர பத்திொிமகக் கொொியொலயத்தில்
சவமல தெய்தவர். ஆரம்பத்திசல 'வீரசகெொி' பத்திொிமகயிலும்
பின்னர் 'சுடதரொளி' பத்திொிமகயிலும் சவமல தெய்த அவர்,
இறுதி நொட்களில் புற்றுசநொய்க்கு உள்ளொனொர். எண்பது
வயதிலும் பத்திொிமகக் கொொியொலயத்தில் சவமல தெய்சத தனது
ைருந்துகளுக்கொன தெலமவத் சதடிக்தகொண்டொர். அன்றொடம்
உமழத்துக்தகொண்டிருந்த நிமலயில் கடும் சுகவீனமுற்றதொல்
ைஹரகை மவத்தியெொமலயில் அனுைதிக்கப்பட்ட அவர்,
அங்சகசய
ைரணைமடந்தொர்.
அவரது
உடல்
மவத்தியெொமலமய அடுத்துள்ள இடத்திசலசய தகனம்
தெய்யப்பட்டமத
இறுதிச்ெடங்கிசல
கலந்துதகொண்டவன்
என்ற வமகயில் எனக்கு சநரடியொகக்
கொணக்கூடியதொக
இருந்தது.
இத்தமகய துன்பகரைொன வொழ்க்மகமய பின்னொட்களில்
அனுபவிக்கக்கூடியவர்கமளத்தொன் அவர்கள் நன்கு வொழும்
நொட்களில் நொங்கள் கமலஞர்கதளனக் தகொண்டொடுகின்சறொம்.
அவர்களது
நூல்கமள
கல்வி
அமைச்ெின்
பொடவிதொனத்துக்கொன
புத்தகங்களில்
செொோ்த்துக்தகொள்கின்சறொம்;
அவர்களது
கவிமதகமள,
ெிறுகமதகமள,
கருத்துக்கமள
ைொணவர்களுக்குப்
சபொதிக்கின்சறொம்; அவர்களது அறிவிமனச் ெமூகத்சதொடு
பகிர்ந்துதகொள்கின்சறொம்.
ஆனொல்,
அத்தமகய
கமலஞர்கமளயும் எழுத்தொளர்கமளயும் தகௌரவிப்பதற்கு,
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குறிப்பொக
அவர்கமளப்
பின்னொட்களில்
கவனித்துக்தகொள்வதற்கு,
சபொதுைொன
ஏற்பொடுகமள
அரெொங்கம் தெய்துதகொடுப்பதில்மல. அமதத்தொன் இன்மறய
பிசரரமண சுட்டிக்கொட்டுகின்றது.
'ெொகித்திய ரத்னொ' விருது தபற்ற ைமலயக எழுத்தொளர்
ததளிவத்மத சஜொெப் அவர்கள், இதுகுறித்து “சவடிக்மக
ைனிதர்கள் அல்ல” என்ற ஒரு கமதமய எழுதியிருக்கிறொர்.
கமலஞர்கள் என்சபொர் சவடிக்மக ைனிதர்கள் அல்ல. அவர்கள்
சவஷைிடுவது, நொடகம் நடிப்பது என்பது ைற்றவர்கமள
ைகிழ்விப்பதற்கொக ைொத்திரைல்ல, ைொறொக இதன்மூலம் இந்த
ெமூகத்தின் பிரச்ெிமனகமளக் கண்ணொடி விம்பங்களொக, பிரதி
விம்பங்களொக ெமூகத்தின் முன்சன தகொண்டுவருகின்றொர்கள்.
அத்தமகமய
சநரத்தில்,
நொங்கள்
அவர்கமள
ைகிழ்ச்ெியூட்டுகின்ற நபர்களொக ைொத்திரம் பொர்க்கின்சறொம்.
இவர்களது
வொழ்க்மகத்தரத்மத
உயர்த்துவதற்கொக
அரெொங்கைொனது எந்ததவொரு ைட்டத்திலும் ஏற்பொடுகமள
சைற்தகொள்ளொைல் இருக்கின்றது என்ற தெய்திமயத்தொன்
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கள் இங்சக முன்மவத்தொர். அவர்
தனது உமரயில் குறிப்பிட்டதுசபொல, இந்த நொட்டில்
கமலஞர்கள், எழுத்தொளர்கள் என்சபொர் இலட்ெக்கணக்கில்
இல்மல. எனசவ, எண்ணிக்மக அடிப்பமடயில் நொங்கள்
ஒவ்தவொரு கிரொை செவகர் ைட்டத்திலும் பிரசதெ தெயலக
ைட்டத்திலும்
அவர்கமள
இலகுவொக
கணக்தகடுத்து
விடமுடியும். எனசவ, அவர்கள்
ததொடர்பில் ஒரு தரவுத்
தளத்மத உருவொக்கி, அவர்களுக்குொிய வொழ்வொதொரத்மத
அமைத்துக் தகொடுக்கசவண்டிய தபொறுப்பும் கடப்பொடும்
அரெொங்கத்துக்கு இருக்கின்றது எனக் கூறவிரும்புகின்சறன்.
இன்னுதைொரு விடயத்மத நொன் இங்கு குறிப்பிட
விரும்புகின்சறன். ஏற்தகனசவ, நொன் இந்த விடயம்
ததொடர்பில் தகளரவ அமைச்ெர் அவர்களின் கவனத்துக்குக்
தகொண்டுவந்திருக்கின்சறன்.
அதொவது,
வருடம்சதொறும்
“ெொகித்திய
விருதுகள்”
வழங்கப்படுகின்றன.
இதற்குப்
தபொறுப்பொன குழுவொனது, இறுதித் சதொோ்வுக்கொக ஒவ்தவொரு
மூன்று கமலஞர்கமளத் ததொிவுதெய்கின்றது. அந்த மூன்று
சபொில் ஒருவமரத் ததொிவுதெய்து, அவமர சைமடக்கு
அமழத்துப் பொிசு வழங்கப்படுகின்றது. ைற்மறய இருவரும்,
ஏற்தகனசவ சதொோ்வுக்கு உள்ளொகொதவர்கள் எந்த ைட்டத்தில்
மவக்கப்படுகின்றொர்கசளொ,
அசத
ைட்டத்தில்தொன்
மவக்கப்படுகிறொர்கள்.
அதுைைட்டுைன்றி,
இத்தமகய
விழொக்கமள தகொழும்பு அல்லது ைற்றும் தபருநகரங்களில்
நடத்துகின்றதபொழுது,
தங்களுக்கு
அமழப்பிதழ்
கிமடக்கப்தபற்றதன்
கொரணத்தினொல்,
குடும்பத்சதொடு
யொழ்ப்பொணத்திலிருந்தும்
கொலியிலிருந்தும்
நுவதரலியொவிலிருந்தும்
பதுமளயிலிருந்தும்
அவர்கள்
வருகின்றொர்கள். தங்களுக்கும் பொிசு கிமடக்கும் என்ற
நம்பிக்மகசயொடு
இவ்வொறு
வருகின்ற
ஏமனய
இரு
கமலஞர்களுக்கும் எவ்வித தகொடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படொத
நிமலயில்,
அவர்கள்
தவறுங்மகசயொடு
திரும்பிச்
தெல்கின்றொர்கள். இன்தனொரு வமகயில் தெொல்லப்சபொனொல்,
தகௌரவிக்கப்பட சவண்டிய இக்கமலஞர்கள் இருவரும்
அவைொனப்பட்ட
நிமலயில்,
அந்த
ைண்டபத்திலிருந்து
தவளிசய தெல்லசவண்டிய அவலநிமல கொணப்படுகின்றது.
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கசள, நொன் இது ததொடர்பில்
உங்களுடன் தனிப்பட்ட முமறயிலும் கமதத்திருக்கின்சறன்.
இவ்வொறு
சதெிய
ெொகித்திய
விருதுக்கொக
மூவமர
அமழக்கொைல்,
விருதுக்கொகத்
ததொிவுதெய்யப்பட்டவொின்
தபயமர ைட்டும் அறிவித்தொல், விழொவுக்கு வருமகதருகின்ற
ஏமனயவர்கள் தங்களுக்கும் பொிசு கிமடக்கும் என்ற
எதிர்பொர்ப்புடன் வரைொட்டொர்கள். ஆனொல், இங்கு இறுதித்
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சதொோ்வுக்தகன
மூவமரத்
ததொிவுதெய்து
thrilling
கொட்டப்படுகின்றது. ைக்களுக்கு thrilling கொட்டுவதற்கொக
அல்லது கமலஞர்களுக்கு thrilling கொட்டுவதற்கொக மூவமர
அமழத்து, இவர்களில் யொர் தவற்றி தபற்றவர் என்பமத
அறிவிப்பமத ஒரு சபொட்டி சபொன்று நடத்துகின்றொர்கள். இது
அப்படியொன
ஒரு
விடயம்
அல்ல!
ைொறொக,
இது
அறிவுெொர்ந்ததும் பலருக்கும் ததொிந்ததுைொன ஒரு விடயம்.
எனசவ, பல்சவறு ெிக்கல்களுக்கு ைத்தியில் வொழ்ந்துவருகின்ற
இந்தக் கமலஞர்கமள அதகௌரவப்படுத்த சவண்டொதைனக்
சகட்டுக்தகொள்கின்சறன். முடியுைொயின், முதலொவது பொிெொக
ஒரு ததொமகப் பணத்மத வழங்குகின்ற அசத ெந்தர்ப்பத்தில்
ததொிவுக்குள்ளொகும் ஏமனய இரண்டு நூல்களுக்கும் - இரண்டு
எழுத்தொளர்களுக்கும் ெிறு ததொமகப் பணப் பொிசுகமளயும்
ைற்றும் ெொன்றிதழ்கமளயும் வழங்க சவண்டும். அந்த வமகயில்
முதலொவது இடத்தில் ததொிவுதெய்யப்படுகின்றவருக்கு குறித்த
விருதிமனயும் ஏமனய இருவருக்கும் ெிறு ததொமகப் பணப்
பொிசுகமளயும் ைற்றும் ெொன்றிதழ்கமளயும் வழங்குகின்றசபொது
அந்த மூவருசை தகளரவிக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழல் உருவொகும்.
அப்படிச் தெய்வதில் ெிக்கல்கள் இருக்குைொக இருந்தொல்,
இறுதித்
சதர்வுக்குள்ளொன
குறிப்பிட்ட
எழுத்தொளருக்கு
ைொத்திரம் தனிசய அறிவித்து, அவமர சைமடக்கு அமழத்து
அந்த விருமத வழங்குவது தபொருத்தைொக இருக்கும். என்மனப்
தபொறுத்தவமரயில், இறுதியொகத் ததொிவொகும் அந்த மூன்று
நூல்களுக்குசை - மூன்று கமலஞர்களுக்குசை பொிசு வழங்கப்பட
சவண்டும்
என்பது
எனது
கருத்தொகும்.
அதொவது,
ெம்பந்தப்பட்ட
கமலஞர்கள்
மூவமரயுசை
சைமடக்கு
அமழத்துக் தகளரவிக்கின்ற, அவர்களுக்குப் பொிசுகமளப்
பகிர்ந்தளிக்கின்ற ஒரு முமறமய அமைச்சு சைற்தகொள்ள
சவண்டும்.
தகளரவ
உறுப்பினர்
முன்தைொழிவு
தெய்ததுசபொல
எதிர்கொலத்தில்
கமலஞர்கள்
பயனுறத்தக்கதொக,
கமலஞர்களின் தரவுத் தளத்மத உருவொக்கி, அவர்களுக்கொன
தனியொன வீடமைப்புத் திட்டத்மத உருவொக்க சவண்டும்.
ஏற்தகனசவ பத்தரமுல்மலயில் ஊடகவியலொளர்களுக்கு ஒரு
வீடமைப்புத் திட்டம் அமைக்கப்பட்டிருப்பது எைக்குத் ததொியும்.
இந்த நொட்டிசல இருக்கின்ற கமலஞர்களுக்கும் அதுசபொன்ற
ஒரு வீடமைப்புத் திட்டத்மத நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு
முன்வர
சவண்டும்.
இவர்களுமடய
விடயத்தில்
ததொடர்ச்ெியொக
ஆசலொெமனகமள
ைொத்திரம்
தெய்துதகொண்டிருக்கொைல் நமடமுமறச்ெொத்தியைொன திட்டம்
ஒன்றுக்கு வழிவகுக்க சவண்டும் எனக் சகட்டுக்தகொண்டு,
இந்தப் பிசரரமணமய முன்மவத்த தகளரவ உறுப்பினர்
அவர்களுக்கும்
எனக்குப்
சபசுவதற்கு
வொய்ப்பளித்த
தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி,
விமடதபறுகின்சறன். நன்றி.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Delegation from the German
Parliament lead by His Excellency (Prof.) (Dr.) Norbert
Lammert, now present at the Speaker’s Gallery.
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කල් ම තබන අවස්ාාශේ ශයෝ නාව ගැන අදහස් ීපපයෂා පා
ක්න්න ලැබීළ සම්බන්ධව ළළ සතුුව ශවනවා. කලාකරුවන් සැඳෑ
සළය ගත ක්ේදී ඔවුන් මුහුණ ශදන ගැට ද සම්බන්ධශයන් ි ප
වන තත්ත්වයන්ට සාධා්ණය ඉෂ්ට රීමළ සඳහා සුභසාධන
අ්මුදලෂා ්ෂාෂණ රළයෂා නිවාස ශයෝ නා රළ සහ රැක බලා
ගැනීශම් රළශේද  පිමය යුතුය රීයන එක ළළ දැඩි ශසේ වි ්වාස
ක්නවා.
කලාකරුවන්ශගන් ශබොශහෝ ශදශනකු සැඳෑ සළශේදී තළයි
ගැට දකාරි තත්ත්වයට මුහුණ පාන්ශන්. සළහ් කලාකරුවන්
ඉන්නවා දරු මුම්ුද්න් නැ ප. දරු මුම්ුද්න් නැ ප උදවියට තළයි
ශම් තත්ත්වය බ්පතා විධියටළ බලපාන්ශන්. දරුවන් ඉන්නවා
නම් ඒ දරුවන්ශේ හේහ්ණින් කද්ශයන් කරුණාශවන් ඒ
කලාකරුවන් රැශකනවා. එශහළ නැ ප උදවිය සම්බන්ධශයන්
විශ ේෂ අවධානයෂා ශයොමු විය යුතුය රීයා ළළ වි ්වාස ක්නවා.
ලාකාශේ කලා ෂාශෂේරය ඉන්දියාම් සම්භවයෂා  පශබන කලා
ෂාශෂේරයෂා. පසු කාලීනව ඉන්දියාශේ වාශේළ ලාකාශේත්
කලාකරුවන් ශේ පාලනයට නැඹුරුවීළෂා අපට දරීන්න
ලැශබනවා. විවිධ නාධිප පවරුන්ශේ ළැ ප ිළ පවරුන්ශේ
කාලවලදී විවිධ අවස්ාාවලදී කලාකරුවන් ශවම්ශවන් නිවාස
ශයෝ නා රළ ක්රියාත්ළක වුණා; විවිධ සම්ළාන තයාග මුදල් ම
පිරිනැමුණා. නමුත් ඒ තත්ත්වයන් යටශත්ත් කලාකරුවන්ශේ
අව යතා රළාණවත් ළට්ටමින් ඉෂ්ට වුශඩු නැහැ. ඒ නිසා ඒ
ර ්නය අදටත් සළා ය තුා  පශබනවා.
කලාකරුවන් යම් තළන්ශේ තරුණ කාල පරි්චශේදය තුා
තළන්ශේ විශ ේෂ හැරීයාවන් ළඟින් ශම් ්ශට් නතාව පිනවන්න
වි ාල කාර්ය භා්යෂා ක්පු පිරිසෂාය රීයන එක අප අළතක කා
යුතු නැහැ. කලා ෂාශෂේරයට ශේ පාලනය ිතුාත්වීළත් එෂාක
කලාකරුවන් පිරිසෂා පව පන ් යට පෂාෂපාතී පිරිසෂා බවට පත්
වුණා; තවත් පිරිසෂා ඊට විරුේධ කඩුඩායළෂා බවට පත් වුණා;
තවත් පිරිසෂා ශේ පාලනය සම්බන්ධශයන් රීයලදු අවධානයෂා
නැ ප පිරිසෂා බවට පත් වුණා. ් යට පෂාෂපාතී ශවලා ටාටපු
උදවියට විවිධ ව්රසාද ලැුදණු අවස්ාා  පශබනවා. ඒ වාශේළ
ශේ පාලන ශවනස්වීළත් එෂාක ඔවුන්ට විවිධ ගැට දවලට මුහුණ
පාන්න වුණ යලේධිත්  පශබනවා. ළෑතකදී FCID එකට වාශේළ
අප්ාධ විළර් න ශදපාර්තශම්න්තුවට යන්න යලදු වුණ
කලාකරුවම්ත් ඉන්නවා. ශම්ක තළයි සැබෑ තත්ත්වය.
යහපාලන ් ය නිශයෝ නය ක්න ළන්ත්රීව්යකු විධියට ළා
වි ්වාස ක්නවා අපි ශේ පාලන ශේදයරීන් ශතෝව ශම්
කලාකරුවන්ට ශසත සලසන රළශේදයෂා සෑදිය යුතුයි රීයලා. ඒ
සඳහා ළළ මුලින් ශයෝ නා කා විධියට සුබසාධන කටයුතු
්ෂාෂණ කටයුතු වාශේළ ඔවුන්ශේ සැඳෑ සළයට ාාවීළට
ඉස්ශසල් මලා නිවාස ලබා ගැනීශම් රළයෂා ස්ථි් කදායම්
ළාර්ගයෂා ලබා ගැනීශම් රළයෂා සෑදිය යුතුයි. ඒ වාශේළ විරාළ
වැුවප් රළයෂා ඔවුන්ට ලැිමය යුතුයි.
කලා ෂාශෂේරශේදී මුදල් ම හම්බ ක් ගන්න හැරීයාවෂා ලැශබන
කලාකරුවන් වාශේළ මුදල් ම හම්බ ක්ගන්න අවස්ාාවෂා
ශනොලැශබන කලාකරුවම්ත් ඉන්නවා. ඔවුන් මුදල් ම හම්බ කශාේ
නැ ප වුණාට ශම් ්ශට් නතාවට ලබාශදන කස්වාදශේ අක්වෂා
නැහැ. ඒක නිසා ්ටෂා විධියට අපි ඔවුන්ශේ අනාගතය
සම්බන්ධශයන් යම් ශදයෂා කා යුතුයි.

[අ.භා. ව.21]

ගවා රන්දිෙ ගෙප්ග් ෙුතා
(ைொண்புைிகு ெந்திை கைசக)

(The Hon. Chandima Gamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි අද දින කලාකරුවන්
සම්බන්ධශයන් ගරු නලින්ද ය පස්ස ළන්ත්රීතුළා ශගන ක සභාව

මුදල් ම උපයා ගැනීශම් හැරීයාව  පශබන උදවිය ඔවුන්ශේ
අනාගතය ඔවුන්ට රියල පරිදි සකස් ක් ගත්තත් බහුත්යකට
එශහළ ක්ගන්න අවස්ාාවෂා නැහැ ශම් කලා ෂාශෂේරශයන්
ලැශබන කදායළ ස්ථි් කදායම් ළාර්ගයෂා ශනොවන නිසා. ඒ නිසා
ශම් කලාකරුවන් සම්බන්ධශයන් ඉදිරිශේදී නියල වැඩ පිගයශවාෂා
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සැකයලය යුතු බව රකා
ක්නවා. ස්තු පයි.

2017 අශරේල් ම 0ව
ක්මින් ළශේ අදහස් දැෂාවීළ අවසන්

[අ.භා. ව.25]

ගවා ඉන්දික අනුවාද්ධා ප්ුේරත් ෙුතා
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்)

(The Hon. Indika Anuruddha Herath)

මූලාසනය ශහොබවන ගරු ළන්ත්රීතුළනි කලාකරුවන්ශේ
අභිවෘේධිය ශවම්ශවන් නතා විමුෂා ප ශප්මුශඩු ගරු ළන්ත්රී
නලින් ද ය පස්ස ළැ පතුළා අද දින සභාව කල් ම තබන අවස්ාාශේ
ශගනාපු ශයෝ නාව කාශලෝචිත ශයෝ නාවෂා. ශම් කඩුක්ව
බලයට පත් ක්පු කලාකරුවන් වි ාල පිරිසෂා බලාශපොශ්ොත්තු
වුණ ශේ තවළ ඉෂ්ට යලේධ ශවලා නැ ප නිසා ගරු ළන්ත්රීතුළා ඒ
කරුණු නැවත ළතෂා කා බව ළළ ටාතනවා.
අපි දැෂාකා ශම් කඩුක් ශප්ගයය ක්න්න කලාකරුවන් දැෂාවූ
දායකත්වය. ශම් හැළ පෂාෂයකටළ සම්බන්ධ කලාකරුවන්
ඉන්නවා. නතා විමුෂා ප ශප්මුණටත් ශවන් ශව්චච කලාකරුවන්
පිරිසෂා ඉන්නවා. ඒ වාශේළ ශ්රී ලාකා නිදහස් පෂාෂයට ශවන් වුණ
කලාකරුවන් පිරිසෂා ඉන්නවා. ඒ ශේ පාලන ශේදිකාවලට
ිවිල් මලා ඒ කලාකරුවන්ශේ අදහස් දෂාවන හැිට අපි දරීනවා. ඒ
වාශේළ එෂාසත් ා පක පෂාෂයට ශවන් වුණ කලාකරුවන්
පිරිසකුත් ඉන්නවා. මීට කලින් කාා ක්පු ළන්ත්රීතුළා රීයපු
විධියට රීයලළ ශේ පාලනයෂා නැතුව ්ශට්  පශබන තත්ත්වය
හාසයශයන් හරි ගීතශයන් හරි ්ාගනශයන් හරි ඉදිරිපත් ක්න
කලාකරුවන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. ිත්තටළ කලාව සහ
ශේ පාලනය අත් ශබොශහොළ නෑදෑකම්  පශබන බව සළහ්
ක්රියාකා්කම් තුගයන් අපට දැශනනවා.
2016දී ඉදිරිපත් කා අය වැය තුගයන් කලාකරුවන් ශවම්ශවන්
මිලියන 15ෂා ශවන් ක්ලා දායකත්ව විරාළ වැුවපෂා ලබා ශදන
බවට වර්තළාන කඩුක්ව ර පඥා දුන්නා. නමුත් අද ශළොකෂාද
යලේධශවලා  පශබන්ශන්? ඒ ශවම්ශවන් රීයලදු වැඩ පිගයශවාෂා
රීයලදු රළශේදයෂා 2017 වසශර් ශම් දෂාවාළ ක්රියාත්ළක ශවලා
නැහැ. විරාළ වැුවපෂා ශදනවා නම් රුපියල් ම දාහෂා ශදදාහෂා
ගන්න ඈත පිිටස් ගම්බද රශේ වල ඉඳලා ශකොාඹට එන්න
ිතැම් කලාකරුවන්ට යලේධ ශවනවා. එශහළ වුශණොත් ඒ
කලාකරුවන් තවත් ශහම්බත් ශවනවා. විළල් ම කුළා් ද ශකොස්තා
ළහතා වැනි ශටලි නාටය ්ාගන ශිල් මඨයන් චිරපට ්ාගන ශිල් මඨයන්
වි ාල පිරිසෂා මිනිසුන් ටානැස්සුවත් ඒ අයශේ ජීවිතශේ අවසාන
භාගශේ එශහළ නැත්නම් සැදෑ සළශේ ඒ අය සතුිටන්  පයන්න
රීයලළ පුේගලශයෂා ගිශේ නැහැ. අසනීප ශවලා ඉන්න
කලාකරුවන්ශේ ිඳන් ාරට
ගිටාල් මලා ගිටාල් මලා රුපියල් ම
5 000ෂා 10 000ෂා දීලා photograph එකෂා ගන්න ත්ම් සැහැයල
වුණ කලාකරුශවෝ ටාිටය බව අපි දැෂාකා. ඒත් කලාකරුශවෝළ
තළයි. ඒ අසනීප වුණ කලාකරුවා ාරට යනවා; ළළ ශම්
කලාකරුවා ක්ෂාෂා ක් ගන්නවා රීයනවා; පින්තූ්යෂා පා ක්
ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඒ වාශේළ ිතැම්
ශේ පාලනඥයන් ඒ කලාකරුවන් ශේදිකාවට ශගනාවා. එශහළ
ශේදිකාවට ශගනැල් මලා ඒ කලාකරුවන් තුගයන් කඩුක් විශේචනය
කාා. කඩුක් විශේචනය කා ඒ කලාකරුවන්ට ශළොකෂාද කශාේ?
කඩුක් විශේචනය කා කලාකරුවන්ට තෑගි ශබෝග ශදනවා
ශවම්වට ඒ කලාකරුවන්ට පහ් දුන්ම් පුේගලයන් ඔසවා
තබන්න ිතැම් ශේ පාලනඥයන් කටයුතු කාා. ඒ විධියට
කුරුණෑගල රශේ ශේදී කලාකරුවන්ට පහ් දුන් ශකශනකුට
ශේ පාලන පෂාෂයරීන් කසන සාවිධායකකම් පිරිනළේදී
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න එකදු කලාකරුශවෂාවත් ඊට විරුේධව
කාා කශාේ නැහැ.
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චිරපට නිෂ්පාදකවරු විධියට ිතැම් කලාකරුවන් කටයුතු
ක්න බව අපි දන්නවා. අපි දන්නා චිරපට අධයෂාෂව්ශයෂා
ඉන්නවා. අද ඒ චිරපට අධයෂාෂව්යා පා්ෂා පා්ෂා ගාශන්
ිවිදිනවා. ඒ අධයෂාෂව්යා නමින් චිරපට හදපු ිතැම් අය අද
ඉහා තැන්වල වැ ශඹනවා. ඒ නිසා නී ප විශ්ෝධී වැඩ ක්මින්
සළා යට ශහොඳ මුහුණ ශපන්වන පුේගලයන් ශවම්ශවම්ත්
නියළාකා්ශයන් නී පළය -අධික්ණළය- ක්රියා ළාර්ග ගත යුතුයි.
ඒ සඳහාත් ශළය අවස්ාාවෂා ක් ගත යුතුයි.
ශම් ශපෞේගලික ළන්ත්රී ශයෝ නාව තුා සඳහන් කකා්යට
කලාකරුවන්ට නී පළය ව ශයන් යලේධ ශවන අකටයුතුකම් ගැන
ශසොයා බැලිය යුතුයි. පසුගිය දිනවල කුරුණෑගල රශේ ශේදී පහ්
කෑ ඒ කලාකරුවන්ට අධික්ණශේ ශපනී යලිටන්නවත් අද කඩුක්ව
සහශයෝගයෂා දෂාවන්ශන් නැහැ; නී ප උපශදස් ලබා ශදන්ශන්
නැහැ. ඒ වාශේළ ළළ කලින් රීයපු ඒ චිරපට අධයෂාෂව්යා අද
ටාරළනට පත් ශවලා ඉන්න ඒ අධයෂාෂව්යා ශවම්ශවන් කාා
ක්න්න ශකශනකුත් නැහැ.
ශම් ශයෝ නාව තුා සඳහන් කකා්යට කලාකරුවන්ශේ
උදවුශවන් කඩුක් හදනවා වාශේළ කලාකරුවන්ශේ උදවුශවන්
සළා ය හදනවා වාශේළ කලාකරුවා තුගයන් යලනහව ලබා
ගන්නවා වාශේළ කලාකරුවාශේ ජීවිතශේ අවසාන කාලය
සු්ෂාෂිතව ගත රීමළට කලාකරුවාට නිවස්නයෂා කලාකරුවාට
්ෂාෂණාව්ණයෂා
අක්ළ ත්මින් කලාකරුවාට වාහන
බලපරයෂාවත් ලබා ශදන රළශේදයෂා හදන්න ඕනෑ. එශහළ
ක්ලා කලාකරුවා නරායලුවවන්න කටයුතු රීමළ ශම් කඩුක්ශේ
වගීපළෂාය රීයන එක රකා ක්මින් ළශේ අදහස් දැෂාවීළ
අවසන් ක්නවා.
ශබොශහොළ ස්තු පයි.
[අ.භා. ව.31]

ගවා නිුාල් 0 ගලප්පත්ති ෙුතා
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි
අශප් ්ශට් මිනිසුන්ශේ
හදගැස්ළ තී්ණය ක්න තී්ණාත්ළක බලශේගයෂා බවට අශප්
්ශට් කලාකරුශවෝ පත් ශවලා  පශබනවා. අද හුශදකලා ශවලා
ශවන් ශවලා ශකොන් ශවලා ජීවත්වන ා පශේ ශම් ළහා සම්පතට
නවදය නලින්ද ය පස්ස ළැ පතුළා ශගශනන ලද ශම් ශයෝ නාව
යම් කකා්යක අස්වැයලල් මලෂා ශවයි රීයලා ළා වි ්වාස ක්නවා.
කලාව රීයන්ශන් වි ්ව භාෂාවෂා නම් ශම් කලා ෂාශෂේරයට
සීළා ළායිම් නැහැ. කලාවට පෂාෂ ශේද පාට ශේද ා පකත්ව
ශේද රීයලවෂා නැහැ. ශම් පුාචි ශකොශදේශේ ජීවත් වන මිනිසුන්ශේ
හදගැස්ළ ර පනිර්ළාණය රීමළට ශම් දැවැන්ත මිනිස්සු ිප-කැප
ශවලා ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු යලාහලද ශදළාද මුස්ලිම්ද බර්ගර්ද
රීයලා ශළොනළ කකා්යරීන්වත් අපට ශවන් ක්න්න බැහැ.
අතීතශේ ඉඳලා ශම් දෂාවාළ අශප් ්ශට් නතාවශේ ජීවිතශේ විවිධ
පැ පකඩ ඒ ළහා දැවැන්ත මිනිසුන් වියලන් විවිධ අවස්ාාවල
ර පනිර්ළාණය ක්  පශබනවා. නමුත් අද ඒ මිනිසුන්ට ඒ නිර්ළාණ
රීමළ අභිශයෝගයෂා බවට පත් ශවලා ඒක පාප කර්ළයෂා බවට
පත් ශවලා  පශබනවා. ඒ මිනිසුන්ශේ නිර්ළාණ දිහා අද පාලකශයෝ
ිස් ි්ලා බලන්ශන් නැ ප නිසා ඒවා පිගයබඳව සුබදායී ර පලල
දෂාවන්ශන් නැ ප නිසා ළහා දැවැන්ත නිර්ළාණවලට යට ශවලා
අද ඒ කලාකරුවන් සුසුම් ශහාමින් ජීවත් වනවා. එවැනි යුගයක
තළයි අද අපි ජීවත් ශවන්ශන්.
කලාකරුවන් විවිධ ෂාශෂේරවල ඉන්නවා. නමුත්
අදත්
ශකොන්ද ශකගයන්  පයාශගන රීයලළ ව්දානයකට කප්පළකට
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සාශතෝසළකට
යටත්
ශවන්ශන්
නැ පව
ශේ පාලන
නායකයන්ශේ ගැත්තන් ඉත්තන් ශපත්තන් වහ දන් බවට පත්
ශවන්ශන් නැ පව තළන්ශේ නිර්ළාණ
නතාව ශවම්ශවන්
එගයදෂාවන යම් පිරිසකුත් ශම් කලාකරුවන් අත් යලිටන බව අපි
දන්නවා. රීයලළ ් යරීන් ශළොනළ කකා්යකවත් ලලදායක
ළැදිහත්වීළරීන් යුතුව ඔවුන්ශේ ජීවිත සුවපත් ක්න්න ඔවුන්ශේ
ජීවිත ඉහාට ශගනයන්න ඔවුන්ට අතටාත ශදන්න ළැදිහත් ශවලා
නැහැයි රීයන එක ඉතාළ වගීපළරීන් යුතුව ශම් ශළොශහොශත්දී
රකා ක්න්න කැළැ පයි.
ගරු නලින් ද ය පස්ස ළැ පතුළා රීේවා වාශේළ අශප් ලාාීපය
ා පයට මුදුන් ළල් ම කඩෂා වුණු ඒ ළහා දැවැන්ත කලාකරුවන්
ශ්ෝහල් මගත ශවලා ක්පු අශඳෝනා පසුගිය වකවාම්ව පු්ාළ
අසන්න ලැුදණා. ශම් මිනිසුන්ට කත්ළගරුත්වය අභිළානය
 පශබන නිසා ටාරා කන්නත් බැහැ. අස්ණභාවයට පත් වුණු ඒ
කලාකරුවන් පසු ගිය දිනවල අශප් ්ශට් පාලකයන්ශගන් ශකොයි
ත්ම් ඉල් මලීම් කාාද රීයලා අපි දැෂාකා. නමුත් ඒ පාලකයන්
නෑසුණු කනින් යුතුව ටාිටයා. ඔවුන් දිහා ිස් ශදක ි්ලා බැ දශේ
නැහැ; කන් වහශගන ටාිටයා; අන්ධශයෝ ශගො දශවෝ ිමටාශ්ෝ
වාශේ ඔශහේ ඉන්නවා. නමුත් ශම් කලාකරුවන් ශම් පාලකයන් ශම්
්ශට් පාලන බලයට ශගශනන්න ශේදිකා ගණශන් ගිටාල් මලා
තළන්ශේ කටහඬ පාවි්චචි ක්මින් තළන්ශේ හැරීයා තළන්ශේ
දෂාෂතා ඉදිරිපත් ක්මින් කැපරීමම් ක්මින් ශකොයි ත්ම් වද
ශේදනා විඳින්න ි පද රීයලා අපි කල් මපනා ක්ලා බලන්න ඕනෑ.
අද ඒ මිනිසුන්ට ඒ ශවම්ශවන් ර පලාභ ලබා ශදනවා ශවම්වට
පැත්තකට දාලා ශකොන් ක්ලා ශවන් ක්ලා හුදකලා ක්ලා
 පශබනවා. ශම් ශිල් මඨයන් අද අශප් ්ටට බ්ෂා ශවලා  පශබනවා.
අද ශම් ්ශට් අධයාපනයට
ාපයෂා ශවලා  පශබනවා
ශගොවිතැනට ාපයෂා ශවලා  පශබනවා. ඒ වාශේළ ශම් ්ශට්
කම්කරුවා ශගොවියා ධීව්යා ශිෂයයා යනාදී ව ශයන් ශම් සෑළ
ෂාශෂේරයටළ ළැදිහත් ශවන විවිධ බලශේගවලට අද ාපයෂා
ශවලා  පශබනවා. අද ඒ අයශේ නිෂ්පාදන බ්ෂා ශවලා  පශබනවා.
අශප් ්ටට ළහා දැවැන්ත කැප රීමළෂා ක්පු කලා ශිල් මඨයන්ද ඒ
විධියට බ්ෂා බවට පත් ක්ශගන ශම් ්ශට් පාලකයන් ඒ මිනිසුන්
ශනොසලකා හැ්  පශබනවා.
ශම් පුාචි ශකොශදේව ශලෝකශේ ඉහගයන් ඔසවා තබන්න
ඉහාටළ ශගනියන්න ශම් කලාකරුශවෝ
ා පශේදයරීන්
පෂාෂශේදයරීන් ශතෝව ශකොයිත්ම් කැපරීමළෂා ක්ලා
 පශබනවාද? නමුත් අද ඒ සම්බන්ධශයන් ඔවුන්ට රීයලදු
ර පලාභයෂා ලබා ශදන්න ශම් පාලකයන් සළත් ශවලා නැහැ.
වසරින් වස් ්ා ය සම්ළාන ලබා දීලා ඒ ශගොල් මලන්ශේ ශගවල් මවල
 පශබන අල් මළාරි පිශ්ේවාට වැඩෂා ශවන්ශන් නැහැ. ඒවා විකුණා
ශගන කන්න පුළුවන්කළෂා නැහැ. ඒවාශේ මුදල් මළය විටනාකළෂා
නැහැ. ඒ සම්ළාන ශදනවා වාශේළ ඒ මිනිසුන්ශේ ජීවිත ඉස්ස්හට
පවත්වාශගන යන්නත් මීට වඩා ළැදිහත් ශවලා උනන්දුශවන්
වුවළනාශවන් කටයුතු කා යුතුයි රීයලා අපි වි ්වාස ක්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි පාර්ලිශම්න්තු ළන්ත්රීව්යකු
ශලස වස් 5ෂා ටාිටයාට පස්ශසේ විරාළ වැුවපෂා ලැශබනවා. ශම්
කලාකරුශවෝ රීයන මිනිස්සුත් සළා ය ර පනිර්ළාණය ක්න්න
සළා ය ඉදිරියට ශගනයන්න ශළොනත්ම් කැප රීමම් ක්ලා
 පශබනවාද? ියි ඒ මිනිසුන්ටත් සලකන්ශන් නැ පව ඉන්ශන්?
තුට්ුව ශදශෂා ශේ පාලනඥයන්ශේ ගණනට ඒ මිනිසුන් දළන්ශන්
නැ පව ඒ මිනිසුන්ශේ ජීවිතය පවත්වා ශගන යන්න උදේ කා
යුතුයි. ඒ කලාකරුවන් මිය ප්ශාොව ගියාට පසුව ඒ අයශේ දුවාදරුවන්ට කද්ණීය ිමරිඳට ජීවත් ශවන්න පුළුවන් විධිශේ විරාළ
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වැුවපෂා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුගයන් සම්ළත ක්ලා ලබා දීලා ඒ
අය ඉහගයන් ඔසවා තබන්න සුවපත් ක්න්න ළැදිහත් ශවන්න
ඕනෑය රීයන බලරීමළ ක්මින් ළළ නිහඬ වනවා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීාරට ගරු ්න් න් ්ාළනායක නිශයෝ ය අළාතයතුළා.
[අ.භා. ව.37]

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා (සොජ සවිබල ගැන්වීම් ුා
සුබසාධාන නිප්යෝජය අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - ெமூக வலுவூட்டல் ைற்றும்
நலன்புொி பிரதி அமைச்ெர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි පාර්ලිශම්න්තු ළන්ත්රී ගරු
(නවදය)
නලින්ද
ය පස්ස
ළැ පතුළා
කලාකරුවන්
සම්බන්ධශයන් අද දින ඉදිරිපත් ක්පු සභාව කල් ම තබන
අවස්ාාශේ ශයෝ නාව ඉතාළ කාශලෝචිත ශයෝ නාවෂා. එය
ළශගන් ශවන්න ඕනෑ ශයෝ නාවෂා රීයලාත් ළළ ටාතනවා. එතුළා
කලාකරුවන් සළර ශබොශහොළ සමීපයි. එතුළා චිරපිට බලන්න
මුහු්ත් උශාලවල් මවලට එනවා අපි දැකලා  පශබනවා. ශබොශහොළ
කලාකාමී හදවතෂා  පශබන ළශේ සශහෝද් ළන්ත්රීව්යාට ළළ ශම්
අවස්ාාශේදී ස්තු පය පුද ක්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්්රිතුළනි කලාකරුවන් ගැන කාා
ක්ේදී ඉ පහාසශේ ඉඳන්ළ යලදු වූ ශේවල් මවල  පත්ත ිත්ත කාා
කා යුතු වනවා. පසුගිය ශබොශහෝ ් යන් වියලන් -සෑළ ් යෂාළ
වාශේ- හැළදාළ කලාකරුවන්ව පාවි්චචි කශාේ ක්පිාචා
නයාශයම්යි. ශහොේදෂා ්ස ක්න්න ක්පිාචා පාවි්චචි ක්නවා
ඊට පසුව ඒක වියල ක්ලා දානවා. ඒක නිකම් "ශකොන්ඩම්  පයරි"
වාශේයි. පාවි්චචි කාා වියල කාා. හැළදාළ කලාකරුශවකුශේ
අගය; කලාකරුශවකුශේ විටනාකළ තී්ණය ශකශ්න්ශන්
ළැ පව්ණයෂා රීට්ුව වුණාළයි. ළැ පව්ණ ශේදිකාවට
කශලෝකයෂා ශගශනන්න ළැ පව්ණ ශේදිකාව අසලට නතාව
ශගන්වන ශසනර රැස් ක්න්ශනෂා - crowd-puller - හැිටයටයි
කලාකරුවාව පාවි්චචි කශාේ. ඊට පසුව වියල කාා. ඒක තළයි හැළ
් යරීන්ළ වුශඩු. ඒක තළයි  පත්ත ිත්ත. පැහැදිලි සතයයෂා.

ශම් ් ය ගැන කාා ක්ේදි -ළළ අ ප ශයෝෂා පශයන් කාා
ක්නවා ශනොශවයි - පසුගිය යුගශේ ස්සවි සම්ළාන උශාල
වස් 8රීන් පැවැත්වුශඩු නැ ප බව ඔබතුළාට ළතක ි ප
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි. නමුත් වස් 8කට පසුව ස්සවි
සම්ළාන උශාල පැවැත්වුණා. පසු ගිය දා නාධිප ප සම්ළාන
උශාල පැවැත්වූවා. ස්සවි සම්ළාන උශාලට අ පගරු
නාධිප පතුළාශේත් ගරු අගළැ පතුළාශේත් මූලිකත්වශයන්;
අම්ග්රහශයන් යුතුව රුපියල් ම ලෂාෂ 0ක මුදලෂා ශවන් ක්මින්
ශහොඳළ නළුවා ශහොඳළ නිගයය ශහොඳළ අධයෂාෂණය ශහොඳළ
චිරපිටය යනාදී ව ශයන් ඒ ඒ කලාකරුවන්ට සම්ළාන ලබා
දුන්නා. ඉ පන් ළළ රීයන්ශන් එශහළ අළතක කාා රීයලා අද
රීයන්නට බැහැ රීයලායි. ඒ වාශේළ-

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඔබතුළාශේ කඩුක්ශවන් ඔබතුළාට නම් ලැශබයි.

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අශන්! ඉ පන් ළශේ කඩුක්ශවන් ළට ලැශබනවා රීයන එක
වැරැදි වැඩෂා ශන්. ගරු ිමළල් ම ්ත්නායක ළන්ත්රීතුළා ළතෂා ක්පු
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එක ශහොඳයි. පසුගිය කාලශේ වුශඩු ශළොකෂාද? ළළ ශම්
විශේචනයෂා ක්නවා ශනොශවයි. ශම් ලාකාශේ නතාව දන්නා
 පත්ත ිත්ත ගැනයි ළළ රීයන්ශන්. රුපියල් ම ශකෝිට 12ෂා වියදම්
ක්මින් සල් මළන් ඛ්ාන්ව ශගන්වූවා. අද
FCID එශෂා ඒ
සම්බන්ධශයන් file එකෂා  පශබන අත් නක්වකුත් ක්රියාත්ළක
ශවනවා. ඊට ඉස්ස් ශවලා ශළොකෂාද වුශඩු? IIFA රීයලා
උශාලෂා පැවැත්වූවා. ස්සවි සම්ළාන උශාල ්ා ය නාටය
උශාල නාධිප ප සම්ළාන උශාල යනාදී ශළොනවාවත් ලාකාශේ
පැවැත්වූශේ නැහැ. අවුරුදු 8ෂා  පස්ශසේ පැවැත්වූශේළ නැහැ.
නමුත් IIFA සම්ළාන උශාල රීයලා සල් මළන්ඛ්ාන් සා ය දත්
ිතුළු ටාන්දි නළු නිගයයන් ශගන්වලා රුපියල් ම ශකෝිට 150කට
වැඩිය වියදම් කාා. ටාටපු නාධිප පව්යා පසු ගිය ිටශෂාළ ශළවැනි
ශේවල් ම තළයි කශාේ.
නමුත් ඒ ටාටපු නාධිප පව්යාටත්
ස්තු පවන්ත වන්නට ඕනෑ එතුළාත් කලාකරුවන්ට කදශ්යි. අක්ළ
ත්ශම් එතුළා උශේ දු්කානශයන් කලාකරුවන්ට කාා ක්ලා
ඔවුන්ශේ birthdaysවලට wish කාා. එතුළා උශේ .00 ඉඳන්
10.00 ශවනකන් ගත කශාේ ඒ සඳහායි. නමුත් පසුගිය කඩුක්
එෂාක සාසන්දනාත්ළකව බලේදී අපි රූ කාන්ත ගුණ පලකලාශේ
ශකොඩුඩ කැපුශේ නැහැ. ශපට්රල් ම දාලා අශනෝ ලාශේ ශගවල් ම ගිනි
 පබ්ශබ් නැහැ.
ශම් ් ය කලාකරුවන්ට සලකනවා ළදි රීයා දැන් ශචෝදනා
ක්න්නට බැහැ. නාධිප ප සම්ළාන උශාශල් මදී ඉතාළ සාශේදී යලදු
වීළෂා ළළ ිස් ශදශකන්ළ දැෂාකා. නන්දා ළාලිනි ළහත්මියට
"ස්වර්ණ සාඛ්" රීයන සම්ළානය ටාමි වුණා ධර්ළයලරි
බඩුඩා්නායක ළහත්ළයාට ශඩොනල් මඩ් කරුණා්ත්න ළහත්ළයාට
සහ ස්වර්ණා ළල් මලවා්්චචි ළහත්මියට සම්ළාන ටාමි වුණා. ශම්
හත් ශදනාළ සම්ළාන ලබේදී ශම් ්ශට් රධාන පු්වැයලයා වන
නාධිප පතුළා නැඟිටලා අත්ශපොාසන් දුන්නා ළා දැෂාකා. ඒක
ළා දුුව ඉතාළ සාශේදී යලදු වීළෂා. [බාධා රීමළෂා] ශළොකෂාද?

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

රවීණ නළු නිගයයන්ට කප්ප කඩ දාන්න ඉඩ දුන්නා ශන්
කාලශේ කඩුක්ව.

ඒ

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

රවීණ නළු නිගයයන්ට කප්ප කඩ දාන්න?

ගවා බිෙල් 0 රත්නායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ඔේ විශේ නිගයයන්ට එශහළ.

ගවා ෙන්ත්රීවරප්යක්

(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

ැකලින් ් ර්නිනැන්ඩ්ස්ට -

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ක!
ැකලින් ් ර්නිනැන්ඩ්ස්. එතුළා රීයන කාාව ිත්ත.
නමුත් ළළ ගරු ිමළල් ම ්ත්නායක ළන්ත්රීතුළාට ශම් වාශේ ශදයෂා
රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිගයයට ළශේ යම් ගරු රීමළෂා  පශබනවා.
ශළොකද ශලොකු විශේ විනිළයෂා ිය ලාකාවට ශේනවා. ඒ
රීයන්ශන් ශළශතෂා යලනළාශේ රීයලළ නිගයයෂා ශනොශගනා
විධිශේ විශේ මුදලෂා ලාකාවට ශගන එනවා.
ශබොලිවුඩ්වල
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fourth highest-paid actress හැිටයට අද ිය ශලොකු මුදලෂා
ලාකාවට අ්ශගන එනවා. ඒ ගැන ළශේ ශගෞ්වයෂා  පශබනවා.
නමුත් කප්ප කඩය ගැන ළශේ විරුේධත්වයෂා  පශබනවා. [බාධා
රීමළෂා]ඔේ ගරු (නවදය) නලීන්ද ය පස්ස ළන්ත්රීතුළා.

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ඔබතුළාටත් ළතක ි ප ිත්තටළ විශේ
ශටලි නාටය
චිරපට සඳහා බේදෂා අය ක්න්න අපි කාලයෂා  පස්ශසේ
ඉල් මලීළෂා කාා. ලෂාෂ හත්ක බේදෂා දැම්ළා. නමුත් අශප්
අධයෂාෂව්ශයෂා ගිටාන් විශේය ය නළු නිගයයන් ශයොදා ශගන
චිරපටයෂා ක්න එක ්ටටත් ගරුත්වයෂා ශන්. ඒ අම්ව විමුෂා ප
යසුන්ද් චිරපටයෂා කාා. එය ලාකාවට ශගනැවිත්  පශබනවා.
ඒක ශපන්වන්න යම් රීයල -

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

සම්ළාන ලැබූ චිරපටයෂා.

ගවා (වව ය) නලින් ජයතිසනස ෙුතා

(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ර ්නය  පශබන්ශන් ඒ චිරපටයටත් අ් බේදළ අය ක්න
එකයි. ඒක හරිළ අසාධා්ණයි. ගරු නිශයෝ ය ිළ පතුළනි අපි
ශම් කා්ණය ගැන අවධානය ශයොමු ක්ලා ඔබතුළාත් අපිත් ශම්
ගැන කාා ක්ලා ශම්කට විශ ේෂ සහනයෂා ලබා ශදමු. ශළොකද
ඔවුන් ලාකාශේ නළ ශලෝකයට ශගන ගිටාන්  පශබනවා.

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඔබතුළාට ළා කචා් ක්නවා. ළළ යලයයට
යලයයෂා එකරයි. විමුෂා ප යසුන්ද් රීයන්ශන් ළශේත් ශහොඳ
මිරශයෂා. ලාකාවට වි ාල ීපර් පයෂා ශගනා Cannes Film
Festival
වැනි
උශාලවලදී
ශහොඳළ චිරපටය ශහොඳළ
අධයෂාෂව්යා ව ශයන් සම්ළාන ලැබූ පුේගලශයෂා. ඒ වාශේ
ශේවල් ම ශනොවිය යුතු ශේවල් ම.
ගරු නාධිප පතුළාත් ගරු
අගළැ පතුළාත් ශම් පිගයබඳව දැම්වත් ක් ඒ ගැන ක්රියා ක්න්නට
බලාශපොශ්ොත්තු ශවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි රසන්න විතානශේ වැනි
චිරපට අධයෂාෂවරු ලාකාවට ළහා ීපර් පයෂා ශගන දුන්නා.
ශලස්ටර් ශජ්ම්ස් ඨයරිස් ළහත්ළයා අපට අළතක ක්න්න බැහැ.
මුලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ළා ශම් අවස්ාාශේ රීයනවා
ශම් කලාකරුවන්
මුනිවරුන් වැනි පිරිසෂා රීයලා. ඔවුන්
තළන්ශේ ජීවිත කාලය පු්ා
නතාව සන්ශතෝෂ ක්නවා.
ගුණදාස කපුශේ ගැන කාා ක්නවා නම් ගුණදාස කපුශේ
අම්ළා ගැන රීයන "දවසෂා පැල නැ ප ශහේශන්" ගීතය නිසා
තළන්ශේ ළත්පැන් පානය නවත්වපු ශබ්බේශදෝ ටාිටයා. යලනළා
කෘ පයරීන් චිරපටයරීන් ගීතයරීන් -

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු නිශයෝ ය
 පශබනවා.

ිළ පතුළා

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ළට වැඩිපු් කාලය දුන්නා.

ඔබතුළාට තව විනාඩියෂා
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පාර්ලිශම්න්තුව

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

නැහැ කාලය ශබොශහොළ සීමිතයි. තව ළන්ත්රීවරුන් තුන්
ශදශනෂා කාා ක්න්නට ඉන්නවා.

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ිළ පතුළාශේ කාලශයන් ළට දුන්නා.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

1258

අද දින සභාව කල් ම තබන අවස්ාාශේ ශයෝ නාව ශගන ක ගරු
(නවදය) නලින්ද ය පස්ස ළැ පතුළාට ස්තු පවන්ත වනවා. එතුළා
ශයෝ නා කා විරාළ වැුවප ලබා දීළට සහ සැඳෑ සළශේ
කලාකරුවන්ට ශවන අග පය ඒ අපහසුතාව සළනය රීමළට
ඔවුන්ට නිශවස් සහ අශනකුත් යලය ද පහසුකම් ලබාදීළට ශම් ් ය
ක්රියාක්න බවත් ඒ සටශන්දී ගරු (නවදය) නලින්ද ය පස්ස
ළැ පතුළා සළර ළා නි්තුරුව ඉන්නවා රීයන ශපොශ්ොන්දුවත්
ශදමින් ළශේ කාාව අවසන් ක්නවා. ශබොශහොළ ස්තු පයි.

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Seyed Ali Zahir Moulana.
minutes.

You have three

එතුළා පිගයතුරු කාාව ක්නවා ශන්.
[பி.ப. 4.47]

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

ගවා ප්සේයිඩ් අලී සාහීර් ෙවුලානා ෙුතා

එයින් ළට විනාඩි පහෂා දුන්නා.

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana)
பிஸ்ைில்லொஹிர் ரஹ்ைொனிர் ரஹீம்.

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ඒකත් එෂාක තළයි. විනාඩියරීන් කාාව අවසාන ක්න්න.

ගවා රන්ජන් රාෙනායක ෙුතා

(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශහොඳයි. ළා යම් රීයල කාලයෂා ගත්තාට සළාවන්න. ළා
රීයන්ශන් ශම් කලාකරුවන් මිය ගියාට පස්ශසේ මිනිය ාරට
ගිටාන් ළා ශගද් ගිටාන් වර්ණනා ක්නවාට වඩා ශම් අය ජීවත්ව
යලිටන කාලශේ දී ඒ ෂා පය නධර්යය ශසශනහස සම්ළාන
වාශේ appreciate ක්න ඒවා පුළුවන්ත්ම් ක්න්න. පසුගිය
දවස්වල " නිගය ළස් හා දඩ ළස් " ගැන කාාවෂා ළළ කාා. යම්
රූපවාටානී නාගයකාවක
ශටලි නාටයයෂා විකා නය ක්වා
ගන්නට අශප් අධයෂාෂවරුන්ශගන් සල් මලි ගත් අවස්ාා  පුදණා.
ළට  පශබන කාලය සීමිත නිසා පුළුවන් ශේගශයන් ළළ ශම්
කා්ණා ිටක සඳහන් ක්න්නම්. පසුගිය දවස්වල කලාකරුවන්ට
bank loans ශනොශදන තත්ත්වයෂා අපි දැෂාකා. ශළොකද ඒ
ශගොල් මලන්ට pay sheet එකෂා නැහැ. ඒ ශගොල් මලන්ට පඩි පතෂා
නැහැ. එළ නිසා ඒ ගැනත් කාා ක්න්නට ඕනෑ. විරාළ වැුවප
ගැන අපි ක්රියා ක්නවා. ළශේ ළාළා වන වි යකුළා්ණතුාග
ළහත්ළයාටත් ශවඩි  පබ්ශබ් ශම් ්ශට්. ඒ වාශේ ශේ පාලන පගය
ගැනීම් යලදුවුණා. ෂාරුෂා ඛ්ාන්ට ශබෝම්බ ගැහුශේ ශම් ්ශට්.
ශලෝකය වශට් ගිය ෂාරුෂා ඛ්ාන්ට ශබෝම්බ ගැහුශේ ශම් ්ශට්.
ශළවැනි ශේවල් ම යලදුවුණු ්ටෂා. ඒ යලය ද ශේවල් ම ගැන ඉ පහාසය
බලේදී අද කලාකරුවන්ට කද්ය ක්න අගළැ පව්ශයෂා
ශලස්ටර් ශජ්ම්ස් ඨයර්ස් ළහතාශේ ශගද්ට ගිටාල් මලා ඔහුශේ
ඉ පහාසය ගැනළ කාා ක්න්න පුළුවන් අගළැ පව්ශයෂා අපට
යලිටනවා. ඒ වාශේළ ඩබ්ලිේ.ඩී. අළ්ශේවයන්ට කද්ය ශකරුව ඒ
වාශේළ තවදු්ටත් කද්ය ක්න නාධිප පව්ශයෂා යලිටනවා.
හරියට කලට ශවලාවට ස්සවි සම්ළාන උශාල ්ා ය සම්ළාන
උශාල
නාධිප ප සම්ළාන උශාල  පයන ගරු ගයන්ත
කරුණා පලක ගරු ප්ණවිතාන වැනි ළැ පිළ පවරු යලිටනවා.
එවන් අවස්ාාවක ළළ ටාතනවා කලාකරුවන්ට ශහොඳ ශහටෂා
අනාගතයෂා ශහොඳ අවස්ාාවෂා උදාශවයි රීයලා. ශම් ් ය
කලාකරුවන්ට ශහොඳින් ිහුම්කන් ශදන ් යෂා.

(ைொண்புைிகு தெயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ )

தகளரவ
அவர்கசள,

தமலமைதொங்கும்

தகளரவ

உறுப்பினர்

"தைது வொழ்வின் இளம் பருவம் ைற்றும் நடுநிமலப்
பருவத்மதக் கமலத்துமறயின் சைம்பொட்டுக்கொகவும் ைக்களின்
இரெமனக்கொகவும்
அர்ப்பணித்த
இலங்மகயின்
பல
கமலஞர்கள் தைது வொழ்க்மகயின் இறுதிக் கொலப்பகுதிமய
ைிகவும் துன்பகரைொன நிமலயிசலசய கடத்த சவண்டிய
நிமலமைக்குத்
தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில்
ெிலர்
வொடமக வீடுகளில் வொழ்ந்து வருவசதொடு சதமவயொன
சுகொதொர வெதிகமளக்கூடப் தபற்றுக்தகொள்ள முடியொத
நிர்க்கதியொன
நிமலமைக்கும்
உள்ளொகியுள்ளனர்.
பல்சவறுபட்ட
அரெொங்கங்கள்
கமலஞர்களின்
நலசனொம்பலுக்கொகப்
பல்சவறுபட்ட
முமறமைகமள
முன்தைொழிந்தசபொதிலும்
அமவ
எதிர்பொர்க்கப்பட்ட
அளவுக்குப் பயனளிக்கவில்மல. வயது முதிர்கின்றமையினொல்
அல்லது சநொய்களுக்கு உள்ளொகின்றமையினொல் அல்லது திடீர்
விபத்துக்களுக்கு உள்ளொகின்றமையினொல் நிர்க்கதி நிமலக்கு
உள்ளொகின்ற கமலஞர்களுக்கொக முமறயொன நலசனொம்பல்
சவமலத்திட்டதைொன்று வகுக்கப்பட சவண்டும்"
என்று தகளரவ உறுப்பினர் மவத்திய கலொநிதி நளிந்த
ஜயதிஸ்ஸ
அவர்கள்
முன்தைொழிந்துள்ள
இந்தப்
பிசரமணமயப்
பொரொட்டுவதுடன்,
இதுகுறித்துச்
ெில
விடயங்கமளயும் தெொல்ல விரும்புகின்சறன்.
கமலஞர்கமள வொழும்சபொசத வொழ்த்த சவண்டும் என்று
தெொல்வொர்கள். ெசகொதரர் அமைச்ெர் ஹிஸ்புல்லொஹ் அவர்கள்
இங்கு இருக்கின்ற இச்ெந்தர்ப்பத்தில் நொன் ஒரு விடயத்மதச்
தெொல்ல விரும்புகின்சறன். எங்களது பகுதியிசல பல
கமலஞர்கள் ைிகவும் கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிமலகளிசல பல
பிரச்ெிமனகளுக்கு முகம்தகொடுத்தவண்ணம் வொழ்கின்றொர்கள்.
அந்த
வமகயில்
வயது
முதிர்ந்த
நிமலயிலும்
சநொய்களுக்குட்பட்ட நிமலயிலும் உதவிகள் வழங்கப்பட
சவண்டிய நிமலயிலுமுள்ள எைது கமலஞர்கள் ெிலொின்
விபரங்கமள இங்கு நொன் தெொல்ல விரும்புகின்சறன்.
அவர்களில் ஒருவர் ஜனொப் தவள்மளத்தம்பி என்பவர்.
சபொக்கர் வீதி, ஏறொவூர் எனும் முகவொியில் வெித்துவரும் இவர்,
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"கட்மட தவள்மள" என்னும் தபயொினொல் அமடயொளம்
கொணப்பட்ட ஓர் இமெக் கமலஞரொவொர். தற்சபொது வருைொன
வழிகளின்றி,
வொழ்வொதொர
வெதிகளுக்கொகவும்
தனது
ைருத்துவத் சதமவகளுக்கொகவும் அடுத்தவர்களின் உதவிமய
எதிர்பொர்த்திருக்கின்ற அவர், எழுந்து நடைொட முடியொத
நிமலயில்
வொழ்வின்
இறுதி
நொட்கமளக்
கழித்துக்
தகொண்டிருக்கின்றொர்.
அசதசபொன்று கலொபூஷணம் அலி முஹம்ைது முஸ்தபொ
என்பவர்
கலொெொர
அலுவல்கள்
திமணக்களத்தினொல்
கலொபூஷண விருது வழங்கிக் தகளரவிக்கப்பட்ட முக்கியைொன,
தகளரவைிக்க ஒரு ைனிதர். இவர் முமறயொகச் ெங்கீதம் கற்ற
ஒரு கமலஞரொவொர். 'ஈழத்து ஈ.எம். ஹனீபொ' என இலங்மக
வொதனொலி முஸ்லிம் செமவயினொல் பொரொட்டப்பட்ட இவர்,
தொன் கற்ற ெங்கீதத்தில் ஒரு ெிறந்த விற்பன்னரொக இருந்து
பல்சவறு கமல நிகழ்ச்ெிகள்மூலம் கமல விருந்தளித்தவர்.
தனக்தகன்று தெொந்த வொழிடைின்றி வொடமக வீதடொன்றில்
வெித்து வருகின்ற அவர், தற்சபொது சுகவீனம் கொரணைொக
நடைொட முடியொத நிமலயில் கொணப்படுகின்றொர். முமனய
வளவு வீதி, ஏறொவூர் எனும் முகவொியிலுள்ள வீதடொன்றில்
வெித்துவருகின்ற இவமர நொன் கடந்த வொரம் பொர்க்கச்
தென்சறன். அவரது மவத்தியச் தெலவுக்குக்கூட வெதியில்லொத
நிமலயில் அந்தக் குடும்பம் இருக்கின்றது. எனசவ, இவ்வொறு
வயது
முதிர்ந்து
சநொய்வொய்ப்பட்டிருக்கின்றவர்களுக்கு,
நிர்க்கதி
நிமலயில்
இருக்கின்றவர்களுக்கு
முமறயொன
நலசனொம்பல்
சவமலத்திட்டதைொன்று
வகுக்கப்பட
சவண்டுதைன்ற இந்தப் பிசரரமணமய ஆசைொதித்து இந்தச்
ெந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறிக்தகொள்கிசறன்.

Therefore, I really appreciate the Adjournment Motion
moved by the Hon. (Dr.) Nalinda Jayatissa. It is a
wonderful gesture of yours. A proper course of action
should be taken on behalf of these artistes who are
rendered helpless due to reasons such as aging, sickness
and accidents.
Thank you.
ගවා මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො

(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Thank you. The next speaker is the Hon. Gnanamuthu
Srineshan. You have two minutes.
[பி.ப. 4.51]

ගවා ඥපානමුත්ුර ශ්රීප්න්සන් ෙුතා

(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீசநென்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

கமலஞர்கமள வொழும்சபொசத தகௌரவிக்க சவண்டும்,
அவர்கள்ைீது எைது கவனம் தெலுத்தப்பட சவண்டும் என்ற
அடிப்பமடயில் தகௌரவ உறுப்பினர் மவத்திய கலொநிதி
நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்களொல் தகொண்டுவரப்பட்ட இந்தப்
பிசரரமண கமலஞர்களுக்குொிய ைொியொமதகமள அளிப்பதொக
அமைந்திருக்கின்றது.
உண்மையில் நொம் எங்களுமடய
பண்பொடுகமளச்
தெொல்கின்றசபொது,
"எைது
கமல,
கலொெொரங்கள்"
என்றுதொன்
வொிமெப்படுத்துகிசறொம்.
எங்களுமடய கலொெொர இருப்புகளுக்கொகப் பொடுபடுகின்ற
அப்படிப்பட்ட கமலஞர்கள் அவர்களது இளம் பருவத்தில்,
வொழ்வின்
நடுப்பருவத்தில்
கமலகளுக்கொக
அவர்கமள
அர்ப்பணித்ததன் பின்னர், வயது கடந்த நிமலயில் அந்தக்
கமலஞர்கமள நொங்கள் கவனிக்கொது விடுகின்ற ஒரு தன்மை
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கொணப்படுகின்றது.
அதொவது,
அவர்கள்
நொட்டின்
கமலக்கொகத் தங்கமள அர்ப்பணித்தவர்கள். அதன் பின்னர்
அவர்கள்
வீடுகளற்ற
நிமலயிலும்
கவனிப்பொரற்ற
நிமலயிலும் வொழ்கின்ற ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலமை
கொணப்படுகின்றது.
இப்படிப்பட்ட
கமலஞர்கமள
அமடயொளங்கண்டு அவர்களுக்குொிய ைொியொமத அளிக்கப்பட
சவண்டும், அவர்கள் தைது முதிர் பருவத்தில் ெிறப்பொக
வொழ்வதற்குொிய ஒரு ெந்தர்ப்பத்மத அளிக்கசவண்டும் என்ற
அடிப்பமடயில் இந்த நல்லொட்ெி அரெொங்கம் கமலஞர்கள்
பக்கைொகத் தனது பொர்மவமயத் திருப்பக்கூடிய விதத்தில்
தகொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் பிசரரமண உண்மையில்
வரசவற்கத்தக்கது.
அந்தவமகயில், இன்று ஏங்கிக்தகொண்டிருக்கின்ற முதிர்
பருவத்மதயமடந்த வசயொதிபக் கமலஞர்கள் இப்படிப்பட்ட
ஒரு
பிசரரமண
பொரொளுைன்றத்தில்
தகொண்டு
வரப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்மத அறிகின்றசபொது
நிச்ெயைொக
அவர்கள்
ெந்சதொெப்படுவொர்கள்.
எனசவ,
சபசுதபொருளொக
இல்லொைல்
நமடமுமறப்படுத்தக்கூடிய
விதத்தில் இந்தக் கமலக்குொிய - கமலஞர்களுக்குொிய
ைொியொமத, தகௌரவம் அளிக்கப்படல் சவண்டும்; அவர்களது
நலன்கள்
ஓம்பப்பட
சவண்டும். குறிப்பொக,
கிரொைிய
ைட்டங்களில்
உள்ள
கமலஞர்கள்
கூடுதலொகக்
கவனக்குவிப்புக்கு
உள்ளொக்க
சவண்டுதைன்று
கூறி,
அைர்கின்சறன்.

[අ.භා. ව.53]

ගවා එසන.බී. නාවින්න ෙුතා (අභයන්තර ක යුුර වය
සංවර්ධාන ුා සංසනකිතික ක යුුර අොතයුරො)

(ைொண்புைிகு
எஸ்.பி. நொவின்ன - உள்ளக அலுவல்கள்,
வடசைல்
அபிவிருத்தி
ைற்றும்
கலொெொர
அலுவல்கள்
அமைச்ெர்)

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Internal Affairs,
Wayamba Development and Cultural Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි
ගරු (නවදය) නලින්ද
ය පස්ස ළන්ත්රීතුළා සභාව කල් ම තබන අවස්ාාශේ ශගන එන ලද
ශයෝ නාව ගැන යලය ද ශදනා ඉදිරිපත් කා අදහස් ඉතාළ
ඕනෑකමින් ළළ අහශගන ටාිටයා. කවුරුත් කලාවට කදශ්යි. ඒ
වාශේළ කලාකරුවන්ටත් කදශ්යි. හැළ ් යෂාළ කලාකරුවන්
ශවම්ශවන් වි ාල ශසේවයෂා ක්ලා  පශබනවා. අපිට ඒක අළතක
ක්න්න බැහැ. ඒ වාශේළ ශම් ් ය යටශත්ත් කලාකරුවන් සඳහා
හුරෂා පහසුකම් අපි ලබා ශදමින් යනවා. ඒ වාශේළ අපට දැම්ම්
දුන්ශනොත් ළ්ණයකදී රුපියල් ම ලෂාෂයෂා අපි ශගවනවා. ඒ
වාශේළ ශම් ් ය බලයට පත් වුණාට පසුව වයස අවුරුදු 23 යලට
55 අත් හැළ ශකශනකුටළ විරාළ වැුවපෂා ලබා දීළ සඳහා
ක්ම්භයෂා ව ශයන් ් ය වියලන් රුපියල් ම 50 000ෂා ශගවලා ඒ
කාලය තුා ශ්රී ලාකා සළා ක්ෂාෂණ ළඩුඩලය සළර ඒකාබේධ
ශවලා ඔවුන්ශේ විරාළ වැුවප වැඩිදියුණු රීමළට අවස්ාාවෂා ලබා
දීලා  පශබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු ළන්ත්රීතුළනි ඒ වාශේළ අශප් පාාත්වල
කලාකරුවන් ගැන ළළ දන්නවා. ඒ අයටත් අපි උදේ ක්නවා. ඒ
අය වයස්ගත වුණාළ තළයි ර ්නය  පශබන්ශන්. කලාකරුවන්ට
තළන්ශේ ළධයළ වයස දෂාවා ශහොඳට වැඩ කටයුතු ක්න්න
පුළුවන් නම් ඔවුන් හැබෑ දෂාෂයන් වාශේ වැඩකටයුතු ක්නවා.
නමුත් අවසාන භාගශේ තළයි ඔවුන් ගැන ශනොබලා ඉන්ශන්
රීයන එකයි ්ශට් සාළානය ළතය අම්ව අපට ශපනී යන්ශන්. ඒ
වාශේළ ඒ අයට උදේ රීමළ සඳහා අපි නැවත කැිමනට්
ශයෝ නාවෂා ශේන්න යනවා. වයස අවුරුදු 0ට වැඩි අයට ් ය
රුපියල් ම තුන්දහසෂා වාශේ මුදලෂා ශගවනවා. ඒ වාශේළ
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පාර්ලිශම්න්තුව

[ගරු එස්.බී. නාවින්න ළහතා]

කලාකරුවාටත් යම් මුදලෂා ලබා දීශම් එවැනි වැඩපිගයශවාෂා අපි
ක්රියාත්ළක ක්නවා.
දැනට ළාස තුනකට ශප් තළයි
කලාකරුවන්ට රුපියල් ම 50 000ක විරාළ වැුවප ක්ම්භ කශාේ. ඒ
වාශේළ අපි ශම් කටයුත්තත් ක්ම්භ ක්න්න බලාශපොශ්ොත්තු
වනවා.
කලාකරුශවකුශේ යම් අසනීප තත්ත්වයෂා පිගයබඳ අපට දැම්ම්
දුන්ශනොත් අපි ඒ සඳහාත් ඔවුන්ට කධා් ක්නවා. කලාකරුවන්
ශදස බැ දවාළ හුරෂා අය ශබොශහොළ දෂාෂයි. ශවනත් ශවනත්
ශේවල් ම ක්මින් ඒ අය තළන්ශේ ජීවිතය ශගන යනවා. සළහ්
අටාාසක කලාකරුවන් තළාශේ ජීවිතය කලාව ශවම්ශවන්ළ කැප
ක්ලා අවසාන කාලය අස්ණව ගත ක්නවා. එවැනි අවස්ාා
 පශබනවා නම් සහ එය අපට දැන්වුශවොත් ඒ අයට මුදලින් කධා්
ක්නවා. ශබශහත් අව ය නම් ඒ පහසුකම් ලබා ශදනවා. ඒ
වාශේළ අපි පසුගිය කාලශේ දැෂාකා යලාදු රීයන්න පුළුවන්
ශගොඩෂා අය නිකම් ඉන්නවා. ශළොකද අ දත් අය තළයි දැන්
ශබොශහොළයෂා තැන්වලට ශගන්වා ගන්ශන්. ඒ නිසා ඒ අය ගැනත්
අපි කල් මපනා කාා. ඔවුන්ට ගමින් ගළට යාළට සාස්කෘ පක
ශදපාර්තශම්න්තුශවන්
වාහනයෂා
ලබාදීලා
සාස්කෘ පක
ශදපාර්තශම්න්තුව හ්හා ඒ ඒ පාාත්වල  පශයන සාස්කෘ පක
ළධයස්ාාන ළැදි ක්ශගන ඔවුන්ශේ කලාව නැවත ව්ෂා පණ
ගැන්වීළ සඳහාත් ඔවුන්ට කදායළෂා ලබාගැනීළ සඳහාත් වූ
වැඩපිගයශවා දැන් සකස් ක්ලා  පශබනවා. ශළොකද එෂා එෂා
අයට  පශබන ර ්න විවිධාකා්යි.
නැුවම් ගැයුම් පළණෂා ශනොශවයි අශප් පාාත්වල කලාවට
සම්බන්ධ ශවනත් ශේව දත්  පශබනවා. ගරු නලින්ද ය පස්ස
ළන්ත්රීතුළා නිකවැ්ිටය රශේ ශේ යලිටන කලාකරුවකු පිගයබඳව
රීේවා. ළළ පසු ගිය කාලශේ එතුළාටත් වි ාල මුදල් ම රළාණයෂා
ලබා දුන්නා. බක් ළල් මලකුත් යැේවා. ඒ එළ කලාකරුවාට ජීවත්
වන්න අළාරුයි රීයලා ළට දැනගන්න ලැුදණු නිසායි. නමුත්
ශළතැන ශේ පාලනය අම්වත් කලාකරුවන් පිගයබඳව කාා කාා.
ළා නම් ළශේ ශේ පාලනයට කලාකරුශවෝ සම්බන්ධ ක් ශගන
නැහැ. ශළොකද ඒක ඒ පුේගලයාට අපි ක්න පාක්වෂා. ශළොකද ඒ
පුේගලයාට හැළ තැනකටළ ගිටාල් මලා හැළ ශකශනකු එෂාකළ
විවෘතව ජීවත් වන්න හැළ පෂාෂයෂා එෂාකළ විවෘතව ඉන්න අපි
අවස්ාාව ලබා ශදන්න ඕනෑ. කලාකරුවන් දිරිගැන්වීළ සඳහා
සාළානයශයන් අවුරුේදකට කලා සන්දර් න 15ෂා පළණ අපි
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ක්නවා. ඒ අවස්ාාශේදී කලාකරුවන්ට තෑගි ශදන කකා්ය
මුදල් ම ශගවන කකා්ය අපට ශපශනනවා. ශම් යලයල් මල ක්න්ශන්
හැළ කලාකරුවකුටළ කලාව පිගයබඳව  පශබන හැරීයාව තව
රගුණ රීමළ සඳහා පළණෂා ශනොශවයි ඔහුව පිගයගැනීළෂා
ව ශයන් ්ටට ශපන්වීළ සඳහායි.
පසුගිය කාලය තුා කලාව හා සම්බන්ධ කටයුතු අළාතයාා
ීපපයරීන් කාා. එක පැත්තරීන් අධයාපන අළාතයාා ය
සාස්කෘ පක කටයුතු අළාතයාා ය හා එෂාව කලාව සම්බන්ධව
වැඩ පිගයශවාෂා ක්නවා. ඒ වාශේළ අශප් ගයන්ත කරුණා පලක
ිළ පතුළාශේ අළාතයාා ශයම්ත් කලාව සම්බන්ධව වැඩ කටයුතු
ශකශ්නවා. අශප් අළාතයාා ය වන සාස්කෘ පක කටයුතු
අළාතයාා ශයම්ත් ශම් හා සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු ශකශ්නවා.
ශම් යලයල් මශලන්ළ ශකශ්න්ශන් කලාකරුවන් ක්ෂාෂා ක්මින්
කලාව සම්බන්ධශයන්  පශබන අක් පාක් ඉදිරිශේදී සකස් වීළයි. ඒ
සඳහා ඔබතුළන්ලා ඉදිරිපත් ක්පු ශයෝ නා යලයල් මල අපි නැවත
නැවතත් යලටාපත් ක්මින් ලබන වස් වනශකොට කලාව
සම්බන්ධශයන් මීට වඩා ශහොඳ වැඩ පිගයශවාකට යන්න
බලාශපොශ්ොත්තු වනවා.
අද අපි ශබොශහොළ අළාරුශවන් කාලය හසුරුවා ශගන හැළ
කථිකශයකුටළ විනාඩි 2ෂා ශහෝ 3ෂා ලබා දුන්ශන් ශම් ශයෝ නාව
සම්බන්ධශයන් හැළ ශකශනකුශේළ අදහස් ලබා ගත යුතුව
 පශබන නිසායි. ශළය ශහොඳ කාශලෝචිත ශයෝ නාවෂා. ඒ
ශයෝ නාව ක්රියාත්ළක ක්න්න සාස්කෘ පක කටයුතු අළාතයාා ය
ව ශයන් අපි බලාශපොශ්ොත්තු ශවමින් ළශේ වචන ස්වල් මපය
අවසන් ක්නවා.

එකල් 0හි ප්ේලාව අ.භා. 5.වව වුප්යන් මූලාසනාරූඪ ගවා
ෙන්ත්රීුරො විසින් රශ්නනය ප්නොවිෙසා පාර්ලිප්ම්න්ුරව කල් 0 තබන ලදී.
පාර්ලිප්ම්න්ුරව ඊ අනුකූලව 2ව17 අප්රේල් 0 ෙස ව5වන බ ා ා
අ.භා. 1.වව වන ප්තක් කල් 0 ගිප්ේ ය.

அப்தபொழுது
பி.ப. 5.00
ைணியொகிவிடசவ,
ைொண்புைிகு
தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைசலசய
பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர்.
அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2017, ஏப்பிரல் 05, புதன்கிழமை பி.ப.
1.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது
It being 5.00 p.m. MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday,
05th April, 2017.

සැ.යු.
ශළළ වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වීපය නිවැ්දි කා යුතු තැන් දෂාවම් රියල ළන්ත්රීන් මින් පිටපතෂා ශගන නිවැ්දි කා යුතු
කකා්ය එටා පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට පිටපත ලැබී ශදස පයෂා ශනොඉෂාළවා ුැන්සාඩ් සාස්කා්ක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය.

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

NOTE
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks
of receipt of the uncorrected copy.

Contents of Proceedings

:

Final set of manuscripts
Received from Parliament

:

Printed copies dispatched

:

ුැන්සාඩ් වාර්තා
ප්කොළ 5 ප්පොල් 0ප්ුේන්ප්ගොඩ කිවාළපන පාර අංක 163 රන සනථානප්යහි පිහිටි
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ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள
இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட, தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள
அரெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்
பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம்.
இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து
பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும்.
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